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Doenças negligenciadas

O invisível  
na saúde



Na sombra do 
esquecimento
//Rejane Medeiros

Quando, em 1957, o jornalista polonês Ryszard 
Kapuscinski chegou a Uganda, uma de suas primeiras 
experiências ao desembarcar no continente africano 
foi contrair a malária, que o deixou acamado por 20 
dias. Em seguida, ele contraiu tuberculose. Foram mais 
30 dias tomando injeções diárias de estreptomicina. 
Por 40 anos, o jornalista visitou o continente, o que lhe 
permitiu escrever o livro “Ébano: minha vida na África”. 
Se voltasse hoje a visitar Uganda, Kapuscinski ainda se 
depararia com a malária e a tuberculose, que continuam 
matando diariamente milhares de africanos. Essas 
enfermidades estão no rol das chamadas “doenças da 
pobreza”. O conceito é importante, e tem ligação com as 
chamadas doenças tropicais negligenciadas (NTD), que 
afetam 1 bilhão de pessoas, geralmente pobres, e, apesar 
da mortalidade que provocam, não geram o interesse da 
indústria farmacêutica.
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As chamadas doenças negligenciadas representaram 12% 
da carga global de doenças, mas apenas 1,3% de novos 
medicamentos foram criados para elas no período entre 
1974 a 2004, num universo de 1.556 descobertas. Em 2005, o 
gasto global com pesquisa em saúde foi de US$ 160 bilhões, 
dos quais apenas US$ 3,2 bilhões foram para o tratamento 
das consideradas “doenças da pobreza”. Os dados são da 
organização Iniciativa para Drogas e Doenças Negligenciadas 
(DNDi). O que caracteriza essas doenças é que apesar de seus 
agentes transmissores terem sido descobertos, há muitos 
anos – o ciclo da Doença de Chagas, por exemplo, foi mapeado 
em 1906 –, até hoje não existem drogas efetivas, de baixo custo 
e de fácil manejo de tratamento.

O termo “doenças negligenciadas foi proposto, em 1986, pelo 
médico americano Kenneth Warren, especialista em doenças 
tropicais. Em 2000, a organização Médicos Sem Fronteiras 
(MSF) propôs três nomenclaturas: doenças globais (tais 
como câncer, doenças cardiovasculares, doenças mentais e 
neurológicas, que constituem o principal foco da indústria 

farmacêutica), doenças negligenciadas e doenças mais 
negligenciadas. No ano seguinte, a OMS dividiu as doenças 
como sendo do Tipo I (equivalente às doenças globais dos 
MSF, afetam países ricos e pobres, com grande número de 
populações vulneráveis em ambos, como hepatites e diabetes), 
Tipo II (são chamadas de negligenciadas e afetam países 
ricos e pobres, mas estão mais presentes nos últimos, como 
a tuberculose e a malária) e Tipo III (mais negligenciadas, 
incidentes, majoritariamente, nos países pobres, como a 
doença de chagas, dengue e leishmaniose).

Para o infectologista Gustavo Romero, coordenador do 
Núcleo de Medicina Tropical da Universidade de Brasília 
e do projeto LV Brasil, que tem o objetivo de aprimorar o 
tratamento da leishmaniose visceral no Brasil, três fatores 
devem ser levados em conta na hora de se definir uma doença 
como negligenciada. “Primeiro, ela não é homogênea: afeta 
principalmente a população pobre. Em segundo lugar, piora 
as condições de vida dessa população e, por fim, não atrai o 
interesse da indústria farmacêutica”, enumera.
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A representa as Doenças Globais, tais como câncer, doenças 
cardiovasculares, doenças mentais e distúrbios neurológicos, 
que constituem o principal foco da indústria farmacêutica 
baseada em P&D. Embora afetem países desenvolvidos e 
em desenvolvimento, a maioria das pessoas nos países em 
desenvolvimento que têm necessidades de medicamentos 
para tratar essas doenças não pode comprá-los, e, portanto, 
não são cobertos pelo mercado farmacêutico.

B representa as Doenças Negligenciadas, tais como a malária 
e a tuberculose (TB), para as quais a indústria farmacêutica 
baseada em P&D tem pouco interesse. Apesar de afetar também 
as pessoas nos países ricos, por exemplo, pacientes com TB 
ou pessoas que contraem malária em viagens, essas doenças 
afetam principalmente pessoas em países em desenvolvimento.

C representa as doenças mais negligenciadas, tais como a 
doença do sono, doença de Chagas e leishmaniose, que afetam 
exclusivamente pessoas nos países em desenvolvimento. 
Pelo fato de a maioria desses pacientes ser muito pobre para 
pagar qualquer tipo de tratamento, eles praticamente não 
representam nenhum mercado, para a maioria, estão fora 
do âmbito dos esforços de P&D da indústria farmacêutica e, 
portanto, fora do mercado farmacêutico.

