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Doenças
Tropicais
Negligenciadas

Doenças/condições de saúde.
Singulares em relação ao impacto nas
comunidades mais empobrecidas.
Afetam > 1 bilhão de pessoas, com
consequências sanitárias, psicosociais e
econômicas severas
(OMS, 2020).

Contextos de vulnerabilidade:
População mais pobres adoecendo e
morrendo mais cedo...


Maior exposição a doenças e agravos



Menor cobertura com intervenções preventivas



Maior probabilidade de adoecer



Menor resistência às doenças
Menor acesso a serviços de saúde




Pior qualidade da atenção recebida em serviços de
atenção primária



Menor probabilidade de receber tratamentos
essenciais



Menor acesso a serviços de nível secundário e
terciário

Fonte: Victora C, Wagstaff A et al, Lancet 2003

Sadio

Doença leve

Doença grave

Morte

As 20 doenças/condições Negligenciadas, foco da OMS

Fonte: World Health Organization; 2018 (https://www.who.int/healthinfo/ global_burden_disease/estimates/en/index1.html, accessed September 2020).

Distribuição global das
doenças/condições
Negligenciadas
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Impacto das NTDs
Carga de NTD por milhão de habitantes, DALYs1, 2016

Source: WHO, 2018

Data for cumulative DALYs available only for human African trypanosomiasis, Chagas disease, schistosomiasis, leishmaniasis, lymphoma
filariasis, onchocerciasis, cysticercosis, echinococcosis, dengue, trachoma, rabies, leprosy and soil-borne helminthosis.
Note: The number of NTD-related DALYs would be significantly higher if issues such as stigmatization, mental health (e.g., anxiety, depression)
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Data for cumulative DALYs available only for human African trypanosomiasis, Chagas disease, schistosomiasis, leishmaniasis, lymphoma
filariasis, onchocerciasis, cysticercosis, echinococcosis, dengue, trachoma, rabies, leprosy and soil-borne helminthosis.
Note: The number of NTD-related DALYs would be significantly higher if issues such as stigmatization, mental health (e.g., anxiety, depression)

Impacto das NTDs
•Dos 850 novos produtos terapêuticos
registrados entre 2000-11, 37 (4%)
foram indicados para DTN.
•Dos 148 445 ensaios clínicos
registados no período, apenas 2016
(1%) eram para doenças
negligenciadas.

Impacto das NTDs
• Afetam principalmente os pobres
desprivilegiados, bem como as populações
indígenas e as pessoas de ascendência
africana, as DTN na ALC são amplamente
esquecidas, embora sua carga coletiva
possa exceder condições mais conhecidas,
como HIV / AIDS, tuberculose!...
• ...Controle e eliminação das DTN mais
difundidas exige abordagem intersetorial
que une a saúde pública, serviços sociais e
intervenções ambientais.

Distribution of DALY rates (per 100,000 population) from
NTDs by sex, age group, and cause in Brazil, 2016

Martins-Melo FR, Carneiro M, Ramos Jr AN, Heukelbach J, Ribeiro ALP, Werneck GL. The burden of Neglected Tropical
Diseases in Brazil, 1990–2016: a subnational analysis from the Global Burden of Disease Study 2016. Plos NTDs 2018 –

Spatial distribution of leading causes of total
DALYs among all NTDs by state in Brazil for (A)
1990 and (B) 2016.
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data not published

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_brasil_2017_analise_situacao_saude_desafios_objetiv
os_desenvolvimento_sustetantavel.pdf

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sa
ude_brasil_2017_analise_situacao_saude_desa
fios_objetivos_desenvolvimento_sustetantavel.
pdf

Slide obtido da apresentação do Prof. Alberto Novaes Jr. UFC

Translational research: ainda mais difícil em doenças negligenciadas...
.... devido às 3 ‘falhas’ [1]
– Falha de ciência: não se sabe como
desenvolver vacinas contra doenças
parasitárias, novos fármacos
– Falha de mercado: intervenções caras
– Falha de sistemas de saúde: falta de
profissionais, de infraestrutura, de
adoção de insumos diagnósticos e
terapêuticos

[1] Mahoney RT, Morel CM (2006) A Global Health
Innovation System (GHIS). Innovation Strategy
Today 2:1-12
(www.biodevelopments.org/innovation/index.htm )

Progressos nos últimos
10 anos
• Dracunculíase, próximo da eliminação (54
casos em 04 países em 2019);
• Filariose linfática e tracoma em fase de
eliminação em 16 e 9 países respectivamente;
• Oncocercose, eliminada em quatro países nas
Américas;
• A tripanossomíase africana reduziu de > 7.000
casos/2012 para < 1.000 casos/2018,
superando a meta de 2000 casos até 2020;
• Redução dos casos novos de hanseníase em
média de 1% por ano, desde 2010.

