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Resumo
Contexto: A EVIPNet Brasil é coordenada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde (MS) e tem como objetivo principal promover a
utilização do conhecimento científico nas decisões tomadas no contexto do Sistema Único de Saúde. Nesse sentido, a
implementação de Núcleos de Evidências (NEvs) formados por profissionais de saúde cooperam para o processo de
obtenção, avaliação e uso de evidências científicas. Até o momento, cinco núcleos foram instalados, estando quatro
em funcionamento.
Objetivo do relatório: O objetivo desse relatório é apresentar a atuação da EVIPNet Brasil no ano de 2013.
Arcabouço de avaliação: Considerando que o objetivo da EVIPNet Brasil é diminuir a distância entre a produção
científica e os processos decisórios que afetam o sistema de saúde pública brasileiro, esse relatório buscou apresentar
as ações desenvolvidas pela rede em 2013 que visaram promover o uso de evidências.
Resultados
Processos/capacitações: Durante o ano de 2013, um total de 10 capacitações foram realizadas, sendo quatro reuniões
técnicas e seis oficinas que envolveram 34 instituições e 193 participantes.
Produtos: Em 2013, uma Síntese de Evidências para Políticas foi revisada e republicada e outras cinco estão em fase
de desenvolvimento, além disso, um Diálogo Deliberativo foi conduzido.
Outros produtos: Foi publicado artigo científico sobre a experiência do uso de políticas informadas por evidências,
além da publicação do primeiro Informe EVIPNet Brasil.
Outras informações: Durante o ano, a atuação da EVIPNet Brasil foi apresentada na forma de palestras, mesasredondas e notícias publicadas em diferentes meios de comunicação. Foram produzidos e disponibilizados também 52
vídeos com entrevistas de facilitadores e participantes de oficinas e capacitações organizadas pela rede.
Impacto: O impacto da atuação da EVIPNet Brasil pode ser observado em diferentes níveis nos contextos nacional,
estadual e municipal/local.
Conclusão: O sucesso no desenvolvimento, implementação e monitoramento de políticas informadas por evidências
depende de ações como as realizadas pela EVIPNet, como a capacitação de profissionais que possam contribuir para a
ampliação e consolidação da rede no país, criação de novos NEvs, para estimular o uso de evidências nas decisões em
nível local, produção de Sínteses de Evidências para Políticas de Saúde e organização de diálogos deliberativos.
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Antecedentes da EVIPNet Brasil
A necessidade de produzir políticas informadas por evidências culminou na criação de uma
rede, cujo objetivo central é apoiar o desenvolvimento de sistemas e políticas de saúde pública
através do uso sistemático de evidências de pesquisa. Esta iniciativa pioneira foi referendada na
58ª Assembleia Mundial da Saúde em Genebra, em maio de 2005.
No Brasil, as transformações sociais e econômicas que antecederam a criação do Sistema
Único de Saúde (SUS), assim como, o processo de construção e consolidação do sistema,
contribuíram para tornar o uso de evidências na gestão do SUS um enorme desafio. Com objetivo
de estimular o uso de evidências no sistema brasileiro de saúde pública, o Departamento de
Ciência e Tecnologia (Decit) da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do
Ministério da Saúde (MS) apresentou projeto à Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para
adesão do Brasil à Rede para Políticas Informadas por Evidências (EVIPNet), com intuito de
participar da rede colaborativa mundial (EVIPNet Global) para a elaboração, implementação e
monitoramento de políticas informadas por evidências científicas (Fig. 1).

Figura 1. Estrutura da EVIPNet Brasil
As ações estruturadas para o desenvolvimento da EVIPNet Brasil envolvem a articulação da
rede com parcerias, definição de temas prioritários para tradução, disseminação e uso de
evidências em formato e linguagem adequados, desenvolvimento de capacitações sobre a

2

Ministério da Saúde do Brasil
Ministério da Saúde
Secretaria de Ciência, Tecnologia, Insumos Estratégicos (SCTIE)
Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT)
Coordenação Geral de Gestão do Conhecimento (CGGC)

metodologia da EVIPNet abrangendo gestores, profissionais de saúde e membros do controle
social, a promoção da busca de evidências e a sistematização do conhecimento dos técnicos,
gestores e tomadores de decisão.
Diferentes instituições são parceiras da iniciativa EVIPNet Brasil, dentre eles destacam-se o
Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização Pan-Americana da
Saúde (OPAS), o Centro Latino-americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde
(BIREME), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde
Coletiva (Abrasco), a Comissão Intersetorial de Ciência e Tecnologia do Conselho Nacional de
Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (Conasems).

