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RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo situar a temática da saúde no 
que se refere às doenças negligenciadas e a construção da agenda 
para o enfrentamento desta problemática no Brasil. Resgatam-se os 
conceitos e os tipos de agenda, relacionando-os às especificidades 
no contexto brasileiro e às determinações internacionais. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas de Saúde. Agenda. Doenças 
Negligenciadas. 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to place the health issue in relation to neglected 
diseases and the construction of the agenda for tackling this problem 
in Brazil. You rescue the concepts and types agenda, relating them to 
the specific context in the Brazilian and international regulations. 
 
Keywords: Health Public Policy. Agenda. Neglected diseases. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o presente artigo objetiva-se demonstrar, a partir da formulação conceitual 

no campo das políticas públicas, o processo seleção e conformação da agenda de 

enfrentamento às doenças negligenciadas no Brasil considerando, em especial, as 

orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e as influências de Organizações 

Não-Governamentais (ONGs). 

Observa-se que os problemas públicos revelam opções políticas que nem 

sempre coadunam aos anseios da maioria dos membros da sociedade. Condicionados aos 

ditames de mercado as políticas de saúde configuram-se como residuais e inseridas em 

práticas de natureza assistencialista. 

Propõe-se neste espaço trazer algumas reflexões em torno dos seguintes 

questionamentos: Por que as doenças negligenciadas ainda fazem parte do cotidiano de 

grande parcela da população? Quais são os imperativos que desafiam a adoção de políticas 

públicas para o enfrentamento das doenças negligenciadas? De que maneira está 

estruturada a agenda para o enfrentamento das doenças negligenciadas no Brasil? 

Utilizou-se o método de análise de conteúdo ao perceber que a atuação do Estado é 

consequência de um ambiente de pressão e confronto de interesses e manifesta-se tanto à 

lógica da direita quanto à lógica da esquerda e seus comprometimentos. Recorreu-se ao 

procedimento bibliográfico e documental, partindo das diretrizes políticas internacionais e 

estratégias governamentais em âmbito nacional. Como pressuposto fundamental temos a 

compreensão que a realidade é dinâmica e plural, constituída a partir de contradições que 

ensejam avanços e retrocessos. No que tange ao enfretamento das doenças negligenciadas 

percebe-se que a estrutura governamental apresenta políticas públicas assistemáticas e 

fragmentárias. O que exige um processo que pesquisa que seja capaz de desvelar o sentido 

da construção da agenda pública a partir dos atores, dos interesses e das racionalidades 

presentes no sistema. 

 

2 DOENÇAS NEGLIGENCIADAS: considerações preliminares 

 

O conceito de direito à saúde enquanto “completo bem-estar físico, mental e 

social e não apenas a ausência de doenças” foi delineado em 1948 pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e reproduzido em maior ou menor medida em documentos 

normativos dos mais diversos países, ainda assim, a par da temporalidade a temática da 

saúde e suas interfaces revelam que a integralidade de bem-estar encontra-se envolta numa 

miríade de interesses difusos. 
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O caso das doenças negligenciadas4 é emblemático. Diante de tantas 

transformações tecnológicas e científicas que propiciam diariamente a cura para as mais 

diversas enfermidades tais como câncer, problemas do coração e diabetes, as doenças 

negligenciadas continuam no cotidiano de diferentes países. Malária, leishmaniose, Doença 

de Chagas, tuberculose, hanseníase e tantas outras continuam dando causa a significativa 

morbidade e mortalidade, sobretudo nos países em desenvolvimento (TROUILLER et al., 

2002, p.2188). 

São consideradas doenças negligenciadas àquelas afetam 

desproporcionalmente as populações dos países em desenvolvimento, que exigem novos 

produtos, ou seja, não existem produtos para prevenção e tratamento ou os produtos 

existentes precisam ser melhorados ou complementados por outros. Além disso, existe uma 

falha de mercado5 e, consequentemente, falhas de sistemas de saúde (MOREL, 2011) 

As falhas de mercado correspondem ao desinteresse que a indústria 

farmacêutica possui de produzir os medicamentos destinados aos mais carentes uma vez 

que os consumidores  não dispõem de condições financeiras para adquiri-los. Diante da 

ausência de lucratividade, o nível de inovação dessas doenças é muito baixo (Morel, 2011). 

