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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, 12 núcleos foram instalados.
Objetivo do relatório: O objetivo desse relatório é apresentar a atuação da EVIPNet Brasil no ano de 2014.
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 2014 que visaram promover o uso de evidências.
Resultados
Processos/capacitações: Durante o ano de 2014, um total de nove capacitações presenciais foram realizadas, sendo
uma oficina internacional e uma reunião técnica que envolveram 34 instituições e 168 participantes.
Produtos: Em 2014, foi publicada uma Síntese de Evidências para Políticas.
Outros produtos: Publicação de três edições do 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 29
vídeos com entrevistas de facilitadores e participantes de oficinas e capacitações organizadas pela rede. Foi lançado o
primeiro curso online de Políticas Informadas por Evidências e houve a publicação da primeira Chamada Pública de
apoio a projetos de tradução do conhecimento para políticas informadas por evidências para o fortalecimento do SUS.
Impacto: O impacto da atuação da EVIPNet Brasil pode ser observado em diferentes níveis nos contextos nacional,
estadual e municipal/local. A repercussão das capacitações e do curso EAD de Políticas Informadas por Evidências
envolve a aproximação dos participantes com as ferramentas SUPPORT e a sensibilização visando à utilização de
evidências científicas nos processos de tomada de decisão.
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
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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 em municípios localizados nas diferentes regiões brasileiras (Fig. 2). A
implantação dos NEvs 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 evidências 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 2014, a Secretaria-executiva contou com a participação de sete técnicos
envolvidos nas atividades da rede. As atividades da Secretaria-executiva possibilitam 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 2014.

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 2014.

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 2014. Foram avaliados os
processos de capacitação, desenvolvimento de produtos, participações em eventos, além do
impacto das políticas nos contextos local e nacional.
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Processos e Produtos
Capacitações
Durante o ano de 2014, a EVIPNet Brasil organizou nove eventos para a capacitação
presencial 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. No total, 34 instituições participaram dos eventos de capacitação,
assim como, 168 participantes foram capacitados em cinco diferentes unidades da federação e
uma oficina internacional realizada em Moçambique, na África. (Tabela 1).

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

Número de
instituições que
participaram

Número de
participantes

Oficina

2

22

Tipo
a

Rio de Janeiro – (INC )
b

Rio de Janeiro – RJ (INCA )

Oficina

6

32

03/jun

Oficina

3

16

15-16/jul

d

Oficina Internacional

3

15

28-31/jul

Oficina

6

21

05-07/ago

Reunião Técnica

3

7

19-20/ago

Oficina

2

13

09-10;16-17/set

Oficina

2

20

23-24/out

Oficina

8

22

2-4/dez

35

168

Maputo/Moçambique (UEM )
São Paulo – SP (SES-SP )
f

Rio de Janeiro – RJ (Fiocruz )
g

Brasília – DF (MS )
b

Rio de Janeiro – RJ (INCA )
h

i

Fortaleza – CE (ESP -URCA )

28-29/mai

c

Belo Horizonte – MG (UFMG )
e

Data

Total
a

Instituto de Cardiologia
b
Instituto Nacional do Câncer
c
Universidade Federal de Minas Gerais
d
Universidade Eduardo Mondlane (Moçambique)
e
Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo
f
Fundação Oswaldo Cruz
g
Ministério da Saúde
h
Escola de Saúde Pública
i
Universidade Regional do Cariri

Produtos
Ao longo do ano de 2014 uma síntese de evidência foi elaborada, revisada e publicada,
além de outras cinco sínteses iniciaram a fase de desenvolvimento (Tabela 2).
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Tabela 2 – Estágio do desenvolvimento das Sínteses de Evidências para Políticas.
Título da Síntese de Evidências para Políticas

Estimulando o uso de evidências científicas nas
tomadas de decisão
Deficiente uso de evidências científicas nas
decisões judiciais sobre tecnologias em saúde
Baixa adesão ao tratamento medicamentoso
por portadores de doenças crônicas no Brasil
Dificuldades dos municípios na utilização dos
atuais mecanismos para a aquisição de
medicamentos para a Atenção Básica
Diagnósticos de dengue e sífilis
Estratégias de controle de tuberculose de
populações em situação de rua
a
b

