TERMO DE REFERÊNCIA 1/2022
Objeto: Desenvolver documentos técnicos relacionados à ampliação do acesso à

testagem e ao diagnóstico do HIV, sífilis, HBV, HCV e outras infecções sexualmente
transmissíveis, com vistas a subsidiar o desenvolvimento e aprimoramento das
diretrizes e políticas de atenção destes agravos no país e aprimorar a qualidade do
atendimento aos usuários do SUS.
1 – Metodologia

Consultar base de dados nacionais e internacionais sobre estratégias de ampliação do acesso
ao diagnóstico do HIV e sífilis. Consultar e analisar diretrizes nacionais sobre o diagnóstico
da infecção pelo HIV, sífilis e hepatites virais. Aplicação de questionário aos profissionais de
saúde do SUS.
2 – Prazo para Execução do Contrato
21/03/2022 A 14/02/2023
3 – Produtos
Produto 1: Documento contendo análise técnica sobre as notificações de intercorrências com testes
rápidos de HIV, sífilis, HBV e HCV realizadas em 2021, com vistas a propor melhorias nas
especificações técnicas e qualificação dos profissionais de saúde envolvidos na testagem rápida no
SUS Produto 2: Documento contendo estudo sobre a utilização de autotestes de HIV no contexto de
serviços que ofertam Profilaxia Pré-Exposição, com vistas a identificar lacunas, bem como propor
estratégias de utilização nesses serviços. Produto 3: Documento contendo análise dos resultados a
partir dos dados da avaliação dos lotes de testes rápidos realizada pelo Instituto Nacional de Controle
de Qualidade (INCQS), com vistas a identificar lacunas, bem como propor melhorias ao processo de
testagem rápida para o HIV, Sífilis e Hepatites Virais. Produto 4: Documento contendo estudo para
identificar características técnicas dos testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C, com
base nas experiências dos profissionais de saúde que atuam na rede de atenção à saúde, com vistas a
subsidiar a qualificação técnica dos testes adquiridos pelo Ministério da Saúde.
4 – Qualificação

Profissional com nível superior completo na área da saúde. Pós-graduação na área da saúde.
Experiência com testes diagnósticos. Conhecimento em pesquisa científica em saúde.
5 – Local do Trabalho
Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.
6 – Prazo para cadastro de currículos
CVs devem ser cadastrados de 18/01/2022 a 01/02/2022
http://curriculo.aids.gov.br/login.asp
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