Termo de referência para um(a) pesquisador(a) para análise de
custo-efetividade da pesquisa de implementação do Projeto
CUIDA Chagas
Sobre o projeto
O projeto CUIDA Chagas (Comunidades Unidas para Inovação, Desenvolvimento e Atenção para
a doença de Chagas) é uma iniciativa internacional que visa contribuir para a eliminação da
transmissão congênita da doença de Chagas (DC), ampliando e melhorando o acesso ao
diagnóstico, tratamento e atenção integral, por meio de abordagens inovadoras e sustentáveis
na Bolívia, Brasil, Colômbia e Paraguai. O projeto é implementado por meio de um consórcio de
atores-chave no cenário da saúde pública, e inclui a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento
Científico e Tecnológico em Saúde (Fiotec) e a Fiocruz, o Instituto Nacional de Laboratórios de
Salud (INLASA), o Instituto Nacional de Salud (INS), o Servicio Nacional de Erradicação del
Paludismo (SENEPA) do Paraguai e a Fundação Internacional não-governamental Foundation for
Innovative New Diagnostics (FIND).
Por meio de uma combinação de pesquisa de implementação e inovação, o projeto será
implementado em um total de 34 municípios da Bolívia (10), Brasil (10), Colômbia (13) e Paraguai
(5). Além de uma série de iniciativas relacionadas ao acesso equitativo ao mercado, ao
engajamento e à advocacia da sociedade civil, o projeto inclui os três estudos a seguir:
I - Pesquisa de implementação;
II - A validação de um algoritmo de diagnóstico baseado em testes de diagnóstico rápido;
III - Dois ensaios clínicos de tratamento:
IIIa. Estudo duplo-cego, fase III para avaliar um regime de tratamento de benznidazol
mais curto (BENLATINO);
IIIb. Estudo observacional de eficácia e segurança do benznidazol, aninhado a estudo
fase II, duplo-cego, de benznidazol em comparação ao nifurtimox (BENBRASIL).
A atenção primária em saúde (APS) será o foco central das intervenções, integrando as
intervenções do projeto com as iniciativas existentes mais relevantes para cada contexto do
país.

Sobre a pesquisa de implementação
O objetivo da pesquisa de implementação é apoiar e promover a aplicação bem-sucedida de
intervenções que demonstraram ser eficazes. A pesquisa de implementação é cada vez mais
reconhecida como uma das interfaces mais importantes entre a disponibilidade de ferramentas,
estratégias e intervenções e seu uso nos sistemas de saúde e programas de controle.
A DC raramente é uma prioridade para os sistemas de saúde da América Latina, e a DC congênita
ainda menos. Os serviços existem, mas não são rotineiramente integrados aos cuidados de
saúde maternoinfantil; diagnósticos e terapêuticas estão eventualmente disponíveis, mas não
são usados de forma eficiente ou eficaz, e há uma limitação geral de conhecimento sobre a
doença, suas consequências e reconhecimento da necessidade de cuidado longitudinal às
pessoas acometidas. Neste sentido, este estudo busca apresentar uma abordagem abrangente
e integrada que fornecerá modelos de implementação alternativos relacionados à DC, que serão
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testados em diferentes contextos latino-americanos. Esses modelos serão disponibilizados para
replicação e expansão.
O objetivo desta pesquisa é gerar evidências sobre a viabilidade e eficácia das intervenções de
teste, tratamento e cuidado, a fim de contribuir para a eliminação da transmissão congênita da
DC. Essas evidências serão geradas por meio de uma pesquisa de implementação
cuidadosamente planejada, de métodos mistos, que será executada em quatro países
endêmicos de DC: Bolívia, Brasil, Colômbia e Paraguai.

