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Entre os mecanismos institucionais de promoção da Ciência, a

produção científica consiste na ferramenta mais utilizada e

disseminada não só, no meio acadêmico, mais de

reconhecimento em diversos segmentos socais. Uma vez que,

“os resultados da pesquisa não pertencem exclusivamente ao

cientista, mas à sociedade como um todo” (Droescher; Silva;

2014, p.171).

Assim, a produção científica seria o resultado da pesquisa no

contexto acadêmico e científico, relacionado em produtos, tais

como: artigos científicos, livros, capítulos de livros, trabalhos

completos publicados em eventos, relatórios de pesquisa,

patentes e demais documentos.

Um dos maiores problemas sociais do Brasil consiste no acesso

à saúde, aqui compreendida desde o acesso ao diagnóstico, a

terapia e ao mais recente termo, o teranóstico, contribuindo

assim, para uma relação estreita e similar entre os aspectos que

definem e a desigualdade social e o acesso a saúde.

De acordo com Jesse Souza, a tarefa de identificar os gargalos

sociais do Brasil contemporâneo, aponta que: “Dificilmente

alguém discordaria de que um dos maiores problemas sociais

do Brasil é a precariedade da saúde pública” (p.353, 2016).

Segundo a Organização Mundial de Saúde-OMS, o Brasil é um

dos países que apresenta maior frequência para nove, entre as

das dez principais doenças tropicais, entre elas, Leishmanioses,

Hanseníase, Esquistossomose, Chagas e Tuberculose, ocorrem

em quase todo o território brasileiro. O presente estudo

relacionou a frequência dos casos de Leishmanioses,

hanseníase, esquistossomose, chagas e tuberculose na cidade

de Maceió, segundo o Sistema de Informação de Agravos de

Notificação- SINAN, no período de 2013 a 2017 e confrontou

com a produção acadêmica e científica de uma Instituição de

Ensino Superior-IES, localizada na cidade de Maceió.

O objetivo do trabalho consiste em apresentar os apresentar as

principais doenças negligenciadas em Maceió, e relacionar o

quantitativo de pesquisas acadêmicas, especificamente na

modalidade Iniciação Científica, direcionadas para este tema.
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O trabalho utilizou o banco de dados da Secretaria de Saúde do Estado de

Alagoas referentes aos registros no período de 2014 a 2018 e ainda, os

dados relativos a produção científica da IES, através do departamento de

pesquisa, nos últimos 4 anos.

Os números apresentados demonstram um aumento considerável no número

de frequências para as doenças relacionadas, registrando um total de 3908

novos casos. O maior percentual, 80% dos registros corresponde a novos

casos de tuberculose. Em contrapartida, identificamos um aumento no

número de pesquisas acadêmicas direcionadas na área da saúde, no mesmo

período. No entanto, nos anos de 2014 e 2015 não foram identificados

pesquisas direcionadas para as doenças negligenciadas (DN). Já nos anos

de 2016, a instituição apresenta uma elevação de 22% na produção de

pesquisas científicas na área da saúde, em 2017 o número de pesquisas na

área da saúde apresenta um incremento de 50% e em ambos os anos as

pesquisas relacionadas as DN representaram 10% de toda a produção. E

apenas 01 pesquisa direcionada para a Tuberculose.

O levantamento das informações e o estabelecimento da correlação entre a

produção científica e as DN, estabelece a prerrogativa de que mesmo com

uma ampla produção acadêmica e com a frequência relativa de novos casos,

o tema não estabelece uma relação investigativa, diante dos pesquisadores.

A análise suscita que a produção nacional acompanhe a mesma projeção. E

efetivamente, diminua a probabilidade de novos medicamentos e novas

terapias para o tratamento. Assim, após esta etapa, o estudo continua

tomando como parâmetros os indicadores de produção científica nacional.


