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RESUMO 

 

 

Atualmente, a elevada incidência de doenças como a Hepatite A, Febre Amarela, 

Doença de Chagas e as Leishmanioses que atingem a população de baixa renda do 

país, vem representando um crescente problema de saúde pública. Isso ocorre, 

pois, estas doenças não possuem investimento suficiente para a pesquisa e 

desenvolvimento de medidas de prevenção eficazes, diagnósticos precoces e 

tratamentos específicos. O presente trabalho realizou uma revisão da literatura 

científica e teve como objetivo analisar o panorama atual que demonstra a 

reemergência destas doenças e identificar as justificativas para a falta de 

investimento por parte do setor público e privado, além de comprovar a importância 

do profissional farmacêutico na prevenção e cuidado destes pacientes. Conclui-se 

que embora estas doenças necessitem de maior investimento, o farmacêutico como 

profissional da saúde pode contribuir para a melhoria do estado de saúde e 

qualidade de vida das pessoas que estão vulneráveis ou que possuem estas 

doenças. Este deve reforçar a importância da prevenção primária, secundária e 

terciária e, além disso, orientar o paciente quanto ao uso correto e racional dos 

medicamentos, possíveis efeitos colaterais e, principalmente, sobre a importância da 

adesão ao tratamento medicamentoso. 
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ABSTRACT 

 

 

Currently, the high incidence of diseases such as Hepatitis A, Yellow Fever, Chagas 

Disease and Leishmaniasis which affect the low income population has been a 

growing problem in public healthcare. These issues can be explained by the lack of 

investments for researches and development of effective prevention measures, early 

diagnosis and specific treatments. The current study carried out a review of the 

scientific literature and had the objective to analyze the current incidence status, 

which shows the reemergence of these diseases, and identify the causes for the lack 

of public and private investments, in addition, proving the importance of the 

pharmacist on prevention and care for his patients. It is concluded that although 

needing more investments, the pharmacist, as a health professional, can contribute 

on the improvement of health status and to enhance the quality of life of those more 

vulnerable or whom have these diseases. Reinforcing the importance of primary, 

secondary and tertiary prevention, guiding the patient to the correct and rational use 

of medicaments, possible side effects and, above all, showing the importance of 

adherence to medical treatment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Chagas disease; Leishmaniasis; Hepatitis A; Yellow fever; Neglected 

Diseases; Pharmaceutical 



LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

BPFM – Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos 

HAV – Hepatite A Viral 

MS – Ministério da Saúde 

OPAS – Organização Pan-Americana de Saúde 

P&D – Pesquisa e Desenvolvimento 

PNI – Programa Nacional de Imunização 

PRM – Problema Relacionado a Medicamento 

PVCLV – Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral 

SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

SES – Secretária Estadual de Saúde 

SMS – Secretária Municipal de Saúde 

SUS – Sistema Único de Saúde 

SVS – Secretária de Vigilância em Saúde 

VHA – Vírus da Hepatite A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Proporção dos casos de hepatites virais no Brasil de 1999 a 2017 

notificados segundo as regiões. ................................................................................ 14 

Figura 2 - Incidência de casos de hepatite A segundo UF e capital de residência no 

Brasil em 2017. ......................................................................................................... 15 

Figura 3 - Transmissão do vírus da hepatite A. ........................................................ 16 

Figura 4 - Distribuição temporal dos casos confirmados de febre amarela notificados 

à SVS/MS, segundo data de início de sintomas. ....................................................... 20 

Figura 5 - Ciclos epidemiológicos da febre amarela no Brasil. ................................. 22 

Figura 6 - Casos confirmados de doença de Chagas no Brasil de 2000 a 2013. ..... 28 

Figura 7 – Ciclo Biológico do Trypanosoma cruzi. .................................................... 31 

Figura 8 – Casos de leishmaniose tegumentar no Brasil de 1980 a 2014. ............... 36 

Figura 9 – Casos de leishmaniose visceral no Brasil de 1980 a 2016. ..................... 37 

Figura 10 – Ciclo biológico da Leishmaniose ........................................................... 38 

Figura 11 – Os gastos do MS com medicamentos para a assistência farmacêutica 

de doenças negligenciadas e AIDS. .......................................................................... 47 

Figura 12 – Queda em pontos percentuais da cobertura vacinal de hepatite A em 

2017 em relação a 2014. ........................................................................................... 49 

Figura 13 - Distribuição da cobertura vacinal da vacina febre amarela nos estados 

com surto em 2016 e 2017. ....................................................................................... 50 

 

 



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 9 

2. OBJETIVOS ....................................................................................................... 11 

2.1 Objetivo geral ................................................................................................... 11 

2.2 Objetivos específicos ....................................................................................... 11 

3. MATERIAIS E MÉTODOS .................................................................................. 12 

4. REVISÃO DA LITERATURA .............................................................................. 13 

4.1 Doenças ....................................................................................................... 13 

4.1.1 Hepatite A .................................................................................................. 14 

4. 1. 2 Febre Amarela ......................................................................................... 19 

4.1.3 Doença de Chagas .................................................................................... 28 

4.1.4 Leishmanioses ........................................................................................... 35 

4.2 Sistemas de notificação de doenças ................................................................ 43 

4.3 A falta de interesse por parte do setor público e privado ................................. 43 

4.4 O papel do farmacêutico .................................................................................. 51 

5. CONCLUSÃO ..................................................................................................... 59 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 61 

ANEXOS.....................................................................................................................73 

 



9 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

Comprovadamente, os avanços na área farmacêutica estão crescendo com o 

passar dos anos, entretanto, permanecem distribuídos de forma desigual em 

diferentes países e, principalmente, em diferentes classes sociais. Segundo Santana 

e Leite (2016) a OMS estima que mais de 90% da produção farmacêutica em todo o 

mundo sejam consumidos por apenas 15% da população.  

Esta desigualdade se deve ao desinteresse da indústria farmacêutica e do 

governo em determinadas doenças causadas por uma variedade de patógenos 

como vírus, bactérias, protozoários e helmintos que atingem, em especial, a 

população mais pobre. Estas possuem grande potencial de morbidade e se 

disseminam em locais onde há falta de saneamento básico, precárias condições de 

moradia e alimentação e dificuldade de acesso aos sistemas de saúde (REIS, et al., 

2016).  

Essas doenças, que atingem de forma desproporcional as populações 

vulneráveis, apresentam diversas falhas de prevenção, diagnóstico e tratamento, 

cuja resolução exigiria amplos investimentos em pesquisa. Segundo Campos (2009) 

isso ocorre devido à falta de investimento necessário para o desenvolvimento da 

pesquisa clínica de novos medicamentos e vacinas eficazes (OLIVEIRA et al., 2007; 

SANTANA; LEITE, 2016). 

Embora, estas não sejam exclusivas de países em desenvolvimento, são 

mais comuns nestes e assim, não apresentam um atrativo financeiro para as 

indústrias farmacêuticas, uma vez que “em países ricos, a média de gastos com 

medicamentos por pessoa é 100 vezes maior do que em países empobrecidos” 

(SANTANA; LEITE, 2016). 

 Apesar disso, o governo também pode ser considerado um dos principais 

agentes responsáveis pela predominância dessas doenças. Uma vez que este 

deveria por meio das políticas públicas, combater tais doenças, a partir de planos 

econômicos que visem diminuir a desigualdade social, investindo, principalmente, 

em saneamento básico e em políticas preventivas para garantir o acesso ao 

tratamento adequado (REIS, et al., 2016). 
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Segundo Reis et al. (2016) o governo poderia ainda contribuir com incentivos 

a instituições de pesquisa voltadas a estas doenças, para que atuem junto às 

indústrias farmacêuticas com objetivo de desenvolver medicamentos que auxiliem 

na prevenção e no tratamento dessas doenças. Tendo como base que o Art. 196 da 

constituição brasileira promulgada em 1988, estabelece que a saúde é direito de 

todos e dever do Estado (BRASIL, 1988). 

Algumas dessas doenças são consideradas pela OMS como doenças 

negligenciadas estando entre elas a Doença de Chagas e a Leishmaniose. 

Entretanto, há ainda outras doenças que não são consideradas negligenciadas, mas 

que também sofrem com o descaso da saúde pública e privada, podendo ser citadas 

dentre elas a febre amarela e a hepatite A (OMS, 2017). 

Nesse contexto de um sistema de saúde muitas vezes insatisfatório e 

precário, o papel do farmacêutico é fundamental. Este é corresponsável pelo bem-

estar do paciente, devendo trabalhar para que este não tenha sua qualidade de vida 

comprometida por um problema evitável. Desempenhando assim, seu papel, tanto 

na análise dos exames laboratoriais, quanto na atenção farmacêutica que tem por 

objetivo promover uma melhor adesão do paciente aos tratamentos existentes e o 

uso racional de medicamentos (VIERA 2005; OLIVEIRA et al., 2007). 

O presente trabalho visa retomar algumas doenças que são motivos de 

preocupação da população e que vem ocupando grande espaço na mídia, com o 

objetivo de levantar hipóteses que expliquem os fatores destas ressurgirem 

regularmente. As exageradas distorções e discrepâncias são responsabilidades 

atribuídas ao poder público e privado, tanto quanto a falta de recurso para produção 

de medicamento e vacinas, quanto à falta de campanha e a relutância da população 

em aderir medidas de saúde e orientações básicas que poderiam minimizar este 

problema que ameaça a saúde pública.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Realizar uma revisão da literatura sobre as doenças que afetam a população 

pobre, tais como Hepatite A, Febre Amarela, Doença de Chagas e Leishmanioses e 

identificar justificativas para a falta de investimento do setor público e privado em 

pesquisa e desenvolvimento. Além de discutir o papel do farmacêutico junto à 

prevenção e tratamento das mesmas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

a) Pesquisar, a partir de dados estatísticos, a reemergência de doenças que afetam 

a população de baixa renda e que possuem poucos recursos para prevenção, 

diagnóstico e tratamento. 

b) Buscar justificativas para a falta de recursos e investimentos para pesquisa e 

desenvolvimento relacionado a estas. 

c) Observar a importância da vacinação, bem como, as dificuldades relacionadas à 

prevenção das doenças; 

d) Discutir sobre a contribuição do profissional farmacêutico, em relação às doenças 

citadas, nos seus diversos âmbitos de atuação;  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi realizado através de uma revisão bibliográfica 

utilizando como base de dados as plataformas online Pubmed, Scielo, Google 

acadêmico e Oxford acadêmico. O levantamento de dados foi realizado de 

12/02/2018 à 10/11/18.                 

Para a pesquisa de artigos nacionais foram utilizados os seguintes 

marcadores booleanos: Doenças da pobreza, Doença de Chagas, Leishmaniose, 

Febre Amarela, Hepatite A, Doenças que sofrem com o descaso do governo, 

doenças negligenciadas; Recusa Vacinal; Promoção de saúde; Saúde Pública; 

Regimes de Patentes; Interesse das indústrias farmacêuticas; Atenção farmacêutica. 

Nesta revisão foram utilizados, 74 artigos nacionais, 16 dissertação de pós-

graduação, 3 livros e 20 referências online. Totalizando 113 fontes consultadas.  
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4. REVISÃO DA LITERATURA 

 

4.1 Doenças 

Segundo os dados obtidos nos últimos anos pelo Ministério da Saúde, muitas 

doenças possuem alta taxa de incidência no país. Embora muitas destas já tenham 

sido controladas no passado, atualmente, voltaram a ser uma preocupação para 

população e serviços de saúde (MS, 2015a; MS, 2015b; MS, 2017c; MS, 2018a).  

Nesse contexto podem ser citadas, principalmente, as doenças que atingem a 

população de baixa renda do país. A alta incidência destas deve-se a falta de 

informação, medidas de prevenção, diagnóstico e tratamento. Além disso, a falta de 

saneamento básico e de condições adequadas de moradia e alimentação contribui 

para a disseminação destas (REIS, et al., 2016; SANTANA; LEITE, 2016). 

As atividades de saneamento como a coleta e o tratamento de resíduos, 

prevenção da poluição das águas de rios, mares e outros mananciais, a garantia de 

qualidade da água utilizada pelas populações para consumo e entre muitas outras 

medidas são fundamentais na prevenção de doenças. Assim, é possível evitar a 

proliferação de vetores que são responsáveis por suas disseminações. 

(MENDONÇA; MOTTA, 2005). 

Atualmente existem diversas técnicas para resolver problemas sanitários, 

entretanto, essas medidas, muitas vezes, dependem da aplicação de recursos por 

possuírem altos custos de implantação e manutenção da infraestrutura de serviços. 

Isso torna os problemas de saneamento cada vez mais difíceis de serem resolvidos 

(LEONET et al., 2011; RIBEIRO; ROOKE, 2010). 

