TC n° 66 – OPAS contrata prestação de serviços
TC/66 EDITAL Nº 18/2016
1. Perfil: Código 055/2016
2. Nª de vagas: 01
3. Qualificação educacional: Profissional de nível superior completo em ciências
sociais.
4. Experiência profissional: Experiência em contratos públicos e/ou privados.
Experiência em processos de aquisição.
5. Metodologia: Como método será realizado pesquisa exploratória através de um
levantamento bibliográfico em sítios de pesquisas científicas para complementação do estudo,
artigos científicos, periódicos, revistas de conteúdo científico relacionado, especialmente
relacionados à logística de medicamentos direta ou indiretamente fornecidos a pacientes
atendidos para o tratamento das DST, aids e hepatites virais.
6. Produtos/Resultados esperados: Produto 1: Documento contendo estudo dos elementos
técnico-jurídicos utilizados para a escolha do fármaco HARVONI (SUFOSBUVIR +
LEDIPASVIR) para tratamento de Hepatite C em detrimento de outros fármacos para a mesma
terapia dessa enfermidade, já incorporados pelo Sistema Único de Saúde, incluindo
identificação do impacto financeiros de sua aquisição por determinação Judicial em 2015.
Produto 2: Documento técnico contendo estudo do perfil sociodemográfico dos autores que
ingressaram com ações judiciais contra a União para o obtenção do fármaco SUFOSBUVIR em
2015, objetivando identificar quais as regiões, idade e sexo prevalentes entre os demandantes e
sugerir agendas de pesquisa sobre a abrangência dos Programas de Saúde em DST/AIDS.
Produto 3: Documento contendo a análise comparativa do panorama geral da judicialização da
saúde para os medicamentos de AIDS e hepatites virais nos anos de 2015 e 2016, objetivando
identificar quais são as principais causas que influenciaram a judicialização neste período.
Produto 4: Documento técnico contendo estudo de caso da ação judicial nº 272033.2015.4.01.3820 em que há antecipação de tutela para o fornecimento do fármaco ACIDO
HIALURONICO visando o tratamento de distrofia facial decorrente de terapias com
antirretrovirais, tendo por escopo analisar os impactos dos gastos judiciais indiretamente ligados
aoHIV.
Produto 5: Documento contendo estudo do perfil sociodemográfico dos autores que ingressaram
com ações judiciais contra a União para o obtenção do fármaco SIMEPREVIR em 2016,
objetivando identificar quais as regiões, idade e sexo dos demandantes e sugerir agendas de
pesquisa sobre a abrangência dos Programas de Saúde em DST/AIDS.

7. Local de Trabalho: Brasília/DF
8. Duração do contrato: Até 11 (onze) meses.

