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PÓS DOUTORADO EM EPIDEMIOLOGIA – MONITORAMENTO DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS E 

BIOSSIMILARES DE USO AMBULATORIAL NO SUS 

Estamos convidando doutores para realizar pós-doutoramento em tempo integral, focado nos estudos 
sobre monitoramento de medicamentos biológicos e biossimilares de uso ambulatorial no Sistema Único 
de Saúde, utilizando informações do Sistema de Informações para integração de dados (linkage) da 
Assistência Farmacêutica com banco de dados de caráter administrativos e epidemiológicos do governo 
federal. Este projeto faz parte do projeto “QUALIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE GOVERNANÇA E GESTÃO DA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)”. O(A) candidato(a) irá 
trabalhar em conjunto com os pesquisadores principais do projeto com sede no Centro de Integração de 
Dados e Conhecimentos para Saúde (CIDACS/IGM/FIOCRUZ), Salvador, Bahia, Brasil, e contará  com a 
colaboração e orientação das equipes do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da 
Saúde e pesquisadores da Fiocruz Brasília. 

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO: 

Integrar a equipe de pesquisa do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde - CIDACS, no 
Parque Tecnológico da Bahia, atuando na área de pesquisa em farmacoepidemiologia com objetivo na 
construção de uma coorte para subsidiar o plano de monitoramento de medicamentos biológicos e 
biossimilares de uso ambulatorial no SUS, utilizando o Sistema Hórus, Base Nacional de Dados de Ações e 
Serviços da Assistência Farmacêutica no SUS (BNAFAR), Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA-
SUS)/ Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC), Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM), Sistema de Informação Hospitalar (SIH-SUS), Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN), além de informações sobre a Coorte de 100 Milhões de Brasileiros. 
 
REQUISITOS:  

▪ Curso de graduação nas áreas de Ciências a Vida e Ciências da Saúde; 
▪ Conclusão de Doutorado em Ciências da Saúde com área de concentração em Epidemiologia, há 

menos de 5 anos; 
▪ Conhecimento em desenho de estudos farmacoepidemiológicos; 
▪ Conhecimento em metodologia estatística; 
▪ Experiência em uso de software para análise de dados científicos (R ou Stata); 
▪ Experiência nas atividades pertinentes ao projeto; 
▪ Disponibilidade de tempo integral para atividades do projeto; 
▪ Inglês intermediário; 
▪ Disponibilidade para viagens. 

 
REQUISITOS DESEJÁVEIS:  

▪ Experiência profissional comprovada em farmacoepidemiologia; 
▪ Publicações e/ou inserções em grupos de pesquisa nas áreas relacionadas ao objeto da pesquisa 

(farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, estatística, ciência de dados, análises epidemiológicas 
avançadas etc.); 



 

_________________________________________________________________________________ 
www.cidacs.bahia.fiocruz.br 

Parque Tecnológico da Bahia: Rua Mundo, 121 - Trobogy, Salvador/BA. CEP.: 41.745-715  
 

▪ Capacidade de trabalhar como parte de uma equipe altamente colaborativa que conta com 
membros de várias instituições e países; e 

▪ Participação em estudos que tenham utilizado grandes bases de dados (big data). 
 

 

IMPEDIMENTO 

▪ Não poderão participar deste processo seletivo profissionais que tiveram vínculo celetista FIOTEC há 
menos de 180 dias; 

▪ Autônomos ou MEI só poderão atuar como bolsistas seis meses após o encerramento do contrato; 
▪ Não poderão participar deste processo seletivo profissionais com residência permanente no exterior 

ou que possuam conflitos de interesse. 
 

LOCAL DE ATUAÇÃO 

▪ A atividade será realizada na sede do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde 
(CIDACS/IGM/FIOCRUZ), Salvador, Bahia, Brasil. No entanto, o bolsista deverá comparecer à Brasília, 
quando necessário, para reuniões de discussão e monitoramento das atividades contratadas. As 
agendas de trabalho serão coordenadas pela área técnica demandante, que as estabelecerá em 
conjunto com os bolsistas aprovados. Os encontros em Brasília acontecerão na sede do Ministério 
da Saúde e na Fiocruz Brasília.  

