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INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS), juntamente com a

organização Médicos Sem Fronteiras (2012), denominam as doenças

negligenciadas como um conjunto de doenças altamente infecciosas,

tratáveis e curáveis. Essas doenças afetam predominantemente as

populações mais pobres e vulneráveis que vivem em ciclos de pobreza,

desigualdade e exclusão social, gerando impactos econômicos

negativos e a redução da produtividade dessas pessoas devido a essas

patologias.

No Brasil, há a presença de 20 dessas doenças, sendo sete delas mais

notórias: Dengue, doença de Chagas, leishmaniose, malária,

esquistossomose, hanseníase e tuberculose (FERREIRA, 2021).

De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), mais

de um bilhão de pessoas estão infectadas com uma ou mais doenças

negligenciadas, o que representa um sexto da população mundial. O

problema é particularmente grave em relação à disponibilidade de

medicamentos, já que as atividades de pesquisa e desenvolvimento das

indústrias farmacêuticas são fundamentalmente orientadas pelo lucro, e

o retorno financeiro exigido dificilmente seria alcançado no caso de

doenças que atingem populações marginalizadas, de baixa renda e

pouca influência política, localizadas, em sua grande maioria, nos

países em desenvolvimento (BRASIL, 2010).

O Brasil é um país diverso e desigual, que enfrenta um processo

polarizado, ou seja, caracterizado por uma população específica onde

ao mesmo tempo em que se apresenta uma maior expectativa de vida

e, consequentemente, o aparecimento e prevalência de doenças

crônicas, ainda há incidências importantes para as doenças

transmissíveis, consideradas Doenças Tropicais Negligenciadas-DTNs

(PEREIRA, 2015).

O interesse pelo tema partiu da necessidade de se buscar um

entendimento mais aprofundado e direcionado aos medicamentos

relacionados às DTNs, podendo assim evidenciar os cuidados e as

informações junto à comunidade em geral, possibilitando o

favorecimento de uma melhor qualidade de vida.

Os objetivos são discutir as características atuais e os impactos das

Doenças Tropicais Negligenciadas na sociedade.

MATERIAL E MÉTODOS

A revisão de literatura foi realizada através de narrativa, buscando

fontes de dados para extração das informações relevantes para a

análise da situação epidemiológica das doenças negligenciadas, com

busca livre de artigos científicos publicados nas bibliotecas virtuais

Pubmed®, Scielo (Scientific Electronic Library Online) e sites

governamentais, tais como Organização Mundial de Saúde (OMS) e

Ministério da Saúde do Brasil. Não foi delimitado um espaço temporal

específico, uma vez que as publicações existentes podem se apresentar

em número não tão amplo.

Foram selecionados artigos publicados nas fontes citadas e que

atendem aos seguintes critérios de inclusão: Doenças tropicais,

doenças tropicais negligenciadas e doenças negligenciadas no Brasil.

Utilizou-se os artigos que estavam disponíveis que possuíam como

idioma de publicação o português; publicações no período de 2013 a

2020. Encontrados diversos artigos coerentes e utilizados apenas 6 com

o tema proposto e foram excluídos os artigos que não atendem a

qualquer um dos critérios de inclusão.

Tabela 1: Resumo dos principais artigos estudados, estruturados por autor/ano de publicação, título, objetivo e 

resultados.

CONCLUSÃO

O estudo efetuado sobre as Doenças Tropicais Negligenciadas nos trazem a

confirmação de que se trata de um dos grandes impasses para o desenvolvimento

dos países subdesenvolvidos, uma vez que as regiões mais afetadas são as mais

desprovidas e atingidas por estas patologias. Diante dos objetivos apontados as

competências para a promoção da saúde, atrelados as doenças tropicais

negligenciadas um dos requisitos para a ação na promoção da saúde, é a

verificação da necessidade de maiores investimentos da indústria farmacêutica, de

todas as esferas governamentais, no incremento na oferta de tratamentos

terapêuticos medicamentosos eficazes, cooperação na tecnologia para facilitar o

acesso na saúde, pesquisas e vacinas. Devendo ainda, executar ações objetivando

solucionar o problema, desde sua origem, tais como melhorias na educação,

higiene, infraestrutura e saneamento básico e desta forma, favorecer menor

incidência das doenças negligenciadas, tornando-as passíveis de controle e/ou

erradicação, facilitando o desenvolvimento dos países e essencialmente a melhoria

da qualidade de vida da população.
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Autor, ano Resultados 

Dias et al., 2013. Apesar dos desenvolvimentos benéficos nos últimos 30

anos, as DTNs continuam a devastar comunidades

pobres em áreas remotas e vulneráveis. em grande

parte devido a falhas de mercado e políticas públicas.

Os autores abordam que é importante incentivar o

estabelecimento de mecanismos apropriados para

intensificar os investimentos em infraestrutura e

qualificação de pessoal, dentro de uma visão estratégica

que contemple a continuidade. O estabelecimento de

redes globais tem se fortalecido como paradigma

moderno essencial para uma mudança neste panorama.

Feres, Cuco e Silva, 2015. As políticas públicas devem atuar de maneira simultânea

no que tange à erradicação das condições de

propagação das doenças negligenciadas e na produção

de medicamentos eficazes e inovadores no tratamento

ou atenuação dos efeitos das doenças negligenciadas

nas pessoas atingidas. O desenvolvimento de

medicamentos para essas patologias não é suficiente

para mudar o status de negligenciadas, mais que isso, é

essencial a formulação de políticas de acesso aos

fármacos para o devido tratamento e, principalmente,

campanhas de prevenção e conscientização.

Reis et al., 2016. No trabalho dos autores abordam que ainda existem

áreas onde encontramos desigualdades sociais e

pobreza, nos deparamos com as condições ideais para

incidência de doenças negligenciadas, devido a

precárias condições sanitárias água potável inapropriada

e pouco acesso a investimentos em estruturas para

tratamento e diagnóstico precoce das doenças em

estudo.

Inácio, 2017. Aborda sobre nanotecnologia que é considerada uma

tecnologia emergente devido à possibilidade de avançar

sobre os produtos relacionados as doenças

negligenciadas. Para a autora, os estudos de diferentes

setores, concordaram que as tecnologias em nanoescala

oferecem um potencial de melhorar a saúde a nível

global, direta e indiretamente, ou seja, não somente

tratar os enfermos com novos imunobiológicos e

terapêuticas oriundas da nanotecnologia, mas também

aliviar as condições que possam levar à enfermidades,

como a não acessibilidade à água potável e ao

saneamento básico.

Oliveira, 2018. Entretanto, as iniciativas de políticas globais

demonstram uma ainda insuficiente sinergia entre os

fóruns da ciência (pesquisa, desenvolvimento e

inovação) e as ações de atenção e promoção da saúde

em torno dessas doenças.

RESULTADOS

Os resultados estão descritos na tabela 1.
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