Z representa a parte do mercado de produtos farmacêuticos 
para tratamento de condições diferentes das que são 
simplesmente médicas (como a celulite, calvície, rugas, dieta, 
estresse e dissincronose), que, no entanto, representam um 
segmento de mercado altamente lucrativo nos países ricos.

QUAIS OS TIPOS DE NECESSIDADES QUE O MERCADO FARMACÊUTICO COBRE?

A B

C

Z O mercado farmacêutico mundial

Fatal Imbalance: The Crisis in 
Research and Development for 

Drugs for Neglected Diseases / DND 
Medecins Sans Frontieres

• Úlcera de Buruli

• Doença de Chagas

• Cisticercose

• Dengue e dengue hemorrágica

• Dracunculíase (doença do verme-da-guiné)

• Equinococose

• Fasciolíase

• Tripanossomíase africana (doença do sono)

• Leishmaniose

• Lepra

• Filaríase linfática

• Oncocercíase

• Raiva

• Esquistossomose

• Parasitoses (helmintíases) transmitidas pelo solo

• Tracoma

• Bouba

DOENÇAS LISTADAS PELA OMS COMO TROPICAIS NEGLIGENCIADAS

imagem: Shutterstock.com
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EBOLA, QUESTÃO DE SEGURANÇA NACIONAL

Uma pergunta que se faz é por que o ebola está fora da lista das doenças negligenciadas. A colunista 

do jornal O Estado de S. Paulo Adriana Carranca, em artigo publicado no dia 2 de setembro, 

informa que, ao contrário das outras doenças tropicais, o ebola tinha recursos para pesquisas.

Temendo que o vírus fosse usado como arma biológica, os Estados Unidos vinha investindo 

em antídotos contra a doença, tanto que o exame para o diagnóstico da infecção, aprovado 

em agosto pela Food and Drug Administration (FDA), foi desenvolvido por uma empresa que 

prestava serviços para o Departamento de Defesa Americano. Em 2010, segundo o jornal 

Washington Post, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos assinou um contrato de U$ 140 

milhões, estendido até 2013, com a empresa Tekmera para a busca do tratamento da infecção.
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POBREZA PERPETUADA  
E PERDA ECONÔMICA

O desconhecimento sobre as doenças negligenciadas tem 

provocado milhões de mortes anualmente. Segundo o 

professor emérito da Faculdade de Medicina da USP e 

presidente da Fundação Zerbini, o parasitologista Erney 

Camargo, só a tuberculose mata, anualmente, 1,5 milhão 

de pessoas por ano; a malária, 1,2 milhão; a leishmaniose 

visceral, 51 mil; a doença do sono, 48 mil; a dengue, 19 

mil; a esquistossomose, 15 mil; e a doença de Chagas, 

14 mil. “Para completar, enquanto a expectativa de vida 

no Japão se situa em oito décadas, em muitos países 

da África Tropical varia em torno de quatro”, afirma.

Além das mortes, essas doenças também trazem perdas 

econômicas para os países, perpetuando situações 

de pobreza, na medida em que causam subnutrição 

e anemia, complicações na gravidez, cegueira, 

deformações e, nas crianças, atrasos no crescimento 

físico e cognitivo. Também provocam incapacidade 

e pouco peso em recém-nascidos, menor frequência 

escolar, menor produtividade dos trabalhadores, menor 

produtividade agrícola e menor qualidade de vida.

Para medir esse prejuízo, a OMS criou o índice Disability- 

-Adjusted Life Years (Daly), que avalia o impacto de uma 

doença, aferido pela soma dos anos de vida perdidos 

devido à morte prematura ou à convivência com a 

incapacitação provocada pela doença. Em resumo, mede 

o que a pessoa deixou de oferecer para a sociedade em 

decorrência da doença. Uma unidade de Daly é igual 

a um ano de vida. Os Daly para as “doenças tropicais” 

listadas pela OMS são: malária, 46,5 milhões de anos 

perdidos pela humanidade; tuberculose, 35 milhões; 

filarioses, 5,8 milhões; leishmanioses, 2 milhões; 

esquistossomoses, 1,7 milhão; doença do sono, 1,5 

milhão; doença de Chagas, 667 mil; dengue, 616 mil; 

oncocercose, 484 mil; lepra, 199 mil.

“O Daly mostra quanto a prevalência de uma doença pesa 

para uma comunidade”, explica Gustavo Romero. Ao se 

dar conta de que as doenças tropicais negligenciadas 

(DTNs) decorrem da pobreza, mas também perpetuam 

a situação, a OMS mudou a estratégia que tinha. “A 

lógica mudou: em vez de esperar que essas doenças 

desapareçam gradualmente à medida que os países se 

desenvolvam e melhorem suas condições de vida, agora 

há um esforço deliberado para fazê-las desaparecer”, 

afirma o documento “Primeiro Relatório da OMS sobre 

Doenças Negligenciadas”. A estratégia, agora, é acabar 

com as doenças, para que um ambiente saudável ajude os 

países subdesenvolvidos a alcançar o desenvolvimento.

