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Configurações do Internet 
Explorer
O Internet Explorer possui algumas funcionalidades que são instaladas no computador para 
poder garantir um mínimo de segurança àqueles que navegam na WEB.

Algumas dessas funcionalidades precisam ser reconfiguradas para o bom uso do SICLOM.

Verificando a versão do Internet Explorer
ObjetivO:

Verificar se a versão do Internet Explorer é a mais indicada para o uso do SICLOM.

COmO aCessar:

No menu Ajuda, clique na opção Sobre o internet Explorer.

menu de aCessO:
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tela sObre O internet explOrer:

Para acessar vá na barra de Ferramentas no   e selecione a opção .

 ♦ A versão deverá ser superior a versão 6.0. 
 ♦ O nível de Codificação deverá ser de 128-bits ou superior.  
 ♦ A Versões de Atualização mínima devera ser SP1. 
 ♦

IMPORTANTE: Somente o Internet Explorer é validado para o uso do SICLOM. Em outros 
browsers algumas funcionalidades do sistema não funcionam.
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Limpeza do Cache do Internet Explorer
O que é CaChe dO navegadOr?

O cache do seu navegador é uma ‘memória’ temporária das páginas da internet que são 
usadas no dia-a-dia, inclusive imagens, sons e downloads. Alguns arquivos são armaze-
nados em um arquivo do computador para tornar mais rápida a navegação na internet. A 
limpeza do seu cache será necessária para o uso do SICLOM Operacional e do SICLOM 
Gerencial, pois esses arquivos que são armazenados afetam a digitação dos dados no 
SICLOM. 

COmO aCessar:

No menu Ferramentas, clique na opção Opções da Internet.

menu de aCessO:
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tela Opções da internet:

Para a exclusão dos aquivos de internet temporários o botão  deverá ser 
clicado. 
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Opções de exClusãO:

Quando a tela aparecer selecione as opções Preservar dados de sites favoritos, Arqui-
vos de Internet Temporários e Cookies e clique no botão .
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tela COnfigurações:

O botão   deverá ser clicado para o a tela de configurações aparecer. 
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Quando a tela aparecer a opção  deverá ser mar-
cada e o espaço em disco a ser usado será de   e para finalizar clicar no botão 

 .

Ao terminar a execução dos dois procedimentos o botão  da tela opções da 
Internet/geral deverá der clicado pra finalizar a configuração.

Saia do Intenet Explorer e entre novamente para que as configurações passem a funcionar.
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Menu Configurações do       
SICLOM
ObjetivO:

Configurar o sistema para a realidade da UDM.

COmO aCessar:

No menu Aplicativo, clique na opção Sobre Configurações.

menu de aCessO:
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tela de COnfiguraçãO:

expliCaçãO dOs CampOs:
 ♦ CRM Digitável: Ao digitar as dispesas o sistema exige a digitação do CRM, ao marcar 

a opção SIM, o sistema aceita a digitação, se marcar a opção NÃO, o CRM passa a ser 
selecionável e não permite a inclusão de novos números na própria tela de dispensa.

Exemplo de CRM Digitável na tela de dispensação: 

Exemplo de CRM Selecionável na tela de dispensação:
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 ♦ Mostrar datas de validade vencidas na lista de dispensação: Ao marcar sim, 
na janela de dispensa irá aparecer na lista o medicamento vencido mas não será 
possível a dispensação. Se marcar não, o medicamento vencido não aparecerá na 
lista de dispensa.

Exemplo de Medicamento Vencido na janela de dispensa de medicamentos:

 ♦ Permitir estoque fracionado para dispensas “Exposições“: Ao marcar a opção SIM,  
o sistema fracionará todas as dispensas feitas nas categorias de Exposição Ocupacional 
e Exposição Não Ocupacional. Nesse caso a unidade de dispensa será comprimido e 
não frasco. Somente as soluções orais não serão fracionadas.

Exemplo de Medicamento Fracionado:

 ♦ Permitir estoque fracionado para dispensas “Aids” e “Gestante HIV+“: Ao marcar a 
opção SIM,  o sistema fracionará todas as dispensas feitas nas categorias de Aids e Ges-
tante HIV+. Nesse caso a unidade de dispensa será comprimido e não frasco. Somente 
as soluções orais não serão fracionadas.

Exemplo de Medicamento Fracionado:

 ♦ Mostrar hora ao lado das datas em listas de consulta:  Toda pesquisa feita no sistema 
gera uma lista de consulta com o resultado da pesquisa. Essa opção ao ser marcada 
sim, além da data, aparecerá também a hora que o lançamento foi feito.

 ♦ Exemplo de hora nas listas de consulta:
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 ♦ Mostrar USR SUS em óbito nas listas de dispensa: Ao marcar SIM, os usuários SUS 
com óbito informado aparecerão na lista de Dispensação na cor azul.

 ♦ Quantidade de meses para medicamentos a vencer: Na página principal do sistema 
aparecerá o link:

Clicar no link para visualizar a listas de medicamento a vencer conforme a quantidade de 
meses informada na configuração do sistema.
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