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PORTUGESE: 

1. SOBRE CUIDA CHAGAS 
 

O projeto CUIDA Chagas (Comunidades Unidas pela Inovação, Desenvolvimento e Atenção à 
Doença de Chagas) é patrocinado pela Unitaid e pelo Ministério da Saúde do Brasil. O 
consórcio CUIDA Chagas é liderado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) do Brasil, e inclui 
outras organizações governamentais como o Ins�tuto Nacional de Laboratórios de Saúde 
"Néstor Morales Villazón" (INLASA) da Bolívia, Ins�tuto Nacional de Saúde (INS) da Colômbia, 
e Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA) do Paraguai; e a organização não 
governamental internacional FIND, a aliança global para diagnós�cos. O consórcio CUIDA 
Chagas visa contribuir para a eliminação da transmissão congênita da doença de Chagas, 
ampliando e melhorando o acesso ao diagnós�co, tratamento e atenção integral, por meio 
de abordagens inovadoras e sustentáveis na Bolívia, Brasil, Colômbia e Paraguai. Mais 
informações sobre o projeto do consórcio podem ser encontradas em 
htps://cuidachagas.org/en/  
 

2. FUNDO 
 
A doença de Chagas (DC), uma doença tropical negligenciada (DTN) também conhecida como 
tripanossomíase americana, é uma doença potencialmente fatal causada pelo parasita 
protozoário Trypanosoma cruzi  (T. cruzi) encontrado em áreas endêmicas de 21 países 
con�nentais da América La�na. Es�ma-se que 6 a 7 milhões de pessoas em todo o mundo 
estejam infectadas com o parasita T. cruzi, e 30-40% das pessoas infectadas desenvolverão 
problemas médicos graves e, às vezes, com risco de vida. As vias de transmissão incluem 
contato com fezes/urina de triatomíneos sugadores de sangue infectados ('kissing'), consumo 
de alimentos contaminados, transmissão de uma mãe infectada para seu recém-nascido 
durante a gravidez ou parto, transfusão de sangue ou hemoderivados de doadores infectados, 
transplantes de órgãos uso de órgãos de doadores infectados e acidentes de laboratório. A 
DC tem uma fase aguda, que pode durar até algumas semanas ou meses e geralmente é leve 
ou assintomá�ca, e uma fase crônica. 
 
A iden�ficação e o tratamento oportuno da DC trazem bene�cios importantes, incluindo a 
prevenção da futura transmissão congênita, a cura sorológica em bebês e crianças e a redução 
da progressão para formas avançadas da doença em adultos. O diagnós�co da infecção 
crônica por T. cruzi é complexo com diagnós�cos padrão de referência (ensaio de 
imunoabsorção enzimá�ca (ELISA), inibição da hemaglu�nação (HAI) ou ensaio de 
imunofluorescência (IFA)) exigindo laboratório, pessoal especializado e tempo para obter os 
resultados. Os testes de diagnós�co rápido (RDTs) mostram potencial para superar alguns dos 
obstáculos no processo de diagnós�co. Vários RDTs estão disponíveis para detectar a infecção 
por T. cruzi; todos usam amostras de sangue (ou soro). Alguns desses RDTs mostraram alta 
precisão em estudos de laboratório, e estudos de avaliação prospec�va estão sendo 
executados em diferentes países endêmicos da DC, como Brasil, Bolívia e Colômbia. 
 
Em 2022, o Consórcio CUIDA Chagas conduziu cenários tecnológicos e de mercado para CD 
RDTs na Bolívia, Brasil, Colômbia e Paraguai. Este trabalho indicou um potencial de mercado 
para CD RDTs na região LATAM, o que mo�vou uma inves�gação mais aprofundada. Na 

https://cuidachagas.org/en/


próxima fase do cenário de mercado, o consórcio está interessado em melhorar o 
mapeamento de fornecimento e aquisição dos principais países da América La�na e realizar 
uma análise de preços para CD RDTs nos mercados desses países. 
  