A médica Lúcia Brum, consultora do MSF, afirma que deve 
ser feito um esforço global, pois desde que o termo “doenças 
negligenciadas foi cunhado, pouco se avançou na busca de 
tratamentos para as doenças. “Nenhuma das doenças que 
estavam na lista, saiu”, afirma. Segundo a consultora da MSF, 
nos últimos anos foram alcançados avanços pontuais, mas 
ainda insuficientes. Também é necessário que o conhecimento 
e os insumos atualmente disponíveis cheguem a quem 
realmente necessita. “Temos de ter condições de fazer os 
diagnósticos das doenças com rapidez e oferecer o melhor 
tratamento, a custos baixos nos locais onde as populações 
padecem dessas doenças. Não adianta só fazer a pesquisa, ela 
deve estar disponível e ter aplicabilidade (estar adaptada) nos 
contextos mais afetados, que geralmente são de difícil acesso, 
com limitações estruturais, para assim fazer diferença na vida 
das pessoas que são atingidas pelas doenças negligenciadas”, 
argumenta. “O importante é que seja oferecido o melhor 
tratamento, dadas as situações específicas de cada doença”, 
corrobora Gustavo Romero, da UnB.

O coordenador do laboratório de Toxinologia Aplicada a 
Fármacos Antiparasitários Instituto Adolfo Lutz, André 
Tempone, explica que, em relação às doenças negligenciadas, 
o gargalo está na passagem da pesquisa básica para as 
etapas seguintes. “Entre a descoberta de um composto e 
o desenvolvimento de um medicamento há um abismo”, 
afirma. A razão, segundo o pesquisador, é que historicamente 
as universidades e instituições públicas se dedicam aos 
estágios iniciais da pesquisa, enquanto a indústria assume 
os procedimentos subsequentes, que exigem ensaios mais 
complexos e uma infraestrutura industrial. É nessa fase que 
se concentram a maior fatia dos gastos, e a indústria investe 
onde é mais rentável.

O resultado é o chamado Hiato 10/90, denunciado pelo Fórum 
Global de Pesquisa em Saúde. Apenas 10% do orçamento global 
da pesquisa em saúde é para o tratamento de doenças que 
atingem 90% da população, enquanto 90% do orçamento é 
para pesquisar doenças que atingem apenas 10%. “E deste 
percentual, 99% vão para pesquisas em cosméticos”, denuncia 
Lúcia Brum.

Cada doença exige uma abordagem diferente, o que leva as 
entidades a desenvolverem estratégias diferenciadas. Para 
a dengue, por exemplo, a melhor solução poderia ser uma 
vacina, mas para a Doença de Chagas, o controle do vetor, 
exames rápidos de diagnósticos e um tratamento efetivo 
(o atual benznidazol só é usado na fase aguda da doença) 
seriam estratégias melhores. “A melhor solução é aquela 
que, efetivamente, chega a quem precisa. E nem sempre essa 
solução é a mais cara, ou a mais barata”, argumenta Gustavo 
Romero, da UNB.

“O mais importante é o acesso, em todos os sentidos: do 
conhecimento do médico sobre o assunto, o que implica 
em mudanças na formação dos estudantes de medicina, até 
ferramentas baratas de diagnóstico e tratamento”, enfatiza 
Lúcia Brum, da MSF. “As novas terapias devem chegar a quem 
realmente precisa”, corrobora Carolina Batista. Não adianta 
haver um antiofídio contra veneno de cobra, por exemplo, 
se ele precisa ser mantido refrigerado, pois, na selva, a luz 
elétrica é um artigo de luxo.
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Catorze das 
doenças mais 
negligenciadas 
estão no Brasil

Neste momento, o fotógrafo André François 
pode estar em algum lugar do Brasil mirando sua 
objetiva para uma pessoa. A ação faz parte de um 
projeto com o objetivo de incentivar a discussão 
sobre a hanseníase. A menina Lauany Vitória do 
Carmo da Conceição, de 10 anos (foto ao lado), é 
uma das centenas de pessoas já captadas pelas 
lentes de François. A mancha em seu rosto foi 
rapidamente identificada pela equipe de saúde, 
e no momento registrado ela acabava de receber 
o diagnóstico de hanseníase. Sua história no seio 
de Babaçulândia (TO) passará a ser conhecida 
como um signo de conscientização por todo o 
país. “Como esta é uma doença com uma carga 
de preconceito grande, as pessoas geralmente 
só procuram ajuda quando algum órgão já está 
lesionado”, explica o fotógrafo.
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No Brasil estão presentes 14 das 17 doenças tropicais 

negligenciadas (DTNs) listadas pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), e a hanseníase é uma delas. Segundo a OMS, o 

Brasil é o segundo país com a maior prevalência da doença, 

com 34 mil pessoas doentes, representando 15,4% do número 

global. Apesar de a taxa de prevalência da doença ter baixado 

de 4,33% por 100 mil habitantes em 2002 para 1,51% em 2012, 

essa é uma doença que assusta. “Como as pessoas ainda têm 

na memória as internações em sanatórios, elas se escondem, 

envergonhadas”, conta François, que acompanha as Carretas 

da Saúde, que percorrem o país realizando exames médicos 

para detectar a lepra, além de distribuir remédios.