Estudo de custo-efetividade
O estudo de custo efetividade será acoplado ao estudo de implementação, contando com fontes
de dados primárias e secundárias. As secundárias serão obtidas por meio da busca sistemática
e contextualizada da literatura científica disponível em bases indexadas nacionais e
internacionais, além de dados administrativos. As primárias serão obtidas por entrevistas
estruturadas com os participantes da pesquisa, bem como com os próprios grupos de pesquisa
em cada local de estudo.
A análise de custo efetividade tem os seguintes objetivos específicos:
1. Mensurar os custos diretos e indiretos associados à implementação do programa de
testagem, tratamento e cuidado para DC tendo como público-alvo primário
mulheres em idade fértil.
2. Mensurar os anos de vida ajustados por qualidade associados à implementação do
programa de testagem, tratamento e cuidado para DC tendo como público-alvo
primário mulheres em idade fértil.
3. Avaliar a Razão de custo efetividade incremental da estratégia de implementação
proposta quando comparada à estratégia usualmente adotada pelos países.
4. Desenvolver um modelo de decisão capaz de avaliar a custo efetividade do
programa de testagem, tratamento e cuidado nos diferentes cenários apresentados
pelo estudo de implementação.

Sobre a posição de pesquisador
O projeto CUIDA Chagas busca um (a) pesquisador(a) para conduzir a realização do estudo de
custo efetividade:

Perfil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mestrado em saúde coletiva, ciências sociais ou área afim.
Experiência comprovada na condução de estudos de custo-efetividade.
Experiência comprovada em pesquisa quantitativa com coleta de dados primários em
saúde.
Experiência com o processamento de dados quantitativos brutos.
Desejável experiência em estudos de custo-efetividade acoplados a estudos de
implementação de programas de saúde, ou acoplados a ensaios clínicos.
Desejável experiência em estudos de custo-efetividade envolvendo doenças de
transmissão gestacional.
Disponibilidade para viagens para visitas aos municípios citados.
Excelente habilidade de comunicação.
Desejável domínio do idioma espanhol.
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•

Alinhado com os valores do CUIDA Chagas de acolhimento, escuta e respeito à
diversidade.

Atividades
O estudo de custo-efetividade será realizado simultaneamente ao componente implementação
do projeto CUIDA Chagas, sistematizando as evidências quanto aos benefícios potenciais da
incorporação do programa de testagem, tratamento e cuidado em DC na população de mulheres
em idade fértil. O escopo do trabalho inclui, mas não será limitado a:
1. Revisão da literatura científica sobre avaliações econômicas sobre a transmissão materno
infantil de DC.
2. Revisão dos instrumentos de coleta de dados de custos diretos e indiretos.
3. Estimativa dos custos médicos diretos do programa de testagem, tratamento e cuidado
em DC.
4. Definição de modelo de decisão para a avalição econômica.
5. Estimativa dos parâmetros a serem utilizados no modelo de avaliação econômica, bem
como da incerteza associada a estes parâmetros.
6. Visitas técnicas às localidades para controle de qualidade da coleta de informações.
7. Condução de sessões online de acompanhamento das equipes locais.
8. Produção de relatórios sobre as atividades realizadas.
O trabalho será desenvolvido de forma integrada com a equipe da Fiocruz, com atividades
presenciais no campus Manguinhos da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Entretanto, parte do trabalho,
como a execução do relatório e a revisão dos instrumentos de pesquisa, bem como a instrução
e sessões de acompanhamento serão atividades realizadas remotamente.

Termos de contrato
•
•

Contração temporária de cinco meses, com possibilidade de renovação.
Período de trabalho: início de janeiro a maio de 2023 (5 meses).

Remuneração
A remuneração mensal para esta posição é de até R$ 6.500 dependendo experiência.
Todas as despesas relacionadas a custos de viagens aos municípios do projeto eventualmente
definidas como necessárias pela equipe central do projeto serão de responsabilidade do projeto
CUIDA Chagas.

Aplicação para a vaga
Por gentileza envie seu currículo e amostras de relatórios de análise de dados, juntamente com
uma carta de motivação para info@cuidachagas.org .
Inclua a seguinte frase no assunto do seu e-mail: CUIDA Chagas – Vaga de pesquisador(a) para
análise de custo-efetividade. O prazo das inscrições é até 25 de novembro de 2022.
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