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 PReP
ObjetivO:
Permitir o monitoramento  e as dispensas para os usuários do SUS que entram nos critérios 

de Profilaxia Pré-Expoisição para reduzir o risco de adquirir a infecção pelo HIV.

O SIstema seguirá o fluxo de trabalho proposto pelo PCDT conforme infográfico abaixo
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Menu CadastRo de usuáRio PReP
ObjetivO:
Permitir o cadastro do usuário SUS elegível para o tratamento PrEP e/ou alterar os dados 
do usuário PrEP já cadastrado. 

COmO aCessar:
No menu PrEP, clicar na opção Cadastro de Usuário PrEP.

menu:

tela de pesquisa:
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expliCaçãO dOs CampOs:
 ♦ Nome do Usuário PrEP: Digitar o nome do usuário PrEP para verificar se já existe um 

cadastro.
 ♦ CPF do Usuário PrEP: A busca também poderá ser realizada pelo número do CPF.

regras e exCeções:
Pelo menos um campo deverá ser preenchido para verificar se o usuário PrEP já está ca-
dastrado. Caso esteja, aparecerá no resultado da pesquisa o nome da pessoa pesquisada 
e o botão <<Novo>> no caso do paciente ser homônimo de algum já cadastrado.

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

tela de aCessO a COnsultar/alterar CadastrO:

regras e exCeções:
Para consultar e alterar um cadastro, clique em cima do nome do usuário PrEP na lista de 
resultado da pesquisa que se quer consultar.
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tela de COnsultar/alterar CadastrO:
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regras e exCeções:
Na tela de usuário PrEP já cadastrado aparecerá todos os dados gravados anteriormente.  
Todos os campos poderão ser editados. 

 ♦ Botão <<cancelar>>: cancela a ação solicitada e volta para o menu de consulta de ca-
dastro de usuário;

 ♦ Botão <<alterar>>: salva as alterações realizadas no cadastro e volta para o menu de 
consulta de cadastro de usuário;

 ♦ Botão <<imprimir>>: gera em outra aba o formulário para impressão.

nOvO usuáriO prep:

regras e exCeções:
Depois de realizar a pesquisa e o sistema identificar que o usuário PrEP ainda não está 
cadastrado, clique no botão <<novo>>. Também se aplica ao caso de existir homônimo, ou 
seja, já existe um paciente cadastrado com o mesmo nome, mas são pessoas diferentes. 
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tela de CadastrO de um nOvO usuáriO prep:
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Caso tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica, favor entrar em contato
por meio do telefone 0800-612439 ou pelo e-mail: siclom@aids.gov.br

regras e exCeções:
Todos os campos com um * são de preenchimento obrigatório.

Formulário número 1 em PDF disponível no endereço http://azt.aids.gov.br/ , no menu do-
cumentos.

 ♦ Botão <<cancelar>>: cancela a ação solicitada e volta para o menu de consulta de ca-
dastro de usuário;

 ♦ Botão <<salvar>>: salva o cadastro e volta para o menu de consulta de cadastro de 
usuário;

transferênCia de udm:
Para realizar a transferência do paciente para outra unidade dispensadora para atendimen-
de PREP, no meu Cadastro de Usuário PREP, pesquise pelo nome, abra o cadastro e clique 
no botão <<Alterar>>, assim o cadastro ficará disponível para o atendimento na nova UDM.

http://azt.aids.gov.br/
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Menu MonitoRaMento

ObjetivO:
Permitir o cadastro dos atendimentos realizados para os usuários PrEP.

Cada atendimento corresponderá a um registro da ficha no sistema.

 ♦ 1º atendimento - Deverá ser preenchido o formulário de cadastro de usuário PrEP (ficha 1)  
e o formulário de primeiro atendimento (ficha 2);

 ♦ Retorno de 30 dias - Deverá ser preenchido o formulário de retorno de 30 dias (ficha 3);

 ♦ Acompanhamento Clínico - Deverá ser preenchido o formulário de acompanhamento clíni-
co para todas as consultas seguintes (ficha 4).

Todos os formulários em PDF estão disponíveis no endereço http://azt.aids.gov.br/, no menu 
documentos.

