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Introdução 

O Sistema Rede Contratada – SISREC foi desenvolvido pela equipe de informática do Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais - IPSM. O objetivo do sistema era apenas 
controlar as implantações do Sistema de Gestão e Assistência à Saúde – SIGAS do instituto em 
todo o estado de Minas Gerais, fornecendo informações capazes de subsidiar a tomada de 
decisões nas estratégias de implantação. 
 
Com o surgimento de novas funcionalidades e principalmente com a necessidade de se criarem 
novos sistemas relativos à gestão da Rede Contratada do IPSM, a partir de 2009, o SISREC foi 
dividido em Módulos, quando então já se usava a tecnologia Web no padrão de desenvolvimento 
de sistemas no IPSM. Desta forma, a denominação “SISREC” agrupava diferentes funcionalidades.  
 
Com a implantação do Módulo Profissionais do SISREC é possível gerir o cadastro e vinculação 
de profissionais de saúde (corpo clínico), nos prestadores que atendem ao convênio 
IPSMxCBMMGxPMMG. 

Objetivo 

Este manual tem a finalidade de registrar de forma estruturada os procedimentos operacionais para 
gerenciamento de vínculos do Módulo Profissionais do SISREC. 
 
Visa atingir os seguintes objetivos: 
 

 Facilitar o acesso às informações; 

 Apoiar a execução de tarefas, aumentando, assim, a produtividade; 

 Documentar o sistema. 

Considerações Gerais 

Considera-se, SISREC, o Sistema Rede Contratada, que engloba módulos específicos de cada 
atividade executada em relação aos prestadores. 
 
Considera-se, prestador ou credenciado, a Rede Contratada e a Rede Orgânica do Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais. 
 
Considera-se, Rede Contratada, o conjunto de pessoas físicas e jurídicas autorizadas, através de 
contrato com o IPSMxCBMMGxPMMG à prestação de serviços de Assistência à Saúde, com tabela 
própria do Sistema de Saúde da PMMG-IPSM  
 
Considera-se, Rede Orgânica, o conjunto de órgãos próprios do Sistema de Saúde PMMG 
encarregados de prestar assistência à saúde aos públicos logístico, previdenciário e eventual 
(NAIS, SAS, HPM, etc.). 
 
Considera-se, profissional de saúde, todo corpo clínico do prestador que atende ao convênio 
IPSMxCBMMGxPMMG. 
 
Considera-se, conselho adicional (ou secundário), a possibilidade de um mesmo profissional 
estar associado a outro conselho além do conselho principal, o qual foi cadastrado originalmente. 
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Considera-se responsável técnico o profissional de saúde cadastrado com autorização para 
realizar a manutenção do corpo clínico de um prestador. 
 

 

Todas as orientações deste manual foram feitas baseadas em navegadores 
Internet Explorer e Firefox, este último o mais recomendado, os quais devem 
sempre ser utilizados nas versões mais atuais possíveis, e devem ter a função de 
“aceitar cookies” e “javascript” habilitadas. O uso de navegadores alternativos 
pode acarretar problemas. 

 

 

No decorrer deste manual, detalhes das ilustrações podem divergir do sistema 
real devido a atualização de versões e ao navegador utilizado pelo usuário. 

 

 

Em todas as interfaces do sistema, os campos marcados com “ ” são 
obrigatórios. 

 

 

Todos os dados e informações contidos nas ilustrações deste manual têm caráter 
meramente ilustrativo e de testes, não refletindo em nenhum termo a realidade. 

Glossário de Ícones, Botões e Recursos Comuns 

O quadro apresentado a seguir mostra os ícones, botões e Recursos mais comuns no sistema. 
Utilize para consultar as funcionalidades de uma tela comum. 
 

Funcionalidades Descrição 

 

 Ajuda 

Exibe um balão descritivo com 
alguma explicação ou 
esclarecimento do item ao qual 
este ícone está vinculado 
(geralmente campos) para 
auxiliar no preenchimento do 
mesmo. 