Já as falhas de sistemas de saúde apresentam-se como a ausência de uma boa 

governança, prioridades e novas estratégias políticas que proporcionem resultados 

satisfatórios. Se pensarmos que no Brasil as doenças negligenciadas são conhecidas como 

doenças perpetuadoras da pobreza, é de se esperar que ao vislumbrar índices melhores de 

distribuição de renda, as pessoas igualmente apresentem um melhor nível de saúde. 

Pela análise da agenda da política de saúde no Brasil observa-se que as 

doenças encontram-se fora da agenda de Pesquisa e Desenvolvimento das grandes 

                                                           
4
  O termo ―doenças negligenciadas‖ é recente e polêmico, proposto na década de 70 por um 

programa da Fundação Rockefeller denominado ―the Great Neglected Diseases, coordenado por 

Kenneth Warren. Em 2001, no entanto, juntamente com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e os 

Médicos sem Fronteiras (MSF), uma nova classificação foi proposta, segundo a qual utiliza-se a 

divisão em doenças globais, negligenciadas e mais negligenciadas. No Brasil, a subcomissão especial 

destinada a analisar e diagnosticar a situação em que se encontram as políticas de governo, criada em 

março de 2013, adota o termo doenças determinadas pela pobreza. 

 Um panorama sobre Doenças negligenciadas pode ser encontrado pela Organização Não-

Governamental Drugs for Neglected Diseases Initiative – DNDi. Disponível em: 

<http://www.dndi.org.br/pt/doencas-negligenciadas/panorama.html>. Acesso em: 13 jul. 2014. Além 

disso, outras fontes podem ser consultadas, tais como: ACADEMIA BRASILEIRA DE DOENÇAS. 

Doenças negligenciadas. Disponível em: <http://www.abc.org.br/IMG/pdf/doc-199.pdf>. Acesso em: 

13 jul. 2014. ORGANIZAÇÃO  MUNDIAL DE SAÚDE. Report aboout neglected diseases. 

Disponível em:<http://www.who.int/neglected_diseases/2010report/en/>. Acesso em: 13 jul. 2014. 
5
 Entende-se falha de mercado a ausência de mercado comercial para atrair a Pesquisa e o 

Desenvolvimento da indústria privada (MORAN et al., 2009, p.138). 
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indústrias e do investimento dos países desenvolvidos (os principais financiadores da 

indústria farmacêutica). Por se tratarem de doenças globais e, sobretudo, endêmicas em 

países pobres, não existem grandes perspectivas de retorno para o investimento privado em 

novas drogas para essas doenças, quando se compara às possibilidades de lucros obtidos 

com produtos voltados para os mercados dos países desenvolvidos ou para o mercado 

global. 

Todavia, e aqui reside um aspecto fundamental, segundo Ridley (2006), não é 

por falta de conhecimento científico que as drogas deixam de ser desenvolvidas para as 

doenças negligenciadas. A principal barreira, na verdade, é a falta de incentivos financeiros, 

pois muitos compostos promissores não chegam às fases mais caras de desenvolvimento 

de produtos, como é o caso dos testes clínicos na área farmacêutica (RIDLEY et al., 2006, 

p.313). 

Diante desse panorama, busca-se um esforço no sentido de compreender quais 

são as alternativas existentes para a reversão do atual quadro das doenças negligenciadas. 

No Brasil, em março de 2013, foi criada no âmbito da Comissão de Seguridade Social da 

Câmara dos Deputados, a Subcomissão Especial destinada a analisar e diagnosticar a 

situação em que se encontram as políticas de governo relacionadas às doenças 

determinadas pela pobreza.  Tal comissão apresentou como justificativa para a sua criação 

a necessidade de verificar as principais ações, avanços e desafios nas diversas esferas de 

governo, bem como as articulações extrassetoriais para o enfrentamento das doenças 

negligenciadas. (BRASIL, 2013). Com base no presente relatório, identificar-se-ão) os 

avanços e retrocessos na área a partir da construção da agenda para o enfrentamento das 

doenças negligenciadas e os condicionantes de ordem internacional que induziram o Brasil 

à ação no campo da saúde pública. 

