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Tutorial do Sistema de Marcação de Consultas

1. FINALIDADE

Tendo em vista as mudanças nos procedimentos administrativos das Organizações do Comando da
Aeronáutica  (COMAER),  o  Sistema  de  Marcação  de  Consultas  se  apresenta  como  uma  nova
ferramenta informatizada e ágil ao dispor do militar,  para marcação e visualização de consultas
médicas. Cada usuário (militar) terá seu perfil definido.

2. USUÁRIOS DO PROGRAMA

Todo militar com acesso ao Portal do Militar e Portal da OM.
Militares com perfil gerencial em relação ao sistema.

3. PERFIL PARA ACESSO

A operação do Sistema de Marcação de Consultas está condicionada aos perfis citados na tabela 
abaixo, os quais exercem as ações ao lado indicadas.

Nome do Perfil Descrição do Perfil

Perfil de usuário (Militar)

 Permite visualizar suas próprias consultas marcadas
e de seus dependentes.

 Permite marcar suas próprias consultas e para seus 
dependentes

Perfil de usuário (Militares 
inativos/pensionistas e 
Dependentes)

 Permite visualizar suas próprias consultas 
marcadas.

 Permite marcar suas próprias consultas.

Perfil Operador da OM de Saúde

 Permite visualizar consultas marcadas próprias e de 
dependentes.

 Permite marcar consultas para si mesmo e para 
seus dependentes

 Permite marcar consultas para pacientes dentro da 
OM em que o usuário está alocado. 

Perfil Gerencial
 Permite determinar em qual período e com qual 

percentual as vagas serão abertas para marcação 
pelo sistema.



4. CAMINHO DE ACESSO 

 Para os militares da ativa, o acesso ao Sistema Marcação de Consultas poderá ser realizado
de 2 formas:

1 - O usuário pode acessar diretamente o portal do militar e clicar no menu Marcação de Consultas.

2  –  Ou  através  do  Portal  de  serviços  da  STI  que  se  encontra  no  seguinte  endereço:
http://www.sti.intraer/,  acessar  a  opção  de  “Saúde”.  Ou  diretamente  pelo  endereço:
https://saude.sti.intraer/aghumarcacaoconsultas.

                                 

Após acessar a opção de “Saúde”, o usuário clicará no ícone “Marcação de Consultas” para iniciar o
acesso ao Login único.

http://www.sti.intraer/


 Para militares  inativos/pensionistas  e  dependentes,  o  acesso  ao  Sistema  Marcação  de
Consultas  será pela Internet, através do endereço  http://www2.fab.mil.br/sti/  , e acessar a
opção de “Marcação de consultas”.

        

http://www2.fab.mil.br/sti/


Em todas as opções de acesso, a tela inicial do Login Único será apresentada. O usuário deverá di-
gitar o CPF (sem pontos) e a Senha, e clicar no botão “Entrar” para acessar a tela inicial do Sistema
Marcação de Consultas.
 



5. DADOS DA TELA

O usuário será encaminhado para a tela principal do Sistema de Marcação de Consultas, que pode
conter os seguintes menus (dependendo do seu perfil): Marcação de Consulta e Gerenciamento.
Marcação  de  Consulta  >  Marcar  Consulta  Própria  e  Consultas  Marcadas,  Gerenciamento  >
Consultas  Disponíveis.  Cada  menu  serve  como  um  link  para  uma  tela  diferente  e,
consequentemente,  realizar  operações  diferentes  no sistema,  de acordo com o perfil  de  acesso,
conforme veremos abaixo:



5.1 MARCAR CONSULTA

O militar poderá marcar suas consultas e para os seus dependentes.

Deverá ser escolhida a Organização de Saúde na qual deseja marcar uma consulta.
Após a escolha da Organização de Saúde, será exibida a especialidade associada a Organização de
Saúde na qual deseja marcar a consulta.

Selecionar “Buscar Horários Livres” e irá para a aba “Dia” para a escolha da data em que se deseja
marcar a consulta.