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pela 

bactéria mycobacterium leprae, cujo tratamento é feito com o 

antibiótico rifampicina, associado a outros medicamentos. As 

possibilidades de contágio caem 90% após a ingestão da primeira 

dose do remédio. Assim como em outras DTNs, o tratamento pode 

demorar de seis meses a um ano, o que dificulta a aderência. 

“Este é um dos principais problemas das DTNs hoje, como os 

tratamentos são longos, com alguns exigindo internações, muitos 

pacientes desistem”, afirma a infectologista e pesquisadora da 

Fiocruz na área de malária e gestação, Flor Martinez-Spinoza.

Outra doença que afeta os brasileiros é a tuberculose. O 

abandono ao tratamento é a causa, por exemplo, do surgimento 

da tuberculose multirresistente. A doença afeta 1/3 da 

população mundial e mata cerca de 1,5 milhão de pessoas 

por ano. 80% dos casos estão concentrados em 22 países em 

desenvolvimento, inclusive o Brasil. Aqui, são detectados 

anualmente 70 mil novos casos, com 4,6 mil mortes em 

decorrência da doença, segundo o Ministério da Saúde.
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FATALIDADE TROPICAL 

Atualmente, a OMS elenca 17 doenças como doenças 

tropicais negligenciadas (consulte a lista na página 59). 

“Essas doenças [as tropicais negligenciadas] causam 

enorme, mas escondido e silencioso sofrimento”, 

afirmou a diretora-geral da OMS, Margareth Chan, no 

prefácio da publicação “Primeiro Relatório da OMS 

sobre Doenças Tropicais Negligenciadas”, que faz um 

mapeamento das DTNs no mundo. De acordo com a 

OMS, as DTNs afetam 1,4 bilhão de pessoas, dos quais 

500 milhões (mais de 35%) são crianças.

A criação da lista foi um ato político, com o objetivo de 

chamar a atenção da comunidade internacional para 

doenças que atingem milhões de pessoas, mas que, por 

não ameaçarem a população dos países desenvolvidos 

e não representarem perspectivas de lucro para a 

indústria farmacêutica, continuavam esquecidas.

Apesar de todas as doenças mais negligenciadas 

serem, também, doenças tropicais, o professor emérito 

da Faculdade de Medicina da USP e presidente da 

Fundação Zerbini, o parasitologista Erney Camargo, 

argumenta que os trópicos não determinam, por si só, 

a existência de uma doença. “É certo que há, de fato, 

uma ‘fatalidade tropical’ para a existência de algumas 

enfermidades, como a Doença do Sono, que só atinge 

a região central da África. Porém, a perpetuação das 

doenças tropicais em países situados entre os trópicos 

de Câncer e Capricórnio depende fundamentalmente da 

precária situação econômica vigente e é consequência 

direta do subdesenvolvimento”, afirma.

Camargo lembra que a malária, hoje prevalente apenas 

nos trópicos, com alguma presença no norte da Índia, 

no Afeganistão e em pequenos trechos da China, já foi 

universal. “Ela [a malária] poderia vicejar e vicejou em 

qualquer lugar do mundo, tropical ou não. Se hoje ela 

tende a se concentrar nos trópicos é por alguma outra 

razão. A razão, em verdade, é o subdesenvolvimento e a 

consequente miséria das populações tropicais”, argumenta.

O mesmo se aplica à tuberculose, que até o aparecimento 

da AIDS era uma doença controlada. O surgimento do 

HIV, a piora das condições de vida da população e o 

aparecimento de bactérias resistentes, no entanto, 

aumentaram os casos de tuberculose.  Mundialmente, 

são registrados 6 milhões de novos casos, com 1,5 

milhão de mortes, a maioria no sudeste asiático e na 

África subsaariana.

A médica Lúcia Brum advoga que as DTNs são marcadas 

por um ciclo de esquecimento, que começa com a 

falta de conhecimento sobre as doenças. “Por não 

conhecer, os médicos não diagnosticam corretamente 

e não notificam. Com isso, os governos não recebem os 

dados, não geram orçamento e a indústria farmacêutica 

não faz programação de produção de insumos, porque 

argumenta que não tem mercado”, afirma.

Carolina Batista também defende um maior conhecimento 

sobre as doenças. “Tenho colegas que ficam surpresos 

ao saber que há leishmaniose no Brasil. E, no entanto, 

temos o maior número de casos das Américas, sendo 

que em 2013 foram notificados 3.396 casos e 242 

mortes decorrentes da doença”, conta. “A formação 

dos médicos brasileiros não privilegia o estudo dessas 

doenças, e é preciso mudar essa realidade, adaptando 

o ensino, a investigação e o desenvolvimento de novas 

tecnologias em saúde para as reais necessidades da 

nossa sociedade”, defende Lúcia Brum.