 

 

Alterar 
Salva a linha de registro alterada. 
Disponível apenas se a alteração 
for realizada por linha. 

 

 Busca rápida 
Possibilita a pesquisa rápida nas 
interfaces através de palavras-
chave ou expressões informadas.  

 

 Cancelar 

Cancela a ação de 
inserção/edição da linha de 
registro. Disponível apenas se a 
inserção/alteração for realizada 
por linha. 

 

 
Contador de 
registros 

Exibe a contagem dos registros 
com a totalização dos mesmos de 
acordo com o filtro realizado. 
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 Detalhamento 
Exibe todas as informações 
detalhadas do registro da 
consulta em uma nova tela. 

 

 Editar 

Coloca o registro evidente em 
modo de edição, seja abrindo 
uma nova tela ou abrindo a linha 
para edição dos campos. 

 

 

Esconder / 
mostrar 

Esses ícones mostram (+) ou 
escondem (-) blocos de dados 
agrupados. 

 

 Excluir 

Aciona a ação de exclusão do 
registro evidente. Após clicar 
neste ícone o usuário deve 
confirmar a ação, por segurança. 

 
Filtro de 
pesquisa 

Abre tela de pesquisa que 
permite filtrar os dados que serão 
exibidos na 
consulta/formulário. Quanto mais 
filtros informados, mais refinado 
será o resultado da pesquisa. 

 Ordenação em 
colunas 

Recurso que permite definir em 
tempo real a ordenação dos 
registros da coluna. 

 Paginação 

Recurso que permite a 
navegação dentro dos dados 
retornados pela consulta. Botão 
desabilitado significa que se 
chegou ao início/fim de registros. 

 Visualização 

Escolha de registro e da 
quantidade de registros exibidos 
por página. Após inserir os 
valores, deve-se clicar nos 
botões a esquerda parar 
executar. 

 

 
 

Seleção dupla 

Seleção de itens listados da 
esquerda para a direita 
eexclusãode itens listados da 
direita para a esquerda. 
 

 Enviar tudo para esquerda 

 
Enviar selecionados para 
esquerda 

 
Enviar selecionados para 
direita 

 Enviar tudo para a direita 
 

 

 

  

 

Esta é apenas uma fonte de referência global. Os ícones apresentados neste 
tópico poderão não aparecer no sistema.  



 Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais 
Manual de Operação do Sistema Rede Contratada – SISREC / Módulo Profissionais – Via Prestador 

Versão 3.0.0  7 

 

Acesso ao sistema 

Para acessar este recurso do sistema, é preciso acessar o site do IPSM através do endereço 
“http://www.ipsm.mg.gov.br” e, em seguida, clicar no menu “Serviços - Credenciados”. 
 

 
 
A partir daí, seguir os passos: 
 

1. Localizar e clicar no link “Consultar e cadastrar os profissionais (corpo clínico) 
vinculados ao credenciado”.  

 
Será exibida a tela de autenticação do prestador. 
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Autenticação do Prestador 

Para autenticar-se no sistema, é necessário informar o CPF ou o CNPJ e o número de contrato 
com o IPSM. 
 
Depois de inserir o CPF ou o CNPJ do prestador, o sistema identifica a qual Tipo de Rede este 
prestador pertence e se existe responsável técnico associado.  
 
Para tipo Rede Orgânica não se indica o número de contrato (o campo ficará desabilitado), mas é 

necessário informar, além do CNPJ, a unidade e clicar no botão . A unidade se refere às 
divisões da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militares que realizam procedimentos de 
saúde (GRS, Hospital, Centros de Saúde, etc.). 
 

 
 

 

Caso uma unidade não esteja disponível é porque o seu registro na base de dados 
do IPSM não está com indicador de saúde ativado. Neste caso, contate o Serviço 
de Controle de Contrato e Convênios. 

 
O sistema acusará erro caso a unidade não seja informada, como mostrado na imagem a seguir. 
 

