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COMUNICADO 

Perdas de Antirretrovirais (ARV) registradas no SICLOM 
 
 

O Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM) é uma importante ferramenta 
para auxiliar o adequado gerenciamento logístico dos medicamentos antirretrovirais (ARV), em todas 
as esferas de governabilidade. Dentre as diversas possibilidades de análises e tomada de decisão que 
o SICLOM possibilita, encontra-se a gestão dos estoques de cada ARV. Assim, o sistema possibilita 
administrar as validades dos medicamentos, rastrear os lotes dispensados e registrar eventuais 
perdas. 
 

Uma gestão eficiente dos estoques de ARV envolve o registro e conhecimento de eventuais 
perdas, bem como o controle efetivo das movimentações e a realização de inventários periódicos. 
Ações de prevenção de perdas requerem boas práticas, procedimentos, prazos e investimentos em 
tecnologia de informação. Nesse aspecto é fundamental a conscientização de todos os atores 
envolvidos no processo para que entendam seu papel e a importância do preenchimento adequado 
do sistema. 
 

Os aprimoramentos no SICLOM são constantes e permanentes. Em jun/15, dentre os quais o 
aperfeiçoamento da funcionalidade para registro e controle de eventuais perdas de ARV, desde jun/15, 
tendo como motivos: 
   

 Avaria  
 Desvio de Qualidade 
 Estocagem Inadequada 
 Furto/Roubo 

 Quebra 
 Validade 
 Outros 

 
Observam-se frequentes ocorrências de perdas de ARV por validade nas Maternidades/Unidades 

de Referência (MAT/URE). Por se tratar de erário e merecem o devido controle e monitoramento, de 
forma a se esgotarem possibilidades de remanejamento e a minimizar as perdas, bem como assegurar 
o abastecimento regular. 
 

Analisando-se os dados de 2015 e 2016, observa-se que houve uma redução no motivo “Outros”. 
Por outro lado, ainda são constados lançamentos indevidos e não condizentes com perda. Portanto, 
importante ressaltar algumas recomendações que atendem a alguns casos específicos, tais como: 
 

Fornecimento ou fracionamento de ARV para PEP 

 
O documento Diretrizes para organização da Rede de Profilaxia Antirretroviral Pós-exposição 

de Risco à Infecção pelo HIV – PEP apresenta as orientações necessárias para organização da rede de 
PEP, estruturação dos serviços e sobre a logística dos ARV nessas situações.  

As indicações de uso estão disponíveis no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para 
Profilaxia Antirretroviral Pós-exposição de Risco à Infecção pelo HIV, disponível em 
http://www.aids.gov.br/publicacao/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-profilaxia-
antirretroviral-pos-ex-0. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.aids.gov.br/publicacao/2015/protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-profilaxia-antirretroviral-pos-ex-0
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Dispensação em trânsito 

 
 

As recomendações para dispensação de ARV para os Usuários SUS em trânsito se encontram 
no Protocolo de Assistência Farmacêutica em DST/HIV/Aids, de 2010. 

Convém informar que está prevista a atualização desse protocolo, assim como o 
aprimoramento do SICLOM para contribuir nesse processo. 
 

Justificativa como ajustes de estoque 

 
 

Os ajustes de estoque estão disponíveis na elaboração do Mapa de Movimento Mensal e 
podem ser relativos à entrada ou saída dos antirretrovirais. Esse campo será preenchido quando 
ocorrerem eventuais divergências entre o estoque físico e o registrado no SICLOM, devendo 
apresentar justificativa.  

Portanto, torna-se mister o reforço junto aos colaboradores que efetuam o manejo dos ARV e 
do SICLOM para os registros de dados no sistema sejam feitos de forma adequada para o alcance dos 
objetivos propostos por essa ferramenta. 
 

Cumpre mencionar ainda os canais disponíveis para contato e esclarecimentos de dúvidas: 
 

E-mail: siclom@aids.gov.br 
SAC: 0800-61 2439 (opção 1) 
 

Brasília (DF), 20 de março de 2017. 
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