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Doenças como malária, Chagas
e leishmaniose não estão mais
restritas aos países pobres. São
um problema também nos paí-
ses desenvolvidos, segundo aler-
ta do economista Eric Stob-
baerts, diretor executivo para a
América Latina da iniciativa Me-
dicamentos para Doenças Negli-
genciadas (DNDi, na sigla em
inglês). A entidade foi criada
em 2003 com a missão de dar
resposta a um dos principais
problemas dos profissionais
que atuam na organização Médi-
cos Sem Fronteiras: tratamen-
tos pouco eficientes ou inexis-
tentes para doenças que não
atraem investimentos da indús-
tria farmacêutica.

A DNDi completa dez anos e
seu braço na América Latina re-
cebe, na quinta-feira, o Prêmio
Carlos Slim em Saúde, pelo de-

senvolvimento de dois medica-
mentos no Brasil – uma droga
para malária e uma formulação
pediátrica para Chagas. Nesse
período, a DNDi produziu ao to-
do seis remédios para doenças
negligenciadas. A meta é chegar
a 13 até 2018.

● Nesses dez anos, o que mudou
no cenário das doenças negligen-
ciadas?
As doenças negligenciadas mui-
tas vezes foram olhadas pelo
prisma de doenças das popula-
ções rurais, pobres; de pessoas
que não têm voz. Hoje em dia,
sabemos que essas doenças
atingiram zonas urbanas. A
doença de Chagas é endêmica
da América Latina, mas está se
globalizando. Há casos no Méxi-
co, Estados Unidos (hoje, o séti-
mo país em número de casos),
Canadá, Europa e Japão. E isso
tem a ver com os fluxos migra-
tórios. Muitos bolivianos, brasi-
leiros, paraguaios vão para ou-
tros países sem saber que têm a
doença, que é silenciosa. Uma
importante via de contamina-
ção é da mãe para o seu bebê,
no parto. Outras vias são a doa-
ção de sangue e transplante de

órgãos. Até nos países endêmi-
cos não se fazia o teste para
Chagas. Em países como EUA e
Japão ninguém lembrava de fa-
zer a checagem do sangue para
Chagas. E em muitos locais a
doação de sangue e órgãos é fei-
ta por pessoas que buscam in-
centivo econômico, muitos são
imigrantes. Até três anos atrás
não se fazia teste na Espanha,
onde há uma importante popu-
lação boliviana.

● Essa mudança afetou a indús-
tria farmacêutica? Houve aumen-
to no investimento em pesquisa
para medicamentos?

Dez por cento do investido em
pesquisa e desenvolvimento é
dedicado às doenças negligen-
ciadas. Porém, as doenças negli-
genciadas atingem 90% da po-
pulação mundial. Há um dese-
quilíbrio enorme, um desequilí-
brio fatal. A beleza da história
da DNDi é que, nos últimos dez
anos, conseguimos oferecer
seis novos tratamentos, que fa-
zem parte da lista de medica-
mentos essenciais da Organiza-
ção Mundial da Saúde. Mas o
desafio é tão grande que o dese-
quilíbrio continua. Não posso
dar boas notícias. O terrível nis-
so é que temos urgência, as pes-

soas continuam morrendo. Nos
últimos oito anos, só aqui no
Brasil, a doença de Chagas ma-
tou mais de 55 mil pessoas. A
emergência continua.

● Como é a atuação da DNDi?
Nosso modelo de atuação é ba-
seado em parcerias mundiais
ou regionais, com universida-
des, organizações de saúde pú-
blica, empresas farmacêuticas,
dedicadas ao desenvolvimento
de produto específico. Um
exemplo disso é que o Lafepe
(Laboratório Farmacêutico do Es-
tado de Pernambuco) recebeu da
Roche a responsabilidade mun-

dial de produzir uma das mui-
tas drogas para doença de Cha-
gas, o benznidazol. Há décadas
se produzia o medicamento pa-
ra adulto, mas quem mais se be-
neficia do benznidazol são as
crianças. Propusemos desenvol-
ver a formulação pediátrica.
Até então, o comprimido gran-
de era partido em 8 ou 12 peda-
ços, com grande chance de se
perder o controle da dosagem.
É um exemplo típico da negli-
gência: todo médico sabe que
crianças têm resposta melhor
do que os adultos ao tomar o
benznidazol, mas não havia
uma formulação pediátrica. É
uma coisa óbvia mas ninguém
fez nada por 40 anos.