 

 

Para os outros tipos de rede (Contratada, Cred. Na Rede Orgânica) basta clicar no botão  
após a autenticação. Neste caso, o sistema não solicita mais nenhuma informação além do CNPJ 
e contrato.  
 
Contudo, para acessar o sistema no modo manutenção de corpo clínico deverá ser preenchido 
também o CPF do responsável técnico. Caso contrário, o sistema exibirá os profissionais 
vinculados apenas em modo de consulta.  
 

A liberação para gestão do próprio corpo clínico além do cadastro de 
responsáveis técnicos são ações realizadas pelo Serviço de Controle de Contrato 
e Convênios.  
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O sistema acusará erro se indicado um CNPJ ou um número de contrato inválido 
ou se o casamento do CNPJ com o número de contrato informado for inválido.  
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Gestão do Vínculo de Profissionais 

O gerenciamento do corpo clinico será de responsabilidade do credenciado e do responsável 
técnico, obedecendo às regras do edital e das especialidades firmadas no contrato com o Instituto 
de Previdência dos Servidores Militar de Minas Gerais - IPSM, e perante as resoluções 
correspondentes aos códigos de éticas e leis estabelecidas entre os respectivos conselhos e visa: 
 

 Otimizar e agilizar os processos de inclusão e exclusão dos profissionais na rede 
credenciada; 

 Manter o corpo clínico da rede credenciada atualizado. 
 

 

Para os prestadores que possuem contrato em pessoa física, o próprio sistema 
realiza a vinculação de forma automática. 

 
Após se autenticar com sucesso, o sistema exibirá interface para o controle de profissionais. 
 
No cabeçalho da tela são exibidas as informações referentes ao prestador identificado. No caso do 
prestador identificado não ser da rede orgânica, no campo “Unidade” será exibida a expressão 
“NAO SE APLICA”. 
 

  

 
  

CABEÇALHO 
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Quadro atual de profissionais do prestador 

Na hipótese de haver profissionais já vinculados, estes serão exibidos em ordem alfabética de 
especialidade (descrição) na aba “Profissionais Vinculados”. 

Visualizando vínculos ativos 

Para cada vínculo, são exibidas as seguintes informações: 
 
Status 
Há duas situações possíveis: 
 
1 - Situação Ativo: Indica que o profissional está ativo e atendendo em um determinado prestador 
na especialidade vinculada. Ao vincular um profissional, automaticamente lhe será atribuída 
situação “ATIVO”. 
 
2 - Situação Excluído: Indica que o profissional está inativo para o vínculo. Um registro de 
vinculação de profissional não é excluído definitivamente para efeitos de histórico. O registro de 
vinculação possui uma situação definida como “Excluído”, que é possível ser indicada apenas 
quando o profissional já tiver sido vinculado como “Ativo”.  
 
 
Data de vínculo (Dt.Vinc.) 
Neste campo encontra-se a data em que o vínculo foi realizado.  Esta data não será alterada em 
momento algum, mesmo que haja atualização dos vínculos e será atribuída automaticamente pelo 
sistema quando o profissional for vinculado. 
 
 
Data de atualização (Dt.Atual.) 
Neste campo encontra-se a data em que alguma informação do vínculo foi atualizada.  Esta data 
será atribuída automaticamente pelo sistema e sempre será alterada quando houver modificações 
salvas no registro de vínculo. 
 
 
Por 
Neste campo encontra-se a identificação do usuário responsável pela adição ou atualização de um 
registro de vínculo e será atribuído automaticamente pelo sistema. 
 
Quando o registro estiver com o valor “PRESTADOR” no campo “Por” é porque a última ação foi 
realizada pelo próprio Prestador, que estava habilitado a gerir seu próprio corpo clínico. 
 
Quando o registro estiver com o valor “ADMIN” no campo “Por” é porque a última ação foi realizada 
automaticamente pelo sistema ou houve uma intervenção específica no sistema pelo Administrador 
do Sistema. 
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Visualizando vínculos excluídos 

 
 
Ao clicar no botão indicado na figura acima, aparecerá tela com a relação de vínculos excluídos e, 
respectivamente, a data de exclusão (Dt.Atual.). É possível ver nesta relação à data de exclusão 
(Dt. Atual.), quem realizou a exclusão (Por) e o motivo da exclusão (Motivo). 
 