 

3 FAZER OU NÃO-FAZER: situando as políticas públicas no cenário das doenças 

negligenciadas 

 

Na dinâmica do convívio em sociedade, os seus membros pactuam acordos, 

elegem representantes, criam instituições e chancelam direitos plasmados em documentos 

normativos que trazem ao público direitos e deveres para todos. Entretanto, o convívio nem 

sempre se traduz em linearidade no campo discursivo e prático. A perspectiva dialógica 

confronta interesses, tensões e problemas existentes em qualquer sociedade.  

Para Dye, (2011) os governos podem agir das mais diversas maneiras. E os 

governos podem, igualmente, escolher fazer algo ou deixar de fazê-lo. Apesar de muitas 

divergências conceituais (LIMA, 2012), os estudos sobre políticas públicas podem elucidar a 
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identificar o conjunto de decisões em torno de um problema público, apresentando as suas 

causas e consequências de determinadas ações (DYE, 2011). 

O modo de resolver os problemas irá depender da capacidade político-

administrativa do Estado de conciliar interesses e divergências entre os seus membros. 

Assim, vislumbra-se a política pública como uma “diretriz para enfrentar um problema 

público” (SECCHI, 2013, p. 2). 

No processo de elaboração de políticas públicas, aqui compreendido como o 

ciclo de políticas públicas, é possível identificar as seguintes fases de acordo com Silva 

(SILVA, 2013, p.31) a saber: a) identificação do problema; b) estabelecimento da agenda; c) 

formulação da política; d) legitimação da política; e) implementação da política e f) avaliação 

da política. É certo que o ciclo alusivo à construção de políticas públicas não se mostra 

como linha reta tanto para os seus formuladores quanto para os membros da sociedade. As 

fases misturam-se às vicissitudes políticas e demandas da sociedade expostas às crises 

financeiras, contingenciamento de orçamentos, desastres naturais, rupturas de ordem 

constitucional, entre outros. 

Nesse ambiente dinâmico e contraditório, os problemas que atingem os 

membros de uma sociedade precisam integrar a agenda pública e, por consequência, ter o 

reconhecimento da sociedade vislumbrando as possibilidades de ação por parte do governo 

sujeito aos grupos de pressão, aos partidos políticos, mídia, opinião pública para que 

revista-se de um objeto de ação política. 

Como fazer isso? De que maneira os problemas são levados à mesa de 

negociação e, ao fim de todo o processo em torno das possíveis soluções, a sociedade 

pode perceber que suas necessidades são satisfeitas ou ao menos, minoradas? Ou ainda: 

por que alguns problemas aparecem na agenda governamental como objetos de ação e 

outros não? 

Esses questionamentos têm acompanhado o processo de compreensão das 

políticas públicas não como um conjunto harmônico, mas circunscrito a lógicas diferenciadas 

de poder que podem transpor determinado objeto de ação política a práticas residuais e, 

portanto, sem mudança na realidade. 

A montagem da agenda é, talvez, o mais crítico dos estágios do ciclo de uma 

política pública na medida em que relaciona os problemas da sociedade e os modos pelos 

quais são enfrentados pelo governo (HOWLETT, 2013).  Não há garantia de que o problema 

será eventualmente abordado mas tão somente de que o governo o levará em consideração 

entre tantos outros problemas existentes na sociedade. 

Progressivamente, a partir de uma abordagem pospositivista, verificou-se que os 

problemas não se apresentam de maneira mecânica, mas sim no curso de um processo 
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dialógico em que as ideias têm significado dentro de um conjunto de oportunidades 

(HOWLETT, 2013). Para entender o processo de construção da agenda, optou-se pelas 

formulações teóricas de Kingdon (KINGDON,2011) uma vez que o referido autor elaborou 

sua análise de construção da agenda nas áreas de saúde e transporte, o que permite uma 

aplicação simétrica em relação às doenças negligenciadas. 

