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Departamento de Doenças de Condições Crônicas e 
Infecções Sexualmente Transmissíveis - DCCI



O DCCI desenvolveu o SIMAV com o objetivo de monitorar e 
gerenciar os projetos em parceria com as Instituições/Serviços 
de saúde e OSC, no que diz respeito à ampliação de acesso às 

ações de prevenção, diagnóstico e tratamento para as IST.

A estratégia de distribuição de autotestes de HIV no SUS é 
monitorada com uso desse sistema e permite avaliar o perfil de 

distribuição no Brasil.

SIMAV (Sistema de Monitoramento e Avaliação)



Acesso ao SIMAV

Para acessar a plataforma:
1. Entre no endereço eletrônico: 

simav.aids.gov.br
2. Selecione “UF”
3. Selecione “Tipo de instituição”
4. No próximo campo selecione sua 

“OSC/Instituição”
5. Digite a senha

O acesso ao SIMAV é por instituição, ou 
seja, um único cadastro é válido para todos 

os indivíduos de um mesmo serviço.

Suporte ao sistema deverá ser solicitado via e-mail: 
simav@aids.gov.br

mailto:simav@aids.gov.br


Acesso ao SIMAV

O acesso como OSC/Instituição é indicado para OSC ou serviços de saúde que estão distribuindo os autotestes para a população e, 
portanto, devem INSERIR os registros das fichas de distribuição. O acesso como Coordenação é APENAS consultivo, ou seja, é útil para que 

as Coordenações Estaduais/Municipais emitam relatórios com os dados de distribuição das OSC/instituições de seu território. 

As coordenações podem entrar com o acesso de OSC/instituição de seu território para realizar registro de distribuição.



Inserção dos registros de 

distribuição no sistema

Acesso para OSC/Instituições e Coordenações que realizam distribuição



Acesso ao SIMAV

Dentro do sistema é possível registrar a “Distribuição individual” e “Distribuição Consolidada”.

Distribuição individual é quando há possibilidade de registro da distribuição na ficha de retirada de
autotestes pelos indivíduos (anônima). Nesse caso, cada indivíduo poderá retirar até 06
autotestes (01 autoteste para utilização própria e até 05 autotestes para entrega a pares e parceiros).
Esse tipo de distribuição pode ser realizada em unidades de saúde/OSC ou em locais de sociabilidade
da população chave.

Distribuição consolidada é a disponibilização de quantitativos de autotestes em locais específicos de
sociabilidade da população chave para retirada espontânea, quando não há possibilidade de
preenchimento da ficha de retirada de autotestes pelos indivíduos. Nesse caso não há registro da
quantidade de autotestes retirados por cada indivíduo, mas apenas o consolidado do número de
testes ofertados que contemplam diferentes populações.



Registro Distribuição Individual

Para registro de Distribuição individual, clique em “Autoteste”, 
“Distribuição” e “Novo” para registrar.



Registro Distribuição IndividualPreencha 
todos os 
campos



Acesso ao SIMAV
DENTRO DO SISTEMA

Para registro de Distribuição Consolidada, Clique em “Autoteste”, “Distribuição Consolidada” e “Novo” para 
registrar. 

Somente em 
momentos que 
não é possível 

preencher a ficha



Registro Distribuição ConsolidadaPreencha 
todos os 
campos



Consulta e relatórios dos registros 

de distribuição no sistema

Acesso para Coordenações Estaduais e Municipais



Esses dois últimos relatórios são gerados a partir de dados do SICLOM. Ou seja, os dados de distribuição de autotestes 
são inseridos pelos serviços que dispensam PrEP e TARV diretamente no SICLOM, mas essas informações podem ser 

visualizadas pelas coordenações nos relatórios disponíveis no SIMAV.

Lembrando que as Coordenações Estaduais podem monitorar TODAS as distribuições de seu respectivo Estado e as 
Coordenações Municipais podem monitorar as distribuições que acontecem no seu respectivo município.

Os dois menus “Distribuição e distribuição consolidada” nesse acesso como coordenação servem apenas para buscar uma 
ficha específica de registro feita por alguma instituição, não sendo permitido inserção de dados.

Acesso ao SIMAV para Coordenações
O cadastro de Coordenação é APENAS consultivo. As Coordenações possuem opções para retirada de relatórios para 

monitoramento da distribuição de autotestes em seu território. 

Relatório geral: para monitorar as distribuições individuais e consolidadas de autotestes registradas pelas instituições e OSC no 
SIMAV;

Relatório Autoteste PreP: para monitorar as entregas nos serviços que ofertam PreP; 

Relatório geral de autoteste PVHIV: para monitorar as entregas nos serviços que ofertam tratamento para a PVHIV. 



Acesso ao SIMAV para Coordenações

RELATÓRIOS PARA 
MONITORAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO DE 
AUTOTESTES

COORDENAÇÕES ESTADUAIS:
INSTITUIÇÕES/OSC DO 

ESTADO

COORDENAÇÕES MUNICIPAIS:
INSTITUIÇÕES/OSC DO 

MUNICÍPIO



Acesso ao SIMAV para Coordenações
Para retirada dos relatórios é necessário preencher os campos mostrados abaixo.

Caso não seja selecionado o campo Município, todas as cidades daquele Estado irão aparecer no relatório, se for 
Coordenação Estadual. 

Se não for selecionado o campo OSC/Instituição irá aparecer um relatório com todas as instituições/OSC daquele Estado ou 
Município, dependendo das seleções anteriores. 

Clique em “relatório” para visualizar o relatório em tela ou em “Excel” para salvar o relatório em excel no seu computador.



Acesso ao SIMAV para Coordenações
Exemplo de relatório

Distribuição Individual
Quando o relatório for gerado em arquivo excel, é possível que as coordenações trabalhem esses dados e 

estratifiquem conforme população, idade, tipo de instituição e outros.



Acesso ao SIMAV para Coordenações
Exemplo de relatório

Distribuição Consolidada

Quando o relatório for gerado em arquivo excel, é possível que as coordenações trabalhem esses dados e 
estratifiquem conforme população, tipo de local, quantidade e outros.



Distribuição de autotestes: clab@aids.gov.br

Suporte ao sistema: simav@aids.gov.br

Obrigada!


