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aplicativo ipsm



Passo 1: Faça o login no Aplicativo IPSM com sua matrícula e senha.

Guia de Marcação de Consulta via  
Aplicativo IPSM

Passo 2: Na tela inicial do aplicativo, você pode acessar a marcação de
consulta pelo acesso rápido clicando no botão de "Consultas e Exames"
(imagem A). Você também pode acessar pelo menu do aplicativo na opção de
"Saúde" -> depois "Consultas e Exames" (imagem B).

IMAGEM A IMAGEM B
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Passo 3: Na tela da marcação de consulta constam dois botões superiores,
para acessar as suas "Consultas" ou seus "Exames". No campo beneficiário,
caso você seja um Segurado (a) ou Pensionista, é possível marcar consulta
para seu dependente selecionando o nome dele. Lembrando que não é
possível acessar os exames do seu dependente devido ao sigilo médico-
paciente.

Nesta tela, você consegue visualizar as consultas "próximas" e as "passadas".
Para ir para próxima tela e selecionar o local e o médico, basta clicar no botão
de "Marcar Consulta"
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Passo 4: No campo "Para quem?", selecione para quem é a consulta. No campo
"Onde?", selecione o lugar onde quer ser atendido. No campo "Especialidade",
selecione a especialidade que deseja marcar a consulta. No campo
"Profissional", selecione o profissional que deseja consultar. Em frente ao nome
do profissional, é exibido, entre parênteses, os horários disponíveis. 

Caso não queira selecionar o profissional, basta deixar a opção em branco que
o sistema escolherá uma opção de forma aleatória.

Após selecionar todas as opções clique no botão em azul "Buscar Horários". 



Passo 5: Selecione o horário que deseja agendar a consulta clicando em cima
dele.
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Passo 6: Após selecionar o horário, você será direcionado para a tela de
confirmação. Confira se os dados estão corretos e, caso queira agendar outro
horário ou local, basta voltar à tela anterior, clicando na seta no canto superior
esquerdo. Caso os dados estejam corretos, aceite os termos e clique no botão
em azul "Marcar Consulta". Pronto! Sua consulta está agendada. É possível
visualizá-la na primeira tela da marcação de consulta, na aba "Próximas".



IMPORTANTE
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A marcação de consulta é um serviço disponibilizado pelo Hospital da Polícia Militar
(HPM), em uma ação conjunta com o IPSM, de forma a facilitar o acesso às marcações
pelo beneficiário. 

Em caso de dúvidas, dificuldades ou outras informações relativas à disponibilidade de
agendamento (profissional, data, horário, etc.), gentileza contatar o HPM pelo telefone
(31) 3071-5650.

Em caso de problema técnico com o aplicativo ou no agendamento da consulta,
gentileza enviar o Fale Conosco através do Portal do Beneficiário, site do IPSM ou
aplicativo.

Este documento é um passo a passo para realizar a marcação de consulta pelo
aplicativo do IPSM. Lembramos que as imagens são meramente ilustrativas e que as
informações contidas neste documento podem ser diferentes das reais.