Kingdon (VIANA, 1996) diferencia três tipos de agenda quais sejam: sistêmica ou 

não-governamental, governamental e de decisão.  A primeira faz referência aos assuntos 

que são preocupação do país mas que não tiveram uma atenção devida por parte do 

governo. Na agenda governamental, por conseguinte, os problemas já fazem parte da 

atenção do governo e a agenda de decisão apresenta a lista dos problemas a serem 

decididos.  

As pessoas reconhecem os problemas no seu entorno e podem, através de 

grupos de pressão, atividades políticas, pressionar por decisões. Para entender melhor 

como os problemas surgem, Kingdon (KINGDON,2011, p. 196) aduz que a chave para ter 

as respostas está nos participantes, pois através dos processos eles poderão modificar a 

agenda ou ainda propor alternativas.  

Quanto aos participantes, pode-se fazer referência a dois tipos, os 

governamentais e os atores não-governamentais. O primeiro grupo é formado pelo alto 

escalão da administração, tais como presidente, staff do Executivo e os políticos nomeados 

para cargos públicos; pelo funcionalismo de carreira e parlamentares do Congresso (VIANA, 

1996). Em relação aos atores não-governamentais tem-se a existência de grupos de 

pressão, grupos de interesse, pesquisadores, mídia, partidos políticos e opinião pública 

(VIANA, 1996). Esses dois tipos ainda podem comportar uma subdivisão em atores visíveis 

e atores invisíveis. Aos primeiros caberia a influência na formação da agenda e quanto aos 

subsequentes, as formulações de alternativas (VIANA, 1996). 

Existe, de acordo com o autor, uma diferença entre problemas e questões, ao 

que ele denomina conditions. Uma questão resulta no problema quando os formuladores de 

políticas acreditam que devem fazer algo a respeito, a depender da forma como apreendem 

e interpretam as questões. As questões que violam valores considerados de suma 

importância em uma sociedade podem resultar na formulação de problemas. Na proposta de 

Kingdon, são fatores importantes os indicadores, eventos fortuitos, crises e a avaliação das 

ações governamentais (feedback). Os indicadores são usados como medidas de aferição da 

magnitude de alguma questão, como por exemplo, custos de eventuais programas e, dessa 

forma, quanto maior dimensão tiver uma questão, tem-se grandes chances de atrair a 

atenção do governo (KINGDON, 2011, p.197). 
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Além dos indicadores, os problemas são perceptíveis a partir de eventos como 

crises, desastres que chamam a atenção para determinado assunto.  O feedback, isto é, a 

avaliação das ações governamentais através da implementação, o cumprimento de metas, 

consequências não antecipadas são possibilidades que trazem os problemas para o centro 

da atenção dos formuladores de políticas (CAPELLA, 2007). 

O reconhecimento de um problema reveste-se de grande importância na 

formação da agenda uma vez que, a partir de sua definição, outras abordagens são levadas 

em consideração bem como as alternativas podem ser vislumbradas sob óticas 

diferenciadas. Nessa perspectiva, os atores detêm uma poderosa ferramenta no sentido de 

impulsionar os problemas para a agenda pública. Para Kingdon, a mudança da agenda é o 

resultado da convergência de três fluxos (streams), a saber: problemas, soluções e política 

(CAPELLA, 2007). 

Após a digressão sobre os problemas, é possível antever o fluxo das soluções. A 

metáfora à seleção natural de ordem biológica proposta por Kingdon demonstra que o fluxo 

de soluções está sujeito à combinações e recombinações de novas ideias. Os critérios para 

atacar a raiz de um problema devem ser observados (KINGDON, 2011). O terceiro fluxo, 

composto pela dimensão política, apresenta sua própria dinâmica e regras. Aqui, devem ser 

construídas pontes em um processo de negociação política e coalizões.  Podem existir 

momentos propícios para algumas ideias virem ao campo político ou ainda serem 

descartadas, e ainda a existência de forças políticas organizadas, exercidas pelos grupos de 

pressão. Mudanças na estrutura governamental potencializam a inclusão de novos itens na 

agenda (CAPELLA, 2007). 

