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Doenças negligenciadas no país



Globalização

Transição demográfica

Desigualdade

Desenvolvimento tecnológico

Mudanças climáticas

Cenário



Aceleração das mudanças climáticas;

Populações mais frágeis e menos resilientes;

Sistemas produtivos difusores e amplificadores de patógenos :

Invasão de ecossistemas silvestres;

Circulação rápida de agentes infecciosos, hospedeiros/reservatórios e 
vetores; 

Exportação de riscos produtivos e ambientais;

Transferência de práticas, produtos e riscos tecnológicos 
desacompanhados da segurança;

Adoção de hábitos/estilos de vida importados; 

Aumento da violência e da insegurança cotidiana.

Significado sanitário



Transição demográfica







O que é urbano ou rural?  
Decreto-Lei n. 311, de 2 de março de 1938

José Eli da Veiga: urbano tem livraria (2002)



• Riscos determinados ou agravados pelo estilo de 
vida, consumo, trabalho, poluição ambiental, 
exclusão, massacre cultural
– DCV, diabetes, obesidade
– Cânceres
– Acidentes e violência
– Depressão, suicídio, doenças mentais
– Iatrogenias - RAM
– Doenças respiratórias
– Doenças musculares e do aparelho locomotor
– Doenças decorrentes e perpetuadoras da pobreza 

(DDPP)
– Doenças de potencial epidêmico

Amplo espectro de riscos



Doenças de regiões tropicais ganham latitude e altitude
Períodos de multiplicação e transmissão mais longos. Ex.: 
• Cinco milhões casos adicionais de esquistossomose até 

2050;
• Aumento de simulídeos com aumento de oncocercose, 

cegueira, abandono de áreas de cultivo na África;
• Aumento nas áreas de transmissão de tripanossomíase 

africana – doença do sono;
• Expansão da maior parte das doenças de transmissão 

vetorial: 
malária, dengue, Zika, chikungunya, Lyme, febre do Oeste 
do Nilo, encefalite de St. Louis etc.

Aquecimento e eventos extremos do clima



Mosaico ou polarização epidemiológica

Doenças da pobreza

Doenças da “modernidade”

Doenças do envelhecimento

Acidentes e violência



Negligência refere-se a populações  excluídas e 
sua condição de saúde;

TODAS as doenças têm impacto maior para 
essas pessoas;

Algumas são marcadoras da exclusão, pois são 
quase exclusivas dos pobres;

Entre as características comuns, a falta de 
investimento tecnológico.

DDPP: A Negligência



OMS – doenças tropicais negligenciadas

DTN como medida de pobreza e do sucesso de iniciativas 
para reduzi-la. 

Cobertura das intervenções de saúde pública contra as DTN -
proxy para cobertura universal na saúde e prosperidade 

compartilhada – cobertura versus negligência

Mudança de foco de desenvolvimento para 
desenvolvimento sustentável



OMS - Lista

Chagas 
Dengue e Chikungunya
Dracunculiasis (guinea-worm 
disease)
Echinococcosis
Trematodiases de origem alimentar
Doença do sono
Leishmanioses
Hanseníase
Filariose linfática

Oncocercose
Raiva
Esquistosomose
Geo-helmintíases
Teníase/Cisticercose
Tracoma
Bouba
Úlcera de Buruli
Ofidismo
Micoses profundas
Sarna e ectoparasitoses



1ª reunião ministros saúde G-20 19 de maio 2017:

– Crescente resistência aos antibióticos 

• Globalização acelerou circulação doenças 
infecciosas

• Bactérias resistentes - >25 mil mortes/ano só na UE.

70ª Assembleia Mundial de Saúde 22-31/maio 2017:

Destaque: resposta a emergências em saúde pública



Resposta Internacional

• ONU: ODS
– One World One Health

• OMS e seus mecanismos
– Programas
– Cobertura universal
– Redes globais
– RSI (2005) tratado 196 países, incluídos 

todos os membros da OMS.
• ONGs



Capacidade de resposta no Brasil: o SUS

• ESF/atenção básica: capilaridade, acesso, território

• Integralidade

• SNV em S: MS/SES/SMS

• SNVS: Anvisa/SES/SMS

• Ação intersetorial 

• Rede laboratorial e de pesquisa

• PNI e produção nacional de vacinas

• Capacitação: EpiSUS, UnaSUS

• Comunicação



6 destaques e 1 incógnita

Normas, 

protocolos

Monitoramento/ avaliação 

doenças, agravos  recursos

EAD
Dengue, Tuberculose, 

Hanseníase, Leishmanioses, HPV, 

Monitores salas de vacina e 

Influenza, Zika, chikungunya

Planos de contingência
Abordagem 

integrada

Redes de pesquisa Políticas sociais



V Campanha Nacional de Hanseníase, Verminoses, Tracoma e 
Esquistossomose - 2018

Escolares 5 a 14 anos ensino fundamental público - municípios 

vulnerabilidade social e elevado risco para esses doenças

• Ensinar sinais/sintomas e proteção dessas doenças 

• Favorecer diagnóstico precoce e tratamento imediato;

• Busca ativa casos novos de hanseníase e exame dos contatos; 

• Oferecer a profilaxia para as geo-helmintíases;

• Examinar, detectar e tratar casos de tracoma em escolares e dos 

contatos domiciliares;

• Oferecer parasitológico de fezes para esquistossomose, tratar 

escolares,  se indicado, tratamento de conviventes ou coletivo.



