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Termo de referência para pesquisador(a) qualitativo(a) para o 

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 (6), 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 básica de 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. Por meio de uma pesquisa de implementação cuidadosamente planejada, 

este estudo busca apresentar uma abordagem abrangente e integrada que fornecerá modelos 

de implementação alternativos, que serão testados em diferentes contextos latino-americanos. 

Esses modelos serão disponibilizados para replicação e expansão.  
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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. 

 

O estudo formativo 

A primeira etapa da pesquisa de implementação é um estudo formativo, que tem como objetivo 

realizar uma análise situacional de cada um dos territórios, para melhor compreender o 

contexto local, identificar as barreiras existentes e desenhar intervenções adequadas para cada 

modelo alternativo de implementação. O estudo formativo tem raízes na antropologia aplicada, 

sociologia, marketing social e psicologia educacional. Ele ocorre antes de um programa ser 

concebido e implementado, ou enquanto um programa está sendo implementado, com o 

objetivo refinar e melhorar as atividades do mesmo. O estudo formativo tem duas fases, (i) 

pesquisa documental e (ii) a avaliação rápida. Neste momento estamos à procura de um(a) 

pesquisador(a) para executar a avaliação rápida.  

 

A avaliação rápida 
Através de entrevistas semiestruturadas e grupos focais serão coletadas informações 

qualitativas sobre o conhecimento e a percepção dos grupos alvos sobre a doença de Chagas. A 

avaliação rápida tem os seguintes objetivos específicos: 

 

1. Investigar sobre o conhecimento e percepção sobre a doença de Chagas em nível local 

2. Investigar sobre o conhecimento do processo de obter o diagnóstico e tratamento para a 

doença de Chagas 

3. Compreender a experiência de vida das mulheres afetadas pela doença de Chagas 

4. Identificar estratégias e recursos de enfretamento adotados pelas pessoas acometidas pela 

doença de Chagas. 

 

Sobre a posição de pesquisador 
O projeto CUIDA Chagas busca um(a) pesquisador(a) qualitativo(a) para elaboração da análise 

das informações coletadas e para executar a condução de entrevistas e grupos focais de 

discussão que acontecerão em cinco municípios do Brasil:  

• Igarapé Miri - Pará 

• Janaúba – Minas Gerais 

• Paraúna - Goiás 

• Riachão das Neves - Bahia 

• Rosário do Sul – Rio Grande do Sul. 

 

Perfil 

• Mestrado em ciências sociais 

• Experiência comprovada na condução de grupos focais e entrevistas semiestruturadas 

• Experiência comprovada na elaboração de relatório de análises de dados qualitativos 

• Experiência com o processamento de dados qualitativos brutos 

• Disponibilidade para viagens para visitas aos municípios citados 

• Excelente habilidade de comunicação 
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• Alinhado com os valores do CUIDA Chagas de acolhimento, escuta e respeito à 

diversidade. 

 

 

Atividades 
A avaliação rápida terá caráter formativo, ou seja, visa aprofundar a compreensão dos cenários 

locais para o projeto. O componente formativo observará aspectos de implementação e 

operacionais para o planejamento do projeto, buscando alcançar uma melhor adequação das 

intervenções a serem desenhadas. O escopo do trabalho inclui: 

1. Revisão da investigação documental  

2. Revisão dos roteiros de entrevista e de grupos focais de discussão 

3. Elaboração de plano de trabalho  

4. Treinamento de coordenadores e assistentes para as entrevistas semiestruturadas e 

grupos focais 

5. Visitas técnicas às localidades para controle de qualidade 

6. Condução de sessões online de acompanhamento das equipes locais 

7. Produção de relatório de análise da avaliação rápida do Brasil. 

 

A avaliação rápida será realizada entre os meses de setembro e novembro de 2022. Grande 

parte do trabalho, como a revisão do relatório e instrumentos de pesquisa, bem como a 

instrução e sessões de acompanhamento serão atividades realizadas remotamente. Entretanto, 

a visita técnica às localidades requer a presença do pesquisador. 

 

Cronograma 

Atividade Prazo 

Revisão dos documentos produzidos a partir da investigação 

documental  
5 de setembro de 2022 

Revisão dos roteiros de entrevista e de grupos focais de 

discussão 
9 de setembro 

Elaboração de plano de trabalho que será desenvolvido junto 

às equipes 
12 de setembro 

Treinamento de coordenadores e assistentes para as 

entrevistas semiestruturadas e grupos focais 
19 e 20 de setembro 

Condução de sessões online de acompanhamento das equipes 

locais 
21 a 23 de setembro 

Visitas técnicas às localidades para controle de qualidade 
26 de setembro a 17 de 

novembro 

Submissão do relatório preliminar  1 de dezembro 

Submissão de comentários, questões e impressões adicionais 

pela equipe do projeto 
15 de dezembro 

Conclusão do relatório final  15 de janeiro 

 

Entregas 

• Plano de trabalho com atividades junto às equipes locais 

• Revisão dos roteiros de entrevista e grupos focais 
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• Organização das bases de dados brutos em pastas 

• Treinamento para realização dos grupos focais e entrevistas 

• Diário de campo de cada município 

• Relatório preliminar de análise de dados 

• Relatório final da avaliação rápida. 

 

Termos de contrato 

• Contração temporária 

• Período de trabalho: início de setembro a janeiro de 2023 (5 meses). 

 

Remuneração 
A remuneração mensal para esta posição é de R$ 9.000,00, totalizando o valor de R$ 45.000,00 

ao longo dos cinco meses de trabalho. 

Todas as despesas relacionadas a custos das viagens para visitas aos municípios 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 

qualitativo. O prazo das inscrições é até 17 de agosto de 2022. 

mailto:info@cuidachagas.org

