AGENDAMENTO DE CONSULTAS ONLINE
MANUAL RÁPIDO
A Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves e a Secretaria
Municipal de Saúde desenvolveram o sistema de agendamento de
consultas online com o objetivo de facilitar o acesso aos serviços na
área de saúde para a população Xavierense.
Este manual detalha como o usuário deverá proceder para
realizar o agendamento de consultas médicas no município de
Coronel Xavier Chaves.
COMO AGENDAR UMA CONSULTA:

.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- A partir do dia 02/01/2019 as marcações de consultas
poderão ser online;
- Os agendamentos para atendimento médico online iniciam às 07h;
- O agendamento de consulta é apenas para o dia corrente;
- É possível realizar apenas um agendamento por dia;
1) Acesse o site da Prefeitura Municipal:
www.coronelxavierchaves.mg.gov.br
2) Na página inicial clique no botão “AGENDAR CONSULTA
MÉDICA”, na cor verde, conforme a imagem a seguir, para
acessar o sistema:

3) Na tela de acesso ao sistema: digite o seu número de
PRONTUÁRIO, ex.: XXX/XX, e o seu número do CARTÃO SUS,
com 15 dígitos, em seguida clique em “ENTRAR”
Lembrando que os dados devem ser do paciente que irá consultar
CASO TENHA ALGUM PROBLEMA PARA ACESSAR O SISTEMA,
PROCURE O SEU AGENTE DE SAÚDE OU ENTRE EM
CONTATO PELO TELEFONES (32) 3357-1490 (SEC. DE SAÚDE),
(32) 3357-1383 (PSF) ou (32) 3357-1255 (POSTO DE SAÚDE)

Observação: Se necessário, confira as fichas / consultas para
atendimento médico disponíveis para o dia no botão azul indicado
na imagem abaixo

Digite o seu número
de prontuário
Digite o número do
seu cartão SUS
Clique em ENTRAR

Confira as fichas/
consultas disponíveis

4) Na tela seguinte, selecione a opção “Agendar”, no menu do
sistema

5) Na tela seguinte, procure pelo médico e turno de atendimento que
deseje e clique em “Agendar”

6) A seguir, atualize o seu número de telefone (celular ou fixo) para
contato e clique em “CONFIRMAR TELEFONE E AGENDAR”
Pronto, o seu agendamento está realizado, procure a unidade de
saúde no horário indicado em seu comprovante de agendamento.

