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“Ferramentas SUPPORT para Políticas Informadas por Evidências”
Brasília, DF 15 de março de 2013
O Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde (MS), representando a Secretaria Executiva da
Rede EVIPNet Brasil, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial
da Saúde (OPAS/OMS) realizou no dia 15 de março de 2013, na Fundação Oswaldo Cruz, sala 04,
reunião com técnicos integrantes da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN) da
Secretaria de Assistência à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde, para apresentação das ferramentas
SUPPORT para Políticas Informadas por Evidências, com o propósito de dar continuidade ao trabalho
da EVIPNet Brasil.
A reunião ocorreu em Brasília e teve como objetivo fomentar a cultura institucional do uso
de evidência de pesquisa, por meio da sensibilização de servidores e colaboradores da Área TécnicaAlimentação e Nutrição para a utilização das ferramentas SUPPORT da metodologia EVIPNet para
incentivar o uso sistemático de evidências científicas no processo de tomada de decisão e na
formulação e implementação de políticas públicas informadas por evidências.

Foto oficial dos participantes e facilitadores da Reunião técnica sobre as Ferramentas SUPPORT

1 Audiência
A reunião contou com dois facilitadores e 18 participantes, predominantemente, técnicos da
Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN) do Departamento de Atenção Básica (DAB) da
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde (MS), representantes da Secretaria
Executiva da EVIPNet Brasil e convidados da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal.

2 Contexto
A decisão de fazer esta reunião surgiu durante a capacitação nas ferramentas SUPPORT
realizada em dezembro de 2012 quando foi iniciado um trabalho na temática de alimentação e
nutrição. A reunião capacitou alguns técnicos e criou-se um grupo de trabalho que iniciou a
elaboração de uma síntese de evidências sobre o tema Hipovitaminose A. A intensão desta reunião
foi de apresentar a metodologia EVIPNet e as ferramentas SUPPORT para outros técnicos da CGAN
que não estavam presentes na reunião de capacitação.

3 Objetivos e Metodologia
A reunião teve como objetivos promover a cultura do uso de evidências de pesquisa;
apresentar a metodologia e treinar os participantes nas ferramentas SUPPORT e promover o
intercâmbio entre representantes das áreas técnicas do Ministério da Saúde. Para que tais objetivos
fossem alcançados, seguiram-se algumas etapas estabelecidas na programação: a) apresentação da
EVIPNet Global, Américas, do Brasil e de experiências exitosas de produção e uso de sínteses de
evidências; b) apresentação dos temas prioritários do MS enfocando o contexto, opções de
enfrentamento do problema e iniciativas governamentais existentes; c) apresentação de etapas para
a preparação de sínteses de evidências: modelos, definição do problema, busca de evidências; d)
apresentação de instrumentos de avaliação de evidências; e) trabalhos em grupos; f) caracterizando,
avaliando e implementando as opções; g) elaboração de síntese de evidências; e h) avaliação da
reunião. Para o melhor desempenho das tarefas, os participantes foram divididos em grupos e
contaram com a supervisão dos facilitadores durante a execução de suas atividades.

4 Resultados
Durante a reunião foram organizados os grupos de trabalho sobre o tema (Hipovitaminose A)
no sentido de desenvolver uma síntese de evidências em saúde. Ao final da capacitação os trabalhos
estavam avançados, tendo previsão de encaminhamento da síntese para revisão de mérito no
segundo semestre de 2013.

5 A reunião em detalhes
Facilitadores
Foram convidados dois facilitadores: Nathan Souza - consultor EVIPNet Brasil; e Maria Augusta
Gomes, técnica do MS, ambos da Secretaria Executiva EVIPNet.
Participantes

A reunião contou com os dois facilitadores e 18 participantes, técnicos da Coordenação Geral de
Alimentação e Nutrição da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde e representantes
da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal.
Tipo de evento
O evento foi uma reunião de apresentação das ferramentas SUPPORT da metodologia EVIPNet e
treinamento dos participantes.

Encaminhamentos
Ao encerramento da reunião, ficou em andamento uma síntese de evidências para políticas de
saúde na temática “Hipovitaminose A”.
Tópicos de regionalização
A reunião aconteceu internamente com técnicos do Ministério da Saúde. 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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