Pode-se inferir que diante do modelo de fluxos proposto por Kingdon, a 

formação da agenda não se apresenta sob a forma estática de ação política; ao contrário, 

abrem-se novas perspectivas desde a inclusão de novos atores, percepção dos momentos 

políticos e o desenrolar das alternativas em âmbito governamental. Dessa forma, objetiva-se 

problematizar as questões relacionadas as induções, de ordem nacional e internacional, que 

levaram as doenças negligenciadas à pauta governamental no estado brasileiro, buscando 

refletir sobre os limites e possibilidades da agenda governamental no enfretamento dessa 

questão.  

 

4 A AGENDA PARA AS DOENÇAS NEGLIGENCIADAS 

 A agenda para doenças negligenciadas teve a indução, no âmbito internacional, 

a partir da criação do Departamento de Doenças Tropicais na Organização Mundial da 

Saúde (OMS), responsável pela coordenação e suporte às políticas públicas dos Estados-
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Membros na prevenção, eliminação e erradicação de doenças negligenciadas, incluindo 

também o controle de zoonoses (OMS, 2014). 

O foco da atuação da OMS era demonstrar que a inércia governamental na área 

de saúde pública no que tange às doenças negligenciadas resultaria na permanência de 

fatores socioeconômicos insustentáveis a longo prazo e que não seriam revertidos em 

qualidade de vida da população (OMS, 2003).  

Através da quantificação expressa em números e cifras, a OMS demostrou o que 

somente fazia parte da realidade latente dos excluídos: o percentual de mortes da 

população em situação de pobreza apresentou uma variação de 32% a 42% enquanto que o 

percentual de mortes entre os ricos teria declinado na ordem 44%. E concluiu que, se 

houvesse a redução da desigualdade econômica entre os pobres, promovendo uma 

diminuição da distância que os separa socialmente, ter-se-ia um aumento de até 4 (quatro) 

anos na expectativa de vida dos excluídos (OMS, 2003). 

Desde então, a OMS vem direcionando o esforço político dos Estados-Membros 

no sentido de operacionalizar um plano global para a erradicação das doenças 

negligenciadas. Apesar do fato de algumas doenças não figurarem no desafio à saúde de 

alguns países, sobretudo os países desenvolvidos, a necessidade de apresentar respostas 

é imperativa. Por essa razão, em 2008 a OMS elaborou o Plano de Ação em Inovação, 

Propriedade Intelectual e Saúde Pública o qual tinha como objetivo propor estratégias de 

prioridade na pesquisa e desenvolvimento; aprimorar a capacidade de inovação nos países; 

desenvolver um financiamento sustentável de política de financiamento e transferência de 

tecnologia (OMS, 2008). 

A OMS vislumbrou no referido plano a necessidade de direcionar toda a 

atividade de pesquisa científica, aqui compreendendo o desenvolvimento de novos produtos 

voltados para a erradicação das doenças negligenciadas. Outrossim, como as pesquisas na 

área de saúde têm um aporte financeiro condicionado aos determinantes de mercado, 

caberia aos países atrair o investimento privado através do mecanismo de compras 

governamentais ou ainda pelo financiamento de organizações não-governamentais, como 

Bill e Melinda Gates, Welcome Trust, Policy Cures, Bio Ventures entre outros (OMS, 2008). 

A avaliação das estratégias no Plano de Ação em Inovação, Propriedade 

Intelectual e Saúde Pública foi adiada para o ano de 2016. No entanto, em 2010, a OMS 

resolveu criar um Grupo Especializado em Pesquisa e Desenvolvimento a quem caberia a 

tarefa de apresentar ferramentas que deveriam ser utilizadas pelos países na área de 

doenças negligenciadas (OMS, 2012). 

