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Apresentação

O IPE Saúde está implantando um novo sistema de cobrança de serviços prestados.

Atualmente os prestadores do IPE Saúde já utilizam o Sistema IpeWin para realizar essa cobrança.

O Sistema IpeWin é um sistema desktop (cada prestador deve instalar o sistema nos seus computadores), e foi 
desenvolvido no ano de 2005. 

O Sistema IpeWin ainda atende o seu propósito, porém com atualizações de novas versões do Windows, tem 
surgido dificuldades para os prestadores conseguirem instalar e fazer funcionar o Sistema IpeWin.
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surgido dificuldades para os prestadores conseguirem instalar e fazer funcionar o Sistema IpeWin.

Antecipando-se a um momento em que este Sistema IpeWin deixará de funcionar nos novos sistemas 
operacionais Windows, o IPE Saúde desenvolveu o Sistema de Notas para substituir o sistema IpeWin.

O Sistema de Notas é um sistema Web, que é acessado pelo navegador, e não requer instalação ou requisito 
especial.



Vantagens

Algumas vantagens para o prestador:

• Não há necessidade de manter uma estrutura para executar e armazenar os dados do sistema IpeWin com 
perigo de eventual perda de dados, pois tanto o sistema como os dados estão armazenados na Procergs.

• O prestador sempre estará utilizando a versão mais atualizada do sistema.

• Não há mais necessidade de recepção dos relatórios de retorno, pois as notas são processadas online.
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• Não há mais necessidade de recepção dos relatórios de retorno, pois as notas são processadas online.

• Hoje o sistema IpeWin trabalha apenas com usuário único. No Sistema de Notas, o próprio prestador pode 
cadastrar seus usuários que irão utilizar o sistema. Cada usuário tem seu login, e é possível consultar o último 
usuário que incluiu ou alterou uma informação.

• Outras vantagens inerentes a transformação de um sistema desktop para um sistema Web.



http://smh.rs.gov.br/relacionamento/

Este link aponta para o novo Portal de Relacionamento do IPE Saúde. 
O primeiro serviço disponível neste Portal para os Credenciados do IPE Saúde é o Sistema de Notas (novo IpeWin). 
Futuramente outros serviços serão disponibilizados.

1. Clicar em <Credenciados> para acessar o 
sistema;

Link para Acesso ao Portal de Relacionamento
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Para o primeiro acesso ao sistema, deve ser feita a assinatura. Este procedimento será feito uma única vez.

Apenas o credenciado precisa fazer a assinatura. Os demais usuários que o credenciado autorizar para o Sistema de Notas, não 
fazem a Assinatura.

2. Clicar em <Assinar>;

Realizar Assinatura
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Deve ser informado o código do credenciado com 8 dígitos e a senha de 6 dígitos a mesma que atualmente é utilizada no Acesso 
Administrativo do site do IPE Saúde.

3. Clicar em <Continuar>.

Realizar Assinatura
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Este passo é executado 
apenas uma vez.



Após realizada a assinatura, o acesso se dá pelo botão ENTRAR, disponível no meio da tela e no canto superior direito.
No seu primeiro acesso, a senha recebida por email está expirada e deverá ser trocada.

1. Clicar em um dos dois botões <ENTRAR>.

Acessar o Sistema

2. Informar as identificações do SOE
e clicar em  <ENTRAR>.
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Módulos
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Portal do Credenciado



Portal do Credenciado

Existem dois módulos disponíveis atualmente no Portal.

• Administração: controle do cadastro do perfil 
responsável  pelo credenciado, gestão dos 
usuários do  Portal dos Credenciados e da Central 
de Autorizações.

• Notas de Cobrança:  cadastro e processamento
de Notas (antiga função do IpeWin).

Clicar aqui para 
<Sair> do sistema.
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Módulo
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Administração



Administração

O módulo Administração é dividido em duas Áreas:

• Perfil  Responsável: permite consultar e atualizar os dados do perfil responsável.

• Usuários: gestão dos usuários do Portal dos Credenciados e da Central de Autorizações.
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Apenas o Perfil Responsável tem acesso ao módulo Administração, os demais usuários 
cadastrados pelo Perfil Responsável só tem acesso ao módulo Notas de Cobrança.



