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Políticas públicas carecem de monitoramento e avaliação
Tema será debatido na plenária de abertura da 11ª edição do ENIFarMed

Qual é a grande dificuldade vivenciada pelas políticas
públicas da saúde? Segundo Jamaira Giora, consultora
convidada para compor a plateia da primeira plenária da
edição 2017 do ENIFarMed, o principal problema está na
falta de monitoramento e avaliação. Para ela, que já
atuou no Ministério da Saúde, na Anvisa e hoje é
membro de uma consultoria privada, “a avalição das
políticas públicas é tão ou mais importante do que sua
formulação e implantação”.
O tema, que anualmente integra a agenda de conteúdo do ENIFarMed, volta
à grade de programação na plenária “Políticas Públicas para Inovação e
Acesso”, sessão que será realizada logo após a abertura do evento, no dia 4
de dezembro, e contará com a participação de representantes de todos os
players do setor.
Enfatizando a importância do acompanhamento completo das políticas
públicas para um resultado eficaz, Jamaira acredita que há um duplo
equívoco no sistema atualmente utilizado: enquanto o processo não é
monitorado, as participantes se acomodam e deixam de cumprir suas
obrigações. Como resultado, temos uma política ineficiente e que frustra as
expectativas de todos os envolvidos.
Sob o comando de Ricardo Barros, a atual gestão do Ministério da Saúde
tem se posicionado fortemente contra PDPs que não entregam o resultado
esperado, chegando inclusive a extinção de grande parte das parcerias tidas
como improdutivas. E, para Jamaira, o resultado positivo só virá com essa
mudança de posicionamento. “As políticas vão ficando ruins pois não
evoluem. E elas só começarão a evoluir se forem monitoradas, avaliadas,
ajustadas e cobradas. Este é o grande foco de todas as políticas públicas na
área de saúde e de medicamentos, que são as do meu entendimento”,
complementa.
A análise completa deste cenário aliada à busca por soluções e melhorias
será traçada durante a plenária que contará com apresentações de João
Paulo Pieroni, do BNDES; Leonardo Paiva, da Anvisa; Rodrigo Silvestre, da
SCTIE/MS; Marco Aurélio Krieger, da VPPIS/Fiocruz e Joel Keravec, da DNDi
América Latina. Na plateia convidada, ao lado de Jamaira, estarão Norberto
Rech, da UFSC; e o consultor Pedro Palmeira.
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Não deixe de se inscrever para participar dos dois dias de ENIFarMed. O
cadastro deve ser feito no portal do evento ou clicando AQUI.

http://mkt.protec.org.br/vl/da7a3c95e-00aa99f4c1-ac76-5a87807-c5ca9c9eHzeMVZJeh98e33b1546f9c

2/2