O Grupo de especialistas, assim, levou à Assembleia Mundial da Saúde em 

2013 a proposta de um Tratado Global em Pesquisa e Desenvolvimento o qual até o 
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presente momento não foi negociado tampouco levado em votação. À primeira vista, o que 

se apresenta é que as doenças negligenciadas só fazem parte do debate político na OMS 

quando os indicadores de mortalidade não apresentam melhoras e doenças reemergentes 

voltam a ameaçar os sistemas de saúde pública em todo o mundo, como por exemplo, o 

ebola. 

Nesse sentido, a organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras 

(MSF) tem atuado de forma proeminente chamando a atenção para o fato de que, apesar 

das transformações sem precedentes no campo da saúde, os seus benefícios não têm sido 

distribuídos de forma igualitária em todos os países (MSF, 2001). Ao longo de 25 anos de 

desenvolvimento de medicamentos, apenas 15 deles foram indicados para as doenças 

tropicais, cuja incidência é maior nos países em desenvolvimento e tem relação com 

condições climáticas e sanitárias e apenas 2 (dois) medicamentos foram lançados de 

combate à tuberculose (MSF, 2001). 

O problema reside no desequilíbrio causado entre o montante investido em 

pesquisa para os medicamentos destinados às doenças negligenciadas cerca de 10% 

enquanto que 90% do orçamento é gasto em pesquisa para medicamentos relacionados às 

doenças crônicas. Nesse caso, seria dever da indústria envidar esforços e retirar parte de 

seu lucro e destiná-lo às pesquisas com doenças negligenciadas? (MSF, 2001). 

A resposta tende a ser negativa na medida em que os governos devem 

conhecer as necessidades dos seus membros, estejam eles em condições de desigualdade 

ou não.  E é de responsabilidade governamental tomar medidas apropriadas quando as 

forças de mercado parecem falhar (MSF, 2001).  

No Brasil, em que pese o processo de distribuição de renda atualmente em 

curso, os novos problemas de saúde convivem com os antigos resultando em uma 

superposição de padrões de morbimortalidade no país como o aparecimento das doenças 

crônico-degenerativas, a persistência de doenças transmissíveis e a reintrodução de 

doenças como dengue e cólera (BRASIL, 2013). 

Alguns dados inclusive assustam: a tuberculose no Brasil, para o ano de 2011, 

foi de 37,1 casos para cada 100.000 habitantes, considerada alta pelos padrões 

internacionais, com um total de 71 mil casos novos de tuberculose registrados. A 

hanseníase apresentou em 2012 um coeficiente de prevalência de 1,51 casos por 10.000 

habitantes, colocando o país na faixa de média endemicidade. E a malária não fica atrás. 

Atualmente, a doença afeta mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo e tem 

mortalidade comparável à da AIDS (BRASIL, 2013). 

A partir desse diagnóstico, o governo brasileiro procurou articular suas ações de 

forma integrada ao Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério do 
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Desenvolvimento Social e Combate à fome, levando em consideração as determinações da 

Organização Mundial da Saúde bem como a pressão de organizações não-governamentais 

como os Médicos Sem Fronteiras, o DNDi (Drugs for Neglected Diseases Initiave), com 

representação no Brasil.  

Como parte estruturante do Plano Brasil Sem Miséria, no eixo de atuação em 

saúde, o plano inseriu as doenças perpetuadoras da pobreza cuja estratégia de atuação 

ficou a cargo do Ministério da Saúde (BRASIL, 2013). Em função da implementação do 

Plano Brasil Sem Miséria, através do cruzamento do mapa da pobreza com o cadastro da 

Tuberculose e Hanseníase, foi possível perceber que um quarto de pacientes aparecia no 

cadastro único dos programas sociais e 15% encontravam-se inscritos em programas de 

transferência de renda (BRASIL, 2013). Entretanto, não há registros se os pacientes 

recebem o tratamento adequado, incluindo o acesso a medicamentos.  Em razão da falha 

na ciência, os meios disponíveis ao tratamento não chegam a resultar no pronto 

restabelecimento por parte de alguns pacientes, mantendo-se atenuada os efeitos da 

doença (BRASIL, 2013). 