Como a EVIPNet Brasil trabalha?
As atividades da EVIPNet Brasil envolvem principalmente os processos de tradução e
disseminação do conhecimento para promover maior interação entre pesquisadores e
gestores/tomadores de decisões, além de garantir um maior controle social para assegurar que as
tomadas de decisões envolvidas na elaboração de políticas públicas sejam embasadas em
evidências científicas.
Outro elemento comum às atividades da EVIPNet Brasil é a capacitação de recursos
humanos na metodologia adotada pela rede. O treinamento é realizado através de eventos
capacitação e oficinas. Normalmente, junto às atividades de capacitação ocorre a implantação de
Núcleos de Evidência (NEvs)/Estações da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) em municípios
localizados nas diferentes regiões brasileiras (Fig. 2). A implantação dos NEvs/Estações BVS
favorece a participação de atores locais na consolidação de políticas informadas por evidências,
além de fortalecer e ampliar o alcance da rede.
A capacitação de profissionais e a instalação dos núcleos favorecem a produção de sínteses
de evidência para política. A produção de sínteses a partir dos núcleos de evidência pode
promover a identificação de assuntos prioritários para o contexto local e pode, pelo contexto,
contar com uma maior participação social.
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No ano de 2013, a Secretaria-executiva da EVIPNet Brasil foi reestruturada e fortalecida ao
receber novos integrantes. Atualmente, a Secretaria-executiva conta com um total de seis técnicos
envolvidos nas atividades da rede, um número três vezes maior quando comparado ao cenário
anterior. A ampliação da Secretaria-executiva possibilita a intensificação das ações da EVIPNet
Brasil em termos de capacitação de recursos humanos, expansão da rede no Brasil e produção de
novas sínteses de evidências para política.

Figura 2. Implementação dos Núcleos de evidência da EVIPNet Brasil, dezembro de 2013

Objetivo do relatório
O objetivo desse relatório é apresentar o cenário atual do desenvolvimento da EVIPNet
Brasil através do detalhamento das ações desenvolvidas no ano de 2013.

Arcabouço de avaliação
A metodologia de avaliação utilizada nesse relatório é descritiva e teve foco na
apresentação das ações executadas pela EVIPNet Brasil no ano de 2013. Foram avaliados os
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processos de capacitação, produção de produtos, participações em eventos, além do impacto das
políticas nos contextos local e nacional.

Processos e Produtos
Capacitações
Durante o ano de 2013, a EVIPNet Brasil organizou 10 eventos para a capacitação de
profissionais em diferentes unidades da federação brasileira. Os eventos de capacitação incluíram
oficinas e reuniões técnicas e foram preparados para se adequar ao público e às demandas
específicas. Um total de 34 instituições participaram dos eventos de capacitação, assim como, 193
participantes foram capacitados em cinco diferentes unidades da federação (Tabela 1).

Tabela 1. Descrição dos eventos realizados que envolveram capacitação de profissionais na
metodologia utilizada pela EVIPNet
Local
a

Brasília - DF (MS )
Brasília - DF (MSª)
a
Brasília - DF (MS )
a
Brasília - DF (MS )
b
Sobral – CE (EFSF )
c
Recife – PE (IMIP )
d
São Paulo – SP (BIREME )
e
Brasília – DF (FEPECS )
f
Minas Gerais – MG (AMMG )
g
Brasília - DF (Fiocruz )

Tipo
Reunião Técnica
Reunião Técnica
Reunião Técnica
Reunião Técnica
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina
Oficina Estratégica

Número de
instituições que
participaram
2
2
2
3
7
9
8
4
7
4

Total

48

Número de
participantes

Data

10
20
13
13
28
38
28
25
30
24

14/03
15/03
23/04
23/04
27/05
25-27/06
27-30/08
10/09
30/10; 13; 27/11
18-20/11

229

a

Ministério da Saúde
Escola de Formação em Saúde da Família
c
Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira
d
Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde
e
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde
f
Associação Médica de Minas Gerais
g
Fundação Oswaldo Cruz
b

Produtos
Ao longo do ano de 2013 uma síntese de evidência foi atualizada e republicada e outras
cinco sínteses iniciaram a fase de desenvolvimento (Tabela 2). Adicionalmente, em julho foi
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organizado o primeiro Diálogo Deliberativo da rede, realizado na cidade de Recife-PE sobre a
síntese “Reduzindo a mortalidade perinatal”.