Administração – Perfil Responsável

1. Para editar os dados do Perfil Responsável, clicar em < Salvar>.
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Administração – Perfil Usuário

1.  Para criar um novo Usuário, clicar em <Usuários>.
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2. Clicar em <Adicionar>. Botão Lupa, usado para filtrar uma pesquisa.
Ao clicar nele abrirá uma janela com algumas opções de 
campos. Escolher um ou mais campos e clicar em <Filtrar>.



Administração – Perfil Usuário

3. Informar os dados do novo usuário e clicar em  <Salvar>.

Botão Ajuda, usado para obter informações sobre a tela.

Este botão você encontrará em todas as telas, com 
informações referentes a cada uma delas.
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Módulo
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Notas de Cobrança



O módulo Notas de Cobrança é dividido em três Áreas:

• Atendimento Complementar: nesta área é realizada a inclusão e transmissão das notas de atendimento complementar, e o 
recebimento dos relatórios de retorno.

• Pronto Atendimento: em construção.

• Relatórios Gerais: nesta área são disponibilizados os relatórios de auditoria.

Notas de Cobrança
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Botão Lupa, para filtrar uma pesquisa.

Botão Impressora, para imprimir uma lista.

Botão de Ajuda, informações sobre a tela.

1. Para pesquisa, impressão ou  ajuda 
utilize estes botões:



Notas de Cobrança – Atendimento Complementar

A Área Atendimento Complementar tem duas Abas:

Notas: aqui é possível digitar notas e consultar notas já transmitidas.

Integração: serve para os prestadores que tem sistema próprio e que utilizam o Sistema de Notas somente para transmitir 
os arquivos. As notas transmitidas pelo Integração, após processadas poderão ser consultadas na aba  Notas.
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Atendimento Complementar – Aba Notas

Campos da aba Notas

1. Adicionar: para adicionar notas.

2. Processar Notas: para processar as notas 
adicionadas.

3. Pesquisar uma nota através da <     >.

Imprimir a lista das notas <     >.

Consultar informações sobre a tela <      >.
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4. Situação: veja o significado de cada 
situação na próxima página.

5. Operador: informa quem fez ação e 
quando foi feita.

6. Detalhes: mostra os detalhes da nota e 
dependendo da situação, a nota pode ser 
editada  <      >.

Os demais campos veremos  
no capítulo Adicionar Nota.



A nota foi processada, mas ocorreu erro.  O prestador deve 

Atendimento Complementar – Aba Notas

A nota foi criada pelo prestador, mas ainda está em edição.

A nota foi processada sem erro e incluída no sistema do IPE. 
A partir desta situação, a nota não pode mais ser editada.

Sequência para a pesquisa deste tipo de Situação 
da Nota, clicar nos respectivos campos:

A nota foi processada, mas ocorreu erro.  O prestador deve 
corrigir a nota e enviar novamente para processamento.
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O prestador enviou a nota para processamento, nesta 
situação a nota não pode ser editada.

Disponível apenas na Pesquisa de Notas.
Lista as notas em Rascunho que estão sem erro.

da Nota, clicar nos respectivos campos:

Para as notas que foram digitadas no sistema, o usuário 
pode editar a mesma nota já existente e processar novamente. 
Não é necessário criar uma nova nota.



ATENÇÃO!! Algumas notas apresentam um indicativo no campo <Número da Nota>.

Coloque o mouse sobre o indicativo para visualizar a mensagem.

Atendimento Complementar – Aba Notas

Foi solicitada auditoria para uma nova aceita no sistema IPE. 
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Foi solicitada auditoria para uma nova aceita no sistema IPE. 
Deve ser anexada a documentação correspondente.



Aba Notas – Anexos de Notas com Auditoria

2. Clicar em <Selecionar Arquivo>.

Caso a nota esteja marcada para auditoria, deve ser enviado o arquivo PDF referente à esta nota.

1. Para enviar o arquivo, clicar na nota; 
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Aba Notas – Adicionar Notas

1. Número Nota: número escolhido pelo prestador. 
A única regra é que não pode repetir o mesmo número 
dentro do mês.

2. Período: mês e ano em que os serviços foram prestados.

Uma nota pode ter até 20 lançamentos e podem ser lançados 

O credenciado deve cadastrar a nota e seus lançamentos.