Segundo Rodrigues e Rooke (2017) o saneamento básico para a saúde 

pública, beneficia a manifestação de diversas doenças, sendo citadas entre elas a 

Hepatite A, Febre Amarela, Leishmanioses e Doença de Chagas. 
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4.1.1 Hepatite A 

De acordo com o Ministério da Saúde (2018a) foram notificados 587.821 

casos confirmados de hepatites virais no Brasil de 1999 a 2017 no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Dentre essas, 164.892 (28%) são 

referentes aos casos de hepatite A, tendo assim, a segunda maior porcentagem 

entre os casos de hepatites virais. Além disso, pode-se observar que a maior 

incidência deste vírus concentra-se no nordeste, totalizando 30,6% dos casos de 

hepatite A (Figura 1). 

Figura 1 - Proporção dos casos de hepatites virais no Brasil de 1999 a 2017 

notificados segundo as regiões. 

 

Fonte: MS, 2018a. 

Em relação aos casos de hepatite A em 2017, oito dentre as vinte e sete 

capitais brasileiras apresentaram uma taxa de incidência superior à nacional (1,0 

caso por 100 mil habitantes) (Figura 2). Sendo estas: Macapá-AP (6,0), São Paulo-

SP (5,8), Florianópolis-SC (2,7), Rio de Janeiro-RJ (2,2), Manaus-AM (1,8), Boa 

Vista-RR (1,5), Curitiba-PR (1,2), Maceió-AL (1,1) (MS, 2018a).  
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Figura 2 - Incidência de casos de hepatite A segundo UF e capital de residência no 

Brasil em 2017. 

 

Fonte: MS, 2018a. 

 

Ao longo da história, a preocupação com o saneamento básico sempre esteve 

diretamente relacionada com a transmissão de diversas doenças. Essa preocupação 

vem aumentando à medida que ocorre o crescimento acelerado da população 

mundial e o consequente aumento de resíduos e descarte irresponsável destes no 

meio ambiente (RIBEIRO; ROOKE, 2010; RODRIGUES et al., 2017). 

Mais de um bilhão de habitantes no mundo reside em locais onde as 

condições de saneamento ainda são precárias. Devido à falta de saneamento e de 

condições mínimas de higiene, a população fica sujeita a diversos tipos de 

enfermidades que, segundo Mendonça e Motta (2005), são uma das principais 

causas da mortalidade na infância.  

As hepatites virais são doenças causadas por diferentes agentes etiológicos, 

mas que possuem, em comum, o hepatotropismo, ou seja, o fígado como principal 

órgão alvo.  Estas possuem semelhanças do ponto de vista clínico-laboratorial, 

entretanto apresentam importantes diferenças em suas epidemiologias e evolução 

(FERREIRA; SILVEIRA, 2004). 
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A hepatite A é uma infecção viral, causada pelo vírus A da hepatite (VHA), um 

pequeno vírus de capsídeo icosaédrico, não envelopado, contendo RNA como 

material genético. Este vírus é um Picornaviridae, do gênero Hepatovirus que possui 

distribuição mundial, atingindo principalmente crianças e adolescentes (BRAGA et 

al., 2008; MEDRONHO et al., 2003; GOMES et al., 2012). 

Sua transmissão ocorre pela via fecal-oral, por meio de água e alimentos 

contaminados. Sendo assim, os maiores fatores de risco são o convívio entre as 

pessoas, principalmente com crianças menores de seis anos, a alimentação 

preparada por ambulantes e os agrupamentos institucionais como militares, creches 

e prisões. Em torno de 50% dos casos, não é possível identificar a fonte de contágio 

(BRAGA et al., 2008; MEDRONHO et al., 2003) (Figura 3). 

Figura 3 - Transmissão do vírus da hepatite A. 

 

Fonte: Biolabor, 2011. 

O vírus que causa esta doença é encontrado no meio ambiente, mantendo 

suas partículas estáveis por dias e até meses em água potável, água do mar, solo e 

esgoto contaminados. A disseminação da doença está ligada diretamente ao nível 

socioeconômico da população. O período de incubação varia entre 15 e 45 dias 

(BRAGA et al., 2008; FERREIRA; SILVEIRA, 2004; MEDRONHO et al., 2003). 
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A maioria dos casos são assintomáticos ou oligossintomáticos, afetando 

principalmente crianças, que muitas vezes não apresentam nem mesmo icterícia, 

podendo ser confundida com um resfriado comum. Desta forma, torna-se difícil fazer 

a estimativa de sua incidência a partir da notificação de casos (MEDRONHO et al., 

2003). 

Nos casos sintomáticos, o quadro clínico é caracterizado por anorexia, dor 

abdominal, febre baixa, icterícia e colúria, mal-estar, náuseas e vômitos. Estes 

costumam permanecer durante quatro a oito semanas, porém em alguns pacientes 

podem permanecer por até seis meses (GOMES et al., 2012). 

Segundo Pereira e Gonçalves (2003) e Gomes et al. (2012) manifestações 

extra-hepáticas são pouco frequentes, mas podem ocorrer casos de artrite reativa, 

colestase acalculosa, derrames pleurais e pericárdicos, hemólise, manifestações 

neurológicas, tais como síndrome de Guillain-Barré e pancreatite.  

Esta é uma infecção geralmente benigna que possui taxa de letalidade inferior 

a 1%. Entretanto, existem formas atípicas da doença que levam a complicações 

mais temíveis como a insuficiência hepática aguda (hepatite fulminante). Esta é mais 

comum em adultos sem contato prévio com o vírus ou em hepatopatas crônicos 

(BRAGA et al., 2008; GOMES et al., 2012; MEDRONHO et al., 2003). 

Segundo Ferreira e Silveira (2004) dentre as formas atípicas da hepatite A, 

pode ser citada a colestática, relacionada à predominância das manifestações 

obstrutivas, com icterícia e prurido intenso de longa duração. Além dessa, há 

também a polifásica, bifásica ou recorrente, que ocorre nos casos de retorno das 

manifestações clínicas e/ou laboratoriais após a aparente cura do processo, e ainda 

a associada a alterações extra-hepáticas graves, manifestada por pancreatite e 

aplasia de medula. Estas não se tornam crônicas, mas dificultam tanto o diagnóstico 

quanto o tratamento. 

A presença do vírus A pode ser observada no sangue dos indivíduos 

infectados em cerca de duas a três semanas antes do início dos sintomas e, nas 

fezes por volta de duas semanas após a infecção (FERREIRA; SILVEIRA, 2004). 



18 

 

Não existem alterações laboratoriais típicas da doença, mas alguns exames 

podem ser úteis para o diagnóstico. Em pessoas infectadas, ocorre o aumento das 

bilirrubinas e das aminotransferases. Estas costumam estar cerca de dez vezes 

aumentadas em relação aos valores de referência, estando normalmente a ALT 

(alanina aminotransferase) mais elevada que a AST (aspartato aminotransferase) 

(GOMES et al., 2012; PEREIRA;  GONÇALVES, 2003). 

Além dessas, a enzima fosfatase alcalina também pode estar aumentada, 

indicando colestase. Em casos nos quais o tempo de protrombina estiver 

prolongado, deve-se prestar uma atenção especial, pois pode ser indicativo de 

insuficiência hepática grave e hepatite fulminante (GOMES et al., 2012; PEREIRA;  

GONÇALVES, 2003). 

A confirmação da infecção aguda pelo VHA ocorre através de testes 

sorológicos que detectam o anti-VHA IgM (imunoglobulina M dirigidas ás proteínas 

do capsídeo viral). Este pode ser detectado de cinco a dez dias após o inicio da 

infecção e pode permanecer por mais de seis meses (GOMES et., al 2012;) 

Já o anti-VHA IgG (imunoglobulina G dirigida ao vírus da hepatite A) pode ser 

detectado nas duas primeiras semanas da fase aguda e pode permanecer durante 

anos, servindo como proteção contra reinfecção. Porém, este é mais indicado em 

estudos epidemiológicos para verificação da imunidade de uma determinada 

população à hepatite A (GOMES et., al 2012; PEREIRA;  GONÇALVES, 2003). 

Há ainda os métodos que utilizam técnicas de biologia molecular para 

detecção do ácido nucléico do VHA, estes são mais sensíveis que os ensaios para 

detecção de antígenos, porém, com indicações mais restritas na prática clínica diária 

por possuírem um alto custo (GOMES et al., 2012). 

O tratamento deve ser direcionado ao controle dos sintomas, pois não há 

terapêutica específica para a Hepatite A. Os pacientes que desenvolverem hepatite 

fulminante devem ser conduzidos à terapia intensiva para recuperação da função 

hepática (GOMES et al., 2012). 

Segundo Gomes (2012) a prescrição de imunoglobulina (IG) é a estratégia 

padrão para a profilaxia pós-exposição à hepatite A. Está indicada para enfermos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aspartato_transaminase


19 

 

em risco sem histórico de imunização, destacando-se os viajantes para áreas 

endêmicas e os contatos íntimos (sexuais, caseiros, institucionais) de pessoas 

infectadas. A IG deve ser administrada na dose de 0,02 mL/kg, por via muscular, o 

mais brevemente possível, com eficácia até duas semanas após a exposição (GAZE 

et al., 2004).  

A excepcional estabilidade do vírus, sua alta incidência em países em 

desenvolvimento com saneamento deficiente e alta mobilidade das populações 

contribuem para a difusão de epidemias e desencadeia a necessidade de 

imunização ativa (GAZE et al., 2004). 

Sendo assim, a melhor forma de prevenção da Hepatite A é a vacinação. Há 

a disponibilidade da VAQTA® e HAVRIX®, sendo as duas com vírus inativados e 

com resultados e seguranças similares. O Programa Nacional de Imunização (PNI) 

alterou o esquema de vacinação para apenas uma dose que deve ser dada pra as 

crianças aos quinze meses e antes de completarem cinco anos de idade, por via 

intramuscular (Sociedade Brasileira de Imunização, 2017; MS, 2018c). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Imunização (2017) as crianças com mais 

de doze meses não vacinadas para hepatite B no primeiro ano de vida, podem tomar 

a vacina combinada Hepatite A e B com esquema de duas doses (0-6 meses). 

Embora a vacinação seja uma medida eficaz na prevenção contra as 

infecções por VHA, é de extrema importância à melhoria no acesso aos serviços de 

saneamento básico, com objetivo de contribuir com diminuição dos riscos de 

transmissão, particularmente em regiões que ainda são altamente endêmicas 

(PRADO; MIAGOSTOVICH, 2014). 

 

4. 1. 2 Febre Amarela 

Atualmente, a febre amarela silvestre é considerada uma doença endêmica 

no Brasil, pois desde dezembro de 2016 o Brasil vive um dos maiores surtos de 

transmissão silvestre da sua história. Com ocorrência em estados da região 

Sudeste, principalmente Minas Gerais e Espírito Santo, mas também no Rio de 

Janeiro e em São Paulo (CAVALCANTE; TAUIL, 2017; MS, 2017c).  
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Segundo o Ministério da Saúde (2017c) dos 1.561 casos suspeitos de febre 

amarela silvestre que foram notificados no período de dezembro de 2016 até março 

de 2017, 850 (54,8%) casos permaneceram em investigação, 449 (28,7%) casos 

foram confirmados e 263 (16,9%) foram descartados (Figura 4).  

Figura 4 - Distribuição temporal dos casos confirmados de febre amarela notificados 

à SVS/MS, segundo data de início de sintomas. 

 

Fonte: MS, 2017c 

Sendo assim, iniciou-se uma campanha nacional contra a febre amarela, uma 

vez que, o aumento do número de casos despertou a atenção das autoridades em 

saúde do país. Embora, tenha sido combatida por Oswaldo Cruz no início do século 

20 e erradicada dos grandes centros urbanos desde 1942, a doença voltou a 

assustar com a proliferação de casos da febre amarela silvestre (MENDES et al., 

2017). 

Segundo Cavalcante e Tauil (2017) o aumento do número de casos de febre 

amarela silvestre, a alta densidade de infestação pelo Aedes aegypti e a baixa 

cobertura vacinal são fatores que favorecem o risco da reurbanização da febre 

amarela no Brasil. 
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Esta doença se mantém endêmica e enzoótica nas florestas tropicais da 

América do Sul e África causando surtos isolados periódicos ou epidemias com 

maior ou menos impacto em saúde publica (CAVALCANTE; TAUIL, 2017; 

VASCONCELOS, 2003; SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA, 2017). 

O padrão temporal de ocorrência é sazonal com surtos que ocorrem com 

periodicidade irregular. Ocorre quando o vírus encontra condições favoráveis para a 

transmissão como elevadas temperatura e pluviosidade; alta densidade de vetores e 

hospedeiros primários; presença de indivíduos suscetíveis; baixas coberturas 

vacinais; e eventualmente, novas linhagens do vírus (MS, 2017c). 