● Qual é a prioridade atual?
Chagas tem uma situação alar-
mante. Estima-se entre 10 e 12
milhões, ou até 18 milhões, o
número de pessoas infectadas.
Mas sabemos que, por ano, ape-
nas 20 mil recebem tratamen-
to. Dentro das doenças negli-
genciadas, talvez seja a mais ne-
gligenciada. / C.T.
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O Ministério da Educação
(MEC) poderá estabelecer uma
nota mínima no Exame Nacio-

nal do Ensino Médio (Enem) co-
mo pré-requisito para quem pre-
tende ingressar em cursos de gra-
duação de formação de professo-
res. A medida, que valeria para
licenciaturas e Pedagogia, foi
sancionada ontem pela presiden-
te Dilma Rousseff. O texto tam-
bém transforma em lei a obriga-
ção da matrícula de crianças a
partir dos 4 anos na educação in-
fantil, que já estava prevista em
emenda constitucional de 2009.

A previsão de nota mínima co-
mo pré-requisito para os que
querem se tornar professores,
incluída na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB), pode-
ria cumprir um dos desafios da
educação: evitar que candida-
tos com baixo aproveitamento
escolar se tornem professores.
A adoção de uma nota de corte
valeria para instituições públi-
cas ou privadas e teria de passar
antes pelo crivo do Conselho

Nacional de Educação (CNE).
Por conta dos baixos salários e

condições precárias de trabalho,
historicamente os alunos mais
brilhantes não escolhem a carrei-
ra. Até em instituições concorri-
das, como as públicas, licenciatu-
ras e Pedagogia têm as menores
notas de corte.

A consultora em educação Ilo-
na Becskeházy considerou a lei
um grande avanço. “O mais im-
portante, além de elogiar essa

lei, é cobrar agora do governo em
colocar que essa nota de corte
não seja baixa”, diz ela. “Dá para
começar a revitalizar a carreira
subindo o nível de exigência.”

A professora Maria Izabel Aze-
vedo Noronha, do sindicatos do
professores de São Paulo
(Apeoesp) afirma que a medida
só faria sentido dentro de um
conjunto de iniciativas.

“Ela foge do tema central, as
condições de carreira do profes-
sor. Mesmo que atraia melhores
alunos, eles não vão permanecer
em uma carreira sem atrativida-
de”, afirma Maria Izabel.

A lei ainda prevê que as esferas
de governo deverão incentivar a
formação de profissionais do ma-
gistério para a educação básica
pública com programa de bolsa
de iniciação à docência a estu-
dantes matriculados em cursos
de licenciatura.

O governo federal já conta
com o Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência
(Pibid) – que em 2012 concedeu
cerca de 49 mil bolsas. Além dis-
so, a União deverá colaborar
com municípios e Estados na
contratação de professores. /

COLABOROU LUCI RIBEIRO

✽ Filho de um belga e uma
suíça, Eric Stobbaerts, de 48
anos, nasceu no Marrocos,
onde viveu até os 11 anos.
Passou a adolescência em
Portugal. Formou-se em Eco-
nomia na Bélgica e fez pós-
graduação em gestão hospita-
lar. Por 20 anos, Stobbaerts
trabalhou na organização Mé-
dicos Sem Fronteiras (MSF),
em regiões de conflito como
Afeganistão, Iraque e Bós-
nia. Em 1998, assumiu a dire-
ção da organização na Espa-
nha e, em 2008, passou a diri-
gir o escritório brasileiro da
MSF. Naquele ano, assumiu
a diretoria executiva da DNDi
América Latina.

Licenciatura pode ter nota mínima no Enem

FABIO MOTTA/ESTADÃO-13/3/2013

MARCOS DE PAULA/ESTADÃO-28/2/2013

ENTREVISTA

Saúde quer agilizar
contratação de mão
de obra no Inca
Governo monta grupo para definir um novo modelo para o
Instituto Nacional de Câncer, que sofre com a falta de funcionários

CORREÇÃO

Eric Stobbaers, diretor executivo para a América Latina da iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas (DNDi)

Chagas e malária
agora são problemas
de países ricos

Santini. ‘Qualquer que seja o modelo, é preciso (...) preservar a força de trabalho’, diz diretor

Clarissa Thomé / RIO

O Ministério da Saúde criou
um grupo de trabalho para dis-
cutir um novo modelo de ges-
tão para o Instituto Nacional
de Câncer (Inca). O objetivo
principal é facilitar a contrata-
ção de mão de obra. A institui-
ção demitiu 148 funcionários
terceirizados em janeiro e tem
outros 633 ligados à Fundação
do Câncer, que devem ser dis-
pensados até o fim do ano, por
determinação do Tribunal de
Contas da União (TCU).