COmO aCessar:
No menu PrEP, clicar na opção monitoramento.

menu:

http://azt.aids.gov.br/
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Caso tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica, favor entrar em contato
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tela de pesquisa:

expliCaçãO dOs CampOs:
 ♦ Nome do Usuário PrEP: Digite o nome do usuário PrEP para buscar seu registro para 

realizar o cadastro do atendimento.
 ♦ CPF do Usuário PrEP: A busca também poderá ser realizada pelo número do CPF.

regras e exCeções:
Pelo menos um campo deverá ser preenchido para verificar se o usuário PrEP já está ca-
dastrado. Caso esteja, aparecerá no resultado da pesquisa o nome da pessoa pesquisada 
e o botão <<Novo>> no caso do paciente ser homônimo de algum já cadastrado.
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Caso tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica, favor entrar em contato
por meio do telefone 0800-612439 ou pelo e-mail: siclom@aids.gov.br

tela de aCessO:

regras e exCeções:
Para registrar o primeiro atendimento clique no botão <<Novo>> na linha correspondente 
ao nome do usuário PrEP.

Os demais atendimentos serão registrados na mesma ficha. Para continuar registrando na 
mesma ficha clique no botão <<atendimentos>> e selecione o atendimento já cadastrado. 

Um novo atendimento será realizado no caso de o usuário PrEP interromper o tratamento. 
Nesse caso, clique no botão <<Novo>> para interromper o atedimento anterior. 

Depois de Salvar e Concluir é possível editar os dados da ficha já digitada, basta clicar no 
botão <<Atendimentos e selecionar o registro a ser alterado.

IMPORTANTE: Só deverá ser interrompido o atendimento se o usuário PrEP tiver que 
reiniciar todo o ciclo de tratamento decorrente da interrupção do tratamento. Uma vez co-
meçado o tratamento, todo o registro deverá ser feito na mesma ficha já cadastrada, nas 
abas correpondentes ao momento do retorno do usuário PrEP. Somente o médico avaliará 
a necessidade de interromper o tratamento.



 16  |  PREP  

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

tela de registrO dO atendimentO:

regras e exCeções:
A janela de digitação dos atendimentos é dividida em abas:

 ♦ 1º Atendimento: Aba 1º Atendimento - digitar a ficha 2 preenchida pelo médico;
 ♦ Retorno 30 dias: Aba Retorno 30 dias - digitar a ficha 3 preenchida pelo médico. A aba 

somente será habilitada após a realização da dispensa(que será feita no menu dispensa) 
correspondente ao 1º atendimento;

 ♦ Acompanhamento: Aba Acompanhamento - Digitar a ficha 4 preenchida pelo médico. 
Somente será habilitada após a realização da dispensa correspondente ao Retorno 30 
dias. Os atendimentos de acompanhamento serão todos digitados nessa aba que gerará 
uma nova aba para o próximo atendimento.

Todos os campos com um * são de preenchimento obrigatório.

O ciclo de digitação do atendimento para tratamento de PrEP é cadastrar o usuário PrEP, 
digitar o primeiro atendimento e fazer a dispensa. Para cada atendimento o sistema gera a 
dispensa correpondente.

Nos atendimentos subsequentes o sistema abrirá uma nova aba Acompanhamento depois 
de realizada a dispensa correpondente ao atendimento anterior. Cada aba Acompanha-
mento virá idenficada com a data de seu registro.



 17  |  PREP  

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

Menu disPensa

ObjetivO:
Permitir a dispensa de medicamento do atendimento realizado para o usuário PrEP.

Cada dispensa corresponderá a uma ficha cadastrada no sistema anteriormente no menu 
monitoramento.

 ♦ 1º atendimento - Deverá ser preenchido o formulário de cadastro de usuário PrEP (ficha 1)  
e o formulário de primeiro atendimento (ficha 2);

 ♦ Retorno de 30 dias - Deverá ser preenchido o formulário de retorno de 30 dias (ficha 3);

 ♦ Acompanhamento Clínico - Deverá ser preenchido o formulário de acompanhamento clíni-
co para todas as consultas seguintes (ficha 4).

Todos os formulários em PDF estão disponíveis no endereço http://azt.aids.gov.br/, no 
menu documentos.

COmO aCessar:
No menu PrEP, clicar na opção dispensa.

menu:

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

tela de pesquisa:

expliCaçãO dOs CampOs:
 ♦ Nome do Usuário PrEP: Digitar o nome do usuário PrEP para realizar a dispensa.
 ♦ CPF do Usuário PrEP: A busca também poderá ser realizada pelo número do CPF.

regras e exCeções:
Pelo menos um campo deverá ser preenchido para localizar o usuário PrEP para realizar 
a dispensa. 