 
 
 
Todo vínculo quando excluído recebe a indicação de um motivo de exclusão. 
 
Será atribuído automaticamente o valor “1”, cuja descrição é “A PEDIDO OU NECESSIDADE DO 
CREDENCIADO” quando o próprio prestador realizar a exclusão. 
 
Será atribuído automaticamente valor “0”, cuja descrição é “SEM ATENDIMENTO NO 
CONTRATADO POR MAIS DE 90 DIAS”, quando a última ação for realizada automaticamente pelo 
sistema. 
 

É possível consultar a lista de Motivos no botão .  
 

Para retornar à tela anterior clique no botão . 
 
 
 
 



 Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais 
Manual de Operação do Sistema Rede Contratada – SISREC / Módulo Profissionais – Via Prestador 

Versão 3.0.0  13 

 

Localizando um Vínculo Excluído 
O recurso de localização rápida permite encontrar vínculos excluídos, previamente cadastrados, 
para um profissional específico. Essa solução facilita encontrar registros em prestadores que 
possuem um número elevado de vínculos excluídos. 
 
Através de um campo de complementação automática, é possível pesquisar um profissional pelo 
número de CPF ou pelo nome. 
 

 
 
À medida que se digita, o campo retorna as opções correspondes ao valor informado. Caso o 
profissional não apareça, é porque ele não possui vínculo excluído no prestador em questão. 
 
Nesse momento é obrigatório escolher uma das opções retornadas teclando “Enter” ou 
selecionando com o mouse. O sistema, então, recarregará a lista de vínculos excluídos trazendo 
apenas o(s) registro(s) para o profissional selecionado. 
 
Para exibir novamente a lista com todos os vínculos excluídos do prestador, é necessário limpar o 
filtro e confirmar a ação através de um dos seguintes passos: 

 Teclar “ENTER”; 

 Teclar “TAB”; 

 Clicar em qualquer parte da tela, exceto o próprio campo.  
 
 

 

A lista de vínculos excluídos será recarregada sempre que o filtro de localização 
perder o foco e houver ocorrido mudança de conteúdo. 
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Visualização A à Z 

 
 
Ao clicar no botão indicado na figura acima, aparecerá tela com a relação dos vínculos do prestador 
em ordem alfabética de nome. 
 

 
 
Para exibir em ordem alfabética de Especialidades, clique no título da coluna “Especialidade 
vinculada”. Para exibir ordenado por situação, clique no título da coluna “Situação”. Para voltar à 
ordem alfabética de nome, clique no título da coluna “Nome do profissional”. 
 

Se desejar imprimir ou exportar a relação, clique no botão  (vide tópico Recursos 
Auxiliares – Exportação de Dados deste manual). 
 

Para retornar à tela anterior clique no botão . 
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Realizando a manutenção de profissionais do prestador 

Incluindo e/ou excluindo vínculos 

Para incluir e/ou excluir um vínculo de profissional acesse o formulário disponível na aba 

“Manutenção” e clique no botão . 
 
Uma linha é adicionada para informar o número do CPF e especialidade do profissional, como 
mostra a imagem abaixo. 
 

 
 

Preencha os campos e clique no ícone . Para cancelar clique no ícone . 
 
Ao salvar a linha do profissional, o sistema realiza as verificações necessárias de especialidade e 
vínculo. Se não existir vínculo para o profissional e especialidade indicados ou se o vínculo do 
profissional naquela especialidade estiver com status de excluído, o sistema preencherá 
automaticamente o campo “Operação” com o valor INCLUIR. Porém, caso já exista vínculo ativo 
para o profissional e especialidade, o campo “Operação” será preenchido com o valor EXCLUIR. 
 