Trata-se de uma arbovirose, uma vez que são designados de arbovírus 

aqueles que além de transmitidos por artrópodes, possuem uma parte de seu ciclo 

replicativo ocorrendo dentro do inseto. Os arbovírus que causam doenças nos seres 

humanos e animais são membro das famílias: Bunyaviridae, Togaviridae, 

Flaviviridae, Reoviridae e Rhabdoviridae. É estimado que exista cerca de 545 

espécies de arbovírus, sendo 150 delas relacionadas com doenças em seres 

humanos (LOPES, et al., 2014). 

A Febre Amarela é uma doença infecciosa aguda, febril, não contagiosa e de 

gravidade variável. Esta é causada por um vírus do gênero Flavivírus, família 

Flaviviridae e é transmitida ao homem mediante a picada de insetos hematófagos da 

família Culicidae, principalmente os gêneros Aedes e Haemagogus (BRITO et al., 

2014; MS, 2017a). 

Segundo Brito et al. (2014) a doença ocorre predominantemente em adultos 

do sexo masculino, turistas, trabalhadores rurais, garimpeiros, seringueiros e outras 

pessoas que penetrem em matas e não estejam imunizadas.  

A febre amarela apresenta dois ciclos epidemiológicos de transmissão: a 

urbana e a silvestre, que diferem entre si pelo local de ocorrência e a natureza dos 

transmissores e dos hospedeiros (Figura 5). Entretanto, em ambos os ciclos, a 

doença é a mesma e possui os mesmos aspectos etiológicos, clínicos, imunológicos 

e fisiopatológicos (BRITO et al., 2014; CAVALCANTE; TAUIL, 2017; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA, 2017).  
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Figura 5 - Ciclos epidemiológicos da febre amarela no Brasil. 

                  

Fonte: Sociedade Brasileira de Infectologia, 2017. 

No ciclo urbano, esta doença é considerada uma antroponose, sendo o ser 

humano o único reservatório, suscetível e hospedeiro. Nesse ciclo, o principal vetor 

é o Aedes Aegypti, tanto na Ámerica do Sul quanto na África. “Apesar de ser 

susceptível à infecção pelo vírus amarílico, em laboratório, o Aedes albopictus nunca 

foi encontrado infectado em natureza” (CAVALCANTE; TAUIL, 2017).  

Embora o ciclo urbano ainda ocorra na África, não há registros do ciclo 

urbano no Brasil desde 1942, sendo os últimos casos notificados no Acre 

(MALINVERNI, 2017). Segundo Tauil (2010) a última epidemia ocorreu no Rio de 

Janeiro nos anos 1928 e 1929 deixando 478 óbitos de 738 casos registrados. 

Já no ciclo silvestre é considerada uma zoonose, transmitida pelos mosquitos 

do gênero Haemagogus (H. janthinomys e H. albomaculatus) e Sabethes (S. 

chloropteros) que possuem como principal fonte de infecções os primatas não 

humanos, em especial os macacos do gênero Allouata, Cebus, Atelles e Callithrix. 

Outros animais como alguns roedores também podem ser reservatórios, e além 

disso, os seres humanos também podem ser infectados nesse ciclo se estiverem em 

áreas enzoóticas (CAVALCANTE; TAUIL, 2017; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

INFECTOLOGIA, 2017). 
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O período de incubação, ou seja, antes de aparecer o quadro clínico da 

doença, varia entre três e seis dias, podendo ser de até quinze dias.  Já o período 

de transmissibilidade, ou seja, tempo que o vírus permanece no sangue e há a 

possibilidade de infecção do mosquito vetor, ocorre de vinte e quadro horas a 

quarenta e oito horas antes até três a cinco dias após o início dos sintomas. 

Entretanto, o mosquito infectado pode transmitir o vírus por seis a oito semanas 

(MS, 2017a). 

Através da picada do mosquito infectado ocorre a inoculação do vírus que se 

replica em linfonodos locais, células dendríticas, musculares estriadas e lisas e em 

fibroblastos. Quando se multiplicam nos órgãos linfáticos ocorre a produção da 

viremia disseminando o vírus pelo organismo. Sendo assim, podem ocorre lesões 

fisiopatológicas nos linfonodos, baço, coração, rins e, principalmente, no fígado, que 

por sua vez acaba tendo seu volume aumentando e sua consistência amolecida 

(BRITO et al., 2014; VASCONCELOS, 2003). 

Em alguns casos, podem ser encontrados focos hemorrágicos subcapsulares 

e no parênquima hepático e outras complicações. Nos casos mais graves, as 

alterações podem provocar choque circulatório e a falência de múltiplos órgãos 

(BRITO et al., 2014; VASCONCELOS, 2003). 

A febre amarela pode ser assintomática, leve, moderada, grave e maligna, 

com letalidade entre 5% a 10%, podendo atingir 50% nos casos graves, com 

manifestações icterohemorrágica e hepatorrenal (BRITO et al., 2014). Segundo a 

Sociedade Brasileira de Infectologia (2017) em aproximadamente 90% dos casos, o 

quadro clínico é assintomático ou oligossintomático. 

A forma leve da doença é autolimitada com febre e cefaléia que normalmente 

duram cerca de dois dias. São mais frequentes em crianças e adultos que tem 

anticorpos adquiridos, com maior frequência em crianças cujas mães foram 

vacinadas e transmitiram anticorpos IgG pela placenta. Esta tende a desaparecer 

sem gerar complicações (BRITO et al., 2014; VASCONCELOS, 2003; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA, 2017). 

Na forma moderada, o paciente apresenta febre, cefaléia duradoura, mialgias 

generalizadas, artralgia, congestão conjuntival, náuseas, astenia e alguns 
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fenômenos hemorrágicos como epistaxe. Além disso, pode ocorrer alguns quadros 

de hematêmese, icterícia ou oligúria. Isso dura de dois a quadro dias e a 

recuperação tende a ser completa, sem levar a complicações ou sequelas. Esta 

forma esta relacionada à presença de imunidade a outros flavovírus (BRITO et al., 

2014; SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA, 2017). 

Na forma grave da doença, após o período de incubação, o início dos 

sintomas é abrupto com presença de febre alta, acompanhada do sinal de Faget 

(diminuição da pulsação), cefaléia intensa, mialgia acentuada, artralgias, dores 

abdominais, náuseas, vômito, icterícia, epistaxe, hematêmese e melena. O quadro 

evolui em duas fases, com um período de remissão entre estas (BRITO et al., 2014). 

Normalmente, após as primeiras quarenta e oito á setenta e duas horas, 

ocorre a melhora clínica do paciente, entretanto, logo ressurgem os sinais e 

sintomas intensificados, caracterizado principalmente pela piora da icterícia de pele, 

com correspondente aumento de bilirrubina total. As formas graves possuem 

letalidade elevada, que varia entre 30% a 70% (BRITO et al., 2014; 

VASCONCELOS, 2003; SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA, 2017).  

Por fim, na forma maligna, ocorrem sintomas como náuseas, icterícia, 

hemorragias diversas e encefalopatia, podendo ocorrer também insuficiência 

hepatorrenal e coagulação intravascular disseminada em cerca de cinco a sete dias. 

A doença pode desencadear a melhora dos sintomas em uma semana ou evoluir 

causando complicações que, tardiamente, podem acarretar em óbito, 

principalmente, por lesões cardíacas tardias. A letalidade da forma maligna é alta, 

sendo em torno de 50% (SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA, 2017). 

A suspeita deste diagnóstico ocorre com base no exame físico e na 

anamnese do paciente, tendo destaque nesta última, principalmente, uma história 

epidemiológica compatível e ausência de vacinação válida (BRITO et al., 2014). 

O diagnóstico desta doença pode ser feito a partir de exames específicos de 

isolamento viral em células VERO (uma linhagem estabelecida a partir de células 

renais de macaco verde africano), feito com exame de cultura que depois de isolada, 

é identificada em testes de imunoflourescência indireta; detecção de antígenos virais 

e do RNA viral; e por métodos sorológicos realizado por ELISA de captura de 
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anticorpo para detecção de IgM ou conversão sorológica em testes de inibição da 

hemaglutinação (BRITO et al., 2014; VASCONCELOS, 2003; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA, 2017; MS, 2017a). 

Os testes sorológicos feitos por ELISA podem dar um diagnóstico rápido se 

obtido do paciente a partir do 5° dia de doença. A presença de IgM pode ser 

decorrente de infecção recente ou corrente, porém também pode ser produzida após  

a vacinação anti-amarílica, demonstrando a importância de saber os antecedentes 

vacinais do paciente (BRITO et al., 2014; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

INFECTOLOGIA, 2017; MS, 2017a). 

Já quando realizada a técnica de inibição da hemaglutinação, em amostras 

pareadas, o diagnóstico é confirmado quando ocorre o aumento de quatro vezes ou 

mais nos títulos de anticorpos na amostra convalescente em comparação com os 

títulos da amostra da fase aguda. Porém, outros flavovírus podem apresentar 

reações cruzadas com o vírus da febre amarela, o que dificulta um pouco esse 

diagnóstico sorológico (VASCONCELOS, 2003; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

INFECTOLOGIA, 2017; MS, 2017a).  

Nos casos fatais, sem tempo para obtenção de amostras in vivo, faz-se 

detecção de antígenos específicos por imunohistoquímica em tecidos hepáticos 

conservados em formalina tamponada, que devem ser coletados preferencialmente 

dentro das primeiras oito horas após o óbito. Pode ser feito também a detecção do 

genoma viral por RT-PCR do sangue e fígado, preservado sob refrigeração 

(VASCONCELOS, 2003; MS, 2017a). 

Entretanto, os métodos diagnósticos não específicos também são de extrema 

importância, principalmente, para acompanhamento da evolução clínica, gravidade e 

prognóstico. No hemograma pode ser observado, já na primeira semana, 

leucopenia, com valores de 3.000 a 4.000 células por mm3 de sangue, com 

neutropenia, entretanto ocorre um aumento no número de linfócitos, ou seja, 

linfocitose. (BRITO et al., 2014; MS, 2017a). 

Já a série vermelha normalmente se encontra normal, exceto nos casos com 

sangramento severo em que há queda do hematócrito e da hemoglobina. Porém, 

nos casos assintomáticos, o hemograma pode estar normal. (BRITO et al., 2014). 
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Na contagem de plaquetas é revelada uma plaquetopenia acentuada apenas 

nas formas graves. Já o coagulograma demonstra um prolongamento do tempo de 

coagulação, de sangramento e de protrombina, pois diversos fatores de coagulação 

como a protrombina, fator VIII e tromboplastina sofrem alteração por serem 

consumidos durante a infecção amarílica (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

INFECTOLOGIA, 2017; MS, 2017a). 

Ocorre também a diminuição de colesterol, proteínas, globulinas e 

fibrinogênio e a elevação de aminotrasferases, fosfatase alcalina, uréia, creatinina e 

da bilirrubina total, com predomínio da bilirrubina direta (BRITO et al., 2014; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA, 2017). 

Na análise urinária pode ser observado colúria, cilindrúria, bilirrubinúria, 

hematúria e proteinúria acentuada, sendo comum encontrar as proteínas com 

valores acima de 500mg/100ml de urina. Além disso, a densidade medida na urina 

também pode estar alterada (BRITO et al., 2014; VASCONCELOS, 2003; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA, 2017; MS, 2017a). 

Segundo Brito et al. (2014) e Vasconcelos (2003) nos casos leves, que 

representam a maioria das manifestações clínicas, muitas vezes são indistinguíveis 

da maioria das doenças febris agudas. Entretanto é preciso mesmo assim fazer 

diagnóstico diferencial com a influenza, enxaqueca e doenças febris de origem 

infecciosa. Já nas formas graves da doença, deve-se fazer o diagnóstico diferencial 

entre febre amarela e a hepatite viral fulminante, os casos graves de malária, a 

leptospirose, a febre reincidente e outras febres hemorrágicas virais. 

Ainda não existe um tratamento específico contra o vírus da febre amarela, 

porém, o tratamento pode ser feito para controle dos sinais e sintomas, sendo 

incluída a utilização de analgésicos, antitérmicos e antieméticos. É importante 

ressaltar que é contraindicada a utilização de medicamentos que contenham em sua 

fórmula ácido acetilsalicílico e derivados, pois este podem agravar os fenômenos 

hemorrágicos (BRITO et al., 2014; VASCONCELOS, 2003). 

Nos casos leves e moderados, o paciente tem uma recuperação espontânea, 

contudo, nos casos graves é recomendado o internamento em Unidade de Terapia 
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Intensiva para hidratação endovenosa e reposição do sangue perdido nas 

hemorragias (BRITO et al., 2014; VASCONCELOS, 2003). 

 Além disso, é necessário que seja feita a correção da hipotensão e/ou 

choque, da desidratação e dos desequilíbrios acidobásico e hidroeletrolítico, 

correção da insuficiência renal aguda, nutrição adequada e prevenção da 

hipoglicemia. Pode ser necessário diálise quando houver insuficiência renal (BRITO 

et al., 2014; SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA, 2017). 

