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RELATÓRIO TÉCNICO
Reunião técnica
“Ferramentas SUPPORT para Políticas Informadas por Evidências”
Brasília – DF, 23 de abril de 2013

A Secretaria Executiva da Rede para Políticas Informadas por Evidências – EVIPNet Brasil,
representada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia e
Insumos Estratégico do Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana da
Saúde (OPAS), realizou em 23 de abril 2013 reunião de apresentação das ferramentas SUPPORT para
Políticas Informadas por Evidências para técnicos integrantes da Secretaria de Atenção à Saúde, da
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde e para
pesquisadores da Universidade de Brasília e da OPAS.
A reunião ocorreu em Brasília e teve como objetivo apresentar aos servidores, colaboradores
e pesquisadores o uso das ferramentas SUPPORT e metodologia desenvolvida pela EVIPNet. Essa
iniciativa faz parte de um conjunto de atividades da Secretaria Executiva da Rede EVIPNet Brasil que
visa sensibilizar e promover o uso sistemático de evidências científicas no processo de tomada de
decisão e na formulação e implementação de políticas públicas informadas pelas melhores
evidências.

Foto oficial dos participantes e facilitadores da reunião técnica nas Ferramentas SUPPORT

1 Audiência
A reunião contou com onze participantes, entre técnicos da área técnica da Saúde da Mulher
do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas da Secretaria de Atenção à Saúde e da área
técnica de Avaliação de Tecnologias em Saúde do Departamento de Ciência e Tecnologia da
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (MS), da
Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil (OPAS/OMS) e da Universidade de Brasília (UnB).

2 Contexto
A decisão de fazer esta reunião surgiu da necessidade de apresentar e inteirar os gestores e
técnicos do MS na metodologia EVIPNet e nas ferramentas SUPPORT, na perspectiva de poder
replicar a capacitação para outros técnicos da SAS e SCTIE que não estavam presentes na reunião e
também dar seguimento a síntese de evidência para política no tema “mortalidade materna e near
miss” iniciada na Oficina de capacitação em dezembro 2012.

3 Objetivos e Metodologia
A reunião teve como objetivos promover a cultura do uso de evidências de pesquisa,
apresentar a metodologia EVIPNet e as ferramentas SUPPORT, promover o intercâmbio entre
representantes das áreas técnicas do Ministério da Saúde e apresentar o andamento da síntese de
evidências para políticas no tema: Mortalidade materna e near miss. Para tanto, seguiram-se
algumas etapas estabelecidas na programação: a) apresentar de forma sintética a EVIPNet Global e
Brasil; b) sensibilizar, introduzir e fortalecer a compreensão de princípios-chave de tradução do
conhecimento; c) sintetizar a utilidade das ferramentas SUPPORT para formular políticas, programas
e ações de saúde informadas por evidências e d) dar seguimento a síntese de evidência para política
no tema “mortalidade materna e near miss”

4 Resultados
A reunião possibilitou o intercâmbio e fortaleceu o diálogo entre a EVIPNet e as áreas
técnicas do Ministério da Saúde e a discussão do andamento da síntese de evidências para política:
mortalidade materna e near miss.

5 Reunião em detalhes
Facilitadores
Participaram como facilitadores: Nathan Souza – consultor EVIPNet Brasil e Marina Alves –
técnica da Secretaria Executiva da EVIPNet Brasil.
Participantes
A reunião contou com onze participantes, entre eles, técnicos e consultores do Ministério da
Saúde e pesquisadores da Universidade de Brasília e da OPAS/OMS.

Tipo de evento
O evento foi uma reunião de apresentação da metodologia EVIPNet e das ferramentas
SUPPORT e dar continuidade à síntese de evidência para políticas: “mortalidade materna e near
miss”.
Encaminhamentos
No fechamento da reunião ficou definido o encaminhamento da síntese de evidências para
políticas no tema de “mortalidade materna e near miss” para a revisão de mérito.
Tópicos de regionalização
A reunião aconteceu em nível local, reunindo gestores e técnicos do Ministério da Saúde e
pesquisadores da OPAS/OMS e UnB. Os relatórios e os tópicos trabalhados durante a reunião serão
disponibilizados no portal EVIPNet Brasil, assim como as sínteses de evidências para políticas de
saúde, quando concluídas.
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