• O Roteiro para enfrentamento às DTNs para o
período de 2021-2030 estabelece metas e
marcos globais para prevenir, controlar, eliminar
ou erradicar 20 doenças.
• O novo roteiro foi preparado através de consulta
global com oficinas regionais responsáveis pelos
programas de DTN nos países membros e a
partir de questionários
• O documento reflete as perspectivas dos
Estados-Membros e uma ampla e outros atores
envolvidos nesse âmbito.

Interações entre as intervenções contra os
NTDs e os SDGs
Os DTN são formalmente reconhecidos como alvos de ação global na meta 3.3 dos GDS, que chama a "acabar com as
epidemiasde ... doenças tropicais negligenciadas" para "garantir vidas saudáveis e bem-estar para todos em todas as idades".
Os SDGssó pode, portanto, ser alcançado se as metas da NTD forem atingidas. Intervenções bem sucedidas contra os NTD
contribuempara atender a outras ODS, como a redução da pobreza (SDG 1) e da fome (SDG 2), permitindo que as pessoas
busquemuma educação (SDG 4) e levar uma vida profissional produtiva (SDG 8) e promover a igualdade, por exemplo
comrespeito ao gênero (SDGs 5 e 10). O progresso em relação a outras SDGs pode acelerar a realização de NTDobjetivos. Por
exemplo, acredita-se que um fornecimento mais amplo de água limpa, saneamento e higiene (WASH) (SDG 6) ajudaeliminar
ou controlar NTDs; a disponibilidade de infra-estrutura resiliente (SDG 9) deve facilitar a entrega de medicamentos ealcançar
comunidades remotas; enquanto as cidades sustentáveis (SDG 11) e a ação climática (SDG 13) podem apoiar agestão
ambiental necessária para controlar os vetores de doenças. A base para atingir todos os SDGs eAs metas da NTD são parcerias
globais fortes (SDG 17) (Fig. 2). Espera-se que isto incentive a comunidade NTDpensar diferentemente sobre o impacto das
intervenções e trabalhar proativamente entre setores e disciplinas paraassegurar o progresso em direção ao desenvolvimento
sustentável (10). O fim da epidemia de DTN poderia, portanto, ter umimpacto e melhorar as perspectivas de alcançar os SDGs
(10).Traduzido com a versão gratuita do tradutor - www.DeepL.com/Translator
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Source: WHO, actualized on November 20, 2020

Pesquisa através de formulário online – NHR Brasil
• 41 perguntas objetivas no formato de inquérito de opinião,
conforme regras da Resolução 510/1617 (CONEP).
• A identificação dos inquiridos não era necessária, e a participação
foi voluntária.
• A investigação recolheu dados mais especificamente entre pessoas
que foram ou estão atingidas por hanseníase, esquistossomose,
doença de Chagas, leishmaniose, filariose, hepatites, tuberculose e
tracoma e com algum equipamento digital com acesso à Internet,
• Tratou-se de uma amostra não-probabilística com tendência para a
conveniência.
• O questionário foi estruturado em quatro partes, para identificar a
quantidade máxima de dados relacionados para os participantes
• O questionário esteve disponível entre 12 de junho e 31 de agosto
de 2020 através do link:
https://docs.google.com/forms/d/1OgPOTL3wZbrE4za2iKylxtuoCu
0zKaZLcYw0i3OdV90/edit

Resultados
Preliminares

Dados socioeconômicos e demográficos
• 385 respondentes - 255 declarando que tem ou teve alguma das DTNs listadas
• Entre 130 respondentes que declararam NÃO TER nenhuma DTN
• A idade variou entre 21 e 86 anos (com mediana de 37 anos)
• 82 (63%) eram do sexo feminine
• 76 (58%) se declararam de cor branca
• 73% graduados ou pós-graduados
• Renda individual:
• 29 (22%) 1 salário mínimo; 64 (49%) 1 a 3 salários mínimos; 20 (15%) 5 ou mais salários mínimos