Embora, seja muito importante a prevenção feita através do combate do vetor 

e a proteção contra este com uso de ar condicionado, telas em janelas e utilização 

de repelentes contendo entre 20% e 30% de dietiltoluamida (DEET), a forma mais 

eficaz de prevenção da doença é feita por meio da vacinação (BRITO et al., 2014). 

A vacina contra a febre amarela usada no Brasil é produzida pelo Instituto de 

Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz) e está disponível em todo país gratuitamente durante todo o ano.  Esta é 

elaborada com vírus vivo atenuado da subcepa 17DD, cultivado em embrião de 

galinha. A vacina deve ser administrada em via subcutânea no volume de 0,5 mL e é 

efetiva após, aproximadamente, dez dias da sua aplicação (MS, 2017a). 

Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia (2017) esta vacina é muito 

segura e eficaz e sua imunogenicidade é alta, com soroconversão de 97,5% em 

adultos.  A dose de reforço é desnecessária, porém, são necessários melhores 

estudos, pois há relatos isolados de estudos brasileiros que evidenciam que a 

aplicação simultânea dessa vacina com a tríplice viral (sarampo-rubéola-caxumba) 

diminui sua resposta imunológica, principalmente na população pediátrica. 

A vacinação é indicada a partir dos nove meses de idade em residentes e 

viajantes de áreas endêmicas ou a partir dos seis meses de idade quando há 

situações de surto e deve ser aplicada em indivíduos até os 59 anos de idade. É 

contraindicada para crianças menores de seis meses, gestantes, indivíduos 

alérgicos a ovos e imunodeprimidos (BRITO et al., 2014). 

Embora seja bem tolerada, há casos em que a vacina pode produzir alguns 

efeitos colaterais. Estes podem ser locais como dor e eritema; multissistêmicos 
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como artralgia, mialgia e náuseas; ou ainda relacionados a reações de 

hipersensibilidade podendo provocar febre e urticária (BRITO et al., 2014). 

Segundo BRITO et al. (2014) estes sintomas se desenvolvem em menos de 

5% dos vacinados entre o quinto e décimo dia após a vacinação, pois é nesse 

período que ocorre a viremia transitória. Alguns efeitos colaterais relacionados ao 

sistema nervoso central como cefaléias e vertigem podem ocorrer, mas são 

infrequentes. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2017c) diante da ocorrência de surto 

de febre amarela entre os meses de janeiro a março de 2017, foi encaminhado para 

os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro 

17.493.385 milhões de doses desta vacina com objetivo de intensificar as 

estratégias de vacinação. 

 

4.1.3 Doença de Chagas 

Segundo o Consenso Brasileiro sobre a Doença de Chagas (2015) 

estimativas recentemente divulgadas indicam que, no país, há cerca de 1,9 milhão a 

4,6 milhões de pessoas infectadas por T. cruzi. Além disso, é descrito que a 

transmissão oral da doença é a responsável principal pelo aumento de casos 

agudos da doença nos últimos anos (Figura 6). 

Figura 6 - Casos confirmados de doença de Chagas no Brasil de 2000 a 2013. 

 
*Foram incluídos os casos com a variável “forma provável de transmissão” em branco.  
**Transmissão acidental e transfusional.  

Fonte: MS, 2015a. 



29 

 

Foram contabilizados, entre 2005 e 2013, 112 surtos no território nacional, 

estando envolvidos 35 municípios da Região Amazônica. Sendo considerado como 

provável fonte de infecção, a ingestão de alimentos contaminados como açaí, 

bacaba, jaci (coquinho), caldo de cana e palmito de babaçu (MS, 2015a). 

Além disso, entre os casos de transmissão oral de 2007 a 2013, pode-se 

observar que em mais de 50% dos casos, os sintomas tiveram início entre os meses 

de agosto e novembro, justamente, os meses de safra do açaí no Pará (MS, 2015a). 

Esta doença é o resultado das intervenções humanas no meio ambiente, 

sendo considerada como uma antropozoonose, pois o agente etiológico da doença 

era restrito a áreas silvestres, desenvolvendo seu ciclo biológico em mamíferos 

provenientes daquele habitat. Porém, devido à destruição da vegetação natural, os 

triatomíneos modificaram seu comportamento, passando a habitar casas de pau a 

pique e locais de criação de animais (ARGOLO et al., 2008). 

A doença de Chagas é uma doença parasitária, classificada como 

enfermidade negligenciada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Esta é 

causada pelo Trypanosoma cruzi, um protozoário cujo ciclo biológico depende de 

sua passagem por hospedeiros mamíferos, sendo transmitido por inseto vetor 

chamado de triatomíneo, mais conhecido como barbeiro (MONTEIRO et al., 2015). 

Descoberta em 1909 pelo cientista brasileiro Carlos Ribeiro Justino das 

Chagas que percebeu que a entrada do protozoário monoflagelado Trypanosoma 

cruzi na corrente sanguínea dos seres humanos, por meio das fezes dos 

triatomíneos, causava a doença (ARGOLO et al., 2008; MONTEIRO et al., 2015). 

A doença, então, passou a ser designada comumente por doença de Chagas. 

O feito de Chagas pode ser considerado como incomum, pois este pesquisou em um 

curto período de tempo, e conseguiu identificar e também caracterizar um novo 

vetor, um novo parasita e uma nova doença (ARGOLO et al., 2008). Segundo 

Monteiro et al. (2015) o protozoário descoberto recebeu o nome de Trypanosoma 

cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz. 

O Trypanosoma cruzi é um flagelado da Ordem Kinetoplastida, Família 

Trypanosomatidae, caracterizado pela existência de um único flagelo e do 
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cinetoplasto, uma organela contendo DNA localizada na mitocôndria do protozoário 

(BRENER, 1997).  

Este possui quatro formas evolutivas, sendo estas diferenciadas 

morfologicamente pela posição do cinetoplasto com relação ao núcleo da célula e 

emergência do flagelo (ARGOLO et al., 2008; DIAS et al., 2009). 

Entre suas formas evolutivas há duas responsáveis pela multiplicação do 

parasita, denominadas de amastigota, que se apresenta de forma arredondada e 

possui KDNA e flagelos dentro de sua estrutura, sendo esta é responsável pela sua 

multiplicação dentro das células do hospedeiro vertebrado; e epimastigota que 

possui um formato alongado e KDNA na posição anterior ao núcleo, sendo 

responsável pela multiplicação que ocorre no intestino do vetor (ARGOLO et al., 

2008; DIAS et al., 2009). 

Além destas, há também duas formas evolutivas responsáveis pela 

locomoção do parasita, que ocorre devido ao flagelo livre que estas formas 

possuem, sendo estas, a tripomastigota metacíclico, forma infectante para o 

hospedeiro vertebrado e, tripomastigota sanguínea, forma infectante para o vetor. 

Estas possuem um formato alongado também, entretanto o KDNA se localiza na 

posição posterior ao núcleo (ARGOLO et al., 2008; DIAS et al., 2009).  

A infecção do hospedeiro vertebrado ocorre quando o vetor triatomíneo, 

infectado com o parasita, pica mamíferos como o ser humano, normalmente durante 

a noite, a fim de alimentar-se, uma vez que são hematófagos. Durante a ingestão de 

sangue, o vetor defeca no local deixando contido em suas fezes a forma evolutiva 

tripomastigota metacíclico do T. Cruzi (ROQUE; JANSEN, 2014).  

Em geral, a picada costuma ser pouco dolorosa, mas causa uma leve 

ardência ou coceira no local, assim, quando o indivíduo se coça, induz a entrada da 

forma tripomastigota metacíclico através do orifício produzido pela picada ou pelas 

mucosas. Assim que este é introduzido no organismo, ocorre sua entrada em células 

próximas, onde assumem a de forma amastigota, a qual se multiplica rapidamente 

por fissão binária (ARGOLO et al., 2008; SOUZA; POVOA, 2016). 
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O grande número de protozoários provoca o rompimento celular e ao cair na 

corrente sanguínea reassumem a forma flagelada tripomastigota sanguíneo. Dessa 

forma, o parasita se espalha pelo organismo, infectando mais células em novos 

ciclos (ARGOLO et al., 2008; SOUZA; POVOA, 2016). 

O tripomastigota sanguíneo é a forma infectante para o vetor, pois se este 

ingere o sangue de um mamífero infectado, acaba por ingerir a forma infectante, que 

ao chegar ao intestino médio do inseto, é transformado na forma epimastigota, 

importante para sua multiplicação. Ao chegar ao intestino posterior, se diferencia na 

forma tripomastigota metacíclico que é eliminada com as fezes do barbeiro 

(ARGOLO et al., 2008; ROQUE; JANSEN, 2014) (Figura 7).  

Outras vias de infecção também podem ocorrer, como a oral (pela ingestão 

de alimento contaminado com as formas infectante do protozoário), congênita, por 

transfusão sanguínea ou transplante de órgãos. (ROQUE; JANSEN, 2014). 

Figura 7 – Ciclo Biológico do Trypanosoma cruzi. 

 

Fonte: Amazonas, 2018. 
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O indivíduo parasitado passa, primeiramente, pela fase aguda da doença que 

normalmente dura cerca de dois meses, e esta, na maioria dos casos, é 

assintomática ou oligossintomática, estando diretamente relacionado com a 

quantidade de parasitas inoculados (DIAS et al., 2009). 

Entretanto, Argolo et al. (2008) destaca que em alguns casos, sendo mais 

comum em crianças, o indivíduo pode apresentar quadro de febre, mal-estar, falta 

de apetite, leve inflamação no local da picada, aumento de baço e fígado e 

distúrbios cardíacos.  

E este ainda menciona que os sinais mais característicos da fase aguda são o 

Chagoma, quando ocorre inchaço no local picado, e o sinal de Romaña, inchaço das 

pálpebras que ocorre quando o barbeiro pica uma região do rosto próxima aos 

olhos, fazendo com que fiquem quase totalmente fechadas (ARGOLO et al., 2008). 

Conforme as lesões inflamatórias da fase aguda diminuem, inicia-se a fase 

crônica da doença que se prolonga durante toda a vida do paciente. Nesta fase pode 

ocorrer a instalação de uma miocardite focal que pode evoluir em magnitude e 

abrangência, podendo levar a uma fibrose. Na maioria dos casos a doença começa 

a se manifestar na fase crônica, muitos anos depois, quando o coração já está 

gravemente comprometido (DIAS et al., 2009). 

Segundo Dias et al. (2009) cerca de 60% dos pacientes chagásicos crônicos 

permanecem assintomáticos por longo período, sendo que 30% destes desenvolvem 

complicações cardíacas que podem levar à cardiopatia chagásica crônica, lesão 

mais grave da doença e afetar o sistema gastrointestinal, resultando em severos 

problemas digestivo. 

O diagnóstico da fase aguda tem como padrão ouro a procura do T. cruzi no 

exame parasitológico direto, pois o procedimento é rápido e simples. O momento 

ideal da coleta de sangue é quando o paciente se apresenta febril e no primeiro mês 

de manifestações dos sintomas (ROQUE; JANSEN, 2014; SOUZA; POVOA, 2016). 

Entretanto, quando esta pesquisa a fresco for negativa e o paciente estiver 

com os sintomas há mais de 30 dias, deve ser realizada a pesquisa por métodos de 

concentração pelo Strout, microhematócrito ou creme leucocitário, uma vez que 
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estes possuem maior sensibilidade (ROQUE; JANSEN, 2014; SOUZA; POVOA, 

2016). 

Segundo Souza e Povoa (2016) geralmente, após 12 semanas, o parasita só 

é detectado por métodos mais complexos que facilitam o achado parasitológico. 

Sendo estes feitos pelo xenodiagnóstico e a hemocultura que apresentam 

positividade de 30-50%, ou por métodos moleculares que analisam a reação da 

cadeia de polimerase (PCR) com positividade de 45-95%. 

Já os exames sorológicos não são ideais para o diagnóstico da fase aguda, 

sendo indicados apenas quando método indireto for negativo e ainda houver 

suspeita. Neste é feita a detecção de anticorpos anti-T. cruzi da classe IgG por 

métodos da imunofluorescência indireta (IFI), hemaglutinação indireta (HAI) e ensaio 

imunoenzimático (ELISA). A detecção da classe IgM é uma técnica complexa que 

não se aplica unicamente para o diagnóstico dessa doença, apresentando assim, 

muitos resultados falso-positivos (SOUZA; POVOA, 2016). 

O tratamento da doença de Chagas restringe-se a dois fármacos 

antiparasitários nitro-hetericiclos: O nifurtimox (composto nitrofurânico) e o 

benznidazol (agente derivado nitroimidazólico), descobertos nos anos 1960 e 1970, 

respectivamente (DIAS et al., 2009; FERREIRA, 2012; SOUZA; POVOA, 2016).  

Segundo Dias et al. (2009) as evidências indicam que o nifurtimox e 

benzonidazol atuam formando radicais livres e metabólitos eletrofílicos. O grupo nitro 

(NO2) presente nas moléculas destes fármacos é reduzido ao grupo amino (NH2) 

pela ação de enzimas do tipo nitroredutases, levando à formação de um 

intermediário nitro radicalar (R-NO2·-) com subsequente formação de hidroxilamina 

(R-NHOH).  