Tabela 2. Estágio do desenvolvimento das Sínteses de Evidências para Políticas.

Título da Síntese de Evidências para Políticas
Reduzindo a mortalidade perinatal
Mortalidade materna e near miss
Reduzindo a hipovitaminose A
Crack
Prematuridade
Estimulando o uso de evidências científicas nas
tomadas de decisão
a

Estágio de
desenvolvimento
Publicada
Em desenvolvimento
Em desenvolvimento
Em desenvolvimento
Em desenvolvimento
Em desenvolvimento

Unidade responsável
Secretaria executiva
Área técnica do MSª
Área técnica do MSª
NEv Belo Horizonte
NEv Sobral
Secretaria executiva

Ministério da Saúde

Outros produtos
No ano de 2013 houve a publicação de um artigo científico na revista Ciência & Saúde
Coletiva sobre a experiência de Piripiri – PI no uso de políticas e práticas de saúde informadas por
evidências (ver Barreto e Souza 2013). Adicionalmente, em outubro foi publicado o primeiro
número do Informe EVIPNet Brasil que apresentou informações sobre o Diálogo Deliberativo
realizado em Recife-PE, a inauguração dos NEvs de Brasília-DF e Recife-PE, dentre outras notícias.

Impactos
Em macropolíticas
A presença da EVIPNet Brasil no âmbito do Ministério da Saúde ainda é recente e impactos
sobre macropolíticas ainda não puderam ser verificados.

Em políticas nacionais
O reconhecimento da necessidade e utilidade do uso de evidências nas políticas de saúde
nacionais poderia ser apontado como principal impacto sobre a formulação de políticas nacionais,
no entanto ainda não foi realizada uma avaliação para dimensionar este aspecto. A EVIPNet Brasil
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incluiu em seu planejamento anual uma avaliação ampla no Ministério da Saúde objetivando
identificar a capacidade institucional para o uso da evidência científica.

Em políticas locais
No âmbito local é possível reconhecer impactos mais imediatos do contato com a EVIPNet
Brasil as Ferramentas SUPPORT. Os principais impactos registrados ainda são os de Piripiri, Piauí,
no entanto outras experiências municipais estão em curso e sob monitoramento, a fim de que
sejam identificados elementos de favoreçam a adesão ao uso sistemático de evidências científicas
na tomada de decisão no nível local. Uma avaliação especialmente desenhada para essa finalidade
será em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, em 2014.

Outras informações
Diferentes atividades que foram desenvolvidas pela EVIPNet Brasil no ano de 2013
promoveram a divulgação e ampliação da rede, além de contribuírem com os processos de
disseminação e tradução do conhecimento.

1.

Reunião com Hospital Sírio-Libanês (21/03)

2.

Reunião do Conselho Consultivo (23/05)

3.

Participação no XXIX Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e X Congresso
Brasileiro de Saúde, Cultura de Paz e Não-Violência através da organização da mesa-redonda
“Comunicação para a decisão política em saúde” (07-10/07).

4.

Participação no “2º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde:
Universalidade, Igualdade e Integralidade da Saúde: Um projeto possível” através da
organização da oficina “EVIPNet Brasil: Política informada por evidências” (01-03/10).

5.

Participação na Conferência de comemoração dos 15 anos da Rede SciELO com intuito de
divulgar a EVIPNet Brasil e promover captação de expressão de interesse (22-23/10).

6.

Divulgação da EVIPNet Brasil na 13ª Mostra Nacional de Experiências Bem Sucedidas em
Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (EXPOEPI) (15-18/10).
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7.

Organização de palestra sobre tomada de decisão em saúde informada por evidências no
Seminário Brasileiro de Prevenção Quaternária em Atenção Primária à Saúde (28-30/11).

8.

Participação no evento “Ciência, Tecnologia e Inovação no SUS: Integração entre
Conhecimento Científico e Políticas de Saúde” através da organização do painel
“Oportunidades para a gestão da saúde: evidências para a tomada de decisão” (03-04/12).

9.

Participação no seminário “Evidências Científicas nas políticas de saúde” (05-06/12),
promovido pela Escola de Saúde Pública de Minas Gerais.

10.

Reunião do Conselho Consultivo (19/12).

11.

Divulgação no canal EVIPNet vídeos, do YouTube®, de 52 entrevistas com pesquisadores,
gestores, além de facilitadores e participantes de oficinas acerca das políticas informadas
por evidências.
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