


IMPORTANTE! 

Se for o seu primeiro contato com a 

plataforma, é necessário fazer o cadastro, 

ou seja, mesmo as pessoas que já eram 

cadastradas na plataforma antiga,

precisam se cadastrar novamente.
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Confira o passo a passo para acessar a

nova plataforma de agendamento ON-LINE

1. Ao abrir o app, escolha a opção “Sou 

Cliente” e insira seus dados de email e 

senha para acessar a plataforma.

2. Caso não tenha cadastro, digite sua 

carteira para se cadastrar.
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Processo de 
Cadastramento
 

3. Preencha as lacunas com seus dados 

pessoais..
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0.000000.000000.00.A1

Nome: Luiz Felipe Costa Gomes
Nasc.: 19/07/1982   IH: 3000000     CNS: 70000000000000

Empresa: Usiminas

Plano: Saúde Usiminas I Apartamento            Acomoca dação: APARTAMENTO

Segmentação: AMB+HOSP+OBST                           Abrangência: Grupo de municípios

Validade: 31/07/2023

Orientações:
Consultas e exames de baixo custo não necessitam de autorização prévia. Demais 
procedimentos contactar o 0800 283 0040.



Processo de 
Cadastramento
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Após realizar o seu cadastro, você terá 
acesso à sua área, nesta aba você já tem 
acesso aos exames e consultas já 
agendados. 

Ao clicar no reloginho azul, é possível 
visualizar os agendamentos passados e 
futuros.
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No canto esquerdo da tela, existe um 
menu onde você pode alterar seus dados, 
cadastrar familiares dependentes, verificar 
o histórico de agendamentos e realizar 
agendamento de consultas e exames.

Alteração dos dados.

Cadastro de familiares.

Histórico dos agendamentos

Agendamento
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Cadastro de 
Familiares
Após o registro dos seus dados, caso o seu 
plano seja familiar e você deseje cadastrar 
mais pessoas, a plataforma lhe indicará esta 
opção:
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Cadastro de 
Familiares

OBS. Apenas os dependentes menores de 
18 anos devem ser cadastrados nesta opção. 
Os dependentes maiores de 18 anos devem 
ter um cadastro próprio na plataforma.

Preencha os dados do(s) seu(s) familiar(es) 
com MUITA atenção.
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Agendamento
Se o seu plano é Usifamília você pode 
agendar diretamente com profissionais de 
referência da equipe em que é vinculado, 
nas especialidades:
Medicina de Família e Comunidade | 
Enfermeiro | Farmacêutico | Pediatra 
Usifamília*

Também estão liberadas para todos os 
beneficiários dos planos Usifamília, as 
seguintes especialidades**:
Oftalmologia | Ginecologia | Obstetrícia | 
Pediatria

Outras funcionalidades:
Você pode escolher ser atendido pelo 
Ginecologista Usifamília, que atua dentro 
das Unidades de Atenção Primária.
Atendimento de queixas: TeleUsisaúde por 
vídeo. Escolha entre os atendimentos:
 Vídeo Consulta | Especialidade Clínico 
Generalista | Pediatria

*Para as crianças menores de 15 anos.
** Válido para todas as unidades da FSFX 
que possuam esses atendimentos.
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Aqui, você deve preencher as lacunas indicando: 
para quem é o exame, o tipo de convênio, qual o 
tipo de profissional e qual tipo de atendimento 
você precisa: 
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Escolha o tipo de especialidade, o profissional de 
preferência, caso tenha, e a localização do seu 
exame/consulta: 
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Busca de horários 
sem profissional 
específico



Busca de horários 
com profissional 
específico

Preencha a lacuna com o nome do 
profissional desejado
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Seleção de data, 
horário e local
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Confirmação do 
Agendamento
Após a confirmação você receberá um 
comprovante do agendamento por 
email.
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Adicione um lembrete 
e a confirmação de 
leitura do alerta
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Após a confirmação você será 
redirecionado para a tela inicial que é 
“minha agenda” onde é possível ver o 
histórico
Caso precise, no final da página contém a 
opção de desmarcar horário.
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