No caso do nifurtimox, o radical reduz o oxigênio molecular formando o íon 

superóxido e regenerando o grupo NO2 em um processo conhecido como ciclo 

redox. Já o fármaco benzonidazol não atua através do ciclo redox e não depende 

diretamente de espécies reativas de oxigênio, pois o radical nitro formado estaria 

envolvido com seu efeito tripanocida através da formação de ligações covalentes 

com macromoléculas do T. cruzi. É descrito ainda que este aumenta a fagocitose e 

lisa o T. cruzi através de um mecanismo dependente de interferon-gama, além de 
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inibir o crescimento do parasita através da enzima NADH-fumarato redutase (DIAS 

et al., 2009). 

Entretanto, estes fármacos possuem maior eficácia em pacientes na fase 

aguda da doença, pois existem muitas evidências que indicam que a diminuição da 

parasitemia acarreta em melhor evolução clínica. Sendo assim, não proporciona 

tantos benefícios aos pacientes crônicos.  A ação destes fármacos depende 

diretamente de condições como a duração do tratamento, a idade, distribuição 

geográfica dos pacientes, condições clínicas e principalmente à susceptibilidade da 

cepa do T. cruzi (FERREIRA, 2012; SOUZA; POVOA, 2016). 

Ambos são eficazes, porém o benznidazol é o agente de primeira escolha no 

Brasil, uma vez que manifesta atividade nas cepas existentes no país (DIAS et al., 

2009; FERREIRA, 2012; SOUZA; POVOA, 2016). 

No Brasil a dosagem dos comprimidos de benznidazol é de 100 mg e 

recomenda-se para os adultos a dosagem de 5 mg/kg/dia, por via oral, em duas ou 

três tomadas diárias, durante 60 dias, sendo a dose máxima de 300 mg/dia. Em 

crianças a dosagem de 5 -10 mg/kg/dia e em lactentes 10 mg/kg/dia. Entretanto é 

muito discutível o uso em gestantes, pois não é comprovado, mas parece haver uma 

redução do risco de transmissão vertical e menor chance de evoluir a gravidez para 

o aborto (SOUZA; POVOA, 2016). 

Segundo Souza e Povoa (2016) não existe ainda estudo randomizado, duplo 

cego e controlado com placebo que comprovem a eficácia real na fase aguda da 

doença. Sendo assim, muito importante o fortalecimento de pesquisas por novos 

candidatos a agentes tripanomicidas, principalmente, que sejam eficazes para a fase 

crônica da doença, que compromete muito a qualidade de vida dos infectados 

(FERREIRA, 2012). 

Embora haja relatos de casos nos quais o tratamento da forma aguda da 

doença tenha obtido êxito na melhora da evolução clínica do paciente, estes 

continuam no centro de controle desta doença, já que as tentativas de novas 

abordagens terapêuticas baseadas em vacinas, células-tronco e plasmaferese, 

ainda não possuem aplicabilidade prática (DIAS et al., 2009; SOCESP, 2016). 
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Em termos epidemiológicos, o surgimento de vacinas poderia ter um papel 

muito relevante, uma vez que até 30% dos pacientes infectados desenvolvem 

cardiopatia chagásica, e que ainda não há uma forma de prevenir a transmissão 

congênita, tendo como única estratégia a detecção precoce do caso e seu 

tratamento imediato (BOCCHI et al., 2016; MALAFAIA; RODRIGUES, 2010). 

Apesar dos avanços tecnológicos e na compreensão da imunopatogenia da 

doença de Chagas para o desenvolvimento de vacinas, não há investimentos 

suficientes (MALAFAIA; RODRIGUES, 2010). Sendo assim, segundo Bocchi et al. 

(2016) a maior barreira consiste na ausência de incentivos recorrente nesta linha de 

pesquisa. 

 

4.1.4 Leishmanioses 

As leishmanioses são doenças causadas por protozoários do gênero 

Leishmania, transmitidas por meio de vetores chamados de flebotomíneos, quando 

estes se encontram infectados. Essa doença possui diversas manifestações clínicas, 

sendo relacionadas à espécie do protozoário (PELISSARI et al., 2011). 

Estas foram transmitidas, inicialmente, em áreas rurais e em pequenas 

localidades urbanas, mas que, atualmente, vêm ganhando um novo padrão de 

transmissão devido às mudanças socioambientais como o desmatamento e a 

urbanização (MS, 2015b). 

Quando foram identificadas no país e seus ciclos de transmissão elucidados, 

o controle se configurou em um desafio para pesquisadores e profissionais de 

saúde, além de um crescente problema de saúde pública (GOBBI et al., 2016; 

WERNECK, 2016). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 350 milhões de pessoas 

estejam expostas ao risco, com registro aproximado de dois milhões de novos casos 

das diferentes formas clínicas ao ano. A Leishmaniose representa um complexo de 

doenças com importante espectro clínico e diversidade epidemiológica. As 

leishmanioses podem ser classificadas em tegumentar e visceral (MS, 2017b). 
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As formas tegumentares são consideradas pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) como uma das principais doenças infecciosas por apresentar 

manifestações cutâneas de cura prolongada e pela alta capacidade de produzir 

deformidades. Já a forma visceral, é muito preocupante, do ponto de vista clínico, 

uma vez que é uma doença de evolução crônica, com acometimento sistêmico, que 

leva ao óbito, na maioria dos casos, quando não tratada (MS, 2017d; Secretaria 

Municipal da Saúde, 2017) 

Segundo o Ministério da Saúde (2017d), a Leishmaniose tegumentar 

apresentou, no Brasil, média anual de 24.694 casos registrados entre os anos de 

2000 a 2013. Desde 1985, ano em que se consolidou a implantação das ações de 

vigilância e de controle da leishmaniose tegumentar no país, observa-se picos de 

transmissão a cada cinco anos até 2000, quando ocorre uma redução dos casos 

(Figura 8). 

Figura 8 – Casos de leishmaniose tegumentar no Brasil de 1980 a 2014. 

 

Fonte: MS, 2017d. 

Já em relação a Leishmaniose visceral, de acordo com o Ministério da saúde 

(2018), esta apresentou, no período de 2000 a 2013, média anual de 3.454 casos e 

coeficiente de incidência de 1,9 casos por 100 mil habitantes. Entretanto, esta 

demonstra aumento gradativo de letalidade, passando de 3,2% no ano de 200 para 

7,1% em 2013 (Figura 8). 
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Figura 9 – Casos de leishmaniose visceral no Brasil de 1980 a 2016. 

 

Fonte: MS, 2018b. 

Além disso, estudos descritos no Brasil, demonstram dezenas de casos de 

coinfecção Leishmania-HIV. Em 83 casos relatados no país, registrados em 12 

estados, observou-se que 37,3% apresentavam leishmaniose visceral e 62,7% 

apresentavam leishmaniose tegumentar, sendo 21,8% deles, a forma cutânea e 

40,9% a forma mucosa (MS, 2015b; MS, 2017b). 

Em seus hospedeiros vertebrados, a Leishmania sp, apresenta-se sob a 

forma amastigota, estruturas arredondadas sem flagelos, que parasitam o 

hospedeiro vertebrado em seu sistema linfomonocitário. Estes se alojam nos 

fagossomos dos monócitos, histiócitos e macrófagos que os fagocitam, rapidamente, 

quando se encontram livres no meio intersticial (BASANO, CAMARGO, 2004; REY, 

2010). 

 Entretanto, como estes não são destruídos, começam a se multiplicar por 

fissão binária. Razão pela qual, a quantidade de protozoários vai aumentando 

rapidamente, até que, pela grande quantidade e destruição produzida na célula 

hospedeira, ocorre o rompimento desta, provocado a liberação dos protozoários 

para o meio intracelular. Estes se disseminam pela via hematogênica e linfática, 
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iniciando uma reação inflamatória e proporcionando a atração de outros macrófagos, 

gerando assim, um ciclo vicioso (BASANO, CAMARGO, 2004; REY, 2010).  

Além de serem fagocitados por outros macrófagos, estes também podem ser 

sugados, junto com o sangue ou linfa intersticial, pelos hospedeiros invertebrados 

que são os mosquitos flebotomíneos (Ordem Díptera; Família Psychodidae; Sub-

Família Phlebotominae). Uma vez no vetor, as amastigotas alojam-se no interior do 

tubo digestivo deste e se transformam em promastigotas, forma alongada que 

apresenta um longo flagelo livre, além de um núcleo central e o cinetoplasto situado 

próximo da extremidade anterior (BASANO, CAMARGO, 2004; REY, 2010). 

No sistema digestivo do vetor, estes se multiplicam ativamente e, após cerca 

de cinco dias, migram para a probóscide do inseto, onde são inoculadas na no 

hospedeiro vertebrado, junto com a saliva. Sendo assim, são, rapidamente, 

fagocitados por macr fagos e retornarem   forma amastigota intracelular, 

completando, assim, seu ciclo biológico e sua propagação a novos indivíduos 

suscetíveis (BASANO, CAMARGO, 2004; REY, 2010) (Figura 10). 

Figura 10 – Ciclo biológico da Leishmaniose 

 

Fonte: Santana, 2012. 
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A leishmaniose tegumentar é uma doença não contagiosa e de evolução 

crônica. Esta acomete a pele e estruturas cartilaginosas da nasofaringe, de forma 

localizada ou difusa que causam infecções de caráter zoonótico acometendo o 

homem e seus animais domesticados, secundariamente. No Brasil existem sete 

espécies causadoras desta doença (BASANO, CAMARGO, 2004). 

Esta possui um período de incubação de cerca de dois meses e pode se 

manifestar de duas formas. A leishmaniose tegumentar cutânea é caracterizada por 

lesões arredondadas indolores com uma base eritematosa tendo suas bordas 

elevadas e delimitadas e granulações grosseiras. Além desta, há ainda a 

leishmaniose tegumentar mucosa, também chamada de mucocutânea, que 

apresenta lesões destrutivas na mucosa, principalmente, das vias áreas superiores 

(MS, 2017d). 

O diagnóstico laboratorial da Leishmaniose tegumentar é feito, 

principalmente, a partir da pesquisa de parasitas em esfregaço das lesões, que são 

coletados com escarificação do bordo da lesão, biópsia do bordo com impressão por 

aposição em lâmina de vidro ou punção aspirativa da lesão, após a coloração de 

Giemsa. As formas amastigotas apresentam-se com citoplasma corado de azul, o 

núcleo de vermelho e o cinetoplasto de violeta. Esta deve ser aliada ao aspecto 

clínico da lesão e ao antecedente epidemiológico (BASANO, CAMARGO, 2004; MS 

2017d). 

Também pode ser diagnosticado de forma indireta, através da injeção 

intradérmica de antígenos do parasita (intradermorreação de Montenegro) e 

medição da área de enduração formada após quarenta e oito horas a setenta e duas 

horas sendo considerado o resultado positivo quando a área for maior de cinco 

milímetros (BASANO, CAMARGO, 2004; MS, 2017d; WERNECK, 2016).  

Ainda podem ser realizados exames como histopatológico, cultivo in vitro em 

meio NNN bifásico, sorologia e PCR. Estes são menos utilizados em áreas 

endêmicas e usados principalmente por laboratórios de maior complexidade 

(BASANO, CAMARGO, 2004; MS, 2017d; WERNECK, 2016). 

Segundo o Ministério da Saúde (2015b), recomenda-se realizar o método 

parasitológico para a confirmação do diagnóstico antes do início do tratamento, 
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principalmente em casos com evolução clínica diferente da habitual ou em casos em 

que houve má resposta ao tratamento anterior. 

A principal droga utilizada é o antimonial pentavalente, que foi padronizado 

pela OMS, na dose entre 10 a 20mg/Sb+5/Kg/dia (Sb+5 significando antimônio 

pentavalente), por 20 a 30 dias. Porém, há ainda alternativas como stibugluconato 

de pentamidina e anfotericina B (MS, 2017d). Segundo Basano e Camargo (2004) 

vale ressaltar também o papel do miltefosine, utilizado por via oral em doses de 133 

e 150 mg ao dia por quatro semanas, que obteve índices de cura de 100 e 89%, 

respectivamente.  

É recomendado o repouso físico e a abstinência de bebidas alcoólicas 

durante o período de tratamento. Em pacientes com idade superiores a 50 anos, 

portadores de cardiopatias, nefropatias, hepatopatias ou doença de Chagas, é 

essencial que haja rigorosa avaliação clínica antes e durante o tratamento (MS, 

2017d). 

Entretanto, mesmo com o tratamento adequado, é frequente a ocorrência de 

recidivas e comprometimento mucoso, sendo de 2% nos casos tratados e ao redor 

de 10% nos casos não tratados. Algumas drogas administradas de forma tópica ou 

por via oral têm apresentado resultados significativos, embora seja importante a 

realização de testes clínicos adicionais para monitoramento de sua eficácia (GOBBI 

et al., 2016). 

