
 

                                                                                          

TC n° 66 – OPAS contrata serviços 

TC/66  EDITAL Nº 23/2015 

1. Perfil: Código 61/2015 

2. Nª de vagas: 01 

3. Qualificação educacional: Profissional de nível superior completo em ciências da 

saúde.  

4. Experiência profissional: Experiência no desenvolvimento de estudo sobre o 

consumo anual dos medicamentos por cada classe de antirretrovirais. Experiência em 

avaliação de dados de ressuprimento de medicamentos antirretrovirais. Experiência em 

avaliação de dados de projeções anuais do número de pacientes nas apresentações dos 

medicamentos antirretrovirais. 

5. Metodologia: A metodologia consistirá em analisar os procedimentos utilizados 

Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids para o ressuprimento 

dos medicamentos antirretrovirais; analisar a atuação da rede de distribuição de 

medicamentos antirretrovirais; desenvolver estudo para o planejamento da aquisição de 

medicamentos antirretrovirais. 

6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1 – Documento contendo proposta de 

implementação de melhorias no Sistema de Controle Logístico de Medicamentos 

(SICLOM) de Antirretrovirais. 

Produto 2 - Documento contendo análise da cobertura assistencial dos medicamentos na 

rede de distribuição para os antirretrovirais com a implementação da Profilaxia Pós 

Exposição (PEP), com objetivo de subsidiar ações de melhoria no abastecimento dos 

medicamentos junto aos estados. 

Produto 3 - Documento contendo avaliação do impacto da distribuição dos novos 

antirretrovirais e combinados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2015, em relação 

às monodrogas, objetivando identificar as perdas de medicamentos por vencimento. 

Produto 4 – Documento proposta de fluxo para atendimento dos casos de profilaxia 

antirretroviral Pós-Exposição (PEP) de risco à infecção pelo HIV pelo Sistema de 

Controle logístico de medicamentos (SICLOM). 

Produto 5 – Documento contendo projeção de consumo dos medicamentos 

antirretrovirais aos países do Programa de Cooperação Internacional (PCI) para o ano de 

2017, incluindo propostas de melhorias para aquisições desses medicamentos 

destinados à essas doações. 

7. Local de Trabalho: Brasília/DF 

8. Duração do contrato: até 11 (onze) meses. 

 

 


