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

Sadio

Doença leve 

Doença grave

Morte

▪ Maior exposição a doenças e agravos 

▪ Menor cobertura com intervenções preventivas

▪ Maior probabilidade de adoecer

▪ Menor resistência às doenças

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

▪ 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
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Distribuição geográfica das DTN no mundo. 

Fonte: UNITING TO COMBAT NTDS, 2020. (www.unitingtocombatntds.org)
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• A OMS lançou em 2021 seu roteiro para DTN

intitulado ' Acabar com a negligência para

atingir os Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável : um roteiro para doenças tropicais

negligenciadas (20 doenças) 2021–2030’ ;

• Documento estratégico de alto nível e uma

ferramenta de advocacia, destinada a fortalecer

a resposta programática às DTN por meio de

metas compartilhadas e metas específicas de

doenças apoiadas por investimentos mais

inteligentes.



• Pilar 1 refere-se à aceleração das ações
programáticas necessárias para reduzir a
incidência, prevalência, morbidade,
incapacidade e morte causadas por
doenças tropicais negligenciadas.

• Pilar 2 refere-se à intensificação de
abordagens transversais. Isso pode ser
alcançado através de:
Colaboração intersetorial além do setor de
saúde humana, notadamente com saúde
ambiental e veterinária e educação.

• Pilar 3 refere-se à mudança dos modelos
operacionais e da cultura para facilitar a
apropriação do país.



AÇÕES INTEGRADAS PARA CONTROLE E ELIMINAÇÃO DE DTNs NO CONTEXTO DOS ODS

ZICKER, F. et al  2019.



LEIAM!!!!



“Não é possível ter cultura, educação, ciência, 
tecnologia e inovação sem liberdade. Então a defesa 

maior do SUS é a defesa da democracia e da liberdade, 
pois assim se constitui e constrói uma grande nação”



Plano de Ação para a Eliminação e redução da carga de 
Doenças Infecciosas Negligenciadas e Ações Pós-

Eliminação 2016-2022

Entre as DTN, 13 doenças estão inseridas, sendo que

nove tiveram grande impacto de morbimortalidade

no Brasil, tais como: doença de Chagas,

esquistossomose, filariose linfática, hanseníase,

leishmaniose visceral e tegumentar, oncocercose,

raiva humana e tracoma.

(BRASIL, 2018; WHO; OPAS, 2016)



Fonte: Brasil, 2018



ESTRATÉGIA OPAS PARA A ELIMINAÇÃO E CONTROLE DAS DTNS NA AMÉRICA LATINA



FONTE: Ending the neglect to attain the sustainable development goals. One Health.World Health Organization; 2022



ATINGIR 
2030 -

ROTEIRO 

Identificar e priorizar: oportunidades de integração transversal;

Desenvolver um  Plano de Saúde Única que coloca comunidades no centro, e 
utiliza protocolos locais;

Facilitar e implementar Formas de trabalho  transdisciplinares  dentro e entre
parte interessada;

Estabelecer/adaptar e financiar  mecanismos de governança para 
coordenação e liderança

Defender uma abordagem de Saúde Única integrados em programas de 
trabalho formais

Conduzir investigação, educação e partilha de conhecimentos
para abordar lacunas e desafios, e tornar os produtos disponíveis

FONTE: Ending the neglect to attain the sustainable development goals. One Health.World Health Organization; 2022



COMO A SAÚDE/CIÊNCIA PODEM 
AGIR EM CALAMIDADES? 

• Olhar para o  
conhecimento já 
produzido e 

• VALORIZAR  o 
conhecimento que 
Podemos alcançar 

CAPACIDADE DE REINTERPRETAÇÃO 
DA REALIDADE 

FONTE: SILVA, Ítalo. A enfermagem e o desenvolvimento científico no enfrentamento de calamidades. 2022



DESAFIOS PARA SAÚDE EM RELAÇÃO À 
SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE OU 

CATASTROFES

✓Conhecimento orgânico e 
pertinente; 

✓Alfabetização científica 
tecnológica;

✓Democratização do 
conhecimento; 

✓Formação 
contextualizada

FONTE: SILVA, Ítalo. A enfermagem e o desenvolvimento científico no enfrentamento de calamidades. 2022



• Fortalecimento dos 
Sistemas Universais de 
Saúde;

• Segurança do usuário;

• Economia em saúde;

• Sistemas de Saúde;

• Desenvolvimento social;

• Liderança na Enfermagem

DESAFIOS PARA SAÚDE EM RELAÇÃO À SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE 
OU CATASTROFES

FONTE: SILVA, Ítalo. A enfermagem e o desenvolvimento científico no enfrentamento de calamidades. 2022



DADOS DO BOLETIM DE TB CIATEN
PROEJTOS E ATIVIDADES 
REALIZADAS PELO CIATEN TB/HANS



Global tuberculosis report 2021. Geneva: World Health Organization; 2021. 



Global tuberculosis report 2021. Geneva: World Health Organization; 2021. 



AS TRÊS LISTAS GLOBAIS DE PAÍSES COM ELEVADA INCIDÊNCIA DE TB, TB ASSOCIADA AO HIV E MDR/RR-TB 
A SEREM UTILIZADAS PELA OMS NO PERÍODO DE 2021-2025, E AS SUAS ÁREAS DE SOBREPOSIÇÃO

Global tuberculosis report 2021. Geneva: World Health Organization; 2021. 
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