A leishmaniose visceral ou calazar é uma doença crônica grave e sistêmica. 

Esta é potencialmente fatal para o homem, podendo evoluir para óbito em mais de 

90% dos casos, quando não tratada. Além da sua alta incidência e ampla 

distribuição, esta possui uma alta possibilidade de assumir formas graves e letais 

quando associada ao quadro de má nutrição e infecções concomitantes (GOBBI et 

al., 2016; GONTIJO; MELO, 2004; WERNECK, 2016). 

No Brasil, o agente etiológico é a L. chagasi, espécie semelhante à L. 

infantum, encontrada em alguns países do Mediterrâneo e da Ásia. Entretanto, 

estudos utilizando técnicas bioquímicas e moleculares consideram a L. chagasi e a 

L. infantum uma única espécie e aceitam a hipótese de origem recente nas Américas 

(GOBBI et al., 2016; GONTIJO; MELO, 2004; WERNECK, 2016).  
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O ciclo da transmissão, no país, é zoonótico, sendo o cão doméstico 

considerado o principal reservatório, e o flebotomíneo Lutzomyia longipalpis o vetor 

de maior importância epidemiológica (GOBBI et al, 2016; WERNECK, 2016). O 

período de incubação no homem é de dez dias a vinte e quatro meses, com média 

entre dois e seis meses. Já no cão, varia de três meses a vários anos, com média de 

três a sete meses (MS, 2017b). 

Os sinas e sintomas mais comuns são febre prolongada, esplenomegalia, 

hepatomegalia, leucopenia, anemia, hipergamaglobulinemia, tosse, dor abdominal, 

diarréia, perda de peso e caquexia. Como estes estão presentes em outras doenças 

como Doença de Chagas, Malária, Esquistossomose, Febre Tifóide e Tuberculose, 

isso torna o diagnóstico clínico um tanto quanto complexo (GOBBI et al., 2016; 

GONTIJO; MELO, 2004).  

Diferentes técnicas podem ser utilizadas para o diagnóstico de leishmaniose 

visceral, entretanto, nenhum apresenta 100% de sensibilidade e especificidade. O 

diagnóstico é rotineiramente realizado com base em parâmetros clínicos e 

epidemiológicos. Entretanto, um diagnóstico definitivo requer a demonstração do 

parasita através de métodos parasitológicos (GOBBI et al., 2016; GONTIJO; MELO, 

2004). 

O diagnóstico parasitológico é feito com material de biópsia ou punção 

aspirativa do baço, fígado, medula óssea ou linfonodos utilizados para a confecção 

de esfregaço ou impressão em lâminas, histologia, isolamento em meios de cultura 

ou inoculação em animais de laboratório. Embora a especificidade destes métodos 

seja de 100%, a sensibilidade é muito variável, pois a distribuição dos parasitas não 

é homogênea no mesmo tecido. A sensibilidade mais alta (98%) é alcançada 

quando se utiliza aspirado do baço (GONTIJO; MELO, 2004; MS, 2017b). 

Como os testes parasitológicos são métodos invasivos, é considerado como 

uma boa opção, a utilização de testes imunológicos como diagnóstico, uma vez que, 

a Leishmaniose visceral é caracterizada por uma marcada estimulação policlonal de 

linfócitos B, que resulta em hipergamaglobulinemia e grande produção de anticorpos 

(GONTIJO; MELO, 2004; MS, 2017b). 
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Atualmente são usados os testes de aglutinação direta (DAT), reação de 

imunofluorescência indireta (RIFI) e ensaio imunoenzimático (ELISA), que utilizam 

antígenos brutos e são limitados em termos de especificidade e reprodutibilidade. 

Estes possuem limitações, pois podem permanecer positivos durante longo tempo 

após o tratamento e podem ocorrer reações cruzadas com outras doenças. Além 

disso, como há infecções sub-clínicas, um teste positivo necessariamente não indica 

doença ativa (GONTIJO; MELO, 2004; MS, 2017b). 

O tratamento de primeira escolha são os antimoniais pentavalentes: 

antimoniato de N-metil glucamina-Glucantime® e estibogluconato de sódio-

Pentostan®, entretanto, estas drogas são tóxicas, nem sempre efetivas, e usadas 

em esquemas prolongados. No Brasil, são utilizadas como tratamentos alternativos, 

a anfotericina B e suas formulações lipossomais, as pentamidinas e os 

imunomoduladores, sendo estas importantes, uma vez que dados recentes indicam 

que a resistência aos antimoniais tem se tornado um problema na Índia e no Sudão 

(GONTIJO; MELO, 2004; PELISSARI et al., 2011). 

Tendo em vista que todos os medicamentos utilizados no tratamento da 

leishmaniose tegumentar e visceral são tóxicos, apresentam diversos eventos 

adversos e da necessidade da utilização de vários esquemas terapêuticos para que 

os pacientes evoluam para a cura, há melhor estratégia é a utilização de planos de 

prevenção (BASANO, CAMARGO, 2004; PELISSARI et al., 2011). 

Apesar da abundância de estudos e de alguns resultados positivos, não há 

até o presente uma vacina humana eficaz, e as duas vacinas já descritas na 

literatura para cães não mostraram eficácia no campo. Sendo assim, resta como 

alternativa para o controle da endemia, a oferta de um sistema de saúde eficiente no 

diagnóstico e tratamento imediato, redução da população de f!ebotomíneos, 

eliminação dos reservatórios e atividades de educação em saúde  (BASANO, 

CAMARGO, 2004; MS 2017b). 

Segundo Werneck (2016) O Programa de Vigilância e Controle da 

Leishmaniose Visceral (PVCLV) do Ministério da Saúde prevê ações para a redução 

da transmissão e da morbimortalidade.  
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4.2 Sistemas de notificação de doenças 

Todas as doenças citadas no presente trabalho constam na Portaria nº 204, 

de 17 de fevereiro de 2016 que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória 

de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e 

privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras 

providências.  

 Segundo a mesma portaria a notificação compulsória destas doenças é 

obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos 

serviços públicos e privados de saúde que prestam assistência ao paciente e deve 

ser realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo, de acordo 

com o estabelecido no anexo e com as normas técnicas estabelecidas pela SVS/MS 

(BRASIL, 2016).  

 A Doença de Chagas e a Febre Amarela são doenças de notificação 

compulsória imediata devendo ser realizada em até vinte e quatro horas a Secretaria 

Estadual de Saúde (SES) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), devendo 

notificar ao Ministério de Saúde, somente os casos suspeitos ou confirmados de 

Febre Amarela. 

  Já as Leishmanioses e a Hepatite A são de notificação semanal devendo ser 

realizada em até sete dias à Secretaria de Saúde do Município do local de 

atendimento do paciente (BRASIL, 2016). 

 

4.3 A falta de interesse por parte do setor público e privado 

Apesar do grande avanço tecnológico, especialmente na área da saúde, com 

a descoberta de novas substâncias e tratamentos, a população mais empobrecida 

do país não se beneficiou, de modo geral, destes avanços. Uma vez que a 

população mais carente sofre com enfermidades endêmicas em suas regiões e que 

não possuem estratégias eficazes e suficientes de prevenção e tratamento 

(CASTRO, 2012; GARCIA et al., 2011). 
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Em geral, estas enfermidades não possuem investimento suficiente por parte 

da indústria farmacêutica e do setor público ás questões de pesquisa e 

desenvolvimento de medidas de prevenção como a produção de vacinas eficazes e 

para o desenvolvimento de novas drogas (BASTOS 2006; CASTRO, 2012). 

Com isso, os países em desenvolvimento, como o Brasil, sofrem com a falta 

de fármacos específicos e com a dificuldade de acesso aos medicamentos 

existentes que tratam as doenças que acometem esta população. Tornando estas 

doenças um grande problema de saúde pública (CASTRO, 2012). 

De acordo com Garcia et al., (2011) estima-se que menos de 10% dos 

recursos de pesquisa de novos medicamentos do mundo, estão direcionados aos 

problemas responsáveis por 90% da carga de doenças.  

Algumas das enfermidades citadas no presente trabalho como a Doença de 

Chagas e a Leishmaniose são consideradas pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e a Organização Médicos Sem Fronteiras como “doenças negligenciadas” 

(GARCIA et al., 2011).  

São assim denominadas, pois apesar da crescente demanda por 

medicamentos efetivos e seguros no país, estas apresentam baixa prioridade para a 

indústria farmacêutica, resultando assim, em opções de vacina e tratamento não 

existentes, inadequadas ou ultrapassadas e com pouca eficácia. Além disso, muitas 

vezes, os causadores destas doenças desenvolvem resistência aos medicamentos 

existentes (CASTRO, 2012; GARCIA et al., 2011; SANTOS et al, 2012). 

Tanto a doença de Chagas quanto a Leishmaniose Tegumentar e Sistêmica 

possuem, em comum, endemicidade elevada em áreas rurais e nas urbanas menos 

favorecidas, escassez de pesquisas para desenvolvimento de novos fármacos e 

ausência de vacina (BOCCHI et al., 2016; MS, 2017b). 

Estas possuem medicamentos utilizados para seu tratamento. Porém, em 

ambos os casos, estes medicamentos apresentam alta toxicidade, diversos eventos 

adversos, a necessidade da utilização de vários esquemas terapêuticos de longa 

duração e, além disso, nem sempre são eficazes. (GARCIA et al., 2011; PELISSARI 

et al., 2011). 
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No caso da doença de Chagas, tanto o benzonidazol quanto o nifurtimox 

possuem efeitos colaterais potencias que incluem reações cutâneas, náuseas e 

falha renal e hepática, sendo que o nifurtimox pode ainda, causar desordens do 

sistema nervoso levando a convulsões. Além disso, esses medicamentos possuem 

eficácia limitada na fase crônica da doença, na qual pode ocorrer cardiopatia grave 

no paciente (GARCIA et al., 2011). 

Já os antimoniais pentavalentes utilizados no tratamento das Leishmanioses, 

possuem como grande desvantagem, sua elevada cardiotoxicidade. Sendo ainda, 

muitas vezes ineficazes, principalmente em pacientes imunocomprometidos. As 

outras alternativas para tratamento também possuem desvantagens como a 

Anfotericina B que possui toxicidade renal e a Pentamidina, utilizada como última 

opção, por ocasionar reações locais e sistêmicas (GARCIA et al., 2011). 

Os efeitos colaterais causados por estes medicamentos e a longa duração do 

tratamento, são fatores que afetam a adesão do paciente e, consequentemente, sua 

qualidade de vida. Comprovando assim, a importância de monitoramento deste 

paciente pelos serviços de saúde (GARCIA et al., 2011; PELISSARI et al., 2011). 

O tratamento das doenças negligenciadas é de responsabilidade federal, ou 

seja, do Ministério da Saúde e os medicamentos estão contidos no componente 

estratégico da assistência farmacêutica do SUS (CASTRO, 2012; MS, 2017b).  

Entretanto, o desenvolvimento de novos medicamentos mais seguros e 

eficazes não possui atrativos econômicos à indústria farmacêutica, uma vez que 

estas doenças vitimam populações mais pobres que, na maioria das vezes, não 

possuem condições de adquiri-los (CASTRO, 2012; SANTOS et al, 2012).  

O regime de patentes regulamentado mundialmente pelo acordo TRIPS, é 

considerado um fator agravante desta situação, pois permite o monopólio temporário 

e preços elevados, proporcionando vantagens econômicas à indústria. Este 

estabelece os direitos de propriedade e exclusividade de produção e 

comercialização com objetivo de garantir a lucratividade necessária para compensar 

esforços e investimentos utilizados na pesquisa e desenvolvimento do produto 

(CASTRO, 2012). 
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Os possíveis medicamentos produzidos por estas indústrias poderiam ser 

alvo das flexibilidades previstas no regime de patente, como a licença compulsória, 

na qual o país poderia conseguir uma licença para produzir um genérico do 

medicamento e distribuir para os pacientes sem condições de comprá-lo (CASTRO, 

2012). 

Embora grande parte dos recursos para pesquisa e desenvolvimento destas 

doenças sejam promovidos pela indústria farmacêutica privada, quase todo o 

investimento vem de instituições filantrópicas e sem fins lucrativos e de instituições 

governamentais e públicas que acabam não conseguindo manter o investimento 

com o passar dos anos (BASTOS, 2006). 

Como grande parte é feita por universidades e institutos públicos, não há 

garantia da produção de novas drogas, pois o setor privado é o que possui os 

métodos mais eficazes e melhores condições financeiras para a realização dos 

testes com as substâncias elencadas e da pesquisa clínica (BASTOS 2006; GARCIA 

et al., 2011).  

