
 
Consulta à rede credenciada e contratada do IPSM 

 
O Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM) 
oferece em seu site, informações sobre clínicas, hospitais e farmácias da rede 
credenciada e contratada, com endereços e telefones. Além disso, no portal também é 
possível consultar procedimentos médicos, psicológicos, odontológicos e a relação 
dos profissionais da rede contratada (corpo clínico), com dados sobre os locais de 
atendimento. 
 
As pesquisas devem ser realizadas pela internet, no site do IPSM. Para isso, basta 
acessar a página principal (www.ipsm.mg.gov.br)  
 
No canto superior direito, há uma caixa de pesquisa com a seguinte descrição: Rede 
Credenciada e Contratada do IPSM. No campo Especialidade, o usuário deve 
selecionar a área médica que precisa. No campo Cidade, é possível escolher a 
localidade da prestação do serviço. Após o preenchimento, o beneficiário deve clicar 
em Pesquisar. Importante lembrar que não é possível acessar os campos de 
Especialidade e Tipo de Contrato simultaneamente. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.ipsm.mg.gov.br/


Para realizar a pesquisa por procedimento médico, psicológico e odontológico, o 
beneficiário deve clicar no link correspondente, que fica logo abaixo da caixa de 
pesquisa. Uma janela se abrirá automaticamente. A ferramenta de consulta de 
prestadores habilitados permite elaborar três tipos de pesquisa. Para isso, basta 
selecionar a opção Médico/ Psicologia/ Serv. Apoio ou Odontológica ou 
Procedimento. Os demais campos devem ser preenchidos de acordo com a 
preferência do usuário, conforme explicitado anteriormente. 

No site, também é possível consultar o corpo clínico pelo nome do profissional e 
especialidade. O link para acessar essa opção fica disponível abaixo da caixa de 
pesquisa, na página inicial do Instituto. Após o clique, uma nova janela se abrirá e será 
possível escolher as opções. 

O Guia completo, com essas e outras informações sobre o acesso à Rede 
Credenciada e Contratada do IPSM pode ser obtido em: 
http://www.ipsm.mg.gov.br/arquivos/manuais/SISREC_Contratados_manualBeneficiari
o.pdf 
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