Além das verificações de campos obrigatórios (CPF-Nome e Especialidade) o sistema verifica, 
ainda, se é permitido o profissional ser vinculado no tipo de rede do prestador. Os prestadores com 
tipo de rede 2-Contratada, por exemplo, não podem ter profissionais vinculados dos conselhos 06-
COREN (enfermagem) e 08-CRESS (Assistência Social). Ao tentar vincular profissional destes 
conselhos, o sistema emite mensagem de erro. 
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CPF – Nome do profissional 
Neste campo, deverá ser indicado o número de CPF do profissional. O nome dele aparece 
automaticamente após indicação do número de CPF completo.  
 
Indicando um número de CPF, a relação de profissionais que correspondem àquela numeração de 
CPF, já informado, aparecerá. Deve-se, neste momento, escolher o profissional que se deseja 
vincular ou terminar de informar o número de CPF. 
 

 
 
Caso o nome do profissional não apareça, é porque ele não está cadastrado na base de 
profissionais e será necessário cadastrá-lo. Vide tópico “Cadastrando um novo profissional”. 
 

 

O sistema retornará opções de profissionais apenas se informado o CPF do 
profissional e, para evitar informações incorretas, aconselhamos SEMPRE 
informar o número de CPF completo. 

 
 
Especialidade vinculada 
Cada profissional cadastrado no sistema pode ter até cinco especialidades vinculadas a um 
conselho. 
 
Deve-se indicar no vínculo a especialidade que o profissional exerce no estabelecimento do 
prestador. 
 
Após a indicação do CPF do profissional, o sistema buscará, automaticamente, as especialidades 
que ele possui, de acordo com seu conselho principal ou secundário. 
 

 
 
Somente são listadas especialidades que o IPSM tem convênio, ou seja, caso uma especialidade, 
mesmo cadastrada para o profissional, não estiver registrada como atendida pelo convênio, não 
aparecerá na lista para escolha. 
 
Basta escolher na lista “Especialidade vinculada” aquela especialidade que o profissional está 
vinculando. Caso o prestador também tenha aquele mesmo profissional com outras especialidades, 
deverá vinculá-lo novamente. O profissional pode ser vinculado mais de uma vez ao mesmo 
prestador, desde que tenha especialidades diferentes. 
 

 

Algumas especialidades só podem ser vinculadas pelo IPSM. O sistema orientará 
por mensagem quando a especialidade indicada não puder ser vinculada pelo 
prestador. 
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Especialidades indicadas com sinal de (+) à frente indicam que se tratam de 
especialidades de conselho adicional, registrado para o profissional.  

 
Se nenhuma especialidade aparecer na lista de especialidades, é porque o profissional não está 
cadastrado na base de dados de profissionais ou você não informou um profissional antes. Convém 
verificar se o profissional foi cadastrado corretamente. 
 
Pode acontecer da especialidade que se quer vincular não estar na lista. Neste caso, é porque o 
cadastro do profissional está incompleto. Dessa forma, para alterar o cadastro de um profissional, 

clique no ícone , disponível na listagem da aba “Profissionais Vinculados” para realizar o ajuste 

ou acione o botão . 
 

 

O credenciado que possuir profissional vinculado a cooperativa, definido por 
contrato ou termo aditivo do IPSM, deverá informar o recebedor do respectivo 
profissional para não ocasionar erro posterior no pagamento. 
E-mail para contato: roni.barbosa@ipsm.gov.br.  

 

 

O cadastro do profissional na especialidade de PEDIATRIA, será realizado pelo 
setor de Contratos e Convênios. O credenciado deverá enviar uma solicitação 
assinado pelo responsável técnico com os dados do profissional (Nome 
completo, CPF e n° CRM) e o CNPJ para inclusão no sistema. 
E-mail para contato: roni.barbosa@ipsm.gov.br. 

 

Efetivando as alterações 

Todas as operações de inclusões e exclusões registradas no formulário disponível na aba 
“Manutenção” deverão ser confirmadas pelo responsável técnico para efetivação dos vínculos no 
SISREC. 
 