A OMS argumenta que, como as DTNs têm a sua 

distribuição restrita pelo clima e representam pouca 

ameaça para os habitantes dos países de alta renda, não 

despertando o interesse das sociedades ricas, é preciso 

um esforço deliberado para que essas doenças sejam 

erradicadas. Como parte desse esforço foi assinado 

em janeiro de 2012 a “Declaração de Londres sobre 

Doenças Negligenciadas”. Treze empresas de pesquisa 

se comprometeram a doar € 598 milhões (o equivalente 

a quase R$ 1,9 bilhão) em 20 anos para a investigação de 

medicamentos. Elas também prometeram disponibilizar 

dados de investigação que já têm para promover a 

descoberta e produção de novos medicamentos.

O casal Gates também doará € 276,6 milhões em cinco 

anos. O Reino Unido entrará € 232,45 milhões (R$ 724 

milhões) e os Estados Unidos com outros € 67,83 milhões 

(R$ 211 milhões). Os recursos serão utilizados para 

pesquisas relacionadas ao tratamento de males como 

tracoma, lepra, doença de Chagas, doença do sono, 

leishmaniose e elefantíase. 
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Assim como a tuberculose, a doença de Chagas mata muitos 

brasileiros e também tem um tratamento considerado ultrapassado. 

Os pacientes na fase aguda devem tomar o medicamento 

(benzonidazol e nifurtimox) diariamente por 60 dias, de 12 em 

12 horas. Os efeitos colaterais afetam cerca de 40% dos pacientes, 

que algumas vezes têm de suspender o tratamento. Ou seja, não 

é fácil seguir o tratamento. Isso para a fase inicial da doença, pois 

quando ela se torna crônica não há mais tratamento.

No Brasil, apesar de o país ter sido declarado livre do barbeiro, 

o inseto transmissor (eliminando a transmissão vetorial da 

doença de Chagas pelo Triatoma infestans), ainda existem 

cerca de 2,5 milhões de portadores crônicos da doença, 

contra 12 milhões em todo o mundo. O mal ainda causa cerca 

de 14 mil mortes por ano em toda a América. Se estamos 

livres da infestação pela picada do inseto, a doença continua 

sendo transmitida pela prensagem de espécies consideradas 

secundárias em talos de cana-de-açúcar e no açaí. Nesses 

casos, os efeitos são mais danosos, pois a moléstia penetra 

mais rapidamente na corrente sanguínea.

Apesar de ser considerada endêmica em 21 países da América 

Latina, a doença vem ultrapassando fronteiras e tem chegado 

aos Estados Unidos e à Europa nas veias dos latinos que 

emigram para esses países. Nos EUA, estima-se que um 

em cada 30 mil doadores de sangue esteja infectado por 

Chagas e se estimam 300 mil casos no total. Em Los Angeles, 

esse percentual é de um para cada 7 mil pessoas testadas. 

O avanço da doença levou o Journal of Neglected Tropical 

Diseases a publicar um artigo, assinado por dez cientistas 

baseados nos EUA e no México, classificando a Chagas como 

o HIV das Américas.
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“Por não conhecer, os 
médicos não diagnosticam 

corretamente e não notificam. 
Com isso, os governos não 

recebem os dados, não geram 
orçamento e a indústria 

farmacêutica não faz 
programação de produção de 

insumos, porque argumenta 
que não tem mercado.”

“UMA MONTANHA DE GELO”

Cinco décadas separam a chegada do jornalista 

polonês Ryszard Kapuscinski a Uganda dos dias 

atuais. No entanto, é como se o tempo tivesse parado 

naquela região. Os problemas continuam os mesmos 

e a devastação causada pelas doenças até hoje 

negligenciadas continuam a ceifar a vida e a esperança 

da populaçao local. Confira, abaixo, um trecho de 

“Ébano: minha vida na África”. O texto confessional 

ajuda a entender o drama vivenciado por homens e 

mulheres que, como os males que carregam, parecem 

ter sido relegados ao esquecimento.   

RYSZARD KAPUSCINSKI

“O primeiro sintoma da proximidade de um acesso de 

malária é uma inquietação interior que nos toma de 

repente, sem motivo. Algo nos aconteceu, algo de ruim. 

Caso acreditemos em espíritos, sabemos de que ele 

se trata: estamos possuídos por um espírito maligno, 

alguém nos lançou um feitiço. O espírito nos tirou a 

força, nos arriou. Por isso, em pouco tempo, somos 

tomados por sentimento de parvoíce, marasmo e peso. 

Tudo nos irrita, principalmente a claridade, odiamos 

a luminosidade. Irritam-nos os outros, suas vozes 

barulhentas, seu cheiro repulsivo, seu toque áspero.