Informações da tela:
-  Organização  de  Saúde:  Apresenta  as  Organizações  de  Saúde  da  Aeronáutica  que  estão
disponíveis para marcar consulta (campo obrigatório); 
-  Especialidade:  Apresenta  as  especialidades  associadas  a  Organização  de  Saúde selecionada
anteriormente, que estejam disponíveis para marcar consulta (campo obrigatório);

Sistema apresenta calendário com a quantidade de horários disponíveis, para cada dia, dentro do
mês selecionado, para a especialidade selecionada.



Selecionar um dia que tenha horários livres para escolha de horário.

Informações da tela:
- Calendário: Apresenta calendário indicando mês/ano e os dias com horários livres para marcar
consulta.
- Paginação: Apresenta opções para alterar o mês/ano do calendário
- Horário Livre: A informação ‘Horário Livre’ será exibida dentro do dia indicando a quantidade
de horários livres para marcar consulta.
- Botão Voltar: Retorna para tela de escolha da Organização de Saúde e especialidade.

Selecionar o horário desejado dentre os horários disponíveis para marcar a consulta.
Selecionar qual paciente será atendido.



Informações da tela:
-  Horário:  Apresenta  os  horários  disponíveis  para  marcar  a  consulta.  Essa  informação  será
acompanhada do nome do médico (se houver);
- Paciente: Apresenta o nome do militar que está marcando a consulta, e de seus dependentes (se
houver);
- Botão Voltar: Retorna para tela de calendário para escolha do dia com horários disponíveis;
- Botão Marcar Consulta: Realiza a marcação da consulta no dia, horário e paciente informados.

Sistema apresenta mensagem de sucesso com o nome do paciente,  a data e a hora da consulta
marcada.

Caso o usuário já tenha uma consulta marcada para a mesma especialidade aparecerá a seguinte
mensagem pedindo confirmação da marcação da consulta e informando que a consulta anterior será



cancelada.



5.2 EXCLUIR/CANCELAR UMA CONSULTA

Essa tela facilita a exclusão/cancelamento de uma consulta pelo militar. O militar seleciona a opção
“Consultas marcadas”.

A tela seguinte aparecerá para o militar com as próprias consultas marcadas e dos seus dependentes
(se houver). O militar seleciona o botão “Desmarcar” para prosseguir.

Em  seguida,  o  sistema  retornará  a  tela  de  confirmação  abaixo  para  o  militar  finalizar  o
procedimento. 



5.3 GERENCIAMENTOS DE CONSULTAS DISPONÍVEIS 

 O Militar com perfil específico de Administrador deverá restringir o gerenciamento de vagas do
hospital para cada militar responsável pelas marcações e administração das vagas. Tendo em vista
isso,  o  Administrador  CONPEPE atribuirá  o  perfil  “Gerente_marcação_consulta”  para  aquele
Militar responsável pelas marcações e administração das vagas.

Em seguida, o Militar acessa a opção Gerenciamento para realizar o “Gerenciamento de Consultas
Disponíveis” e seguirá os passos abaixo:

O Militar acessa o Menu “Consultas Disponíveis”.

Em seguida, selecionar o Hospital que deseja marcar consulta.



O  sistema  habilita  o  campo  de  busca  “Qual  especialidade?”  para  selecionar  a  especialidade
desejada associada ao Hospital. O militar preencherá o campo.
Será  exibida  uma  tabela  com  o  controle  da  disponibilização  das  consultas,  com  os  campos
“Consultas liberadas a partir de” e “Porcentagem de consultas disponíveis”. O militar clicará no
botão “Adicionar” para inserir novas consultas a serem gerenciadas.

Os campos  “Consultas  liberadas  a  partir  de”  e  “Porcentagem de  consultas  disponíveis”  serão
exibidos para preenchimento. 

O usuário poderá inserir, alterar e excluir qualquer controle, mantendo a regra de negócio abaixo.
Não será possível inserir uma porcentagem maior para um valor de dias antes da consulta maior.

Exemplo:  Já existem 50% quando estiver  faltando 30 dias para a consulta.  Não será possível
incluir um valor de 60% faltando 35 dias para a consulta.

Para finalizar o procedimento, o Militar clicará no botão “Salvar”.



O militar clicará no botão de ação “Editar” ou “Excluir”, caso deseja realizar alguma destas ações.

Caso o Militar desejar excluir a faixa, o sistema abrirá a tela de confirmação abaixo. 
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