A direção do Inca quer autono-
mia para repor profissionais. Ho-
je, em caso de aposentadoria ou
falecimento de funcionário, por
exemplo, a instituição não pode
convocar candidatos aprovados
no último concurso público – de-
pende de autorização do Ministé-
rio do Planejamento.

“Autonomia é ter um quadro
de pessoal aprovado, porque é
preciso recursos para a manuten-
ção desses funcionários, mas
que você maneja como necessi-
ta. Qualquer que seja a solução, o
regime de trabalho deverá ser ce-
letista e não regime jurídico úni-
co. Porque isso engessa e não dá
a flexibilidade necessária”, diz o
diretor-geral do Inca, Luiz Anto-
nio Santini. O ingresso seria ain-
da por concurso público.

Santini reconhece que o tema
é polêmico. “A sociedade brasi-
leira precisa discutir profunda-
mente seus problemas. É uma
questão crítica. Sabemos que
existe um posicionamento das
corporações (sindicatos e centrais
sindicais), mas tem de ser trata-
do. Todos os órgãos da adminis-
tração pública reconhecem o
anacronismo do modelo atual da
prestação de serviço do Estado
brasileiro, é um modelo que não
atende mais às necessidades.”

Em 2006, o TCU questionou a
contratação de pessoal pela Fun-
dação do Câncer, o que foi consi-
derado terceirização de pessoal.
O Ministério da Saúde, então,
realizou concurso público, mas
“nem o número de funcionários
nem os perfis” atendiam às ne-
cessidades do Inca, segundo San-
tini. No fim do ano passado, o
TCU estabeleceu em 633 o núme-
ro máximo de contratações pela

fundação e fixou prazo até de-
zembro para que todos os tercei-
rizados sejam demitidos.

Demissões. Santini diz que,
apesar das demissões, as áreas
de assistência e pesquisa não fo-
ram prejudicadas. “Tivemos de
minimizar danos, de forma que a
dispensa não prejudicasse o
atendimento. Apelamos para
mecanismos transitórios, como
as bolsas de pesquisa. O proble-
ma é que, terminada a bolsa, o
profissional leva com ele o co-
nhecimento. Bolsa de pesquisa é
mecanismo de capacitação e re-
crutamento; não pode ser meca-
nismo de manutenção da força
de trabalho”, diz.

Em estudo. Duas experiências
estão sendo estudadas pelos téc-
nicos que atuam no grupo de tra-
balho do Ministério da Saúde: a
do Hospital de Clínicas de Porto
Alegre, uma empresa pública de
direito privado, e a da Rede Sa-
rah, entidade de serviço social
autônomo, de direito privado,
sem fins lucrativos. “Qualquer
que seja o modelo, é preciso criar
mecanismo para garantir uma
forma ao menos transitória de
preservar essa força de trabalho.
É a expertise adquirida para cui-
dar do problema do câncer que
está ameaçada”, diz Santini.

Ele defende ainda a manuten-
ção do papel institucional do In-
ca. “Queremos que o problema
seja tratado em sua abrangência,
não só assistencial e hospitalar,
mas com formulação de políticas
públicas, coordenação de ações
nacionais de prevenção do taba-
gismo, de prevenção do câncer
de colo do útero e mama, desen-
volvimentode pesquisas eforma-

ção de recursos humanos.”
O secretário da Associação de

Funcionários do Inca, Nemézio
Amaral Filho, criticou a falta de
participação de funcionários do
instituto no grupo de trabalho.
“Estão demonizando o regime ju-
rídico único, como se fosse o res-
ponsável pelo engessamento
das contratações. Ao contrário,
garante que o servidor possa tra-

balhar sem temer ingerência po-
lítica”, diz ele.

O ministério informou que o
grupo de trabalho foi criado para
“fortalecer a gestão do Inca”,
com o compromisso de manter
o caráter da instituição “100%
SUS” e manter “o papel funda-
mental do Inca na formulação de
políticas de combate ao câncer”.
O grupo de reúne no dia 15.

Stobbaers. Iniciativa já desenvolveu seis drogas em 10 anos

● Opinião

As chamadas doenças
negligenciadas não estão
mais isoladas no mundo
tropical, mas continuam
sem atenção adequada

LUIZ A. SANTINI
DIRETOR-GERAL DO INCA
“Todos os órgãos da
administração pública
reconhecem o anacronismo do
modelo atual da prestação de
serviço do Estado brasileiro.”

Por erro de edição, as duas
primeiras chamadas na capa
da edição de hoje do C2 +
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A24.