Cenário da tuberculose

• 69 mil casos novos diagnosticados (2016)

• ~ 4,5 mil mortes por tuberculose em 2016

• Nova classificação OMS 2016-2020: o Brasil é 20ª de 30 
países prioritários para TB e 19º para TB-HIV

• 4ª causa de mortes por doenças infecciosas

• 1ª causa de mortes pacientes com AIDS por doenças 
infecciosas













Populações mais vulneráveis: excesso de risco Tb





Casos de Malária, 1959-2014

Fonte de dados: SISMAL, SIVEP-Malária e SINAN; excluídas as recidivas. Atualizado em 31/mar/2015.



2016: 128.747
2017: 193.887
Projeção 2018: 293.516 (dessazonalizada)





Descontrole da malária

2016: aumento de 2% nos 91 países analisados pela OMSaúde

2017: aumento de 50% no Brasil

Hipóteses

• Outras epidemias

• Perda de prioridade

• Invisibilidade política da população vitimada

Agenda

• Eliminação malária por P. falciparum

• Erradicação

Como?

• Vigilância, busca ativa, acesso, tratamento, inseticidas intradomiciliares, MILD, 
informação, combate à pobreza, políticas ambientais, saneamento, drenagem.



Sífilis



*por 100 mil habitantes **por 10 mil habitantes ***por milhão de habitantes

Hanseníase



Febre amarela

















Histórico das Ações: Cobertura Vacinal e Incidência do Sarampo



Coeficientes de incidência de poliomielite e cobertura vacinal em 
campanhas de vacinação com a VOP em < 5 anos, Brasil, 1968 a 2014



Zika 2015: ESPIN, 2016: ESPII



ESPII Ebola África Ocidental 2014 

28 616 casos confirmados, prováveis e suspeitos notificados 

na Guiné, na Liberia e em Serra Leoa, 11310 mortes.





Neoliberalismo e Ebola

“Para manter os gastos governamentais baixos, FMI exige 
tetos nas contas públicas, limitando os recursos para 
remunerar profissionais de saúde, sem considerar o impacto, 
causando evasão. Em Serra Leoa, por exemplo, políticas do 
FMI forçaram explicitamente redução dos empregos no setor 
público.
Entre 1995 e 1996, FMI exigiu redução de 28% dos 
empregados do governo, limites que se estenderam pela 
década seguinte
Em 2004, o país gastou 1 a 2% do PIB a menos em serviços 
públicos do que a media da África subsaariana
Números da OMS mostram redução de trabalhadores 
comunitários de saúde de  0,11/1000 hab. - 2004, para 
0,02/1000 - 2008 (…)”
(KENTIKELENIS, A. et al. 2015. The International Monetary Fund and the 
Ebola outbreak, The Lancet, Global Health, v. 3, n. 2, e-69-e70.)



A epidemiologia não é boa para predições

Incertezas:
Clima: tendências e peripécias (aquecimento global, El Niño)
Políticas sociais ameaçadas e subfinanciadas
Economia
Circulação de agentes

Necessidades:
Prioridade política para saúde
Ação pública integrada
Liderança baseada no conhecimento
Protagonismo da sociedade
Novas tecnologias: vacinas, combate a vetores, diagnóstico, 
tratamentos, comunicação e informação, predição



O que todo mundo tem que saber

• Doenças distribuem-se desigualmente
• Todas as doenças têm maior impacto em 

populações pobres
• Acesso a prevenção, políticas públicas e serviços de 

saúde é direito
• Água potável e vacinas são as medidas mais eficazes 

para prevenção de doenças
• Armas servem para ferir e matar
• Veículos ferem e matam
• Álcool e cigarros são as drogas mais perigosas



O que todo mundo tem que saber

• Medicamentos podem ser perigosos
• IST AIDS e hepatites virais são preveníveis
• Alimentos seguros e dieta saudável melhoram a saúde
• Atividade física previne doenças e melhora a qualidade de 

vida
• Pessoas com fragilidades e necessidades merecem 

cuidados e apoio
• Condições de trabalho provocam/evitam doenças
• Mosquitos transmitem doenças
• Quem vai para a mata ou perto dela tem risco de F.A.



O que todo médico tem que saber

• Suspeitar das doenças transmissíveis
• Malária: mais de 99% - Região Amazônica 

letalidade extra-Amazônia 100X maior
• Gripe pode ser grave, tem tratamento e 

prevenção
• Uma pessoa com sarampo pode infectar 

diretamente 12 a 18 outras
• Benefícios das vacinas superam 

enormemente os riscos



O que todo médico tem que saber

• Tuberculose: pessoas mais vulneráveis
• AIDS + Tb: testar sempre!
• Identificar comunicantes
• Lavar mãos
• Internações e procedimentos são perigosos
• Notificar suspeitas ao sistema de vigilância
• OUVIR, CONVERSAR, perguntar sobre 

viagens, contatos, trabalho
• O doente não é o culpado, mas deve ser 

orientado 



“Global health is about global democracy. But 
today nations with the greatest needs have the 
least power and influence. That must change.” 

Richard Horton (editor do The Lancet)



Obrigado pela paciência
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