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

expliCaçãO dOs CampOs:

 ♦ Botão <<Dispensa>>: Botão para consultar ou excluir as dispensas já realizadas.
 ♦ Botão <<Nova Dispensa>>: Botão para realizar uma nova dispensa. Só será possível 

uma nova dispensa se houver um atendimento correpondente cadastrado.

regras e exCeções:
Nessa funcionalidade é possível realizar um nova dispensa, emitir o recibo de uma dispen-
sa já realizada ou excluir uma dispensa que apresenta alguma inconsistência.

Somente será possível realizar uma nova dispensa se houver um atendimento correspon-
dente cadastrado. Se o atendimento ainda não foi registrado, clique na opção monitoramen-
to, pesquise o usuário PrEP e registre o atendimento antes de tentar realizar a dispensa. 

Se for o primeiro atendimento, no menu monitoramento, ao lado do nome do usuário PrEP 
aparecerá o botão <<Novo>>, clique e registre o atendimento.

Para os demais atendimentos clique no botão <<Atendimentos>> e selecione a ficha atual 
para registrar o acompanhamento e gerar a dispensa correspondente.
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Caso tenha alguma dúvida, sugestão ou crítica, favor entrar em contato
por meio do telefone 0800-612439 ou pelo e-mail: siclom@aids.gov.br

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

expliCaçãO dOs CampOs:
 ♦ Prontuário: O sistema mostrará o número de prontuário conforme cadastro do usuário 

PrEP;
 ♦ Nome do Usuário: Nome do usuário PrEP.
 ♦ CPF do Usuário:  O sistema mostrará o número do CPF conforme cadastro do usuário 

PrEP;
 ♦ Nome Social:  O sistema mostrará o nome social conforme cadastro do usuário PrEP;
 ♦ Últimas dispensas: O sistema mostrará a data das últimas dispensas, até as últimas seis;

 ♦ Saldo atual do formulário: Saldo de dias do formulário, ou seja, para quantos dias ele 
valerá conforme a quantidade definida no primeiro atendimento e nos subsequentes, nas 
próximas dispensas ele irá descrescendo a quantidade de dias do saldo.

 ♦ Data da solicitação: Digitar a data do formulário de atendimento;
 ♦ Data da dispensa: Digitar a data em que a dispensa efetivamente foi realizada;
 ♦ CRM do médico: Digitar o CRM do médico. Se o CRM não estiver cadastrado vá ao 

menu cadastrameno e na opção cadastro de médico e faça o cadastro do médico;
 ♦ UF: Unidade da Federação de registro do CRM;
 ♦ Nome do médico: O nome do médico aparecerá automaticamente depois de digitado o 

número do CRM e a UF;
 ♦ Lista de medicamentos da última dispensa: O sistema mostrará a lista de medica-

mentos dispensados na última dispensa;
 ♦ Item de estoque: É o conjunto de atributos necessários para a dispensa do medicamento;
 ♦ Dia de tratamento: Quantos dias de tratamento que será dispensado o medicamento. 

No primeiro atendimento sempre será para 30 dias, depois do retorno de 30 dias, os de-
mais poderão ser para 30, 60, 90 e 120 dias, conforme avaliação do médico;

 ♦ Validade: Validade do medicamento que será entregue ao paciente;
 ♦ Lote: Número de lote do medicamento;
 ♦ Estoque: Quantidade em estoque do medicamento disponível o SICLOM;
 ♦ Unid/Dia: Quantidade de comprimidos/cápsulas que são prescritas por dia;
 ♦ Botão <<salvar>>: Salva a dispensa informada;
 ♦ Botão <<voltar>>: Volta para tela de pesquisa para uma nova dispensa;

regras e exCeções:
Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Se houver algum erro na dispensa, 
existe a opção de exclusão na página principal de acesso às dispensas. Clique no botão 
<<Dispensas>> e depois no botão <<Excluir>> na dispensa correspondente.



 22  |  PREP  

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

Menu inteRCoRRênCia

ObjetivO:
Permitir o registro de qualquer intercorrência no tratamento do usuário PrEP.

A intercorrência poderá ser registrada no sistema em qualquer momento depois do primeiro 
atendimento realizado.

Para registrar a intercorrência o médico deverá preencher o formulário 5.

Todos os formulários em PDF estão disponíveis no endereço http://azt.aids.gov.br/, no 
menu documentos.

COmO aCessar:
No menu PrEP, clicar na opção Intercorrência.

menu:

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

tela de pesquisa:

expliCaçãO dOs CampOs:
 ♦ Nome do Usuário PrEP: Digitar o nome do usuário PrEP para registrar a intercorrência.
 ♦ CPF do Usuário PrEP: A busca também poderá ser realizada pelo número do CPF.

regras e exCeções:
Pelo menos um campo deverá ser preenchido para localizar o usuário PrEP para registrar 
a intercorrência. 

