MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS - SCTIE
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Decit
Ata da VIII Reunião do Conselho Consultivo da Rede para Políticas Informadas por
Evidências - EVIPNet Brasil

Ata da VIII Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da EVIPNet Brasil realizada no
dia 16 de junho de 2015, das 14h às 17h30min, na sala 10, 1º andar do Bloco
Educacional da Fundação Oswaldo Cruz, em Brasília/DF. A reunião ocorreu sob a
coordenação de Jorge Barreto e contou com a presença dos membros do Departamento
de Ciência e Tecnologia, Secretaria Executiva da EVIPNet Brasil, dos representantes das
instituições e secretarias do Ministério da Saúde, membros do Conselho Consultivo:
Secretaria de Ciência Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE
Departamento de Ciência e Tecnologia - Secretaria executiva da EVIPNet Brasil
Eliana Carlan
Jorge Otávio Maia Barreto
Maria Augusta Rodrigues Gomes
Associação Brasileira de Saúde Coletiva – Abrasco
Leonor Pacheco
Centro Latino-Americano de Informação em Ciências da Saúde - Bireme
Verônica Abdala
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – Conasems
Elton Chaves
Conselho Nacional dos Secretários de Saúde – Conass
Nereu Henrique Mansano
Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS/OMS/Brasil
Janaina Sallas
Secretaria de Atenção à Saúde – SAS/MS
Patrícia Sampaio Chueiri

Dentre os membros do Conselho Consultivo da EVIPNet Brasil, não estiveram presentes
ou não indicaram representantes: Secretaria Executiva (SE/MS), Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde (Sgtes/MS), Secretaria de Gestão Estratégica e
Participativa (SGEP/MS), Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai/MS). A Secretaria
de Vigilância em Saúde (SVS/MS) e a Fundação Oswaldo Cruz justificaram as ausências
de seus representantes.

Pauta da Reunião
1. Saudação
2. Relatório de Atividades de 2014
3. Atividades da EVIPNet no ano de 2015
1º Semestre


Capacitações



Oficinas



Andamento da 1ª Chamada EVIPNet



Situação Geral da Rede – Grupos de Trabalho



Andamento do EaD EVIPNet – Políticas Informadas por Evidências



Chamamento Público de Projetos de Pesquisas do Decit (Linha de pesquisa
direcionada à EVIPNet)
2º Semestre



Acompanhamento dos projetos da 1ª Chamada EVIPNet



2ª Turma de EaD EVIPNet – Políticas Informadas por Evidências



I Congresso Norte e Nordeste de Saúde Baseada em Evidências – 26 a 28 de
agosto – Centro de Convenções do Cariri/CE



Diálogo Deliberativo sobre a síntese “Estimulando o uso de Evidências Científicas
na tomada de decisão.”



2º Seminário Internacional de Evidências Científicas para Tomada de Decisão em
Políticas e Programas de Saúde - EVIPNet e Rebrats



Especialização em Gestão de Políticas de Saúde Informadas por Evidências.

4. Sugestões/Outros assuntos

1.
O Coordenador Jorge Barreto iniciou a reunião saudando aos presentes e solicitou
a todos que se apresentassem pessoalmente para dar sequência nos tópicos da pauta.
Informou que na reunião seriam apresentados os relatórios das atividades realizadas pela
rede EVIPNet Brasil no ano de 2014 e no primeiro semestre de 2015, assim como, as
ações previstas para o segundo semestre de 2015.
2.
O relatório demonstrou as atividades realizadas pela Rede EVIPNet Brasil no ano
de 2014. Foram 9 (nove) capacitações presenciais na metodologia das Ferramentas
SUPPORT, o que resultou na criação de 5 (cinco) núcleos de evidências, nas seguintes
instituições: Instituto Nacional de Cardiologia - INC/RJ, Instituto de Saúde da Secretaria
Estadual de Saúde de São Paulo - SES/SP, Universidade Federal de Minas Gerais UFMG/MG, Universidade Regional do Cariri - URCA e Escola de Saúde Pública do
Ceará/CE e uma oficina internacional na cidade de Maputo em Moçambique. No total
foram capacitadas 168 (cento e sessenta e oito) pessoas, envolvendo representantes de
34 (trinta e quatro) instituições. A Secretaria Executiva também produziu e publicou uma

