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GUIA DE REFERÊNCIA RÁPIDA – MÓDULO GERENCIAL 

 

COMO ACESSAR O SICLOM GERENCIAL 

 

Para acessar o SICLOM Gerencial on-line é preciso estar conectado à internet banda larga 

(em qualquer browser: Firefox, Internet Explorer, Google Chrome) no endereço 

http://sistemas.aids.gov.br/gerencial. 

 

 

A tela inicial do SICLOM Gerencial disponibiliza o Menu Geral com os seguintes campos: 

Principal – Conceito – Situação atual das UDMs – Acompanhamento – Consulta uma UDM – 

Documentos. O acesso a essas informações independe de login e senha. 

 

Para acessar outras funcionalidades do sistema, o usuário deverá possuir um login e senha 

e informar nos campos da tela principal, conforme figura abaixo: 

 

http://sistemas.aids.gov.br/gerencial
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Caso não possua login e senha, o usuário deverá solicitar à sua respectiva Coordenação 

Estadual de DST/Aids, informando os dados necessários para gerar um login e senha, que são: 

 Nome da Unidade Dispensadora de Medicamentos 

 Nome completo do usuário 

 CPF 

 Município e UF 

 

MENU GERAL 

 

CONCEITO 

No Menu Geral, a opção Conceito detalha o que é o sistema no módulo Operacional e seus 

principais objetivos: 

 

 

 

SITUAÇÃO ATUAL DAS UDMs 

 

Na situação atual das UDMs, é possível visualizar, dentro de um determinado período, as 

UDMs Cadastradas, as UDMs que cadastraram pacientes, as UDMs que cadastraram medicamento 

(estoque) e as UDMs que dispensam medicamentos. 
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Ao clicar no gráfico, será aberta uma janela com o nome das UDMs, cidade, status (ativa ou 

inativa) e os detalhes da UDM (dados cadastrais). Algumas opções mostram também a data do 

último lançamento registrado naquela UDM. A consulta também pode ser filtrada selecionando a UF.  
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A opção mostra também a situação da implantação do SICLOM Operacional: identificando 

por UF o total de UDMs que dispensam pelo SICLOM Operacional e o percentual atingido nas 

respectivas UF. 
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ACOMPANHAMENTO 

Na opção Acompanhamento, ao clicar no mês de referência, é possível visualizar a 

digitação do Mapa Mensal ARV, do Boletim Mensal ARV e do Mapa Mensal Prevenção de cada UF 

(por UDM, Maternidade/URE e Almoxarifado) nos últimos 12 meses, e o percentual atingido pelas 

UF de preenchimento dos mapas. 
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Ao clicar nas abas Fechados, Em Digitação e Não Informados, será aberta uma listagem das 

UDMs, Maternidades/URE e Almoxarifados daquele determinado mês de referência.  
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CONSULTA UMA UDM 

 

Nessa opção pode-se consultar todas as UDMs agrupadas por UF (também em excel) e seus 

dados cadastrais. 
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DOCUMENTOS 

 

Na opção Documentos, têm-se todas as informações atualizadas sobre o SICLOM 

Operacional e suas funcionalidades, Programação Ascendente, Formulários, Coinfectado, Mapa, 

Boletim, Inventário Nacional ARV, Prevenção, Notas Técnicas e Informes, Legislação e Reuniões da 

Logística do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais.  
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ALTERAR SENHA 

 

Para alteração de senha, os usuários do Estado, Regional, Municipal, Almoxarifado, UDM, 

MAT/URE deverão clicar na opção Alterar senha:  

 

 

Uma janela solicitando Nova Senha e Confirmar Senha será aberta. Preencher os dados e 

clicar em . 
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NOVIDADES 

 

A opção Novidades mostra todos os documentos em ordem cronológica (e também podem 

ser visualizados no Menu Geral/Documentos). 

 

 

MENU ARV 

 

BASE DE DADOS 

 

Nessa opção, o usuário poderá consultar, através de uma planilha do Excel, o dicionário com 

a base de dados dos pacientes e das dispensas, e as listas de pacientes para início de imediato 

tratamento. É a explicação campo a campo da base de dados gerada de cada informação do 

sistema. 
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Boletim Consolidado, Mapa Consolidado, Programação Ascendente e 

Prevenção 

 

Na tela principal do SICLOM Gerencial/Menu Geral/Documentos, encontram-se os Manuais de 

preenchimento do Mapa Mensal/Consolidado, Boletim Mensal/Consolidado, Inventário Nacional 

ARV, Programação Ascendente e Prevenção para consulta dos Estados, Regionais, Municipais, 

Almoxarifados, UDMs e MAT/UREs. 

