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

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da EVIPNet Brasil realizada no dia
23 de maio de 2013, das 14:00 às 16:00, na sala de reunião nº 05 da Fundação Osvaldo
Cruz (Fiocruz), Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, Bloco Educacional, Térreo –
Avenida L3 Norte, Brasília (DF). Sob a coordenação de Jorge Barreto e Nathan Mendes
Souza, representantes do Departamento de Ciência e Tecnologia e com a presença dos
seguintes representantes das instituições e unidades do MS membros do Conselho:
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A Secretaria Executiva, Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, Secretaria de
Saúde Indígena e Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde não
enviaram representantes para a Reunião.
Pauta da Reunião
•
•
•
•
•

•

Abertura oficial;
Apresentação dos representantes do Conselho Consultivo EVIPNet;
Apresentação e aprovação da ata da IV Reunião do Conselho Consultivo;
EVIPNet Brasil – passado e presente;
Discussão sobre:
andamento da produção dos PB;
novos problemas prioritários;
plano de difusão e disseminação das atividades e produtos da EVIPNet
Brasil;
data para os próximos diálogos deliberativos;
deliberação sobre próximos passos da EVIPNet Brasil (agendar VI Reunião
do CC entre 02 a 06/12/2013).
Encerramento.

1. A reunião foi aberta por Nathan Mendes Souza dando boas vindas. Jorge Barreto
conduz a reunião com a apresentação de cada um dos representantes do
Conselho Consultivo presentes.
2. Em seguida Nathan apresentou a EVIPNet – Passado e Presente no contexto do
MS.
3. Christophe demonstra preocupação sobre baixo desenvolvimento da EVIPNet no
período entre 2011 e 2012 e indaga sobre estratégias para que tal não volte a
ocorrer. Ana Goretti complementa que tem pontuado em todas as reuniões do
conselho consultivo a importância da participação das áreas técnicas nas reuniões
do conselho.
4. Patrícia esclarece que não é membro do conselho, nem está representando a
Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) e que foi convidada para a reunião por estar
diretamente envolvida no desenvolvimento de uma síntese de evidência para
política sobre “Alimentação e Nutrição” coordenada pela EVIPNet Brasil.

5. Andreia apresenta o portal da EVIPNet, gerenciado pelo Decit e Bireme e suas
estatística de acessos. Jorge complementa com a necessidade de aprimorar a
disseminação do portal para ganhar mais visibilidade do MS, para isso sugere a
divulgação do link do portal nos sites dos parceiros. Andreia sugere criação de um
folder para divulgar o site. Outra sugestão de melhoria no portal foi a criação de
uma aba no menu principal para disponibilização de multimídia.
6. Nathan conduz a reunião com os informativos:
Andamento das sínteses de evidências para políticas: revisão da
“mortalidade perinatal” está revisada e o diálogo deliberativo deve acontecer
em junho de 2013 em Recife-PE.
As sínteses de “mortalidade materna e near miss” e “deficiencia de vitamina
A” estão na fase de revisão de mérito
A síntese sobre “crack” evoluiu muito pouco.
7. Jorge propõe sensibilizações nas áreas técnicas com capacitações de curto prazo,
ou um dia de imersão sobre a metodologia. Goretti questiona uma forma de atingir
os tomadores de decisão das áreas que já podem estar trabalhando com esse
método porém sem a sistematização adequada.

8. Nereu acrescenta que as prioridades devem estar se alinhar ao Plano Nacional de
Saúde. Sugere que a EVIPNet Brasil seja apresentada aos secretários no
colegiado do ministro, bem como a apresentação e divulgação das ferramenta da
EVIPNet nas câmaras técnicas da CIT e depois junto à assembleia de secretários.
9. Patrícia sugere que a EVIPNet participe das reuniões de colegiado das áreas de
saúde mental e materna, realizadas às quartas-feiras. Outra proposta de
divulgação da EVIPNet é articular com os laboratórios de inovação da OPAS.
10. Elton propõe matriciar a EVIPNet, definindo estratégias para atuar com as áreas
técnicas, estados e municípios, e assim ganhar espaço no Cosanems.
11. Jorge comenta que, nos últimos anos, a EVIPNet Brasil participou nos eventos do
Conasems, porém não conseguiu avançar em adesões e desdobramentos
concretos posteriores aos congressos.
12. Nathan apresenta os novos Núcleos de Evidências – NEv que serão implantados e
o primeiro diálogo deliberativo que acontecerá em Recife.
13. Quanto aos temas prioritários para produção de novas sínteses de evidências para
políticas, Jorge sugere que as áreas técnicas pensem em estratégias para
selecionar os temas.

14. Leonor sugere convidar para fazer parte do conselho consultivo mais
representações da área acadêmica como por exemplo a Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência.
15. Marcus sugere colocar na pauta da próxima reunião, uma agenda de colaboração
técnica com a Rebrats para documentar um termo de cooperação
EVIPNet/REBRATS.
16. Jorge informa que a próxima reunião deverá acontecer durante o evento do Decit
que será realizado na primeira semana de dezembro de 2013.
17. Com isso, Jorge agradece a presença de todos e dá a reunião por encerrada.

