
 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 1/2021 

 

Objeto: Desenvolver conteúdos atualizados voltados ao HIV/Aids, Sífilis e Hepatites Virais, 

com vistas a aprimorar documentos técnicos utilizados pelas três esferas de gestão do SUS 

conforme as novas diretrizes de vigilância epidemiológica desses agravos. 

 

 

1 – Metodologia 

Avaliar o sistema de informação de agravo do HIV, das Hepatites virais e da sífilis; coletar e 

analisar informações epidemiológicas; avaliar o impacto das ações de prevenção e controle 

do HIV, das Hepatites virais e da sífilis e seus agravos. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

26/08/2021 A 22/07/2022 

3 – Produtos 

Produto 1: Documento contendo atualização do conteúdo do caderno de análise dos dados 

epidemiológicos de Hepatites Virais que constam do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (SINAN), com o objetivo de embasar a construção de indicadores das hepatites virais, 

tendo em vista a atualização das diretrizes desse agravo.  Produto 2: Documento contendo atualização 

do conteúdo do caderno de análise dos dados epidemiológicos de HIV/Aids e HIV em gestantes que 

constam do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), com o objetivo de embasar 

a construção de indicadores de HIV/Aids e HIV em gestantes, tendo em vista a atualização das 

diretrizes desse agravo. Produto 3: Documento contendo atualização do conteúdo do caderno de 

análise dos dados epidemiológicos de sífilis adquirida, sífilis em gestantes e sífilis congênita que 

constam do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), com o objetivo de embasar 

a construção de indicadores de sífilis adquirida, sífilis em gestantes e sífilis congênita, tendo em vista 

a atualização das diretrizes desse agravo. Produto 4: Documento contendo atualização do conteúdo do 

Guia de Vigilância Epidemiológica em relação à sífilis adquirida, sífilis em gestantes e sífilis 

congênita, tendo em vista a atualização das diretrizes desse agravo. Produto 5: Documento contendo 

atualização do conteúdo do Guia de Vigilância Epidemiológica em relação às hepatites virais, tendo 

em vista a atualização das diretrizes desse agravo. 

4  – Qualificação 

Profissional com nível superior completo na área da saúde. Pós-graduação na área da saúde. 

Experiência em vigilância epidemiológica voltada à saúde pública. Conhecimento em 

elaboração e análise de indicadores voltados à saúde. 

5 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF. 

6 – Prazo para cadastro de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 25/06/2021 a 26/07/2021 por meio do sítio 

http://curriculo.aids.gov.br/login.asp 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 2/2021 

 

Objeto: Analisar os dados voltados ao HIV/Aids, à tuberculose e sífilis para estabelecer 

parâmetros e contribuir para qualificação dos epidemiológicos voltados a esses 

agravos. 

 

 

1 – Metodologia 

Relacionar as bases de dados dos sistemas de estratégicos de saúde; Coleta e análise de dados 

do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, do Sistema de Controle Logístico de 

Medicamentos, do Sistema de Controle de Exames Laboratoriais da Rede Nacional de 

Contagem de Linfócitos e do Sistema de Informação sobre Mortalidade; aplicação de 

técnicas para o desenho e análise de pesquisa epidemiológica. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

26/08/2021 A 22/07/2022 

3 – Produtos 

Produto 1: Documento contendo análise de consistência de dados de detecção do HIV, notificados no 

Brasil entre os anos de 2014 e 2020, em comparação aos dados de detecção Aids no mesmo período, 

a fim de estabelecer os parâmetros para a incorporação desses dados na vigilância epidemiológica do 

HIV. Produto 2: Documento contendo análise epidemiológica e espacial da subnotificação de 

HIV/Aids, a partir da consolidação e relação dos dados constantes nas bases do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos 

(SICLOM), do Sistema de Controle de Exames Laboratoriais da Rede Nacional de Contagem de 

Linfócitos (SISCEL) e do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), gerados pela esfera 

municipal, estadual e federal de gestão do Sistema Único de Saúde, com vistas a propor estratégias de 

monitoramento da subnotificação nas três esferas. Produto 3: Documento contendo proposta de 

método de relacionamento entre a base de dados de Tuberculose do Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN), gerados pela esfera municipal, estadual e federal de gestão do 

Sistema no Sistema Único de Saúde e base relacionada de HIV/Aids, bem como analisar a 

consistência dos dados, com o intuito de subsidiar a elaboração do boletim epidemiológico da 

coinfecção TB/HIV. Produto 4: Documento contendo a análise epidemiológica e espacial de sífilis 

congênita e Sífilis em Gestantes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), 

gerados pela esfera municipal, estadual e federal de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), nos 

últimos cinco anos. Produto 5: Documento contendo a análise epidemiológica e espacial da 

mortalidade de Aids do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), gerados pela esfera 

municipal, estadual e federal de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), nos últimos cinco anos. 

4  – Qualificação 

Profissional com nível superior completo em Estatística. Experiência em análises de dados 

voltados à saúde. Experiência em pesquisas e análises epidemiológicas. Experiência em 

estatística descritiva, com manuseio do software estatístico SPSS ou R. Experiência em 

construção e manipulação de banco de dados. Conhecimento em métodos de 

georreferenciamento. Experiência em análise espacial de dados voltados à saúde. 

5 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF. 

6 – Prazo para cadastro de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 25/06/2021 a 26/07/2021 por meio do sítio 

http://curriculo.aids.gov.br/login.asp 

 

 