▪ Durante o período de pandemia o(a) candidato(a) selecionado(a) irá trabalhar em regime de “Home 
Office”, contudo deverá se apresentar ao CIDACS, quando for orientado e houver finalizado período 
de quarentena domiciliar. 

 

VALOR DA BOLSA 

▪ O candidato selecionado receberá bolsa pela Fundação para o Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico em Saúde – FIOTEC, no valor que pode variar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) até R$ 
8.000,00 (oito mil reais) mensais, considerando tempo mínimo de experiência e trajetória 
profissional de 06 (seis) anos em atividades pertinentes ao objeto do projeto. 

 

VIGÊNCIA DA BOLSA 

▪ 12 (doze) meses. 
 

VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DO CADASTRO DE RESERVA 

▪ A validade será de 1 ano, a partir da divulgação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual 
período. 

 

ATRIBUIÇÕES GERAIS DO BOLSISTA   

▪ Executar os protocolos de pesquisa inseridos na temática proposta. 
▪ Fornecer conhecimentos especializados em farmacoepidemiologia e apoiar atividades de pesquisa 

relacionadas ao desenho de estudos, aplicação de métodos estatísticos apropriados, interpretação 
de resultados, relatórios e comunicação de resultados. 



 

_________________________________________________________________________________ 
www.cidacs.bahia.fiocruz.br 

Parque Tecnológico da Bahia: Rua Mundo, 121 - Trobogy, Salvador/BA. CEP.: 41.745-715  
 

▪ Contribuir para o desenvolvimento de protocolos, planos de análise estatística e relatórios. 
▪ Colaborar com outros membros da equipe envolvidos no projeto. 
▪ Realizar especificações detalhadas para bancos de dados de estudo e arquivos de análise, 

verificações de consistência, tabelas e figuras; comunicar os requisitos ao grupo de programação. 
▪ Elaborar novos protocolos de pesquisa. 
▪ Analisar dados. 
▪ Elaborar artigos científicos.  
▪ Apresentar relatórios científicos dentro dos prazos previstos. 
▪ Contribuir em atividades de formação e capacitação da equipe. 
▪ Participar em eventos científicos ou tecnológicos e de atividades de divulgação científica. 

 
COMPROMISSOS DA CONCESSÃO DE BOLSA: 

▪ Os compromissos serão estabelecidos através de Plano de Trabalho e Cronograma. 
▪ Dedicar-se integralmente ao projeto de pesquisa. 
▪ Não receber bolsa de outra entidade, salário ou remuneração decorrente do exercício de atividades 

de qualquer natureza. 
▪ Consultar o Coordenador do CIDACS e da Fiocruz Brasília antes de aceitar qualquer apoio financeiro 

de qualquer outra fonte de financiamento, pública ou privada, para o desenvolvimento do projeto 
de pesquisa a que concerne a bolsa concedida. 

▪ Não fazer modificações no projeto (plano inicial, datas etc.) sem prévio consentimento do CIDACS, 
Fiocruz Brasília e DAF/MS. 

▪ Apresentar relatórios científicos e relatórios de aplicação dos recursos dentro dos prazos previstos 
no Plano de Trabalho acompanhados da documentação solicitada. 

▪ Não se afastar da instituição em que desenvolve o projeto de pesquisa sem antes obter autorização 
explícita do Coordenador do CIDACS mediante solicitação justificada apresentada pelo 
Orientador/Supervisor. 

▪ A restrição do item anterior não se aplica a: 
o Participar em curso de interesse do projeto de pesquisa que fundamenta a bolsa, por 

duração inferior a um mês.  
o Participar em Reunião Científica ou Tecnológica com ou sem apresentação de trabalho. 

▪ Fazer referência ao CIDACS, FIOCRUZ Brasília e DAF/MS nas teses, artigos, livros, resumos de 
trabalhos apresentados em reuniões e qualquer outra publicação ou forma de divulgação de 
atividades que resultem, total ou parcialmente, de bolsas ou auxílios apoiados pelo CIDACS, 
FIOCRUZ Brasília e DAF/MS. 

▪ Indicar, também, o apoio de fontes de financiamento público ou privado que possam existir. 
▪ Caso o desenvolvimento do projeto de pesquisa a que concerne a bolsa concedida tenha recebido 

apoio financeiro de qualquer outra fonte de financiamento, pública ou privada, o pesquisador se 
obriga a informar e fazer referência expressa a esse apoio, com a identificação clara de sua fonte, 
em todas as formas de divulgação mencionadas no item anterior. 