3.  OBJETIVOS 

O consultor conduzirá o mapeamento de oferta e aquisição e análises de preços de CD RDTs 
na Colômbia, Bolívia, Brasil e Paraguai. A cotação para este trabalho pode um ou qualquer 
combinação dos países-alvo. Exercícios de mapeamento e precificação de CD RDTs são uma 
parte fundamental das avaliações de mercado realizadas pelo consórcio CUIDA Chagas. O 
consultor ou grupo de consultoria apoiará a equipe do projeto com a síntese de qualquer 
inteligência coletada. 

 

4. ATIVIDADES 

Em cada um dos países-alvo da LATAM (Bolívia, Brasil, Colômbia, Paraguai) em que o 
consultor/consultoria trabalha, as principais tarefas incluirão: 

• Desenvolver guia de entrevista para compras, mapeamento da cadeia de 
fornecimento e análise de preços (a ser aprovado pela equipe FIND). 

• Preparar modelos de entrevistas sobre temas principais em formato PowerPoint. 
• Coordenar com a equipe do projeto FIND o agendamento de entrevistas com as 

partes interessadas iden�ficadas em conjunto pelo FIND/CUIDA. 
• Preparar todos os materiais de reunião conforme necessário em inglês, espanhol e 

português (incluindo documentos de referência do projeto, slides do projeto, cartas 
de convite formais, cartas de apresentação do projeto, etc.). 

• Resumir os aprendizados das reuniões em relatórios resumidos das reuniões. 
Por tudo o que foi dito acima, o consultor deve ser capaz de corrigir o curso do projeto, em 
consulta com a equipe do projeto, caso for necessário para a�ngir os objec�vos do projecto. 
Quaisquer problemas devem ser relatados e escalados para FIND.  

5. ENTREGAS 

Os seguintes produtos serão esperados para cada um dos países em que o 
consultor/consultoria trabalha: 

• #1: Um rastreador de guia de entrevista em Excel, que inclui os nomes, cargos, 
organizações e informações de contato de todas as partes interessadas contatadas 
(incluindo datas) 

• #2: Guia de entrevista 
• #3 Modelos propostos nos temas principais (lista final e formato a ser acordado 

pela equipe do FIND/CUIDA junto com o consultor/consultores): 
o Planejamento geral da cadeia de abastecimento para RDTs, incluindo 

atores e preços, para tornar visíveis quais atores levam a margens de lucro, 



até que ponto as mudanças de preço ao longo da cadeia de abastecimento, 
para que comparações entre os países possam ser feitas. 

o Financiamento de aquisições e fluxos de processo por país do projeto 
o Prá�ca atual em relação à Organização Panamericana de Saúde (OPAS) e 

Dx para Chagas e mapear o processo de compras da OPAS 
• #4: Modelos preenchidos nos temas principais (lista final e formato a ser acordado 

pela equipe do FIND/CUIDA junto com o consultor/consultores): 
o Cadeia de abastecimento geral para RDTs 
o Financiamento de aquisições e fluxos de processo por país do projeto 
o Prá�ca atual em relação à OPAS e Dx para Chagas 

• #5: Coordenação e resumo da reunião (incluindo cartas de convite, documentos 
de referência da reunião, notas da reunião, conforme necessário) 

• #6: Resumos de entrevistas com líderes de opinião 
• #7: Desenvolver materiais relacionados ao projeto conforme necessário e 

acordado pela equipe do projeto  
 

6. PERFIL E QUALIFICAÇÕES 
Procuramos um consultor altamente mo�vado com atenção excepcional aos detalhes, que 
possa colaborar com equipes mul�funcionais e cumprir prazos urgentes. Experiência 
anterior em diagnós�co será um diferencial. 