Para efetivar as alterações clique no botão . O sistema exibirá tela de forma que 
seja informado novamente o CPF do responsável técnico além do código de validação. 
 

 

mailto:roni.barbosa@ipsm.gov.br
mailto:roni.barbosa@ipsm.gov.br
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Clique no link “Enviar código de validação” para enviar o e-mail contendo o código de validação 
para o e-mail cadastrado. 
 
 
O responsável receberá o e-mail intitulado “IPSM – Manutenção de Profissionais Corpo Clínico”. O 
código terá validade de oito (8) horas e poderá ser reenviado a qualquer momento. 
 

De posse do código, clique no botão . A partir daí todas as mudanças efetuadas 
estarão disponíveis na aba “Profissionais Vinculados” e formulário de manutenção será reiniciado. 
 

 

Os vínculos alterados no SISREC só terão efeito no SIGAS no dia seguinte ao da 
efetivação. 

 

Cadastrar ou alterar dados do profissional 

Para cadastrar um novo profissional, clique no botão . 
 
O sistema exibirá a interface de cadastro de profissionais para serem informados os dados do novo 
profissional. 
 

 
 

Quando cadastrar um profissional que ainda não foi incluído, o registro do profissional ficará 
disponível aos outros prestadores na base de dados para vinculá-lo quando for o caso. Assim, há 
somente um registro de profissional e vários vínculos deste mesmo profissional. 
 
No bloco “Especialidades do Profissional”, é obrigatória a indicação de ao menos uma 
especialidade. 
 
O CPF do profissional deve ser um número de CPF válido e único no cadastro. Caso contrário, o 
sistema redirecionará para o cadastro do profissional já cadastrado naquele CPF em modo de 
edição. 
 
Ao informar o tipo de conselho do profissional, o sistema verifica se o tipo de conselho informado 
possui restrições relevantes. Para os tipos de conselho 06 - COREN (enfermagem), 07 – CRN 
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(nutrição) e 08 – CRESS (assistência social), informados no cadastro, o sistema emite uma 
mensagem de alerta sobre onde estes profissionais poderão ser vinculados. 
 

 
 
As listas de especialidades são atualizadas após a escolha do Tipo de conselho e somente serão 
listadas as especialidades pertencentes àquele conselho indicado.  
 
Cada campo de especialidade listará somente aquelas especialidades que ainda não foram 
indicadas no campo anterior, não tendo o risco de especificar mais de uma vez a mesma 
especialidade. 
 
Importante que neste momento sejam indicadas todas as especialidades que o profissional está 
habilitado a atender. Isto facilitará a vinculação do mesmo profissional em outros prestadores. 
 

Concluída todas as informações, basta clicar no botão . Neste momento, o sistema emite 
um alerta sobre a responsabilidade da veracidade das informações a serem gravadas. 
 

 
 

Se estiver de acordo, clicar no botão  para concluir o procedimento de inclusão. 

Caso o número de CPF esteja inconsistente ou já exista no sistema algum profissional com o 
mesmo número de CPF e/ou número de conselho informado, o sistema acusará erro, não 
permitindo a inserção até que se corrija as irregularidades.  
 

 
 

Se o profissional foi inserido com sucesso, o sistema exibirá a mensagem “O profissional {NOME 

DO PROFISSIONAL} foi cadastrado com sucesso!”. Clique no botão  para fechar a 

mensagem. O sistema retornará à tela de cadastro em branco para a inserção de um novo 

profissional. 

Neste momento, o profissional cadastrado está pronto para ser vinculado nas especialidades 

informadas no cadastro. 
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O sistema acusará erro para o número de conselho já existente somente se o tipo 
e a unidade federativa indicados no cadastro para este conselho forem também 
iguais, independentemente de se tratar de conselho principal ou adicional. 
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Visualização de Vínculo de Profissionais 

Caso o prestador não esteja habilitado para gerir seus vínculos, após autenticar com sucesso, o 
sistema exibirá tela com os vínculos dos profissionais já vinculados pelo IPSM. 
 