O apoio do governo é feito por meio de editais para financiamento de 

pesquisas que resultam na concessão de recursos para universidades e outras 

instituições de pesquisa. Algumas parcerias público-privadas têm sido estabelecidas, 

permitindo o desenvolvimento de medicamentos em conjunto com parceiros públicos 

que podem fornecer conhecimento e subsidiar os custos de ensaios clínicos 

(GARCIA et al., 2011). 

Entretanto, a negligência também é evidente no setor público, pois estas 

doenças recebem uma pequena proporção dos recursos públicos para a saúde, não 

sendo suficiente frente à grande demanda de pacientes acometidos por estas 

doenças (GARCIA et al., 2011; SANTOS et al, 2012). 

Um estudo realizado por Garcia et al. em 2011, demonstrou a discrepância 

dos gastos federais do Ministério da Saúde com a assistência farmacêutica de 

doenças negligenciadas como a Doença de Chagas e a Leishmaniose em relação a 

doenças não negligenciadas, utilizando como exemplo a AIDS (Figura 11).  
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Figura 11 – Os gastos do MS com medicamentos para a assistência farmacêutica 

de doenças negligenciadas e AIDS. 

 

Fonte: Garcia et al., 2011. 

 
A melhor estratégia seria então, a utilização de planos de prevenção. 

Entretanto, apesar dos avanços tecnológicos, da existência de estudos e de alguns 

resultados considerados positivos, não há ainda uma vacina humana eficaz para 

Doença de Chagas e para as Leishmanioses. Sendo considerada como maior 

barreira a falta de incentivos e de investimento suficientes para sua linha de 

pesquisa e desenvolvimento (BOCCHI et al., 2016; MALAFAIA; RODRIGUES, 2010; 

MS, 2017b). 

Segundo Garcia et al. (2011) a implementação de estratégias integradas de 

prevenção e controle destas doenças, pode ser realizada pela atenção primária à 

saúde, pelo programa Saúde da Família, que preconiza o atendimento integral, a 

promoção da saúde, a abordagem territorial e ambiental, e a colaboração 

intersetorial e o trabalho em equipe multiprofissional.   

Por outro lado, há também algumas doenças que não estão contidas na lista 

de “doenças negligenciadas”, mas que mesmo assim, sofrem com a falta de 

pesquisa para a descoberta de tratamento específico, podendo ser citadas a febre 

amarela e a hepatite A, conforme dados coletados pelo Ministério de Saúde (MS, 

2017c; MS, 2018a).  
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Ambas possuem vacinas como melhor forma de prevenção, mas não 

possuem tratamento específico da doença, sendo utilizados apenas medicamentos 

que visam controlar os sintomas e evitar complicações. Sendo assim, é de extrema 

importância a adesão a vacinação existente e um diagnóstico precoce e confiável 

(MS, 2017a; MS, 2018a). 

Os pacientes que adquirem a febre amarela devem ser orientados a não 

utilizar anti-inflamatórios como o ácido acetilsalicílico. Nos casos graves, este deve 

ser tratado em Unidade de Terapia Intensiva para que seja possível a realização de 

hidratação endovenosa e reposição de sangue, quando necessário. Além disso, 

pode ser necessária a realização de diálise em pacientes com insuficiência renal 

(MS, 2017a). 

Segundo Angerami (2018), após os recentes e crescentes números de casos 

graves de febre amarela, vêm sido discutida a utilização do antiviral sofosbuvir como 

possível opção de tratamento. Este possui eficácia clínica comprovada no 

tratamento de hepatite C crônica e atividade in vitro contra o flavivírus Zika. 

Entretanto, não há ainda estudos clínicos realizados que permitam sua utilização.  

A Hepatite A, também não possui medicamento específico. Porém, nesse 

caso, não é indicada a prescrição de medicamentos como narcóticos, analgésicos e 

tranquilizantes, uma vez que o fígado inflamado perde a capacidade de metabolizar 

alguns destes, tornando-os tóxicos e levando ao agravamento do quadro (GOMES 

et al., 2012; MS, 2018a).  

Sendo assim, torna-se complicado o tratamento dos sintomas, sendo 

recomendado apenas repouso absoluto e alimentação e hidratação adequada até 

que a quantificação das transaminases e bilirrubinas voltem ao normal. O paciente 

deve ser orientado para que não consuma bebidas alcoólicas por, no mínimo, seis 

meses (GOMES et al., 2012; MS, 2005; MS, 2007). 

O quadro de hepatite A é benigno, porém este é potencialmente grave. Em 

casos de insuficiência hepática aguda grave, o paciente deve ser internado em 

Unidade de Terapia Intensiva, podendo ser necessário transplante hepático. Mesmo 

que infrequente, em alguns casos, podem surgir complicações como a hepatite 

fulminante podendo levar o paciente ao óbito (PEREIRA; GOLÇALVES, 2003). 
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Uma vez que, por falta de pesquisas, não há medicamentos específicos para 

o tratamento destas doenças, é extremamente necessário que toda a população 

seja vacinada contra o vírus da febre amarela e da Hepatite A e que sejam 

adicionadas outras medidas de prevenção coletiva e individual (PEREIRA; 

GOLÇALVES, 2003; MS, 2007; MS, 2013a). 

Segundo Mizuta et al. (2017) apesar de evitar milhões de mortes por ano e 

aumentar a expectativa de vida, a aceitação da vacinação não é universal. Sendo 

visível, em diversas estatísticas, que a adesão populacional aos programas de 

vacinação é considerada inadequada ou insuficiente. 

De acordo com Zorzetto, 2018 a Hepatite A está entre as seis vacinas que 

apresentaram maior redução de cobertura comparando os anos de 2014 com 2017, 

com queda de 21% em pontos percentuais. Sendo as outras a Poliomielite com 

21,2%, Meningocócica C com 19,5%, Rotavírus com 20,2%, Pentavalente com 

19,8% e Hepatite B com 17,6% (Figura 12). 

Figura 12 – Queda em pontos percentuais da cobertura vacinal de hepatite A em 

2017 em relação a 2014. 

 

Fonte: Zorzetto, 2018. 

Segundo o Ministério da Saúde (2017c), houve uma diminuição na proporção 

de municípios com baixa cobertura vacinal de febre amarela, porém ainda há poucos 

que atingiram a meta preconizada de 95% (Figura 13). Destacando, assim, a 

necessidade de continuidade das campanhas de vacinação. 
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Figura 13 - Distribuição da cobertura vacinal da vacina febre amarela nos estados 

com surto em 2016 e 2017. 

 

Fonte: MS, 2017c. 

Com o crescente número de vacinas disponíveis e programas de saúde 

pública, houve também um aumento no número de grupos de recusa vacinal ou 

antivacinismo. Estes grupos colocam em risco não somente a saúde individual, mas 

também a saúde coletiva, acarretando em sofrimento desnecessário e aumento de 

gastos públicos. Além disso, é uma barreira que dificulta a erradicação de diversas 

doenças (MIZUTA et al., 2017). 

O movimento antivacina coloca em risco o sucesso obtido pelo Programa 

Nacional de Imunização que promoveu a institucionalização das políticas públicas de 

vacinação pela Lei nº 6.259/1975, alcançando o controle de diversas doenças 

infecciosas e a melhoria da qualidade de vida populacional (BARBIERI, 2017). 

De acordo com Mizuta  et al. (2017) são consideradas como causas da 

recusa vacinal a desinformação, informações erradas ou insuficientes, mitos, 

informações pseudocientíficas, relação temporal com eventos adversos, ausência de 

memória da gravidade de epidemias anteriores, falta de credibilidade nas empresas 

produtoras de vacinas e/ou nas agências de saúde e ideologias religiosas e 

filosóficas. 

Sendo assim, deve-se destacar a importância das campanhas de vacinação. 

Estas devem ser realizadas de forma eficaz e clara para a conscientização da 

população quanto à importância de se prevenir de diversas doenças, que muitas 
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vezes, não possuem tratamento específico após serem adquiridas (BARBIERI, 2017; 

MS, 2013a; MIZUTA et al., 2017). 

Uma ação já existente que poderia ser reforçada para ampliação da cobertura 

vacinal, segundo Ballalai (2017), é a divulgação por parte da imprensa para 

conscientização populacional, complementando as campanhas governamentais. 

Além disso, há também a possibilidade de realizar seminários e cursos de 

capacitação para informar e esclarecer dúvidas de pessoas que não aderem esta 

medida de prevenção. 

 

4.4 O papel do farmacêutico 

Com a dificuldade estabelecida em um cenário de doenças que não possuem 

em sua totalidade medidas prevenção, diagnóstico e tratamento específico, é 

necessário destacar a importância dos serviços prestados pelos profissionais de 

saúde (HADDAD et al., 2009; RODRIGUES; ROOKE, 2017).Estes profissionais, 

sejam eles de qualquer âmbito do processo saúde-doença, devem desenvolver suas 

atividades com excelência, garantindo que o paciente possua os serviços existentes 

de forma adequada (HADDAD et al., 2009; OLIVEIRA et al., 2014). 

No caso de doenças como a Febre Amarela e a Hepatite A que não possuem 

tratamentos específicos existentes, estes profissionais de saúde devem se 

empenhar nas tarefas de prevenção de doenças, orientando a população, 

principalmente, quanto à importância da vacinação (MS; 2017a; MS; 2018a; 

OLIVEIRA et al., 2014). 

Já as doenças que não possuem vacinas como a Doença de Chagas e as 

Leishmanioses, estes profissionais devem se empenhar para que seja realizado um 

diagnostico precoce e o acompanhamento periódico do tratamento destes pacientes 

(MS, 2017b; OLIVEIRA et al., 2014).  

Além disso, em ambos os casos é de extrema importância os profissionais 

que executam seus papeis na produção, controle de qualidade e pesquisa e 

desenvolvimento de novos métodos de prevenção, diagnóstico e medicamentos 

(CRUZ, 2012; SILVA et al., 2017). 
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De acordo com o Código de Ética Farmacêutico (CFF nº 596/2014), o Decreto 

85.878/1981, a Lei 13021/2014, as Resoluções 04/2009, 296/1996, 499/2008, 

509/2009 e 585/2013 e as RDC 04/2009 e 17/2010, o farmacêutico é um profissional 

da saúde que possui um amplo âmbito profissional. Podendo, assim, atuar em 

diversos pontos do processo saúde-doença da população.  

Este pode atuar na promoção de saúde, prevenção de doenças, realização de 

exames laboratoriais para diagnóstico e acompanhamento da farmacoterapia. Além 

disso, também pode desempenhar suas atividades na pesquisa clínica e na 

produção de medicamentos (BOFF, 2011). 

De acordo com Vieira (2005) este profissional deve realizar o 

acompanhamento e educação do paciente, avaliação dos fatores de risco, 

prevenção e promoção da saúde e vigilância das doenças para que colabore com a 

melhoria do estado de saúde da população.  

A prevenção da saúde exige infra-estrutura adequada e educação apropriada. 

Sendo esta dividida em três estágios: a prevenção primária que atua no período de 

pré-patogênese e a prevenção secundária e terciária que atua no período de 

patogênese (DEMARZO, 2012; MS, 2013b; OPAS, 2010). 

A prevenção primária deve ser desenvolvida com objetivo de evitar o início da 

doença. Sendo importante garantir medidas específicas como a promoção à saúde 

que leva em conta a qualidade de vida do paciente e os fatores de riscos para 

predisposições de doenças (DEMARZO, 2012; MS, 2013b; OPAS, 2010). 

Segundo Vieira (2005) a promoção de saúde pode ser feita através da 

disposição de serviços de prevenção clínica, vigilância e publicações em saúde 

pública e promoção do uso racional de medicamentos pela sociedade.  

A prevenção primária também conta com medidas coletivas como 

saneamento básico, pré-natal em gestantes, controle de vetores e, principalmente, a 

imunização. Esta última é considerada uma das melhores formas de proteção do 

individuo, aumentando, assim, sua resistência contra as infecções (DEMARZO, 

2012; MS, 2013b; OPAS, 2010). 
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A atuação do farmacêutico na imunização é realizada em conjunto com a 

equipe de saúde. Sendo realizadas campanhas de vacinação e educação em saúde 

que mostre a comunidade sua importância e esclareça possíveis dúvidas que 

causam recusa vacinal e adesão insuficiente da população (DIVE, 2017; MS, 2013b; 

MIZUTA et al., 2017).  

A conscientização da comunidade é um dos pré-requisitos para a diminuição 

da disseminação de doenças. Esta deve ser orientada de forma que conheça sobre 

as doenças mais prevalentes em seu meio e como preveni-las ou minimizar suas 

complicações (MIZUTA et al., 2017; VIEIRA, 2005). 

Além disso, o farmacêutico pode prestar o serviço de vacinação quando este 

possui os requisitos mínimos necessários descritos na Resolução 654, de 22 de 

fevereiro de 2018. Devendo este ser aprovado em curso de formação complementar 

que atenda aos referenciais mínimos estabelecidos no Anexo desta resolução e 

apresentar ao Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição documento 

comprobatório do curso de formação realizado (BRASIL, 2018d). 