síntese sobre a utilização de evidências na tomada de decisão com o título: “Síntese de
evidência para política de saúde: estimulando o uso de evidências científicas na tomada
de decisão”, distribuída aos presentes durante a reunião. A representante da Abrasco,
Leonor Pacheco, sugeriu que as sínteses e a produção de textos científicos decorrente
das sínteses sejam publicados em revistas científicas, porém, observou que os textos
sejam traduzidos para a língua inglesa por ser este o idioma com maior difusão no meio
científico. Em continuidade às apresentações, foi informado que a Secretaria Executiva
produziu três informes eletrônicos com edições em janeiro, julho e novembro de 2014. Os
representantes ficaram cientes da participação da EVIPNet em diversos eventos
nacionais e internacionais. A Rede EVIPNet organizou, juntamente com a Rede Brasileira
de Avaliação de Tecnologias em Saúde – Rebrats, o 1º Seminário Internacional de
Evidências Científicas para Tomada de Decisão em Políticas e Programas de Saúde em
agosto de 2014, onde abordou os temas: gestão de serviços informada por evidências:
casos e boas práticas; usos e limitações de metodologias de resposta rápida para a
tomada de decisão em serviços, sistemas e políticas de saúde; tradução do conhecimento
e comunicação em saúde; judicialização da política de saúde e o papel das evidências
científica no processo jurisdicional. No referido evento, ocorreu o lançamento da 1ª
Chamada Pública de apoio a projetos de tradução do conhecimento para políticas
informadas por evidências para o fortalecimento do SUS. Encerrando as atividades do
ano, no mês de novembro de 2014, foi ativado o novo portal da EVIPNet Brasil e foi
lançado, durante o Encontro Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde: resultados e
avanços de pesquisas estratégicas para o SUS, evento promovido pelo Departamento de
Ciência e Tecnologia – Decit, o Curso online Políticas Informadas por Evidências (à
distância).
3.
Com referência às atividades realizadas no primeiro semestre de 2015,
aconteceram três capacitações, na ECS/Fepecs, em Brasília, na Secretaria Municipal de
Saúde do Recife/PE e na Secretaria Municipal de Saúde de Sobral/CE, uma oficina
internacional para políticas informadas por evidências na reunião do Mercosul e três
oficinas de aprimoramento direcionadas à Chamada EVIPNet, sendo uma oficina
direcionada para
ajustes de todos projetos selecionados, e, duas oficinas de
aprimoramento realizadas no Instituto Nacional de Cardiologia para os grupos de trabalho
da casa, na cidade do Rio de Janeiro/RJ e outro no Hospital do Coração - HCor, em São
Paulo/SP, na qual participaram três instituições: Instituto de Saúde da Secretaria Estadual
de Saúde de São Paulo, Instituto de Saúde e Sustentabilidade e a Rede Brasileira de
Cooperação e Emergências. No primeiro semestre, foram produzidos dois informes
eletrônicos, publicados nos meses de fevereiro e maio. Foi informado que a Chamada
EVIPNet selecionou dez projetos no valor de quarenta mil reais cada, dos quais oito
projetos encontram-se em fase de assinatura para contratação e dois projetos não
conseguiram apresentar a documentação completa. Foi apresentado um quadro com a
situação geral dos grupos de trabalho (núcleos de evidências e grupos de trabalho) que
compõem a rede atualmente no país. A rede conta com 22 (vinte e dois) grupos de
trabalho, sendo que 17 (dezessete) estão em atividade, dentre esses, 12 (doze) são
núcleos de evidências. Encontram-se em produção, 17 (dezessete) sínteses, sendo 8
(oito) delas, atividades relacionadas a 1ª Chamada EVIPNet. Sobre o andamento do
curso online Políticas Informadas por Evidências, que aconteceu no período de 14 de
janeiro a 30 de abril de 2015, foram apresentados os seguinte relatórios: participaram 7

(sete) moderadores e 251 (duzentos e cinquenta e um) inscritos, com destaque para as
regiões sudeste, nordeste e centro-oeste. Do total de inscritos, 182 (cento e oitenta e
dois) acessaram a plataforma e deram início ao curso com resultado final de 42% = 76
(setenta e seis) alunos que realizaram todas as atividades propostas e 58% = 106 (cento e seis)
alunos que não concluíram as atividades. O Conselho Consultivo tomou ciência que no

primeiro semestre, o Decit lançou o Chamamento público de projetos de pesquisa
(inscrições de 1 de junho a 15 de julho de 2015) que visa fomentar projetos de pesquisa
científica e tecnológica, o qual possui uma linha de pesquisa (linha 19), direcionada para o
uso de evidências em saúde na tomada de decisão, com o tema: Quais são os fatores
facilitadores, principais barreiras e as estratégias, considerando ambientes institucionais,
organização e financiamento, para a institucionalização do uso da evidência científica
como subsídio da formulação, implementação e avaliação das políticas de saúde e na
gestão do SUS? Os presentes foram informados que para o segundo semestre de 2015,
estão previstas as seguintes atividades: Agosto - Acompanhamento dos projetos da 1ª
Chamada Pública EVIPNet; 2ª Turma do Curso online Políticas Informadas por
Evidências; participação no I Congresso Norte e Nordeste de Saúde Baseada em
Evidências previsto para 26 a 28 de agosto no Centro de Convenções do Cariri/CE.
Setembro - 2º Seminário Internacional de Evidências Científicas para Tomada de
Decisão em Políticas e Programas de Saúde” EVIPNet e Rebrats e o Diálogo Deliberativo
da síntese do uso de evidências para políticas de saúde. Todos os presentes foram
convidados a participar, porém, os representantes do Conass e do Conasems, Nereu
Mansano e Elton Chaves, respectivamente, sinalizaram que o dia previsto (23 de
setembro) coincidia com outro evento dos referidos conselhos e sugeriram a alteração da
data, ficando acertado o dia 30 de setembro de 2015 para realização do Diálogo
Deliberativo. Novembro – A EVIPNet Brasil lançará um Curso de Especialização em
Gestão de Políticas Informadas por Evidências, via Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde – PROADI/SUS e acontecerá o
Congresso da Região Norte de Saúde Baseada em Evidências, com data prevista para 13
de novembro de 2015.
4.
Sobre sugestões, Elton Chaves falou sobre a reformulação da Revista do
Conasems, que assumirá versão eletrônica e a manutenção do espaço para a publicação
de artigos relacionados com as atividades da EVIPNet Brasil. Não havendo mais
sugestões e outros assuntos, foi encerrada pelo coordenador Jorge Barreto, a oitava
reunião do Conselho Consultivo da EVIPNet Brasil. Brasília, 16 de junho de 2015. XXXXX

