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Neste manual veremos uma breve apresentação 
sobre a utilização do sistema de controle 
dos agendamentos para os atendimentos do 
procedimento 10101063-Teleconsulta. Vale lembrar 
que o processo aqui apresentado não substitui o 
processo de solicitação/autorização no sistema IRYS.

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO
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1º PASSO1º PASSO

Acesse o link http://www.agendaunimed.com.br/GUI/

PrincipalAOL.aspx e na tela inicial de login, clique em “SOU 

MÉDICO COOPERADO”. 

OBS: A opção “SOU CLIENTE UNIMED” somente será utilizada 

para login de pessoa física.

Tela Inicial

Figura 1: Tela de Login do AOL.
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2º PASSO2º PASSO

Preencha as informações de “LOGIN” e “SENHA”, conforme 

repassado pelo setor de Relacionamento com o Cooperado e 

clique no botão “LOGIN”.

Login

Figura 2: Tela de Login do Usuário.
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3º PASSO3º PASSO
Dicas do Agendamento On-line

Ao realizar o login, você verá um alerta de mensagens, com a op-

ção para receber ou não alertas sistêmicos. Caso queira receber, 

marque a opção “Ao efetuar o login”. Em seguida, basta clicar no 

botão “Fechar”.

Figura 3: PopUp de alerta sistêmicos.
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4º PASSO4º PASSO
Pesquisa de Agendas/Horários

Nesta tela vemos a página inicial do controle da Agenda do mé-

dico. 

Figura 4: Tela inicial de pesquisa de Agendas/Horários.
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5º PASSO5º PASSO
Seleção do tipo de Especialidade

As opções de filtragem são muito amplas, permitindo o filtro 

por ESPECIALIDADE/LOCAL de ATENDIMENTO/CONVÊNIO ou 
TODOS.

Para OPÇÕES DE PERÍODO é possível selecionar um filtro que 

apresentará uma janela de opções (ex.: neste mês, próxima se-

mana, próximo mês) ou selecionar a data manualmente.

O sistema também contempla o checkbox de filtro para agenda 

(Agendas encerradas, Finais de semana, entre outros). Tal filtra-

gem faz-se necessária para podermos incluir/alterar/bloquear 

horários da agenda.

OBS: Só é disponibilizado outro tipo de especialidade caso o 

médico possua mais de uma.

Figura 5: Seleção do tipo de Especialidade.
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5º PASSO5º PASSO
Seleção do Local

Nessa primeira etapa do processo de Agendamento Online te-
remos apenas atendimentos para Consulta Telemedicina e Re-
torno Telemedicina, portanto haverá sempre apenas um local de 
atendimento: Unimed Uberlândia – Operadora.

OBS.: Só é disponibilizado outro local de atendimento caso o 
médico possua mais de um.

Figura 6: Seleção do local de Atendimento.
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5º PASSO5º PASSO

No campo CONVÊNIO selecione o tipo de convênio:

Seleção do Tipo de Convênio

Figura 7: Seleção do Tipo de Convênio.
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5º PASSO5º PASSO

No campo PERÍODO, selecione a melhor opção de acordo com o 
período de busca desejado.
Após a seleção dos parâmetros de filtragem, clique no botão 

“VER AGENDAS”:

Seleção do Período

Figura 8: Seleção do Período de busca 
da agenda desejado.
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Após clicar em VER AGENDA, aparecerão na tela as informações 
referentes aos campos selecionados para pesquisa. 
Ao lado, no exemplo de agenda, podemos ver que na segunda-
-feira no horário da manhã de 08h às 12h e na parte da tarde de 
13h30 às 18h, o médico possui agenda disponível já cadastrada. 
As legendas abaixo são determinadas pela cor da agenda ca-
dastrada (Ativa, Com bloqueio ativo, Encerrada, Por ordem de 

chegada, Em grupo).

6º PASSO6º PASSO
Ver Agendas

Figura 9: Agenda Cadastradas para 
a filtragem de busca realizada.
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7º PASSO7º PASSO

Para a inclusão de um novo horário de agenda, clique com o bo-
tão esquerdo do mouse em cima do quadro de horários e, em 
seguida, na opção “INCLUIR AGENDA”:

Inclusão de Agendas

Figura 10: Inclusão de Agenda.
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7º PASSO7º PASSO

Na tela de parametrizações de criação da agenda. Devem ser se-
lecionados obrigatoriamente os campos: Local de Atendimento, 
Especialidade e o tipo de atendimento (Consulta – Telemedici-
na e/ou Retorno - Telemedicina) que se deseja liberar agenda 
para marcação. 
O sistema já traz o campo “TEMPO” com a quantidade em minu-
tos parametrizado como padrão, porém esse campo é editável e 
ele que dita a regra da agenda, portanto atente-se a quantidade 
de minutos informado no campo “TEMPO”. O mesmo vale para 
o campo “MÁXIMO POR DIA”.
O campo “MODALIDADE DE ATENDIMENTO” deve sempre es-
tar marcado a opção “TELEMEDICINA”.
Nas opções de “GRADE DE HORÁRIOS” é selecionado os dias e 
horários dessa nova agenda que está sendo cadastrada.

Inclusão de Agendas

Figura 11: Cadastro de nova agenda.
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7º PASSO7º PASSO

Após salvar a nova agenda ela será disponibilizada na tela de 
VISUALIZAÇÃO.

Inclusão de Agendas

Figura 12: Nova agenda cadastrada.
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8º PASSO8º PASSO

Para EXCLUIR uma agenda, clique no botão DIREITO no horário 
do qual deseja excluir e selecionar “EXCLUIR AGENDA”.

Exclusão de Agendas

Figura 13: Exclusão de Agenda cadastrada.
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8º PASSO8º PASSO

O usuário será redirecionado para uma nova tela, conferira os 
dados e clicar na opção “SALVAR” no fim da tela. Logo após, na 
caixa de confirmação, clique na opção “SIM” e em seguida “OK”.

Exclusão de Agendas
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9º PASSO

A opção de BLOQUEIO DE AGENDA pode ser utilizada quando 
é necessário bloquear um horário específico por um determina-
do tempo, não necessitando excluir a agenda em si, pois poste-
riormente teria que ser recadastrada. Os motivos podem ser por 
exemplo.: licença médica, congresso, curso, entre outros. 

9º PASSO
Bloqueio de Agendas

Figura 13: Exclusão de Agenda cadastrada.
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9º PASSO9º PASSO

O processo é o mesmo ao de EXCLUSÃO, porém ao clicar na 
agenda desejada selecione a opção “BLOQUEAR AGENDA”, se-
lecione os dias da semana e o período de datas desejado clican-
do no botão “PESQUISAR AGENDAS”, assim o sistema buscará 
a especialidade disponível.

Bloqueio de Agendas

Figura 13: Exclusão de Agenda cadastrada.
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10º PASSO10º PASSO
Horário de Agenda Bloqueada

Figura 13: Horário de agenda bloqueada.



Uberlândia

Qualquer dúvida referente ao 
processo pode ser esclarecida 
entrando em contato com o setor 
de Relacionamento com o Coope-
rado ou pelo WhatsApp com sua 
consultora.

(34) 3239-6916
(34) 3239-6966
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