▪ Zelar pela adequada proteção dos direitos de propriedade intelectual que possam resultar do 
projeto. Manter sigilo acerca de seu trabalho, dos documentos e informações a que tenha acesso no 
cumprimento das obrigações. 

▪ Emitir pareceres de assessoria gratuitamente e no prazo especificado em assuntos de sua 
especialidade, quando solicitados pelo CIDACS. 

▪ Enviar para o Programa de Evidências para Políticas e Tecnologias de Saúde (PEPTS) da FIOCRUZ 
BRASÍLIA os documentos produzidos em formato eletrônico, para o endereço de e-mail informado 
após a seleção;  
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▪ Os documentos técnicos deverão ser elaborados em formulário específico para esse fim, a ser 
fornecido pelo projeto. Após o recebimento do respectivo documento técnico, no formato 
eletrônico, a área técnica o analisará e, havendo aprovação, emitirá autorização para pagamento. 
Não havendo aprovação, a área o devolverá ao bolsista, podendo, a critério da área técnica:  

o Conceder novo prazo para que o bolsista realize as adequações e o reapresente para 
aprovação ou  

o Informar a impossibilidade de correção e aproveitamento do documento técnico;  
▪ Enviar a versão original do documento técnico, devidamente assinado, em até 5 dias corridos após a 

aprovação da área técnica, por meio de agências dos correios, em atenção ao Programa de 
Evidências para Políticas e Tecnologias de Saúde (PEPTS), para o seguinte endereço: Fiocruz Brasília, 
Avenida L3 Norte, s/n, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, Brasília - DF, 70904-130.  

▪ Participar de reuniões presenciais, ou à distância, quando convocado pela área;  
▪ Elaborar os documentos técnicos em conformidade aos modelos e formulários disponibilizados, não 

podendo o bolsista se eximir do cumprimento dos prazos e diretrizes contidas em tais documentos;  
▪ Assinar os Termos de Confidencialidade e Declaração de Conflitos de Interesse para cada 

documento técnico elaborado. 
 
DO PROCESSO SELETIVO 
 
O processo seletivo será composto de 03 (três) etapas, a saber: 1ª etapa: Inscrição; 2ª etapa: Avaliação 
curricular; 3° etapa: Entrevista Técnica. 

 
▪ 1ª etapa: Inscrição 

 
Os candidatos devem enviar os seguintes documentos, em formato PDF, entre 01 a 19 de junho de 2020, 
para o e-mail selecao.cidacs@fiocruz.br, com o título “Pos-Doc Epidemiologia do Medicamento”. 

 
1. Link do Currículo Lattes (candidatos brasileiros).  
2. Cópia do Diploma de doutoramento. 
3. Carta de apresentação explicando o interesse para o cargo e qualificações para contribuir para o 

projeto. 
4.    Duas cartas de recomendação. 
5. Comprovante de afastamento sem remuneração ou de demissão para candidatos com vínculo 

empregatício. Pode ser entregue posteriormente, até a data da confirmação de interesse, caso a 
bolsa seja concedida. 

 
 
 
▪ 2ª etapa: Avaliação Curricular 

 
Esta etapa será de caráter classificatório e eliminatório, servindo a pontuação correspondente para a 
apuração da classificação final, conforme o Quadro I. A pontuação máxima da avaliação curricular será de 
100 pontos. 
 
Serão considerados aprovados apenas os candidatos que alcançarem, no mínimo, 60 (sessenta) pontos 
nesta etapa. A convocação para a entrevista técnica será realizada com candidatos não eliminados por 
ordem de classificação de maior para menor pontuação. 
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▪ 3ª etapa: Entrevista Técnica 
 

A etapa de entrevista técnica será realizada pela Coordenação do Projeto e terá caráter classificatório e 
eliminatório, servindo a pontuação correspondente para a apuração da classificação final. 
 
A Entrevista Técnica será realizada nos dias 01, 02 e 03 de julho. A convocação será feita através de e-mail 
e nos meios de comunicação do CIDACS. 
 