Porém, não temos muito tempo para aversões e 

repulsas. Logo, às vezes imediatamente, sem nenhum 

aviso prévio, vem o acesso. Um repentino acesso 

frio. Um frio ártico, polar. Alguém nos apanhou, nus e 

abrasados, no inferno de Sahel e do Saara, e nos atirou 

no gélido planalto da Groenlândia, ou de Spitsbergen, 

no meio da neve, dos ventos e das nevascas. Que abalo! 

Que choque! Em um segundo começamos a sentir frio, 

um terrível, penetrante, diabólico frio. Começamos a 

nos debater, a tiritar e a tremer. No entanto, damo-nos 

conta de que não é o tremor que conhecemos de 

experiências anteriores, quando sentimos frio nas 

regiões geladas, mas vibrações e convulsões que nos 

sacodem por dentro e que, em poucos instantes, podem 

nos rasgar em pedaços. Para nos salvar, começamos 

a implorar ajuda.

O que traz alívio nesses momentos? A única coisa 

que pode nos ajudar é alguém nos cobrir. Mas não 

simplesmente cobrir com um cobertor, uma manta ou 

um edredom. É necessário que a coberta nos esmague 

com seu peso, que nos embrulhe numa embalagem 

apertada, que nos comprima. É com essa compressão 

que sonhamos numa hora dessas. Como gostaríamos 

que um rolo compressor passasse por cima de nós!”
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Em relação à malária, o Brasil também 

apresentou quedas significativas no 

número de casos: foram registrados 

607.782 casos em 2005, contra 242.548 

em 2012, numa redução de 60%. Em 2013, 

segundo o Ministério da Saúde, foram 

notificados no país 177 casos da doença, 

com duas mortes. Já a leishmaniose 

visceral (calazar) provocou no Brasil, em 

2013, 242 mortes. Doença provocada por 

mais de 20 espécies de protozoários, a 

leishmaniose se apresenta nas formas 

cutânea e visceral. Enquanto a primeira 

causa alterações na pele, a segunda 

provoca 40 mil mortes anualmente em todo 

o mundo. São detectados 1 milhão de novos 

casos da leishmaniose cutânea e 400 mil da 

visceral no mundo por ano. 90% dos casos 

estão registrados na África. Apesar de ter 

o mesmo nome, a leishmaniose apresenta 

diferenças regionais, e um medicamento 

que tem eficácia comprovada no Brasil, 

nem sempre terá a mesma resposta na 

Índia ou na África. “O enfrentamento é 

complexo e difícil, e deve levar em conta 

as especificidades de cada lugar”, explica 

Carolina Batista.

A dengue é outra doença negligenciada que faz milhares de 

vítimas no Brasil e no mundo. Nos últimos 50 anos, a incidência 

aumentou 30 vezes, com ampliação da expansão geográfica 

para novos países. Aqui, a transmissão vem ocorrendo de 

forma continuada desde 1986. A estimativa é de  que 

ocorram anualmente 50 milhões de infecções por 

dengue no mundo. O Brasil responde por 75% 

dos casos na América Latina. O maior surto 

no Brasil ocorreu em 2013, com 1,5 milhão 

de casos, dos quais 6.500 apresentaram a 

forma mais grave da doença, provocando 

a morte de 537 pessoas naquele ano.

Doença febril aguda, que pode ter uma 

evolução clínica leve e autolimitada, 

mas que também pode levar à morte, 

a dengue ainda não tem um tratamento 

específico. São tratados os sintomas. Os 

governos têm trabalhado no controle 

do vetor, o mosquito Aedes aegypti. A 

OMS recomenda o desenvolvimento de 

uma vacina. A Fiocruz está realizando, em 

parceria com um laboratório, estudos para a 

fabricação de uma. Em agosto deste ano, uma 

empresa farmacêutica anunciou uma vacina com 

eficácia de 60%. A expectativa é que ela esteja disponível 

a partir do próximo ano. //RM

“As chamadas doenças negligenciadas, 
como Chagas, são as doenças da porção 

invisível do mundo, que atingem as 
populações mais pobres, aqueles que não 

têm dinheiro para pagar por um tratamento 
e, no caso dessa população boliviana, nem 

mesmo por casas seguras”.
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PERGUNTAS FREQUENTES

O que é uma doença negligenciada? 

As doenças negligenciadas são doenças que causam problemas 

graves de saúde em pessoas mais pobres. Muitas dessas condições 

são doenças infecciosas que são mais prevalentes em climas tropicais; 

especialmente em áreas com água não potável, falta de saneamento, 

moradias precárias e pouco ou nenhum acesso a cuidados de saúde. 

Por que chamamos essas doenças de negligenciadas? 

Doenças são chamadas de negligenciadas se são muitas vezes omitidas 

pelos desenvolvedores de drogas ou por outros colaboradores 

para acesso a medicamentos, tais como funcionários do governo, 

programas de saúde pública e os meios de comunicação. Normalmente, 

as empresas farmacêuticas privadas não podem recuperar o custo 

de desenvolvimento e produção de tratamentos para essas doenças. 