Os profissionais já vinculados são exibidos em ordem alfabética de nome. 
 
No cabeçalho da tela são exibidas as informações referentes ao prestador identificado. No caso do 
prestador identificado não ser da rede orgânica, no campo “Unidade” será exibida a expressão 
“NAO SE APLICA”. 
 

  

 
Na lista são exibidos, de uma vez, todos os profissionais vinculados que estão ativos no sistema. 
 
Utilize as barras de rolagem para visualizar a lista completa. 
 

Para imprimir ou exportar a relação de profissionais, clique no botão  (vide tópico 
Recursos Auxiliares – Exportação de Dados deste manual). 
 

Para sair, clique no botão . 
 

 

Caso um profissional que pertença ao corpo clínico do estabelecimento não seja 
encontrado na lista, é possível que ele esteja com situação “excluído”. 

  

CABEÇALHO 
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Recursos auxiliares 

Exportação de dados 

 
Este recurso está disponível em consultas e/ou relatórios e permite exportar 
seu(s) resultado(s) para arquivos nos formatos PDF, DOC e XLS. Além disso, 
oferece também o modo “Impressão”. 
 

Encontre o botão , localizado no lado esquerdo da barra de 
ferramentas superior e escolha uma das opções existentes. 

 

 
Para as opções PDF, WORD e Impressão o sistema exigirá uma configuração prévia antes da 
exportação propriamente dita. Veja as situações possíveis a seguir: 
 

 

Tipo da Impressão: Permite definir o modo de 

impressão colorido ou econômico. 

  

 

Tipo Cor: Permite selecionar o modo de impressão 

em relação à cor. Os tipos são: Preto e Branco e 

Colorido. 

  

 

Modo de Impressão: Permite selecionar o que será 

impresso. Os tipos são: Página Corrente e 

Relatório Completo. 

 

Tipo Cor: Permite selecionar o modo de impressão 

em relação à cor. Os tipos são: Preto e Branco e 

Colorido. 

 

Após a escolha, clique em  e o sistema dará prosseguimento ao processo de exportação. 

Para cancelar, clique em . 
 

 

Quanto maior o número de registros (linhas) retornados em uma pesquisa, maior 
o tempo necessário para exportar dados (gerar arquivos). 
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Para gerar um PDF, formato portátil para documentos (do inglês PortableDocumentFormat), clique 
na opção “PDF”. O sistema abrirá outra janela do navegador exibindo o documento resultante 
 
 

 
 

Nota: Este manual utiliza o Mozilla Firefox. 
 
Para salvar o documento posicione o cursor do mouse na parte inferior da tela e clique no botão 

. Na janela que aparecerá, escolha a pasta de destino, dê um nome ao documento e clique em 

“Salvar”. Caso deseje imprimi-lo clique no botão . 
 
Para gerar um DOC, formato de arquivo para Microsoft Word (do inglês Document) clique na opção 
“WORD”. O navegador questionará o que deseja fazer com o arquivo. Escolha salvá-lo em sua 
máquina. Este passo variará de acordo com o navegador utilizado. A seguir basta localizar o arquivo 
e abri-lo com o Microsoft Word. 
 
Para gerar um XLS, formato de arquivo para Microsoft Excel (do inglês Excel Spreadsheet) clique 
na opção “XLS”.O navegador questionará o que deseja fazer com o arquivo. Escolha salvá-lo em 
sua máquina. Este passo variará de acordo com o navegador utilizado. Localize o arquivo e abra-
o com o Microsoft Excel. 

 
Para imprimir utilizando o próprio navegador, clique na opção “Impressão”. O navegador exibirá a 
consulta/relatório em outra janela. A partir daí, siga as instruções de impressão do navegador em 
questão. 
 
  

 
Os documentos .xls e .doc podem ser alterados como preferir. 

Opções de ação 
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Observações 
O presente documento poderá ser alterado sem aviso prévio. 

Verifique frequentemente se há nova versão.   
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