O farmacêutico também pode desempenhar sua função na produção e 

controle de qualidade de vacinas. Sendo esta última muito importante para a 

garantia do efeito desejado, ou seja, a imunização do individuo (PONTE, 2003). 

Já a prevenção secundária deve ser realizada com objetivo de reduzir 

complicações, uma vez que a doença já esta instalada no paciente. Sendo uma das 

ações mais importantes a detecção precoce, a partir de exames laboratoriais que 

garantam um resultado confiável (DEMARZO, 2012; MS, 2013b; OPAS, 2010). 

O farmacêutico que atua nas Análises Clínicas tem um papel importante na 

geração de dados laboratoriais que servem para o diagnóstico clínico e controle 

terapêutico do paciente. Este deve garantir um resultado fidedigno, evitando 

resultados falso-negativos que levam ao tratamento tardio do paciente (HAIDAR et 

al., 2015; LOPES, 2003; SANTOS; JUNIOR, 2015). 

A segurança desses resultados deve ser garantida a partir de métodos de 

controle de qualidade interno e externo e outras medidas como a identificação 

correta do paciente, coleta adequada, orientações corretas ao paciente quanto 
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preparação para coleta e entre outras. (LOPES, 2003; SANTOS; JUNIOR, 2015; 

STELLFELD, 2013). 

Quanto mais precoce o diagnóstico, mais rápido é possível iniciar o 

tratamento, aumentando assim a chances do paciente de obter a cura ou de, pelo 

menos, evitar complicações (MS, 2013b; VERAS, 2008). 

De acordo com Macedo (2007) é possível obter melhora da qualidade 

laboratorial, redução de custos, segurança sanitária e o auxílio às hipóteses 

diagnósticas que favorece um diagnóstico precoce, quando esta prática é realizada 

por profissionais capacitados que desempenham suas funções de acordo com as 

normas vigentes e as boas práticas laboratoriais. 

A atenção farmacêutica é uma prática recente da atividade farmacêutica e 

esta possui o paciente como principal beneficiário de suas ações. Nesta são 

desenvolvidas atividades como educação em saúde, orientação farmacêutica, 

dispensação, atendimento farmacoterapêutico, segmento farmacoterapêutico, 

registro sistemático das atividades, mensuração e avaliação dos resultados 

(PEREIRA; FREITAS, 2008; OLIVEIRA, et al., 2005). 

Esta prática tem como objetivo central promover o uso racional de 

medicamentos e melhorar a qualidade de vida do paciente. O farmacêutico que atua 

nessa área deve orientar o paciente quanto ao uso correto de medicamentos e 

promover intervenções quando necessário, ou seja, este deve entrar em contato 

com médico caso o paciente relate alguma queixa considerada como problema 

relacionado a medicamento (CORRER; OTUKI, 2011; FOPPA et al.,2008; VIEIRA, 

2005) 

Segundo Pereira e Freitas (2008) no Brasil, esta atividade ainda é incipiente, 

porém na maioria dos países desenvolvidos, esta prática é comum e tem se 

demonstrado eficaz na redução dos agravamentos de doenças crônicas e dos 

custos para o sistema de saúde.   

Este profissional é de grande importância para auxiliar na adesão do 

tratamento de pacientes com Doença de Chagas e Leishmaniose. O farmacêutico 

deve garantir que o paciente tenha todas as orientações necessárias para utilizar o 
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medicamento na via, posologia e aprazamento correto respeitando o tempo de 

duração do tratamento conforme prescrito pelo médico. 

Esta prática abrange tanto a prevenção secundária que tem por objetivo evitar 

a cronicidade quanto à prevenção terciária que é realizada em pacientes com 

doenças crônicas já instaladas. A última tem como objetivo melhorar a qualidade de 

vida destes pacientes, promovendo a diminuição do sofrimento e dos riscos de 

adquirir sequelas irreversíveis e facilitando a adaptação do paciente (DEMARZO, 

2012; MS, 2013b; OPAS, 2010). 

Além disso, o farmacêutico também pode atuar na pesquisa clínica, de acordo 

com a resolução nº 509/2009 que regulamenta a atuação do farmacêutico em 

centros de pesquisa clínica, organizações representativas de pesquisa clínica, 

indústria ou outras instituições que realizem pesquisa clínica. 

A pesquisa clínica vem crescendo e evidenciando-se cada vez mais ativa no 

Brasil. Para a execução de estudos clínicos é importante seguir normativas 

internacionais e nacionais criadas para proteger o sujeito de pesquisa (DAINESI; 

GOLDBAUM, 2012; SENGER; NARDIN, 2010).  

Como mencionado é necessário a participação de diversos profissionais da 

saúde para a realização de um estudo clínico, sendo o farmacêutico destacado 

devido as suas competências profissionais. De acordo com Senger e Nardin (2010) 

o farmacêutico tem na sua formação o desenvolvimento de habilidades que podem e 

classificam este profissional como um dos mais aptos a atuar nesta área.  

O farmacêutico pode atuar em todas as áreas da pesquisa clínica. Podendo 

atuas nas fases pré-clínicas de pesquisa de um fármaco, desenvolvendo moléculas 

para serem testadas em estudos in vitro e in vivo. Este também pode estar presente 

na etapa de desenvolvimento, objetivando obter a melhor molécula para a doença 

em questão e realizando diversos testes para verificar aspectos farmacocinéticos e 

farmacodinâmicos (CRUZ, 2012; SENGER; NARDIN, 2010). 

Já nas fases clínicas, a atuação do farmacêutico pode ocorrer em diversas 

áreas, possibilitando sua participação junto ao patrocinador; em organizações 

representativas de pesquisa clínica; na área regulatória; e por último nos centros de 
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pesquisa, onde pode atuar como coordenador ou farmacêutico do estudo (CRUZ, 

2012; SENGER; NARDIN, 2010). 

Por fim, deve-se destacar também o farmacêutico que desempenha suas 

atividades no controle de qualidade da indústria farmacêutica e na farmacovigilância. 

O primeiro garantindo a qualidade dos fármacos enviados ao mercado e o segundo 

na identificação e prevenção de efeitos adversos (MODESTO et al., 2015; 

WANCZINSKI et al., 2016).  

O controle de qualidade é parte das Boas Práticas de Fabricação de 

Medicamentos e possui diversas atividades que possuem como objetivo assegurar 

que os produtos não sejam liberados para uso, venda ou fornecimentos, antes de 

passarem por ensaios que comprovem sua qualidade (AMORIM et al., 2013; SILVA 

et al., 2017; WANCZINSKI et al., 2016). 

De acordo com Rocha e Galende (2014) o controle de qualidade nas 

indústrias farmacêuticas tornou-se parte do processo industrial, podendo, inclusive, 

ser considerada a etapa mais importante da fabricação de um medicamento e 

também das vacinas.  

Este processo é essencial, uma vez que qualquer falha no processo de 

desenvolvimento de um medicamento pode alterar sua qualidade e resultar em 

danos graves para a saúde da população. Além disso, ainda possui diversas 

vantagens como otimização de processos, redução de tempo e desperdícios, e 

padronização de procedimentos (ROCHA; GALENDE, 2014; WANCZINSKI et al., 

2016). 

Sendo assim, segundo Rocha e Galende, a realização do controle de 

qualidade nas indústrias farmacêuticas é de extrema importância para que a 

qualidade, segurança, eficácia e credibilidade dos seus produtos sejam asseguradas 

junto à população que irá consumir estes medicamentos. Pacientes com doenças 

como a Doença de Chagas e as Leishmanioses quando ainda na fase aguda, 

possuem uma probabilidade maior de cura, porém isso ocorre quando estes utilizam 

as medicações específicas. Sendo assim, estes dependem de medicamentos 

eficazes que passaram por controle de qualidade rígido e comprovado. 



57 

 

Assim, deve-se destacar que os requisitos de qualidade de um medicamento 

estão totalmente relacionados com a maneira com que são executados os 

procedimentos operacionais dentro da indústria farmacêutica. (ROCHA; GALENDE, 

2014; SILVA et al., 2017). 

Já os profissionais que trabalham na farmacovigilância devem realizar ações 

de coleta, registro, divulgação e incentivo à notificação de ocorrências referentes a 

Problemas Relacionados a Medicamentos como reações adversas, queixas 

técnicas, erros de medicação e entre outros (MODESTO et al., 2015; OPAS, 2005; 

ROMÃO, 2016; SMS, 2016). 

Segundo Modesto et al. (2015) esta ciência surgiu da necessidade de uma 

monitorização mais intensiva dos medicamentos após sua entrada no mercado, com 

objetivo de garantir a segurança do paciente. 

Entretanto, há uma enorme dificuldade de realizar esta prática, uma vez que 

há dificuldade dos profissionais em reconhecer estas reações e a importância de 

fazer a notificação espontânea em sua rotina de trabalho (ROMÃO, 2016; SMS, 

2016). De acordo com Modesto et al. (2015) estima-se que apenas 6% de todas as 

reações adversas a medicamentos sejam notificadas. 

A farmacovigilância não depende apenas dos profissionais que trabalham 

nessa área específica, mas de todos os farmacêuticos, pois estes devem contribuir, 

notificando a ocorrência ou suspeita de evento adverso ou queixa técnica às 

autoridades sanitárias (OPAS, 2005; SMS, 2016). 

Sendo assim, é de extrema importância a identificação das reações adversas 

a medicamentos experimentadas pelos pacientes e sua notificação aos órgãos 

regulatórios com vistas a promover uma utilização segura e racional dos 

medicamentos (MODESTO et al., 2015; OPAS, 2005). 

Dessa forma, é possível perceber que o farmacêutico pode colaborar para a 

melhoria do estado de saúde e da qualidade de vida de pacientes que estão 

vulneráveis ou que possuem as doenças citadas no presente trabalho. Este 

profissional possui diversos âmbitos que atuam, em conjunto, na manutenção da 

saúde populacional (PEREIRA; FREITAS, 2008; BOFF, 2011).  
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Contudo, é importante que este se imponha como um profissional da área da 

saúde mostrando seu papel e contribuindo no processo saúde-doença. 

Desenvolvendo, assim, suas atividades de forma eficiente e segura, conforme as 

legislações vigentes e tendo como alvo o paciente e como principal objetivo a 

melhora da qualidade de vida populacional (BOFF, 2011) 
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5. CONCLUSÃO 

O fato de doenças como a Doença de Chagas, Febre Amarela, Hepatite A e 

as Leishmanioses terem sofrido uma reemergência, contribuiu para que estas se 

tornassem uma nova preocupação aos serviços de saúde e um importante problema 

de saúde pública. Esta reemergência se deve, principalmente, pela falta de medidas 

de prevenção eficazes e acessíveis para as populações de baixa renda do país. 

Esta culpa pode ser atribuída à falta de imunização da população, seja pela recusa 

vacinal no caso de Hepatite A e Febre Amarela ou pela não existência de vacinas 

para a prevenção de Doença de Chagas e Leishmaniose.  

Além disso, outras medidas de prevenção como a falta de saneamento básico 

e higiene, precárias condições de moradia e alimentação e dificuldade de acesso 

aos sistemas de saúde também podem ser consideradas como grande fator 

agravante dessa situação. Porém, não faltam apenas medidas preventivas, mas 

também métodos diagnósticos e tratamentos específicos. Isso ocorre devido à falta 

de recursos e investimentos na pesquisa e desenvolvimento por parte do setor 

público e do setor privado.  

A falta de investimento por parte da indústria farmacêutica em novos 

medicamentos para as doenças citadas ocorre, principalmente, devido à licença 

compulsória. Pois esta é uma flexibilidade prevista no regime de patente que 

concede ao país uma licença para produzir um genérico do medicamento e distribuir 

aos pacientes sem condições de adquirí-los. Assim, torna-se inviável o 

desenvolvimento de um produto que não proporcionará a lucratividade necessária 

para compensar esforços e investimentos utilizados em sua pesquisa e 

desenvolvimento. Lucratividade esta que é, normalmente, adquirida durante o 

regime de patente com o direito de propriedade e exclusividade de produção e 

comercialização do produto. Além disso, embora algumas parcerias público-privadas 

tenham sido estabelecidas, estas não são ainda suficientes, já que estas doenças 

recebem uma pequena proporção dos recursos públicos voltados à saúde por afetar, 

em sua maioria, a população de baixa renda do país.  

Mesmo que haja diversas barreiras que dificultem a prevenção e tratamento 

destas doenças, o farmacêutico como um profissional da saúde que possui um 
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amplo escopo de atuação pode minimizar os riscos de exposição e as complicações 

que podem ser adquiridas em conseqüência a essas doenças. Conclui-se que 

embora estas doenças necessitem de maior investimento, o farmacêutico como 

profissional da saúde pode colaborar para a melhoria do estado de saúde e 

qualidade de vida das pessoas que estão vulneráveis ou que possuem estas 

doenças.  
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