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Como usar o SICLOM no EDGE 
Para usar o SICLOM operacional/Logístico HIV no navegador EDGE serão 

necessárias algumas configurações   

Essas configurações já podem ser feitas de imediato para passar a usar o SICLOM 

no Microsoft EDGE e não precisar mais usar o Internet Explorer. 

Abra o EDGE 

 

Na barra de ferramentas clique nos  no canto superior direito do navegador. 

Selecione a opção  
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Na tela principal do menu configurações clique na opção “Navegador padrão”: 
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Na opção “Permitir que os sites sejam recarregados no modo Internet Explorer” 

marque . 

Depois na opção “Páginas do modo Internet Explorer” clique em . 

Quando o  for acionado digite o endereço do SICLOM – 

https://siclom.aids.gov.br e clique no . 

 

E para finalizar cliquem em .  

Pronto o modo IE está ativado!  
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Para usar o SICLOM no EDGE  digite na barra de endereço https://siclom.aids.gov.br e 

com o sistema aberto clique nos 3(três) pontinhos do canto superior direito e selecione a 

opção “Recarregar o modo Internet Explorer”. 

 

 

O Edge mostrará uma mensagem perguntando se é para abrir a página do SICLOM no 

modo IE na próxima vez, deixe marcado permitir  e depois clique em . 

. 
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Pronto, o SICLOM Operacional HIV já pode ser usado no Microsoft EDGE. 

 

Depois de 30 dias o dispensador deverá fazer o processo de adicionar a página do 
SICLOM novamente ao modo Internet Explorer. 

Quando expirar os 30 dias da primeira adição do sistema ao modo IE, aparecerá abaixo 

da barra de endereço a mensagem perguntado se deseja “Adicionar novamente”.  

 

Clique no botão  

Para conferir se realmente a página foi readicionada, clique nos 3(três) pontinhos, 
configurações e na opção “Navegador Padrão”. 
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O endereço do SICLOM Operacional/Logístico deverá estar listado como uma página do 
modo Internet Explorer.  

 

Se o endereço não estiver na lista, clique no botão  e digite https://siclom.aids.gov.br e 

clique em . 

 

Ou seja, o SICLOM Operacional/Logístico só funcionará no EDGE se aparecer na barra de 

endereços o ícone do Internet Explorer. 
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