QUADRO II - CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO  

Item Item Avaliado Pontuação 

1 TÍTULOS ACADÊMICOS - PÓS-GRADUAÇÃO 
MÁXIMO 

7 pontos 

1.1 
Título de Mestrado em Ciências da Saúde, com área de 
Concentração em Epidemiologia. 1 ponto por curso (até o 
máximo de 2 cursos). 

2 pontos 

1.2 
Título de Doutorado em Ciências da Saúde com área de 
concentração em Epidemiologia. 5 pontos por curso (até 
o máximo de 1 curso). 

5 pontos 

2 ATIVIDADES CIENTÍFICAS 
MÁXIMO 

53 pontos 

2.1 Artigos científicos publicados (2015 a 2020) 30 pontos 

2.1.1 
Periódico nacional ou internacional Qualis A1/A2 
(Classificação CAPES: Grande área Saúde Coletiva).    3 
pontos por artigo (até o máximo de 05 artigos) 

15 pontos 

2.1.2 
Periódico nacional ou internacional Qualis B1/B2 
(Classificação CAPES: Grande área Saúde Coletiva).    2 
pontos por artigo (até o máximo de 05 artigos) 

10 pontos 

2.1.3 
Periódico nacional ou internacional Qualis B3/B4 
(Classificação CAPES: Grande área Saúde Coletiva).    1 
ponto por artigo (até o máximo de 05 artigos) 

5 pontos 

2.2. Livros na área de Farmacoepidemiologia e/ou 
Assistência Farmacêutica no SUS 20 pontos 

2.2.1. Livro autoral.   3 pontos por livro (até o máximo de 02 
livros) 6 pontos 

2.2.2 Organização/Tradução de livro.   2 pontos por livro (até o 4 pontos 
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máximo de 02 livros) 

2.2.3 Capítulo de livro.   1 ponto por capítulo (até o máximo de 
10 capítulos) 10 pontos 

2.3 Eventos científicos na área de Farmacoepidemiologia 
e/ou Assistência Farmacêutica no SUS 3 pontos 

2.3.1 
Organização de Eventos.    1 ponto por evento (até o 

máximo de 02 eventos) 2 pontos 

2.3.2 Palestrantes em Eventos.   0,2 ponto por participação (até 
o máximo de 05 eventos)  1 ponto 

3 EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
MÁXIMO 

40 pontos 

3.1 

Experiência comprovada de no mínimo 5 anos como 
coordenador projetos em epidemiologia/ 
farmacoepidemiologia.    4 pontos por ano completo de 
atividade (até o máximo de 5 anos) 

20 pontos 

3.2 

Experiência comprovada de no mínimo 5 anos como 
colaborador de projetos em epidemiologia/ 
farmacoepidemiologia.    4 pontos por ano completo de 
atividade (até o máximo de 5 anos) 

20 pontos 

Total - 100 pontos 
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ANEXO 

 
Monitoramento de medicamentos biológicos e biossimilares de 

uso ambulatorial no SUS 

 

Um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio da ampliação do 
acesso aos medicamentos e uso racional são desenvolvidas pelo Ministério da Saúde. A oferta de 
medicamentos no SUS é organizada em três componentes que compõem o Bloco de Financiamento da 
Assistência Farmacêutica (AF) - Básico, Estratégico e Especializado, além do Programa Farmácia Popular. 
Com exceção do Farmácia Popular, em todos os outros componentes o financiamento e a escolha de qual 
componente o medicamento fará parte é tripartite, ou seja, a responsabilidade é da União, dos estados e 
dos municípios. 

Os medicamentos que estão disponíveis no Componente Básico da Assistência Farmacêutica são destinados 
à Atenção Básica à Saúde. A responsabilidade pela aquisição, seleção, armazenamento, controle de estoque 
e prazos de validade, além da distribuição e dispensação destes medicamentos é dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios. Os recursos federais são repassados mensalmente, do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) para os fundos estaduais e/ou municipais de saúde com base na população IBGE e encontram-se 
regulares em todo o país. 

No Componente Estratégico, os recursos financeiros do Ministério da Saúde são para aquisição de 
medicamentos de programas considerados estratégicos no cuidado da saúde, também dispensados na rede 
básica de saúde, como aqueles que são contemplados no tratamento de Tuberculose, Hanseníase, 
DST/AIDS, no Combate ao Tabagismo, para a Alimentação e Nutrição e para as Endemias Focais (Exemplo: 
Malária, Leishmaniose, Dengue, dentre outras) e Coagulopatias. Esses medicamentos são adquiridos pelo 
Ministério da Saúde e distribuídos aos estados e/ou municípios de acordo com programação informada 
pelos entes. 

