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Contexto, História e 
perspectiva 



• Rockfeller, TDR:  poucos 
recursos para pesquisa 
biomédica

• Conceito MSF/DNDi & OMS: 
doenças negligenciadas pela 
indústria farmacêutica e 
prevalentes em PED

• Resultantes da pobreza

• Conceito atual: doenças 
promotoras ou 
perpetuadoras da pobreza

Doenças Tropicais Negligenciadas



Áreas de sobreposição



• Um correlato de pobreza e exclusão;

• Afetam populações que têm baixa visibilidade e
pouca voz política;

• Não se disseminam amplamente;

• Provocam estigma e discriminação;

• Possuem importante impacto sobre morbidade e
mortalidade;

• São negligenciadas pelo setor farmacêutico;

• Têm maior impacto onde os sistemas de saúde são
frágeis

Características em comum



Fórum Social Brasileiro de Enfrentamento a 

Doenças Infecciosas e Negligenciadas

• Criado em Agosto de 2016 durante a Conferência do MedTrop-
ChagasLeish

• Articulações iniciais durante os encontros da Plataforma Chagas e 
da redeLEISH em julho do mesmo ano

Rio de Janeiro, Julho de 2016 Maceió, Agosto de 2016



“Dentre os inúmeros desafios que existem na saúde 
pública Brasileira, as doenças negligenciadas assumem 

um papel prioritário e moral no avanço de uma 
sociedade. Doenças que já poderiam ter sido 

eliminadas, permanecem produzindo sofrimentos, 
sequelas e estigmas aos seus portadores e familiares, 
muito disso fruto de uma invisibilidade e preconceito 
institucional e político. Continua sendo um desafio a 
redução das vulnerabilidades individuais, sociais e 

programáticas.”

Carta de Cuiabá

https://www.facebook.com/fsbein
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Busca por elementos comuns



Fórum Social Brasileiro de 

Enfrentamento a Doenças 

Infecciosas e Negligenciadas

• Um ambiente para intercâmbios autônomos
e independentes entre diferentes
organizações e movimentos sociais

• Fortalecimento e criação de capacidades
através da cooperação e das redes

• O fórum reune grupos e ativistas que 
trabalham com Chagas, Leish, Hanseníase, 
HepC e HIV/AIDS



1º Ato: 28 de julho 2017



Próximos passos?


