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Acessando o Sistema 

Acesse o sistema do Agendamento Online através do endereço eletrônico 
“agendaonline.unimedgoiania.coop.br”, ou através do site da Unimed Goiânia 
www.unimedgoiania.coop.br na opção “Agenda On-line”

Selecione a opção “Sou cliente Unimed”.

Caso já possua cadastro, basta informar o seu endereço de e-mail cadastrado e a 
senha nos campos da opção “Já Sou Cadastrado”. 

Se for o seu primeiro acesso, insira o número 
do seu cartão Unimed no campo da opção 
“Quero me cadastrar”, e clique em “Login”. 
É necessário informar os 17 dígitos. 
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Para finalizar o cadastro, insira os dados solicitados: Data de Nascimento e CPF.  
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O sistema validará os dados e então mostrará o seu cadastro.

Após conferir e atualizar os dados, informe um e-mail válido que será usado 
como seu login no sistema e escolha uma senha. Após isso, clique em “Salvar”.
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Cadastro de Familiares

Você pode cadastrar familiares e assim agendar consultas para eles utilizando 
o Sistema de Agendamento Online. Isso pode ser feito após salvar seu  cadastro 
ou em qualquer outro momento, através do menu “Minha Área”.

Para cadastrar um ou mais de seus familiares, desde que também sejam 
beneficiários da Unimed Goiânia, clique em “Sim”. Insira os 17 dígitos do cartão 
e clique em “Buscar”.

Confirme e atualize os dados e clique em “Salvar”.
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Pronto, você já está cadastrado no Sistema de Agendamento Online da Unimed 
Goiânia e receberá uma mensagem de Boas Vindas no e-mail cadastrado.
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Minha Área

Este espaço é reservado para guardar o seu histórico de agendamentos e os 
seus dados cadastrais. Conforme forem sendo feitos agendamentos, eles serão 
listados e o status informará a situação de acordo com a legenda.
A qualquer momento você pode alterar os seus dados cadastrais clicando em 
“Alterar”. É importante manter os dados sempre atualizados. Você também 
pode alterar a sua senha clicando em “Alterar senha”.
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Nesta tela é exibida a relação das especialidades dos médicos que já 
estão utilizando o Sistema de Agenda Online.

O campo 1 traz as informações sobre o beneficiário, ou seja, para quem 
é a consulta, o convênio e a rede a qual pertence. (Se for agendar para um 
familiar, faz-se necessária a alteração desse campo, selecionando o nome 
para quem deseja agendar)   

No campo 2 é possível escolher os tipos de atendimento “Primeira 
Consulta”, “Consulta”, “Retorno” ou “Vacinação”.

Consulta:  a consulta médica compreende a anamnese, o exame físico 
e a elaboração de hipóteses ou conclusões diagnósticas, solicitação 
de exames complementares, quando necessários, e prescrição terapêutica.

Pesquisa de Horários

Para pesquisar os horários de consultas disponíveis, clique em “Pesquisa de 
Horários”, no topo da tela.
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Escolhendo um médico

Ao clicar em “Pesquisar”, aparecerão os médicos que possuem horários 
disponíveis em suas agendas.

Primeira consulta: é a primeira vez que um paciente comparece ao 
consultório de determinado médico para realizar uma consulta médica.

Retorno: necessidade que o médico possui de estabelecer um segundo 
encontro com o paciente, em prazo estabelecido por esse médico, caso 
esse paciente tenha sido submetido a exames ou por outra necessidade.

No campo 3 você escolhe a especialidade para qual deseja atendimento.

Se você quer pesquisar um médico específico, informe o nome no Campo 4.

O campo 5 define qual a localização do consultório.

Caso queira refinar ainda mais a sua pesquisa, clique em “Pesquisa Avançada”.

Os nomes dos médicos são exibidos de acordo com a disponibilidade de 
suas agendas, ou seja, serão exibidos, primeiramente, os nomes daqueles 
que possuem horários mais próximos.



12

Marcar Horário

Após escolher o médico, clique no botão “Quero marcar”.

Serão exibidos os horários disponíveis por data. No calendário, do lado direito, 
você escolhe o dia em que deseja atendimento e no lado esquerdo você 
escolhe o tipo de atendimento: primeira consulta, consulta ou retorno 
e o horário em que deseja ser atendido.

Ao clicar em um horário, o dia e o horário escolhidos serão exibidos e, após 
verificar, você confirma o seu agendamento.
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Uma mensagem será enviada ao e-mail cadastrado informando sobre 
o agendamento.

É importante observar se nessa tela tem a observação destacada quando 
o horário é por ordem de chegada.
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Meus Agendamentos

Em “Minha Área” você acompanha os seus agendamentos. Selecionando o seu 
agendamento, você pode confirmar a sua presença clicando no botão “Confirmar 
presença” e caso não possa comparecer à consulta, é importante desmarcar o 
agendamento através do botão “Desmarcar horário”.
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