Outra razão pela qual as doenças negligenciadas não são consideradas 

prioritárias para prevenção ou tratamento é porque elas geralmente 

não afetam as pessoas que vivem nos Estados Unidos e em outros 

países desenvolvidos. Doenças negligenciadas também não são causa 

de preocupação, porque não costumam causar surtos dramáticos que 

matam um grande número de pessoas. Em vez disso, essas doenças 

costumam extorquir suas vítimas ao longo de um período mais longo 

de tempo, levando a deformidades incapacitantes, deficiências graves 

e/ou mortes relativamente lentas. 

Quantas pessoas são afetadas por doenças negligenciadas? 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que mais de 1 bilhão de 

pessoas – 1/6 da população mundial – sofrem de uma ou mais doenças 

negligenciadas. As doenças são mais fortemente concentradas nos 

países de baixa renda na África e na América Latina. Além disso, as 

doenças negligenciadas têm um forte impacto em partes da Ásia e do 

Oriente Médio, embora a variedade de doenças seja menor. Algumas 

dessas doenças também são ocasionalmente encontradas em áreas 

dos Estados Unidos com altos índices de pobreza. 
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MEMÓRIA

Na primeira edição da revista Medicina CFM, de janeiro/abril 

2013, a matéria “Alguma esperança em meio ao terror” trouxe 

uma resenha do livro “Dignidade!” (Leya, 2012, 268 págs., R$ 

33,00) e uma entrevista com a jornalista e escritora Eliane 

Brum, uma das autoras da obra. Ela nos contou a experiência 

de contato com vítimas do mal de Chagas na Bolívia e falou 

sobre sua experiência: “As chamadas doenças negligenciadas, 

como Chagas, são as doenças da porção invisível do mundo, que 

atingem as populações mais pobres, aqueles que não têm dinheiro 

para pagar por um tratamento e, no caso dessa população 

boliviana, nem mesmo por casas seguras”. A imagem que ilustra 

a capa desta edição foi cedida pela organização Médicos Sem 

Fronteiras por ocasião da divulgação do livro. A criança é Sonia 

Cotrina Veizaga, com 11 anos na época, de sua casa de adobe. 

Quase todos os membros da família de Sonia têm a doença 

de Chagas, inclusive ela. Convidamos o leitor a revisitar este 

conteúdo através da nossa plataforma on-line de publicações:  

< http://www.flip3d.com.br/web/pub/cfm/index3/ >
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imagem: Fabiana Beltrami / Universidade de Passo Fundo

Como nasceu a ideia de utilizar a fotografia como instrumento 
de transformação social?
A ideia nasceu desde o começo da minha história na fotografia. 
Logo nos primeiros projetos, eu percebei que o ato de fotografar 
é mais um aprendizado e não apenas um olhar para a foto. 
Quando saía para fotografar há 18, 19 anos, eu me colocava 
nessas situações de proporcionar uma reflexão para as pessoas, 
eram os alunos do projeto que faziam as fotos e continua assim 
até hoje; eles pensam em sua realidade, o que há de bom, o 
que há de ruim e como melhorar.

De que maneira as questões relacionadas à saúde ganharam 
espaço nos seus projetos?
As questões de saúde surgiram em 2006. Sempre quis trabalhar 
com essas questões, porque achava – e ainda acho – que a 
saúde é um tema ao mesmo tempo muito rico de histórias, 
mas muito carente de trabalhos que a retratem. Com isso, eu 
senti que tinha espaço para fazer uma foto que pudesse gerar 
reflexão, que voltasse um olhar para o trabalho que é feito 
dentro e fora dos hospitais, assim como as histórias de vida 
das pessoas envolvidas. Quanto mais entrei na área da saúde, 
mais fui descobrindo essas histórias.

Nos seus trabalhos, o senhor expõe a precariedade que marca 
o acesso à saúde no Brasil, mas também o esforço individual 
e coletivo para superá-la. Qual a sua percepção sobre o papel 
dos médicos nesse cenário?
O papel dos médicos é fundamental nesse cenário. Não basta 
ser um bom médico, tecnicamente falando. Acredito que o 
desafio do médico seja entender o paciente nas entrelinhas, 
ver quando ele não entende o que diz na receita, quando ele 
diz determinada coisa, por estar com vergonha de dizer a 
verdade. A comunicação entre médico e paciente é uma das 
coisas mais importantes, a boa comunicação define um bom 

Desde 2006, o fotógrafo André François está envolvido com questões relacionadas à saúde, 
impressas em alguns livros sobre o tema*. Em entrevista à Medicina CFM, François fala sobre 
como nasceu o seu envolvimento com essa área, comenta o seu trabalho, fala do recente 
projeto sobre a hanseníase - documentário fotográfico que retrata histórias de pacientes com a 
doença. Os registros serão publicados em um livro a ser lançado ainda este ano.

diagnóstico. Encaminhar o paciente corretamente é também 
uma parte importante, e não apenas fazer a receita e deixar 
ele ir para casa, sem mais orientações. São pequenas coisas 

que fazem toda a diferença na vida do paciente. 