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

expliCaçãO dOs CampOs:

 ♦ Botão <<Intercorrências>>: Botão para consultar ou editar as intercorrências já cadas-
tradas.

 ♦ Botão <<Novo>>: Botão para realizar o registro da intercorrência. Só será possível o 
registro de uma intercorrência se houver pelo menos um atendimento e uma dispensa 
realizada.

regras e exCeções:
Nessa funcionalidade é possível realizar um nova intercorrência e consultar/editar uma já 
cadastrada.

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

expliCaçãO dOs CampOs:

 ♦ Botão <<Salvar>>: Botão salvar os dados digitados na ficha de intercorrência.
 ♦ Botão <<Salvar e Concluir>>: Botão salvar e concluir, depois de revisados, os dados 

digitados na ficha de intercorrência.

regras e exCeções:
Nessa funcionalidade é possível registrar um nova intercorrência e consultar/editar uma já 
cadastrada.

Depois de Salvar e Concluir é possível editar os dados da ficha já digitada, basta clicar no 
botão <<Intercorrências>> e selecionar o registro a ser alterado.

Não tem limite de cadastro de intercorrências para um atendimento. Toda vez que for ne-
cessário registrar alguma irregularidade no tratamento do usuário PrEP é só registrar no 
link correspondente. 


	Entrada 
		PREP
	Menu Cadastro de Usuário PrEP
	Menu Monitoramento
	Menu Dispensa
	Menu Intercorrência

	Botão 2: 
	Botão 167: 
	Botão 168: 
	Botão 3: 
	Botão 169: 
	Botão 170: 
	Botão 4: 
	Botão 171: 
	Botão 172: 
	Botão 5: 
	Botão 173: 
	Botão 174: 
	Botão 6: 
	Botão 175: 
	Botão 176: 
	Botão 7: 
	Botão 177: 
	Botão 178: 
	Botão 8: 
	Botão 179: 
	Botão 180: 
	Botão 9: 
	Botão 181: 
	Botão 182: 
	Botão 10: 
	Botão 183: 
	Botão 184: 
	Botão 11: 
	Botão 185: 
	Botão 186: 
	Botão 12: 
	Botão 187: 
	Botão 188: 
	Botão 13: 
	Botão 189: 
	Botão 190: 
	Botão 14: 
	Botão 191: 
	Botão 192: 
	Botão 15: 
	Botão 193: 
	Botão 194: 
	Botão 16: 
	Botão 195: 
	Botão 196: 
	Botão 17: 
	Botão 197: 
	Botão 198: 
	Botão 18: 
	Botão 199: 
	Botão 200: 
	Botão 19: 
	Botão 201: 
	Botão 202: 
	Botão 20: 
	Botão 203: 
	Botão 204: 
	Botão 21: 
	Botão 205: 
	Botão 206: 
	Botão 22: 
	Botão 207: 
	Botão 208: 
	Botão 23: 
	Botão 209: 
	Botão 210: 
	Botão 24: 
	Botão 211: 
	Botão 212: 
	Botão 25: 
	Botão 213: 
	Botão 214: 
	Botão 26: 
	Botão 215: 
	Botão 216: 
	Botão 27: 
	Botão 217: 
	Botão 218: 
	Botão 28: 
	Botão 219: 
	Botão 220: 
	Botão 29: 
	Botão 221: 
	Botão 222: 
	Botão 30: 
	Botão 223: 
	Botão 224: 
	Botão 31: 
	Botão 225: 
	Botão 226: 
	Botão 32: 
	Botão 227: 
	Botão 228: 
	Botão 33: 
	Botão 229: 
	Botão 230: 
	Botão 34: 
	Botão 231: 
	Botão 232: 
	Botão 35: 
	Botão 233: 
	Botão 234: 
	Botão 36: 
	Botão 235: 
	Botão 236: 
	Botão 37: 
	Botão 237: 
	Botão 238: 
	Botão 38: 
	Botão 239: 
	Botão 240: 
	Botão 39: 
	Botão 241: 
	Botão 242: 
	Botão 40: 
	Botão 243: 
	Botão 244: 
	Botão 41: 
	Botão 245: 
	Botão 246: 
	Botão 42: 
	Botão 247: 
	Botão 248: 
	Botão 43: 
	Botão 249: 
	Botão 250: 
	Botão 44: 
	Botão 251: 
	Botão 252: 
	Botão 45: 
	Botão 253: 
	Botão 254: 


