MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - DECIT
Ata da IV Reunião do Conselho Consultivo da EVIPNet Brasil

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da EVIPNet Brasil realizada no dia
18 de setembro de 2012, às 14:30 h, na sala de reunião da Conep, Anexo II do Ministério
da Saúde, 510 Norte. Sob a coordenação do Jailson de Barros Correia, diretor do
Departamento de Ciência e Tecnologia e com a presença dos seguintes representantes
das instituições e unidades do MS membros do Conselho:
Departamento de Ciência e Tecnologia – SCTIE/MS
Secretaria executiva
Jailson de Barros Correia
Marina dos Santos Natividade Alves
Eliana Carlan
Maria Augusta Rodrigues Gomes
Nathan Mendes Souza
Fabiana Carneiro de Araújo Costa
Flavia Reis Ribeiro
REBRATS
Flavia Elias
Marcus Tolentino Silva
Secretaria Executiva – SE/MS
Giliate Cardoso Coelho Neto
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa – SGEP/MS
Luiz Odorico Monteiro de Andrade
André Luis Bonifácio
Lucélia Silva Nico
Secretaria de Saúde Indígena – SESAI/MS
André Luiz Martins
Secretaria de Assistência à Saúde – SAS/MS
Itajaí de Albuquerque
Celeste de Sousa Rodrigues
Secretaria de Vigilância Sanitária – SVS/MS
Michele Havro
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – SGTES/MS

Aline Azevedo da Silva
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS
Jorge Barreto
Representação OPAS/OMS do Brasil
Natália Veloso
Centro Latino-Americano de Informação em Ciências da Saúde - BIREME
Verônica Abdala
Maristela Takeda
Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz
Paula Xavier dos Santos
O Conselho Nacional de Saúde, Abrasco e o Conass, membros do Conselho, não
enviaram representantes para a Reunião.
Pauta da Reunião
•
•
•
•
•

•
•

Apresentação dos representantes do Conselho Consultivo EVIPNet;
Aprovação da ata da III Reunião do Conselho Consultivo;
Proposição de ampliação do Conselho Consultivo com as outras quatro secretarias
do MS;
Apresentação da Rebrats como parceira nas ações da EVIPNet;
Definição dos temas dos próximos 02 Policy Briefs;
Definição de datas para as oficinas dos grupos de trabalho responsáveis
pela elaboração dos Policy Briefs;
Discussão de estratégias de disseminação dos Policy Briefs;
Discussão e aprovação do Plano de Trabalho EVIPNet Brasil para 2012/2013.

1. A reunião foi aberta por Jailson de Barros Correia, diretor do Decit, dando boas
vindas e com a apresentação de cada um dos representantes do Conselho
Consultivo presentes. Em seguida Jailson apresentou a EVIPNet no contexto do
MS.
2. Odorico Monteiro, secretário da SGEP, se apresenta de forma favorável e apoia a
iniciativa EVIPNet como pesquisador e cientista e sugere alguns desafios
estratégicos para as ações da EVIPNet:
Devemos “pensar cientificamente a política e politicamente a ciência” e termos
inteligência de governança para tomada de decisão;
Incentivo a produção científica e construção de alianças nacionais para ampliar
as publicações científicas e promover a “popularização” das evidências por
meio da “knowledge translation”, ou seja, a tradução da linguagem científica
para a linguagem popular com o objetivo de favorecer a disseminação dos

policy briefs, aproximar os pesquisadores dos gestores e facilitar o processo de
tomada de decisão;
Incentivar editores e pareceristas ofertando bolsas e promover o próximo
encontro de editores em Brasília;
Reunir pesquisadores para construção de agenda estratégica de médio e longo
prazo para canalizar a gestão do conhecimento e como os gestores irão se
apropriar desse conhecimento (5565 gestores municipais e 27 secretarias).
3. Jailson submete a aprovação da ata da III reunião. Veronica (Bireme) comunica
que todas as atas das reuniões do conselho estão disponíveis no site da EVIPNet e
sugere que Jorge faça uma breve apresentação do andamento da EVIPNet Brasil
para os novos participantes:
A EVIPNet Brasil se alinha na visão da rede mundial de promover e integrar a
conexão entre a pesquisa e a formulação de políticas públicas “é fundamental
pensar na política não só na sua produção, mas na sua aplicação” e isso é feito
baseado em problemas apontados na saúde e buscas de evidências para a
criação de políticas sistematizadas.
4. Após as palavras de Jorge o grupo acorda que a ata da III reunião, o link da rede
EVIPNet Brasil e a apresentação do Jorge serão encaminhados a todos os
representantes do conselho consultivo, bem como a ata da IV reunião.
5. Jailson lê as atribuições da secretaria executiva e abre para a manifestação de
todos quanto à definição dos próximos dois policy briefs. São apontados os temas:
“mortalidade materna e quase perda (near missing)” e “crack”. Sugere-se a
utilização da Rede Cegonha na disseminação do policy brief sobre “mortalidade
perinatal” junto ao comitê integrante do Diálogo Deliberativo:
Verônica retoma como foi a elaboração do 1º policy brief (mortalidade perinatal)
e sugere que seja encerrado mesmo sem ter completado o ciclo com o diálogo
deliberativo;
Itajaí (SAS) pondera que o documento é válido como tema prioritário de
governo e acha que o Diálogo Deliberativo deve acontecer e que o 1º policy
brief deve ser revisado;
André Luis (SGEP) discorre sobre o 1º policy brief como sendo um tema
relevante e está próximo de assuntos e redes atuais, porém deve-se abreviar o
tempo de conclusão do ciclo. André também sugere a abertura do diálogo da
pesquisa para a construção e ampliação da utilização por gestores e a
articulação do tema na pauta junto ao Comitê Intergestor Tripartite (CIT) e o
Conselho Nacional de Saúde. A retroalimentação dos que estão no dia a dia
pode qualificar a produção da EVIPNet;
Jailson retoma os temas do 2º e 3º policy briefs que são aceitos por
unanimidade;

6. Flávia (Decit) apresenta a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde Rebrats e a possibilidade de colaboração junto a iniciativa EVIPNet na elaboração
de policy briefs e divulgação da rede no Portal Rebrats.
7. Aline sugere a divulgação do link do portal EVIPNet no Portal de evidências em
saúde da SGTES em parceria com a CAPES.
8. Paula (Fiocruz) comenta que a Fiocruz é produtora de evidências e pode ser um
centro operativo em conjunto com o Decit.
9. Com a ausência de Jailson, Marina (Decit) assume a coordenação da reunião
propondo a formação de grupos de trabalho para a elaboração dos policy briefs 2 e
3 que tiveram as temáticas decididas nesta reunião. As áreas técnicas presentes
na reunião se comprometeram em indicar técnicos para formação dos grupos em
breve devido à urgência e brevidade de tempo.
10. Marina agradece a presença de todos e dá a reunião por encerrada.