Por esse motivo, os referido tópicos não foram abordados nesse guia. 
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REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

 

A Rede de Distribuição é a opção de cadastramento de novos entes e manutenção dos entes já 

existentes. Nessa opção também é possível gerenciar login e senha dos usuários do sistema: 

 



  
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Caso tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica, favor entrar em contato pelo e-mail: siclom@aids.gov.br 
ou por meio do telefone 0800-612439,  opção 1. 

 

18 

RELATÓRIOS GERENCIAIS 

 

Os Relatórios Gerenciais são divididos por categorias baseados na data final que se deseja 

consultar (mostrando os 12 meses anteriores à data solicitada e a média do período) e, em alguns 

casos, por medicamentos:  
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FALTA DE MEDICAMENTOS 

 

O Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais (DDAHV) realiza o controle dos registros 

de MUDANÇA DE TRATAMENTO ANTIRRETROVIRAL por motivo FALTA DO MEDICAMENTO e 

da FALTA DE MEDICAMENTO EM POSIÇÃO DO ESTOQUE no momento da dispensa pelo 

SICLOM Operacional. 

No momento em que o operador do SICLOM indicar a mudança do tratamento 

antirretroviral por motivo falta do medicamento, bem como a falta de medicamento em posição 

do estoque, o sistema encaminhará, automática e simultaneamente, e-mail para o responsável 

pela UDM (cadastro SICLOM), para o responsável pela logística estadual (cadastro SICLOM), 

para o coordenador de DST/Aids(cadastro SICLOM) e para as equipes da logística e do SICLOM 

do DDAHV.  

O módulo de controle e monitoramento das faltas está disponível no SICLOM Gerencial. Os 

registros de falta (nas duas modalidades) serão visualizados no módulo do SICLOM Gerencial, bem 

como as respostas/justificativas da UDM, da Coordenação Estadual de DST e Aids e do DDAHV. 

Esse módulo facilitará o controle e registro das faltas, bem como das respostas/justificativas. 

Possibilitará consultas e relatórios gerenciais, assim como auxiliará a adoção de medidas para evitar 

essas ocorrências/registros, seja por uso inadequado da funcionalidade (justificativa que tem sido 

bem recorrente) ou por desabastecimento efetivo (decorrente de dificuldades locais de comunicação, 

transporte, dentre outros, também muito recorrentes).  

  

IMPORTANTE: 

 O prazo para a resposta de falta foi alterado, de 3 dias para até 24 (vinte e quatro) 

horas após o recebimento do e-mail de falta. A diminuição do prazo condiz com a 

urgência da situação, pois, uma vez identificada a falta, será necessária a adoção de 

medidas urgentes para restabelecer a dispensação regular; 

 Os e-mails automáticos de falta de medicamento em posição de estoque e por 

mudança de tratamento devido à falta seguem com o nome do antirretroviral em falta; 

 Os destinatários dos e-mails automáticos de falta são aqueles especificados nos 

cadastros do SICLOM Gerencial. É importante manter sempre atualizado o cadastro 

dos usuários no SICLOM; 
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 Desde Nov/2013, está disponibilizado no SICLOM Operacional o espaço/campo para 

especificar o antirretroviral que faltou no momento da dispensa e que resultou na 

mudança de tratamento; 

 Para identificar a dispensa, o operador poderá visualizar o relatório de Movimento 

Diário de Medicamentos no Gerenciador de Relatórios do SICLOM Operacional. 
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CONTATO 

 

 Caso tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica, favor entrar em contato pelo e-

mail: siclom@aids.gov.br, por meio do telefone 0800-612439, opção 1 ou pelo FALE CONOSCO no 

http://sistemas.aids.gov.br/gerencial: 

  

 

Ao enviar um e-mail vocês deverão informar:  

 Nome da Unidade;  

 Cidade/UF;  

 Enviado por: nome da pessoa responsável pela informação; 

 Telefones de contato;  

 Assunto: detalhamento completo da solicitação (erro de sistema, alteração cadastral).  

 Se for um erro de sistema, envie uma cópia do erro apresentado.  

mailto:siclom@aids.gov.br
http://sistemas.aids.gov.br/gerencial

