


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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Página 1: 

Confira o passo a passo para acessar a

nova plataforma de agendamento ON-LINE

1. Acesse fsfx.com.br/agendamento.

2. Escolha uma opção:

       a.Clientes Usisaúde;

       b. Outros clientes.

02

a b



Página 2:

Clientes Usisaúde

 

3. Vá em “Quero me cadastrar”

       a. Digite apenas os números da sua

       carteirinha.

       b. Clique em “Login”.

       c.Preencha TODOS os itens 

           obrigatórios com muita atenção.
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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.
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Preencha os dados do(s) seu(s) 
familiar(es) com MUITA atenção.

Página 3:
Após o registro dos seus dados, caso o seu 
plano seja familiar e você deseje cadastrar 
mais pessoas, a plataforma lhe indicará esta 
opção (lembrando que se deve colocar 
apenas os números): 

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.



Caso não apareça para você a 
opção de Cadastro de Familiar, 
basta acesá-lo clicando em "Minha 
Área" ou ao final da página inicial.

Lembrando que se deve 
colocar apenas os números.
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Página 4:
Após realizar o seu cadastro, você terá acesso 
à sua área. Nesta aba, você tem acesso aos 
exames e consultas já agendados, sendo 
possível con�rmar sua presença ou 
desmarcar seu atendimento, se desejar.
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Clique aqui para 
acessar sua “área”!



Página 5:
Caso você queira realizar o 
agendamento, basta clicar no botão 
laranja que está no canto inferior 
direito da página.
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Confirme os seus dados: 
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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
e Obstetrícia | Pediatria
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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 o tipo de atendimento 
   VídeoConsulta, especialidades:
   Clínico Generalista | Pediatria

* Para as crianças menores de 15 anos.
** Válido para todas as unidades da FSFX
     que possuam esses atendimentos.



Página 6:
Aqui, você deve preencher as lacunas 
indicando: para quem é o agendamento 
(você ou o seu dependente), o tipo de 
convênio, qual o tipo de profissional e qual 
tipo de atendimento você precisa:
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Escolha primeiro o profissional e o tipo de 
atendimento desejado. Para exames, deve ser 
escolhido o profissional "Médico". Após 
escolher a especialidade, você pode optar por 
um profissional específico. Na opção "Meus 
Médicos", procure os últimos profissionais que 
você teve atendimento naquela especialidade 
ou o profissional da sua equipe de referência.
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Página 7: 
Em seguida, aparecerá um calendário com 
todas as datas e horários disponíveis para 
agendamento. Descendo a barra de 
rolagem, você verá horários mais próximos 
disponíveis, sem necessidade de clicar no 
calendário, mas caso deseje selecionar outra 
data, basta clicar no calendário.
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Página 8: 
Para finalizar o seu agendamento, 
confirme os dados.
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Após a confirmação você receberá um 
comprovante do agendamento por email.

Sempre veja os alertas, neles, consta informações e 
orientações de pagamento, além do atendimento com 
o profissional e preparo de exames.




