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COMO ACESSAR O SICLOM GERENCIAL  

Para acessar o SICLOM gerencial on-line para o acesso às funcionalidades relacionadas aos 

insumos de prevenção é necessário estar conectado à internet no endereço 

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

 

 

O usuário deverá possuir um login e senha de acesso para informar nos campos conforme mostra a 

figura. Caso não possua login e senha, favor entrar em contato com a SES do seu estado. 

 

Dados necessários para gerar um login e Senha para a GVE: 

• CPF 

• Nome completo 

• Sexo 

• Login 

• Senha 

• E-mail 

Após ter informado o login e senha o menu Prevenção, com as opções mapa consolidado e Redes, 

será habilitado.  

 

http://www.aids.gov.br/gerencial 
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MAPA CONSOLIDADO  

Clique no menu Mapa Consolidado. 

 

 

A tela com o mês de referência será habilitada, para abrir o mapa clique em cima do mês 

correspondente. 

  

Ao selecionar o mês de referência o sistema mostrará a árvore com a rede de prevenção cadastrada 

para consulta e o mapa consolidado da GVE. 
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ÁRVORE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO  

É possível consultar os mapas da rede vinculada à GVE abrindo na árvore a entidade que se quer 

consultar. É só clicar em cima do nome da unidade que o resumo do mapa se abrirá na tela ao lado 

 

RESUMO DE DIGITAÇÃO DO MAPA CONSOLIDADO  

 

Descrição dos campos do resumo de digitação 

 
UDM: Quantidade de UDMs cadastradas vinculadas diretamente à rede 
de prevenção da GVE. 

 
Almoxarifado : Quantidade de almoxarifados vinculados diretamente à 
rede de prevenção da GVE.  

 Cadastradas : Quantidade de unidades cadastradas. 

 Vinculadas:  Todas as Unidades vinculadas diretamente a GVE. 

 
Fechadas:  Quantidade de unidades que digitaram e fecharam os seus 
mapas. 

 
Em digitação:  Unidades vinculadas à GVE que estão com o mapa em 
digitação. 

 
Não informado:  Unidades vinculadas à GVE que não começaram a 
digitação do mapa do mês de referência. 
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Descrição dos campos do mapa consolidado 

 

 Insumo : Insumo de prevenção informado nos mapas. 

 
Saldo : Saldo geral do estado. Só consolida os mapas das unidades que 
fecharam os seus mapas. 

 
Quantidade de unidades que ainda não fecharam os seus mapas. 

 
Relatório Detalhado: Gera relatório detalhado em pdf do mapa 
consolidado do estado. 

 
O botão Fechar Mapa  somente será habilitado quando todas as 
unidades vinculadas à GVE estiverem com os mapas fechados. 

RELATÓRIO DETALHADO  

Relatório detalhado contendo as entradas e saídas de cada instância.  
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REDES 

Para cadastrar as unidades na rede de distribuição de insumos de prevenção clique no menu 

Prevenção, na opção Redes. 

 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO  

A rede de distribuição serve para cadastrar as unidades que fazem parte da distribuição de insumos 

de prevenção na rede de saúde – SUS, ou seja, as unidades que distribuem e/ou recebem insumos 

de prevenção. 

 

TELA DE CADASTRAMENTO  

O cadastramento de rede foi elaborado de forma que fossem visualizadas as unidades embaixo de 

cada instância a qual está vinculada. 
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CADASTRANDO UMA MUNICIPAL  

Para incluir uma nova Municipal, vá na opção Municipais vinculadas e clique no link Incluir Nova.  

 

A tela de cadastro se abrirá em branco para preenchimento dos dados da nova Municipal a ser 

cadastrada. Depois de preenchidos todos os campos obrigatórios clicar no botão  
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CADASTRANDO UM ALMOXARIFADO  

Para incluir um novo almoxarifado, vá na opção almoxarifados vinculados clique no link Incluir Novo.  

 

A tela de cadastro se abrirá em branco para preenchimento dos dados do novo almoxarifado a ser 

cadastrado. Depois de preenchidos todos os campos obrigatórios clicar no botão  
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VINCULANDO UMA UDM 

Para se vincular uma UDM da rede de ARV à rede de prevenção vá ao menu UDMs não vinculadas, 

clique em cima do nome da unidade que ser quer vincular à rede de distribuição de insumos de 

prevenção.  

 

O cadastro da UDM se abrirá como os dados para consulta; para efetuar o vínculo deverá ser 

selecionado o tipo de vinculação, regional ou municipal.  
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IMPORTANTE:  Para criar a vinculação de municipal, essa instância deverá estar cadastrada 

previamente na rede no menu Municipal  Vinculada.  

IMPORTANTE:  Depois de informado o vínculo da UDM, deve-se clicar no botão . Não se 

esquecer de incluir um login para acesso da UDM(ver como incluir login).  

IMPORTANTE:  Para a rede de prevenção não é possível criar UDMs diretamente no link de 

cadastro de rede de prevenção, a UDM deve ser cadastrada primeiro na rede de ARV para poder ser 

vinculada na rede de prevenção. 

IMPORTANTE:  A vinculação da unidade deverá ser preenchida com a instância da qual se recebe 

os insumos, exemplo, a UDM recebe os preservativos diretamente da logística da SES, então a 

vinculação deverá ser preenchida com a Coordenação Estadual, se recebe da Regional, deverá ser 

preenchido com a regional a qual ela está vinculada. 
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CRIAÇÃO DE LOGIN  

Para criar um login na unidade já cadastrada, logo abaixo da tela de cadastramento da unidade tem 

a opção logins Cadastrados. Para incluir um novo login clique em  que se abrirá a tela de cadastro 

de logins. 

 

Para cadastrar um login serão necessários alguns dados do usuário: 

• CPF; 
• Nome completo; 
• E-mail; 
• Login e; 
• Senha; 

Digite o CPF para a busca no banco de 

dados e clique no botão   

 

 

Se o CPF ainda não estiver cadastrado se abrirá uma tela em branco para o preenchimento. Todos 

os campos são de preenchimento obrigatório. 
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Se o CPF já estiver cadastrado no banco de dados, o sistema trará a mesma tela, mas preenchida 

com os dados do usuário cadastrado e com a mensagem . 

Nesse caso, para a inclusão do login do usuário na unidade dispensadora de insumos de prevenção 

deverá ser clicado o botão  

 

Após a criação de um novo login ou a manutenção de um já existente aparecerá a mensagem 

 . 

IMPORTANTE: Um mesmo usuário poderá ser cadastrado em mais de uma unidade, pode ser uma 

UDM, um almoxarifado, ou para uso de nível estadual. Para isso entre na Unidade cadastrada, faça 

o procedimento de criação de login, entre com o CPF e clique no botão gravar após entrar no login e 

senha do usuário já cadastrado.  

O botão  aparecerá a partir do momento que esse usuário estiver cadastrado 

na unidade. Ele tem a função de enviar um e-mail para o usuário cadastrado com os dados do login 

e senha do sistema. 

CONTATO 

Caso tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica, favor entrar em contato por meio do 

telefone 0800-612439, opção 1 ou pelo e-mail: siclom@aids.gov.br  