Leia abaixo a descrição de cada campo:
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Uma nota pode ter até 20 lançamentos e podem ser lançados 
exames de mais de um paciente. Mas todos os exames 
cobrados em uma nota devem ter sido realizados no mesmo 
mês e ano.

*** Campos 3 e 4 na próxima página .



Aba Notas – Adicionar Notas

3. Valor Total da Nota: é o valor que será pago pelo IPE.

Um eventual valor no campo  <Valor Total Medicamentos / 
Materiais> deve ser somado também neste campo.

4. Valor Total Medicamentos / Materiais: é a soma dos 
valores informados nos Lançamentos, onde o código do 

Leia abaixo a descrição de cada campo:
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valores informados nos Lançamentos, onde o código do 
Honorário for 32200005.

A cada procedimento que tiver medicamento/material deve 
ser criado um lançamento com o código 32200005 no 
lançamento imediatamente posterior.

• Para incluir os dados informados, clicar em  <Salvar>.



Aba Notas – Adicionar Lançamentos

Após informar os dados da Nota e clicar no botão Salvar o sistema mostra a tela para Adicionar os lançamentos da Nota.

Para habilitar os campos do lançamento, clicar em <Adicionar>. 
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Aba Notas – Adicionar Lançamentos

Após clicar em Adicionar, os campos do lançamento são habilitados.

Leia abaixo a descrição de cada campo: 

1. Dia do Mês: dia em que o beneficiário foi atendido.

2. Matrícula: numero da Matrícula do Beneficiário no IPE.
Ao informar este campo, o campo nome automaticamente
é preenchido

3. Tipo Prestador: tipo do profissional que solicitou o exame.
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3. Tipo Prestador: tipo do profissional que solicitou o exame.

4. Nro Conselho: CRM/CRO do profissional que solicitou o 
exame.

*** Campos: 5, 6 e 7 na próxima página.



Aba Notas – Adicionar Lançamentos

Leia abaixo a descrição de cada campo: 

5. Honorário: código de honorário do exame realizado. 
Este código também pode ser pesquisado através da <      >.

6. Quantidade: Quantidade de Serviços.

Quando o código do Honorário for 32200005, a Quantidade 
representará o número de CH's para ressarcimento do serviço, 
gastos com materiais e medicamentos.  Deve-se  dividir o valor 
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gastos com materiais e medicamentos.  Deve-se  dividir o valor 
em Reais pelo valor da CH.

7. Laudo: PDF gerado pelo prestador, contendo o resultado 
do exame.

• Para finalizar, clicar em <Salvar> ou <Salvar e Novo> para 
continuar lançando notas.



Após as notas serem lançadas, elas podem ser processadas. O processamento leva em torno de 24 horas.

Aba Notas – Processar Notas

1. Clicar em <Processar Notas>;
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2. Indicar as notas que deseja enviar para processamento e clicar em <Processar>. 
Notas que desejar processar em outro momento, podem ser desmarcadas.

Aba Notas – Processar Notas
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As  notas processadas com sucesso podem ser visualizadas e impressas. Acompanhe os passos deste procedimento:

Aba Notas – Visualização da Nota Processada

1. Para visualizar a nota, clicar na <nota>; 
2. Clicar na <lupa>; 
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Para imprimir a nota, clicar no ícone da impressora.



Esta aba serve para os prestadores que tem sistema próprio e que utilizam o Sistema de Notas somente para transmitir os arquivos. 
As notas transmitidas pelo Integração, após processadas poderão ser consultadas na aba  Notas

Atendimento Complementar – Aba Integração

1. Clicar em <Adicionar>;
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As notas que não podem ser processadas 
mostram uma lista de pendências que devem 
ser solucionadas antes do processamento.



Atendimento Complementar – Aba Integração

Selecionar os arquivos de layout com suas extensões definidas conforme a informação (veja exemplo abaixo).

2. Para enviar os arquivos, clicar em <Salvar>.
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REALIZAÇÃO

32

REALIZAÇÃO

Divisão de Operações Divisão de Operações Divisão de Operações Divisão de Operações ---- Entrega de ServiçosEntrega de ServiçosEntrega de ServiçosEntrega de Serviços

Equipe de Documentação e TreinamentoEquipe de Documentação e TreinamentoEquipe de Documentação e TreinamentoEquipe de Documentação e Treinamento


