
 

  

TERMO DE REFERÊNCIA 2/2019 

Objeto: Desenvolver documentos referenciais para compor recomendações de assistência e tratamento 

para as Pessoas que Vivem com HIV (PVHIV). 

 

 

1 – Atividades 

A metodologia a ser aplicada consiste no levantamento de referência bibliográfica de estudos nacionais e 

internacionais sobre doença avançada em Pessoas que Vivem com HIV; análise do banco de dados do Sistema 
de Controle Logístico de Medicamentos e Sistema de Controle de Exames Laboratoriais da Rede Nacional de 
Contagem de Linfócitos. 

2 – Prazo para Execução do Contrato 

26/08/2019 a 21/07/2020 

3 – Valor do Contrato 

R$ 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos reais). 

4 – Produtos 

1. Produto 1: Documento contendo revisão sistemática sobre Criptococose, Histoplasmose e Micobacterium, 
para compor material técnico sobre cuidado às Pessoas que Vivem com HIV (PVHIV), com doença 
avançada. 
 

2. Produto 2: Documento contendo revisão sistemática sobre Leishimaniose, Pneumocistose e 
Citomegalovírus, para compor material técnico sobre cuidado às Pessoas que Vivem com HIV (PVHIV), 
com doença avançada. 
 

3. Produto 3: Documento contendo elaboração de material técnico sobre o manejo clínico adequado para 
Pessoas que Vivem com HIV (PVHIV), com doença avançada.  

 
4. Produto 4: Documento contendo análise das prescrições de medicamentos antirretrovirais contidas no 

Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM), para adultos em início de tratamento, para 
avaliar a indetecção viral, do Sistema de Controle de Exames Laboratoriais da Rede Nacional de Contagem 
de Linfócitos (SISCEL), e verificar a conformidade com as recomendações contidas no Protocolo Clínico e 
Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos. 

 
5. Produto 5: Documento contendo análise das prescrições de medicamentos antirretrovirais contidas no 

Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM), de adultos com indicação de medicamento de 
uso restrito, para avaliar a indetecção viral no Sistema de Controle de Exames Laboratoriais da Rede 
Nacional de Contagem de Linfócitos (SISCEL), e verificar a conformidade com as recomendações contidas 
no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos. 

5 – Qualificação 

Profissional com nível superior em medicina.  
Experiência mínima de 3 (três) anos em serviços de atenção à saúde. 
Experiência em infectologia. 

6 – Local do Trabalho 

Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF. 

7 – Publicidade 

A publicação de 01 perfil para contratação de profissional na área de medicina está disponível na página 

http://www.aids.gov.br/pt-br/o-departamento/trabalhe-conosco. 

8 – Prazo para envio de currículos 

CVs devem ser cadastrados de 03/07/2019 a 15/07/2019 por meio do sítio 
http://curriculo.aids.gov.br/login.asp 

 

 