O Componente Especializado, regulamentado pela Portaria GM/MS nº 1.554, de 30 de julho de 2013, 
anteriormente denominado Programa de Medicamentos de Dispensação Excepcional/Alto Custo (PMAC), 
tem como principal característica a garantia da integralidade do tratamento medicamentoso para todas as 
doenças contempladas neste componente. A aquisição dos medicamentos do Componente Estratégico é 
responsabilidade do Ministério da Saúde, sendo realizada de forma centralizada e sendo os medicamentos 
repassados aos Estados para que os mesmos distribuam aos Municípios.  

Nos últimos anos, a estruturação da Assistência Farmacêutica no SUS  tem sido uma estratégia fundamental 
para a ampliação e a qualificação do acesso da população aos medicamentos. Diante disso, o 
estabelecimento da Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica no SUS 
(BNAFAR), instituída pela Portaria nº 271/2013/GM/MS e atualmente regulamentada pela Portaria de 
Consolidação nº 1/MS, de 28/09/2017, tem como objetivo a formação de uma base de dados que permita 
o monitoramento constante e sistemático das políticas de saúde no SUS, envolvendo todos os 
componentes da Assistência Farmacêutica.  

Apesar do alto custo relacionado aos medicamentos biológicos, o número de usuários atendidos por 
diagnóstico e por medicamento, bem como a sua trajetória no SUS, são desconhecidos. A dificuldade de 
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descrever os gastos do Ministério da Saúde com os pacientes atendidos no SUS deve-se em parte ao 
fornecimento dos medicamentos por meio da APAC, como por exemplo, medicamentos modificadores do 
curso da doença (MMCD) para o tratamento de doenças crônicas, como artrite reumatoide. A APAC é 
gerada para fins de pagamento, focada no medicamento e não no indivíduo, que pode apresentar diversos 
registros.  

Na tentativa de administrar a pressão pela incorporação de novos biológicos e até mesmo inserir seus 
biossimilares, o Ministério da Saúde tem envidado esforços para ampliar o acesso a esses medicamentos, 
bem como estruturar procedimentos e mecanismos que permitam apropriada seleção, aquisição e 
distribuição aos serviços de saúde, bem como racionalidade e eficiência por meio do monitoramento na sua 
utilização pelos cidadãos. 

O estabelecimento de um Grupo de trabalho para discutir e formular a Política Nacional de Medicamentos 
Biológicos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), instituído por meio da Portaria GM/MS nº 
1.160/2018, contou com ampla e efetiva participação de órgãos públicos, instituições de ensino e pesquisa, 
entidades representativas dos profissionais, dos pacientes e da sociedade civil, além de espaços para a 
discussão com o setor produtivo de medicamentos e demais áreas envolvidas com o tema. A avaliação do 
complexo cenário por parte dos representantes do GT culminou com a elaboração de uma proposta de 
diretrizes para uma Política Nacional de Medicamentos Biológicos. 

  

Uma outra questão que justifica a realização deste estudo é relacionada à segurança a longo prazo, assim 
como a eventos adversos raros e inesperados, pois não foram adequadamente avaliados nos ensaios 
clínicos. Além disso, sistemas nacionais de farmacovigilância podem não ser fontes exatas de informação 
para a abordagem dessas imprecisões, uma vez que os eventos adversos podem ser significativamente 
subnotificados.  

Tal falta de informação a respeito de acompanhamento a longo prazo gera a necessidade de coletar dados 
adicionais para o enriquecimento das informações longitudinais em grande escala. Uma possibilidade para 
enriquecimento dos dados para acompanhamento dos medicamentos biológicos é através da realização de 
linkage, com vários sistemas de informações de saúde a fim de avaliar a segurança e efetividade dos 
medicamentos biológicos e seus respectivos biossimilares.  

Diante do exposto, o objetivo deste projeto é construir uma plataforma permanente para monitoramento 
de pacientes que apresentam patologias as quais utilizaram ou utilizam medicamentos biológicos e 
biossimilares de uso ambulatorial no Sistema Único de Saúde. 
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