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Registrando-se no Portal do Paciente 
Se você tem um código de ativação: 

1. Clique no link no seu e-mail ou texto. 2. Uma nova janela de navegador deverá se
abrir.
• Insira um Username [Nome de usuário] e

Password [Senha].

• Insira Date of Birth [Data de nascimento]
e aceite os Termos de uso.

• Selecione Submit [Enviar].

3. Clique no link que diz “navigate to the

Mass General Brigham Patient

Gateway website” [navegue até o site do

Portal do Paciente do Mass General

Brigham] ou faça o download do aplicativo

móvel.

Se você já tem o aplicativo móvel, abra o

aplicativo. Insira seu nome de usuário e

senha para iniciar a sessão no Portal do

Paciente.
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4. Insira seu nome de usuário e senha para iniciar a sessão no Portal do Paciente.

5. Revise e Accept

(Aceite) os Termos de
uso.

6. Confirme suas

Definições de

notificações.

Agora você está

pronto para começar

a usar o Portal do

Paciente!
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Se você não tem um código de ativação: 

1. Vá para 

www.patientgateway.org 

• Selecione Enroll Now [Registrar-
se agora]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Na próxima tela, selecione 
Enroll Now [Registrar-se 

agora] uma segunda vez. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3. Insira suas informações 

– nome, endereço, data 

de nascimento, etc. 

• Isto será usado para 

confirmar sua identidade na 

próxima etapa do processo. 

• Selecione Next [Avançar] 
para continuar. 

http://www.patientgateway.org/
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4. O Mass General Brigham usa o

Lexis Nexis, um sistema de

verificação de identidade de terceiro.

Irá fazer uma série de perguntas para

confirmar sua identidade com base

nas informações que você forneceu

na etapa anterior.

• Escolha a resposta correta para

cada pergunta e clique em Next

[Avançar].

OBSERVAÇÃO: O Mass General Brigham 

não rastreia ou armazena essas perguntas de 

verificação de identidade. 

5. Insira um Username

[Nome de usuário]

e Password [Senha].

• Clique em Next [Avançar].

6. Decida se você quer habilitar

notificações por E-mail ou por texto.

• Insira seu endereço de e-mail e

seu número de telefone móvel

para mensagens de texto.

• Clique em Next [Avançar].

7. Revise e aceite os termos de uso. Você

em seguida terá sua sessão iniciada e

será levado para sua conta do Portal do

Paciente ativada.


