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O Fórum Social Brasileiro de Enfrentamento 
das Doenças Infecciosas e Negligenciadas foi 
constituído em 2016, resultado da articulação 
democrática de movimentos, organizações 
sociais, associações de pessoas acometidas por 
diferentes doenças, juntamente com 
universidades, institutos de pesquisa e 
profissionais de saúde. Ao longo dos anos, tem 
atuado como espaço de empoderamento, 
articulação e visibilidade, com foco na luta pela 
defesa dos direitos das pessoas e comunidades 
acometidas por doenças infecciosas e 
negligenciadas. Representações para 
enfrentamento da doença de Chagas, da 
leishmaniose, da hanseníase, da 
esquistossomose, das hepatites, da tuberculose e 
da filariose linfática, têm unido esforços e 
experiências coletivas, particularmente em defesa 
do Sistema Único de Saúde (SUS). A NHR Brasil 
insere-se ativamente nesse contexto de 
articulação, em consonância com sua missão de 
fortalecer institucionalmente a sociedade civil 
organizada, fomentar políticas públicas e apoiar a 
realização de iniciativas que contribuam para o 
desenvolvimento inclusivo e a saúde no Brasil.  
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Eu vou usar minha rima 
Pra falar pra Seu Doutor. 
É o político, o presidente 
Prefeito, governador 
É o vereador do povo, 
Deputado ou senador. 
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Seu Doutor, peço licença, 
Um minuto de atenção, 
Pois preciso lhe falar 
Da minha situação 
De sofrer de uma doença 
E não ter medicação. 
 
Doutor, tenho hanseníase... 
Fui diagnosticada. 
Já faz anos que luto 
Pra que seja controlada; 
Porém, com a pandemia 
Eu fui bastante afetada. 
 
Perdi o emprego que tinha, 
E senti a negligência; 
Pois quando busquei ajuda 
Não consegui assistência; 
Até pareço invisível, 
Mesmo pedindo clemência. 
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Correndo atrás, encontrei 
Um Fórum de Enfrentamento. 
Doenças Infecciosas 
São o foco desse evento 
Se são negligenciadas, 
Tem atenção 100%. 
 
Então, eu achei abrigo 
Neste Fórum Social; 
Um evento que acontece 
Com a frequência anual, 
Dando voz a todo mundo 
Desse solo nacional. 
 
Eu conheci lideranças 
De várias outras doenças; 
Com as lutas semelhantes 
Apesar das diferenças, 
A realidade é dura 
As situações são tensas. 
 
  



6 
 

Comunidades diversas 
Estão sendo afetadas 
Por diferentes doenças 
Que são negligenciadas, 
Mas se tivessem atenção, 
Estariam controladas. 
 
Filariose linfática 
Hanseníase, tuberculose, 
As hepatites virais, 
Chagas, esquistossomose, 
Tem o HIV/AIDS 
Também leishmaniose. 
 
Percebi que a minha luta 
É luta de outros atores, 
Lideranças das doenças, 
Alunos, pesquisadores, 
Profissionais da saúde, 
Professores e gestores. 
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Nós queremos enfrentar 
Diversas desigualdades 
Num país que existe a fome, 
Mil vulnerabilidades 
E o preconceito que impera 
Em diferentes cidades. 
 
Quem sofre dessas doenças 
Precisa ser escutado, 
Política pública que acolha, 
Que nos oferte cuidado, 
Que o profissional da ponta 
Possa ser capacitado. 
 
Nós precisamos de acesso 
À nossa medicação, 
Que o país tenha recurso 
Pra pesquisa e inovação, 
Nós queremos tratamento 
Mas também a prevenção. 
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Pra conseguir prevenir, 
É necessário educar, 
Capacitar os agentes 
Pra que possam informar. 
E ter meio adequados 
Pra diagnosticar. 
 
As doenças tropicais 
Que são negligenciadas 
Precisam ser discutidas 
Pra que sejam controladas, 
Pessoas acometidas 
Têm que ser empoderadas. 
 
Por isso, então, Seu Doutor, 
Peço, verdadeiramente, 
Ouça o Fórum Social 
Que abraça a luta da gente 
E não deixe as DTNs 
Se espalharem pra mais gente. 
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