Quanto às ações do Ministério da Saúde e Ministério de Ciência e Tecnologia, o 

governo brasileiro aprovou a Agenda de Pesquisas e Prioridades em Saúde e a melhoria na 

forma de aquisição de insumos destinados aos laboratórios públicos como a Farmanguinhos 

e Biomanguinhos, ambas pertencentes à Fundação Oswaldo Cruz (BRASIL, 2013). A 

Agenda de Pesquisas e Prioridades em Saúde visa incentivar, por meio de editais públicos, 

a parceria entre a indústria farmacêutica e universidades na condução de pesquisas 

direcionadas às doenças negligenciadas. Com um aporte financeiro aproximado de 100 

milhões de reais em 2013, a iniciativa busca contemplar o rol de doenças perpetuadoras da 

pobreza no Brasil (BRASIL, 2013). 

Além disso, contemplou-se o trabalho em rede por meio do financiamento de 

estados estratégicos situados em regiões endêmicas, como o Amazonas, Maranhão, Mato 

Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo para a formação de pesquisa sobre 

malária e dengue, doenças de maior ocorrência nas regiões (BRASIL, 2013). Desta feita, 

percebe-se que houve uma sensível demonstração de preocupação do governo em 

contemplar em suas ações, estratégias na erradicação das doenças negligenciadas, ainda 

que de forma assistemática e fragmentária. O fato novo, já que as doenças da pobreza 

vicejam há tanto tempo no país, é a iniciativa de proporcionar meios nos eixos de mercado, 

por meio das parcerias com as indústrias; no eixo saúde, através da inclusão no Plano Brasil 

Sem Miséria, articulado com outros ministérios, tais como o Ministério da Saúde, Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à fome e Ministério da Ciência e Tecnologia e no 

eixo ciência, ao incentivar a pesquisa na área.  
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5 Considerações finais 

É possível vislumbrar que, no contexto das doenças negligenciadas, as políticas 

públicas para o enfrentamento apresentam falhas, tanto nos eixos saúde, ciência e 

mercado. No eixo saúde, as falhas são sentidas devido à ausência de boas práticas no 

sistema de saúde pública; no eixo ciência, persiste o desinteresse na pesquisa dessas 

doenças e no eixo mercado, não há desenvolvimento de medicamentos na área. 

Verifica-se que os estudos sobre políticas públicas podem elucidar a identificar o 

conjunto de decisões em torno de um problema público, apresentando as suas causas e 

consequências de determinadas ações, embora não exista uma definição perfeita da política 

pública, é possível chegar a um conjunto de elementos norteadores, tais como a 

centralidade do governo, o papel das instituições, a presença de grupos sociais, interesses e 

as interações necessárias que envolvem a natureza da política pública e seus processos. 

Na proposta metodológica do presente artigo, utilizou-se a formulação de 

Kingdon, segundo o qual agenda é a lista de problemas ou assuntos que são levados em 

consideração pelo governo ou por pessoas de fora do setor governamental. Observando 

que os problemas são percebidos a partir de indicadores, feedback, isto é, avaliação 

governamental e eventos ou crises. 

Destacou-se que o reconhecimento de um problema reveste-se de grande 

importância na formação da agenda uma vez que, a partir de sua definição, outras 

abordagens são levadas em consideração bem como as alternativas podem ser 

vislumbradas sob óticas diferenciadas e que a mudança da agenda é o resultado da 

convergência de três fluxos (streams), a saber: problemas, soluções e política. 

Ressaltou-se que, por um lado, as doenças negligenciadas têm recebido 

atenção tanto da Organização Mundial de Saúde, indutora de política na área da saúde nos 

Estados-Membros, quanto de organizações não-governamentais de cunho internacional, por 

outro lado, o governo brasileiro inseriu a temática das doenças negligenciadas no Plano 

Brasil Sem Miséria e fomentou parcerias de pesquisa e desenvolvimento nos estados 

estratégicos e as soluções propostas pelo governo brasileiro mostram-se articuladas no 

âmbito ministerial, ao menos através de sua programação política, exigindo-se, no entanto, 

que o Estado desenvolva suas atividades de enfrentamento de forma mais planejada e 

sistemática. 
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