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Dia Mundial da Doença de Chagas 2020

[1]

Impacto global [2]
A Novartis está comprometida em reimaginar a luta contra a Doença de Chagas e advogar
por uma abordagem integrada de assistência de ponta a ponta.
A Doença de Chagas é um grande desafio à saúde pública. Afeta aproximadamente 6
milhões de pessoas1, principalmente na América Latina. Menos de 1% dos indivíduos
afetados recebem tratamento adequado.2
Pela primeira vez, a comunidade global se prepara para comemorar o dia 14 de abril como o
primeiro Dia Mundial da Doença de Chagas. Um dos objetivos é aumentar a visibilidade e a
conscientização pública das pessoas com Doença de Chagas e os recursos necessários para
a prevenção, controle ou eliminação da doença.3
A Doença de Chagas é um dos quatro principais programas mundiais de saúde da Novartis
(juntamente com a hanseníase, malária e doença falciforme). Nosso trabalho na Doença de
Chagas exemplifica nosso compromisso de aplicar os Princípios de Acesso da Novartis em
nosso trabalho global em saúde, adotando uma abordagem de ponta a ponta integrada ao
gerenciamento de doenças, alavancando a pesquisa e o desenvolvimento para atender às
necessidades não atendidas, melhorando a acessibilidade através de novos preços e
modelos de negócios e fortalecendo sistemas de saúde.

João, paciente com doença de Chagas, vive na Bahia, Brasil. Ele está lutando todos os dias
com a doença que agora piorou a ponto de precisar de um transplante cardíaco.

Uma abordagem holística para gerenciar a doença
A Doença de Chagas começa como um parasita e pode terminar como uma doença não
transmissível; portanto, requer um modelo de atendimento holístico. Os sistemas de saúde se
concentraram na fase aguda para controlar o vetor, mas é durante a fase crônica que as
complicações dos danos aos órgãos levam à morbimortalidade - levando a distúrbios
cardíacos em até 30% dos pacientes.1
Nesse contexto, a Novartis iniciou o primeiro estudo clínico em pessoas com cardiomiopatia
chagásica crônica - que causa a maioria das mortes e incapacidades da doença - para
avaliar as opções de tratamento para esses pacientes carentes [3].

Complementando os esforços em andamento para combater a doença
Em 2019, marcamos nosso compromisso de ajudar a combater a doença, ingressando na
Coalizão Global de Doenças de Chagas, uma aliança para aumentar a conscientização e

promover o acesso ao diagnóstico e tratamento. Através de uma colaboração com a
Federação Mundial do Coração, foi desenvolvido um roteiro [4] para lidar com a doença de
Chagas, com recomendações para formuladores de políticas e profissionais de saúde.

A Dra. Andréa Silvestre de Sousa trabalha como cardiologista e pesquisadora em saúde
pública na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Brasil. Ela é especialista no impacto da
doença de Chagas na insuficiência cardíaca.
Em toda a América Latina, estamos trabalhando com autoridades de saúde e partes
interessadas em iniciativas de fortalecimento de sistemas de saúde. No Brasil, por exemplo,
estamos colaborando com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) na pesquisa e educação de
doenças negligenciadas, incluindo a doença de Chagas.
O médico e fotógrafo de saúde global Alex Kumar viajou para o Brasil, onde a Doença de
Chagas é endêmica, para conhecer pacientes e médicos. Ele viu em primeira mão as
complicações debilitantes da doença.
Pacientes e médicos compartilharam suas histórias, explicando o que significa viver com a
Doença de Chagas. Esperamos que essas histórias ajudem a quebrar o silêncio. Mas mais

precisa ser feito.

Video of Novartis Chagas disease in Brazil
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