O que esses anos de experiência ensinaram sobre abordar 
a fragilidade do ser humano? Como se aproximar e captar 

com espontaneidade médicos, pacientes, famílias e equipes?
Para eu conseguir me aproximar, a primeira coisa que deve 
acontecer é as pessoas entenderem o que eu estou fazendo 
ali, que existe um projeto, não é apenas a foto pela foto. Os 
pacientes precisam entender que a fotografia feita ali vai 
ajudar outras pessoas. Muitas vezes não é a minha foto, ela é 
uma criação participativa. É um fotógrafo que está indo propor 
um projeto fotográfico, e isso vai poder mudar a realidade de 
muitas pessoas. Todos têm que colaborar para isso acontecer. É 
como se eu transformasse todos em fotógrafos e nós fizéssemos 

a foto juntos. 

 
O que o público pode esperar sobre o seu recente trabalho que 
aborda a hanseníase? O senhor destacaria algum aprendizado 

marcante sobre essa doença?
O que mais me marcou e ainda marca, apesar do conhecimento 
que tenho da doença, é como o preconceito com a hanseníase 
e com as pessoas que a têm, ainda é forte. Esse preconceito 
é mais grave e mais perigoso que essa doença em si, porque, 
com ele, muitos não se tratam ou só começam o tratamento 
tardiamente, quando poderiam já ter iniciado muito antes. 
Com o mesmo preconceito, equipes de saúde vão para cidades 
distantes para fazer atendimento, mas não cuidam de pessoas 
com esse problema, não vão às suas casas.  O principal desafio 
do livro é provocar uma reflexão sobre o preconceito que se tem 
com doenças como a hanseníase, e o que está implicado nisso, 
pois o preconceito nada mais é do que medo e desconhecimento.

*Um abrangente caleidoscópio de imagens sobre a saúde está registrado nos livros: “Cuidar – um documentário sobre a medicina 
humanizada no Brasil” (2006), “A curva e o caminho – acesso à saúde no Brasil” (2008) e “Escolher e viver – tratamento e 
qualidade de vida dos pacientes renais crônicos” (2009).
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O território desconhecido
Médicos e outros profissionais que desbravam continentes e populações 
distantes para tratar das doenças negligenciadas podem se ver do outro lado 
da questão ao serem afligidos por males como febre amarela e tuberculose. 
Tais experiências – nas quais a capacidade de ir até o território do outro 
transcende muito além do sentido literal – inspiraram obras como as listadas 
na seleção abaixo. Será possível alterar os destinos de sofrimento de tais 
populações e encontrar respostas para os dilemas éticos suscitados? //VJ

LIVROS
O médico doente   
(Drauzio Varella, 136 págs., 2013, Companhia das Letras, R$ 36,00)
Empatia é um processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro 
para tentar compreendê-lo. Para os médicos, estar do outro lado do bureau – ou seja, na 
condição de paciente – pode ajudar a desenvolver essa habilidade. Em “O médico doente”, 
o oncologista Drauzio Varella faz um relato de sua experiência ante a incerteza da cura 
e o temor da morte ao contrair febre amarela. Até que ponto é verdade a máxima de 
Michel de Montaigne (1533-1592) de que “Os bons médicos são aqueles que tiveram as 
doenças que se propõem a tratar”?

Ébano: minha vida na África    
(Ryszard Kapuscinski, 360 págs., 2002, Companhia das Letras, R$ 37,90)
“A África é um continente demasiadamente grande para ser descrito. É um verdadeiro 
oceano. Um planeta diferente, composto de várias nações, um cosmo múltiplo. Na verdade, 
a não ser pela denominação geográfica, a África não existe”. Assim escreve Ryszard 
Kapuscinski, que durante quarenta anos percorreu o continente como correspondente 
da agência de notícias polonesa PAP. Nesta obra, traduzida para o português por Tomasz 
Barcinski, o autor relata uma tuberculose que o fez procurar ajuda entre a população local 
e sua experiência pessoal em viagens por países como Angola, Gana, Nigéria, Tanzânia, 
Somália, Eritréia, Ruanda.

FILME
O Jardineiro Fiel (2005, Brasil)
As possíveis questões morais da indústria farmacêutica inspiraram a produção de  
“O Jardineiro Fiel”, dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles (Cidade de Deus e Ensaio 
sobre a Cegueira). Baseado em um romance de John Le Carré, o filme mostra a história 
de um diplomata inglês que luta por esclarecer a estranha morte de sua esposa, que 
investigava um escândalo da indústria farmacêutica no Quênia. A atriz Rachel Weisz 
levou o Oscar por seu papel coadjuvante. O filme também ganhou premiações do Globo 
de Ouro, BAFTA (o prêmio anual da indústria cinematográfica britânica), Cannes, British 
Independent Film Award (Bifa) e outros.
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Esta revista está integralmente disponível em www.portalmedico.org.br
----