Qualificações e experiência: 

• Mestrado ou grau superior em um campo relacionado. Um mestrado em saúde 
pública será uma mais valia. Em vez de um mestrado, seria aceitável um adicional de 
3 a 5 anos de experiência profissional relevante. 

• Fluente em inglês e espanhol; português seria uma vantagem 
• 3-5 anos de experiência profissional, idealmente na área de consultoria de gestão, 

cadeia de suprimentos ou lançamento de produtos (indústria de saúde) 
• Experiência na condução de entrevistas semiestruturadas para inteligência de 

mercado primária no setor de saúde seria um diferencial 
• Experiência de trabalho com a OPAS em nível nacional, regional ou global 
• Capacidade de sinte�zar várias fontes de dados no PowerPoint 

 

 

7. LINHA DO TEMPO 

Para o trabalho na Colômbia, espera-se que todas as entregas sejam finalizadas no primeiro 
trimestre de 2023 - as datas exatas serão definidas pela equipe do projeto com base na 
disponibilidade do entrevistado. 

O cronograma provisório para o trabalho em cada um dos outros países (excluindo a 
Colômbia) deve ser lançado em março de 2023, com todas as entregas concluídas no segundo 
trimestre de 2023, com as datas finais a serem acordadas pela equipe FIND/CUIDA 



juntamente com os consultores/consultores e de acordo com a disponibilidade do 
entrevistado.  

8. ORÇAMENTO PROPOSTO 

Requerente para produzir uma proposta financeira para este projeto com uma indicação de 
como o orçamento seria usado e detalhes da taxa diária do consultor/consultores. Se es�ver 
solicitando vários países, indique como o orçamento será usado por país.  

9. ORIENTAÇÃO DE COTAÇÃO 
 

Se você es�ver interessado, envie sua cotação e inscrição (CV e carta de apresentação 
explicando como suas habilidades atenderiam às nossas necessidades em inglês e 
formatadas em Microso� Word ou PDF) para ntdteam@finddx.org até 1 de março de 2023. 
Para mais informações sobre o conteúdo da candidatura, ver 10. Critérios de Avaliação. 

A seleção das candidaturas será baseada em avaliações separadas das ofertas. A FIND 
reserva-se o direito de solicitar mais informações durante o processo de solicitação de 
cotação (RFQ). 

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre esta RFQ devem ser enviados por escrito via e-
mail para ntdteam@finddx.org antes da data de encerramento. 

 

10. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

Para garan�r a consideração desta RFQ, sua oferta deve ser completa e incluir todos os 
seguintes critérios: 

Para consultores individuais: 

• Currículo/CV e carta de apresentação: Os Licitantes serão avaliados em suas qualificações, 
competência e capacidade, incluindo histórico de seu trabalho. 

• Proposta financeira: Os licitantes serão avaliados quanto à qualidade da proposta 
financeira para esta RFQ, bem como a transparência e detalhamento de todos os elementos 
financeiros que compõem a proposta final. Os licitantes devem fornecer o máximo de 
informações possível para explicar o orçamento proposto. 

Para agências de consultoria: 

• Experiência, competência e capacidade: Os licitantes serão avaliados em suas 
qualificações, competência e capacidade, incluindo histórico de seu trabalho referente à 
curadoria e gerenciamento de conteúdo por meio de uma plataforma de comércio 
eletrônico. 

• Proposta financeira: Os licitantes serão avaliados quanto à qualidade da proposta 
financeira para esta RFQ, bem como a transparência e detalhamento de todos os elementos 

mailto:ntdteam@finddx.org
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financeiros que compõem a proposta final. Os licitantes devem fornecer o máximo de 
informações possível para explicar o orçamento proposto. 

• Membro da equipe proposta: Os proponentes serão avaliados quanto à qualidade dos 
membros da equipe que trabalharão na RFQ. Solicita-se aos licitantes que enviem currículos 
completos dos membros da equipe proposta, detalhando como sua formação e experiência 
serão úteis para este trabalho. 
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