• Os respondentes residiam em 12 estados da Federação

Dados socioeconômicos e demográficos
• Entre os 255 respondentes que declararam TER alguma DTN
• A idade variou entre 18 a 94 anos (com mediana de 50 anos)
• 144 (56%) do sexo feminino
• 191 (74%) se declararam de cor parda ou preta
• 99 (38%) estudaram até Ensino fundamental e 71 (27%) até o ensino médio
• 131 (51%) com renda individual de 1 salário mínimo
• 94 (36%) aposentados ou pensionistas e 88 (34%) recebem outros benefícios ou ajuda
• Os respondentes residiam em 18 estados da Federação

Informações sobre a condição de saúde
DTN Declarada
• Entre os 255 respondentes que declararam TER alguma DTN
• 140 (54%) ainda em tratamento
139 (54%) foram pessoas atingidas pela hanseníase, 104 (40%) foram
pessoas com doença de Chagas; 07 (3%) hepatites; 04 (1,5%) filariose; 02
(0,7%) esquistossomose; 19 (7,5%) foram pessoas atingidas pela
Tuberculose; 0 (0%) tracoma e leishmanioses

Hanseníase

Chagas

Hepatites

Filariose

Esquistossomose

Tuberculose

Tracoma

Leishmanioses

Acesso à medicamento e serviço de saúde
• Entre os 140 respondentes que declararam ainda em tratamento
• 96 (68%) recebem do SUS a medicação específica
• 93 (66%) teve acesso regular à medicação específica entre março e o dia da resposta
• 47 (44%) informou que teve problema de acesso à medicação sendo 27 (57%) pacientes em
tratamento para hanseníase
• 109 (77%) informaram não ter recebido visita de profissionais de saúde em sua casa nesse
período.
• 106 (75,5%) informaram que não tiveram acompanhamento de profissional de saúde por
telefone

Acesso à informação sobre a covid-19
• Entre os 255 respondentes que declararam TER alguma DTN
• 120 (47%) informaram ter acesso SUFICIENTE à informações sobre a COVID-19
• 164 (64%) Esteve em isolamento PARCIAL precisando sair esporadicamente só
para ter acesso á alimentos
• Entre as 91 ( 46%) das pessoas que NÃO estavam em isolamento social 47
(51%) informou que precisava trabalhar; 35 (38%) precisavam buscar sua
medicação e ir às consultas médicas na unidade de saúde

Impactos do isolamento social
• Entre os 255 respondentes que declararam TER alguma DTN
• 133 (52%) informaram que o maior impacto foi FINANCEIRO
• 122 (48%) informaram maior impacto na SAÚDE FÍSICA ou MENTAL e no
CONVÍVIO SOCIAL E FAMILIAR
• ESTRESSE foi informado como POUCO por 109 (42%) dos respondentes e 59
(23%) informaram estar sob MUITO estresse
• 197 (77%) informaram que NÃO precisaram buscar apoio psicológico

Impactos nas atividades de rotina
• Entre os 255 respondentes que declararam TER alguma DTN
• 199 (78%) informaram que SIM, ALGUMAS VEZES dedicou parte de seu tempo
para fazer atividades que gosta e faz bem
• 136 (53%) informaram que MATIVERAM o mesmo número de horas de sono
que antes do isolamento

Condições da moradia
• Entre os 255 respondentes que declararam TER alguma DTN
• 197 (77%) informaram que moram entre 1 a 4 pessoas na mesma casa
• 58 (23%) informaram que moram entre 5 a 10 pessoas na mesma casa

Condições da moradia
Entre os 255 respondentes que declararam TER alguma DTN
Como avalia a condição de sua moradia?

38
(14%)

12
(5%)

possui jardim/terraço/quintal ou alguma área
aberta/verde??
69
(28%)

125
(49%)

186
(72%)

80
(31%)

Boa

Regular

Otima

Ruim/péssima

sim

não

Acredita que o Isolamento Social pode
reduzir o número de vítimas pela COVID-19

234 (92%) responderam que SIM

Pesquisa em andamento – Efeito da covid-19 em pessoas com hanseníase

Fórum Virtual em 2020 –
10 à 12 de dezembro
Fórum 2021 – MedTrop
– Belém/PA – Junho

Obrigado!