Estágio de
desenvolvimento

Unidade responsável

Publicada

Secretaria executiva

Em desenvolvimento

Área técnica do MS

a

Em desenvolvimento

Área técnica do MS

a

Em desenvolvimento

Área técnica do MS

a

Em desenvolvimento

Fiocruz

b

Em desenvolvimento

Fiocruz

b

Ministério da Saúde
Fundação Oswaldo Cruz

Outros produtos
No ano de 2014 houve a publicação de três edições do Informe EVIPNet Brasil que
apresentou as atividades e participações da EVIPNet Brasil em eventos realizados no decorrer do
ano. Em adicional, foi publicada a primeira Chamada Pública de apoio a projetos de tradução do
conhecimento para políticas informadas por evidências para o fortalecimento do SUS, no âmbito
da rede para políticas informadas por evidências (EVIPNet). Um total de 28 projetos se
inscreveram e foram submetidos à análise técnica da Secretaria Executiva e de uma comissão
julgadora, resultando na seleção final de dez projetos. E também, foi lançado o Curso Políticas
Informadas por Evidências totalmente online, com tutoria e gratuito, estruturado em nove
módulos que operam de forma articulada entre exercícios de fixação, estudos de casos reais e
sugestões de leitura, totalizando 60 horas de duração.
Além disso, em julho de 2014 foi publicado um informe especial na Revista Panamericana
de Saúde Pública intitulado “Desenvolvimento atual da Rede de Políticas Informadas por
Evidências (EVIPNet Brasil)”.

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 mensurados. Entretanto, o desenvolvimento de
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sínteses por diferentes áreas técnicas do Ministério da Saúde sinaliza uma evolução na relação
entre a utilização da evidência científica e o processo de tomada de decisão por meio do uso das
ferramentas SUPPORT, representando, assim, perspectivas importantes da EVIPNet sobre as
macropolíticas.

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 específica para dimensionar este aspecto. A
EVIPNet Brasil deu início ao projeto que visa fazer 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 e 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.

Outras informações
Diferentes atividades que foram desenvolvidas pela EVIPNet Brasil no ano de 2014
promoveram a divulgação e ampliação da rede, além de contribuírem com os processos de
disseminação e tradução do conhecimento.
1.

Reunião com o grupo de trabalho do Departamento de Gestão e Incorporação de
Tecnologias em Saúde – DGITS, Brasília-DF, (19/fev.).

2.

Participação da XII Oficina de Monitoramento do Fluxo das Pesquisas nas Unidades da Rede
da SESAB, Salvador-BA, (26/mar.).

3.

I Oficina de leitura e debate das ferramentas SUPPORT aplicada ao projeto “Custos e
Impactos de Estratégias de Controle de Tuberculose em Populações de Rua, no âmbito do
Programa de Controle de Tuberculose”, Brasília-DF, (04/abril).
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4.

Participação por meio de palestra na “12ª Conferência Mundial de Saúde Rural da WONCA e
o 4º Congresso Sul-Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade”, Gramado-RS, (0305/abril).

5.

Participação na “13ª Conferência Internacional sobre Comunicação Pública da Ciência e
Tecnologia”, divulgando a metodologia com a apresentação do trabalho “Using deliberative
dialogue to translate scientific evidence: the Evidence-Informed Policy Network Brazil’s
case”, Salvador-BA, (05-08/maio).

6.

Participação no XXX Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
Na ocasião, foi apresentado o painel “Uso da evidência científica para qualificar a gestão em
saúde”, Vitória-ES, (01-04/jun.).

7.

Participação na Conferência Internacional de Avaliação de Tecnologias em Saúde (HTAi
2014) com os painéis: “EVIPNet Brazil and the experience of the Evidence Centers” e “How
to enhance the use of evidence in decision-making? Evidence-informed options for health
policies”, Washington-DC, (14-18/jun.).

8.

Reunião do Conselho Consultivo (23/07).

9.

Organização do seminário internacional “Evidências Científicas para a tomada de decisão em
políticas e programas de saúde” realizado em parceria com a Rede Brasileira de Avaliação de
Tecnologias (Rebrats) e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Brasília-DF, (27-29/ago.).

10.

Recepção de visita técnica de membros do Centro Nacional de Excelência Tecnológica em
Salud (Cenetc) da Cidade do México, Brasília-DF, (02/set.).

11.

Participação na “Reunião do Comitê Diretivo da EVIPNet Global” e da “Oficina de Trabalho
da Organização Mundial de Saúde”, Genebra-Suíça, (03-05/set.).

12.

Reunião no Hospital Sírio-Libanês para tratar do tema “Emprego de evidências científicas nas
intervenções em saúde” no contexto das ferramentas SUPPORT da metodologia EVIPNet,
São Paulo-SP, (26/set.).

13.

Divulgação e participação da EVIPNet Brasil no evento “Ciência, Tecnologia e Inovação em
Saúde: resultados e avanços de pesquisas estratégicas para o SUS”. Na ocasião, foi lançado o
primeiro curso online sobre Políticas Informadas por Evidências, Brasília-DF, (12-14/dez.).
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14.

Divulgação no canal EVIPNet vídeos, do YouTube®, de 29 entrevistas com pesquisadores,
gestores, além de facilitadores e participantes de oficinas acerca das políticas informadas
por evidências.
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