TERMO DE REFERÊNCIA 5/2019
Objeto: Desenvolver documentos referenciais visando qualificar as ações de assistência

às pessoas que vivem com HIV, bem como elaborar estratégias para a redução das
lacunas de tratamento, desenvolver regras de dispensação de antirretrovirais, qualificar
e ampliar a oferta da Profilaxia Pós exposição de risco a infecção do HIV.
1 – Atividades

A metodologia a ser aplicada consiste na coleta e análise de dados do Sistema de
Monitoramento Clínico das Pessoas Vivendo com HIV (SIMC); do Sistema de Controle de
Exames Laboratoriais (SISCEL), coleta e análise dos dados de dispensação da Profilaxia Pós
Exposição (PEP) obtidos no Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM) e
de notificação de violência sexual no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) e pesquisa bibliográfica.
2 – Prazo para Execução do Contrato

13/01/2020 a 08/12/2020
3 – Valor total do Contrato

R$ 61.600,00 (Sessenta e um mil e seiscentos reais)
4 – Produtos
Produto 1: Documento contendo análise situacional do quantitativo e dos serviços que dispensaram as
profilaxias pós-exposição de risco a infecção pelo HIV, comparando com as notificações de
atendimento por violência sexual, com objetivo de propor a ampliação do acesso da profilaxia para
população na rede de atendimento as pessoas vítimas de violência sexual.
Produto 2: Documento contendo análise situacional dos serviços que atendem HIV, pontos de coleta
de exames, unidades dispensadoras de medicamentos, distribuição territorial das pessoas vivendo
com HIV por local de residência no estado do Maranhão, com o objetivo de propor a qualificação da
assistência.
Produto 3: Documento contendo análise situacional dos serviços que atendem HIV, pontos de coleta
de exames, unidades dispensadoras de medicamentos, distribuição territorial das pessoas vivendo
com HIV por local de residência no estado do Tocantins, com o objetivo de propor a qualificação da
assistência.
Produto 4: Documento contendo análise dos exames de Carga Viral registrados no Sistema de
Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM) para avaliar o seguimento laboratorial das pessoas
vivendo com HIV/aids da rede privada, com objetivo de avaliar a supressão viral dos pacientes.
Produto 5: Documento contendo análise das regras de dispensação do Sistema de Controle Logístico
de Medicamentos (SICLOM) e do Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL) para
avaliar a conformidade e adequação com base no Protocolo Clinico e Diretrizes Terapêuticas para o
Manejo do HIV em Adultos.
5 – Qualificação
Profissional de nível superior completo em ciências da saúde. Experiência em atenção à saúde.
Experiência em infectologia.
6 – Local do Trabalho
Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.
7 – Prazo para cadastro de currículos
CVs devem ser cadastrados de
http://curriculo.aids.gov.br/login.asp

22/10/2019

a

05/11/2019

por

meio

do

sítio

TERMO DE REFERÊNCIA 6/2019
Objeto: Desenvolver documentos referenciais visando qualificar as ações de assistência

às pessoas que vivem com HIV, bem como elaborar estratégias para a redução das
lacunas de tratamento, analisar e propor melhoria de usabilidade dos formulários de
prescrição antirretroviral.
1 – Atividades

A metodologia a ser aplicada consiste na coleta e análise de dados do Sistema de
Monitoramento Clínico das Pessoas Vivendo com HIV (SIMC); do Sistema de Controle de
Exames Laboratoriais (SISCEL), coleta e análise dos dados de dispensação da PEP obtidos
no Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM) e pesquisa bibliográfica.
2 – Prazo para Execução do Contrato

13/01/2020 a 08/12/2020
3 – Valor total do Contrato

R$ 88.000,00 (Oitenta e oito mil reais)
4 – Produtos
Produto 1: Documento contendo análise situacional dos serviços que atendem HIV, pontos de coleta
de exames, unidades dispensadoras de medicamentos, distribuição territorial das pessoas vivendo
com HIV por local de residência nos estados do Acre e Sergipe, com o objetivo de propor a
qualificação da assistência.
Produto 2: Documento contendo análise dos critérios técnicos dos formulários de prescrição de
medicamentos e solicitação de exames para pessoas que vivem com HIV/aids, com objetivo de
propor melhoria de usabilidade, bem como propor informatização dos formulários nos sistemas de
informação disponíveis.
Produto 3: Documento contendo análise situacional dos serviços que atendem HIV, pontos de coleta
de exames, unidades dispensadoras de medicamentos, distribuição territorial das pessoas vivendo
com HIV por local de residência no estado de Minas Gerais, com o objetivo de propor a qualificação
da assistência.
Produto 4: Documento contendo análise do perfil das pessoas vivendo com HIV sem início de
tratamento antirretroviral, em abandono de tratamento antirretroviral, e com carga viral detectável por
idade e sexo, com ranking dos estados que apresentam maior proporção de pessoas nas três situações
com objetivo de subsidiar a redução das lacunas de tratamento.
Produto 5: Documento contendo análise das regras de dispensação do Sistema de Controle Logístico
de Medicamentos (SICLOM) e do Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL) para
avaliar a conformidade e adequação com base no Protocolo Clinico e Diretrizes Terapêuticas para o
Manejo do HIV em Crianças e Adolescentes.
5 – Qualificação
Profissional de nível superior completo em ciências da saúde. Pós-graduação em ciências da saúde.
Conhecimento sobre a política nacional de Atenção Básica. Experiência em redes de atenção à saúde.
Experiência em saúde coletiva.
6 – Local do Trabalho
Os serviços serão desenvolvidos necessariamente em Brasília/DF.
7 – Prazo para cadastro de currículos
CVs devem ser cadastrados de
http://curriculo.aids.gov.br/login.asp

22/10/2019

a

05/11/2019

por

meio

do

sítio

