
 



1. Acesse servidor.fortaleza.ce.gov.br 

2. Clique no banner da TELECONSULTA  ou no Menu > IPM> TELECONSULTA 

http://www.servidor.fortaleza.ce.gov.br/


3. Leia o aviso e certifique o funcionamento da sua webcam e microfone. Para 
prosseguir, clique SIM. 



4. Preencha, com os dados do TITULAR do Programa de Saúde IPM, os campos 
abaixo: 



 

 

5. Escolha o beneficiário ou dependente 

 

 

 

 

6. Habilite seu microfone e câmera     
para que o médico possa ver e      
ouvir você. 



7. Aguarde na fila e não feche 
a janela. Quando chegar 
sua vez, o campo ACESSAR 
ficará na cor azul. 

 

 

 

 

 

8. Clique em acessar 



9. Leia o termo de consentimento e na sequência clique em concordar e entrar. 



10. TELECONSULTA com um médico.  



11. Essa é a tela final da TELECONSULTA. Ao finalizar o atendimento, caso seja 
necessário, o médico irá prescrever um medicamento, exame e atestado.  



RECEITA DIGITAL 

Terminada a consulta, você receberá via SMS um link da receita. Clique no link! 



Após clicar no link, você receberá 
a receita digital bloqueada. 

Para desbloquear os dados, basta digitar 
os quatro últimos números do celular 
cadastrado. 



Pronto, sua receita está disponível! Para usar, basta apresentar o QRcode, ou a senha  
da receita, ou imprimir.  

Senha da Receita 



• O sistema da Receita Virtual também disponibiliza 
uma lista com os nomes das farmácias. 

• Caso decida pedir o remédio por telefone, informe a 
senha da receita.  

• Nem todas as farmácias possuem o sistema de senha, 
no caso do delivery. 

• Farmácias que trabalham com QRcode tem acesso a 
senha de receita. 

• Não é necessário imprimir a receita! Pode mostrar 
ela, no celular, na farmácia. 

• A Receita Digital possui o certificado digital e é válida 
em todo território nacional. 



• Recebimento da solicitação de exames e atestado: mesmo procedimento da 
Receita Virtual. 

• O serviço TELECONSULTA é para todos os servidores da Prefeitura de 
Fortaleza e beneficiários do IPM Saúde (titulares e dependentes). 

• Dúvidas: Entre em contato por telefone: (85) 4020-7914, ou por e-mail: 
callcenter.ipm@haptech.com.br 
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