UNIDADE 7
SÍNTESES DE EVIDÊNCIAS PARA
POLÍTICAS
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS
MINISTÉRIO DA SAÚDE

OBJETIVO DA UNIDADE
Desenvolver um entendimento comum do que é

uma “síntese de evidências para políticas”, o que
inclui e como pode ser usada

O QUE É UMA SÍNTESE DE EVIDÊNCIAS PARA POLÍTICAS?
•

As sínteses para políticas representam um conjunto de
descobertas de pesquisas (evidências) para os tomadores
de decisão e outros grupos de interesses

•

O ponto de partida é um tema de política de saúde e não
propriamente a evidência que tenha sido produzida ou
identificada

•

Uma vez que um tema é priorizado, o foco está em
encontrar as categorias de evidências adequadas e
relevantes para os distintos aspectos do tema priorizado

•

O processo é factível se inicialmente
revisões sistemáticas disponíveis

enfocamos as

O QUE É UMA SÍNTESE DE EVIDÊNCIAS PARA POLÍTICAS?
Reúne, preferencialmente:
• Evidências globais (de revisões sistemáticas)
• Evidências locais

Inclui, habitualmente:
• Um problema de política (sanitária) e resume a melhor
evidência disponível para definir o tamanho e a natureza do
problema
• Uma descrição do impacto provável de um número de opcões
chave
• Considerações sobre as potenciais barreiras para a
implementação das opções e as estratégias apropriadas para o
enfrentamento.

O QUE DEVERIA SER INCLUÍDO EM UMA SÍNTESE DE POLÍTICAS?
Mensagens-chave
- 1 página resumindo as mensagens mais importantes (listagem)
Resumo executivo
- Sinopses do problema, opções de política/programa, e considerações de
implementação
Relatório completo
- O problema
• Como chegou a ser um problema
• Como tem sido caracterizado (descrito)
• O tamanho do problema
• Fatores causais (associados) ao problema
- Opções de política
• Os impactos prováveis
• Considerações de equidade, custos e custo-efetividade
• Necessidade de monitoramento e avaliação
- Considerações de implementação
• Barreiras para a implementação das opções
• Estratégias de implementação

EXEMPLO: CHILE

EXEMPLO: CHILE

EXEMPLO: EQUADOR

PERGUNTAS A CONSIDERAR NA PREPARAÇÃO DE UMA
SÍNTESE DE EVIDÊNCIAS PARA POLÍTICAS
1.

A síntese de evidências aborda um tema de política de alta prioridade e
descreve o contexto relevante do tema que está sendo tratado?

2.

A síntese de evidências descreve o problema, os custos e as
consequências das opções para abordar o problema e as consideraçõeschave para a implementação?

3.

A síntese de evidências emprega métodos sistemáticos e transparentes
para identificar, selecionar e avaliar a evidência de pesquisa sintetizada?

4.

A síntese de evidências leva em conta as considerações de equidade,
aplicabilidade local e qualidade quando discute a evidência sintetizada?

5.

A síntese de evidências emprega um formato de entradas?

6.

Foram revisadas a qualidade científica e a relevância para o sistema de
saúde na síntese de evidências?

P1: PRIORIDADE E CONTEXTO
A síntese de evidências aborda um tema de política de alta
prioridade e descreve o contexto relevante do tema que
está sendo tratado?
- O tema deveria estar na agenda do governo e ser
percebido pela maioria dos grupos de interesses como
prioritário
- O contexto deveria ser descrito
•
•

Legislação relevante, planos estratégicos, etc.
Aspectos relevantes do sistema de saúde

P2: PROBLEMA, OPÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO
A síntese de evidências descreve o problema, os custos e
as consequências das opções para abordar o problema e as
considerações chave para a implementação?
- O problema deve ser descrito, baseado em:
•
•
•
•

Indicadores, comparações e caracterizações alternativas;
Análise das causas do problema e seu impacto em grupos
específicos da população;
Dados locais;
Evidência de pesquisas de questões comunitárias, análise de dados
administrativos, estudos qualitativos sobre as experiências e
pontos de vista de distintos grupos de interesses (por ex. obtidos
da Medline).

P2: PROBLEMA, OPÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO (2)
A síntese de evidências descreve o problema, os custo e as
consequências das opções para abordar o problema e as
considerações chave para a implementação?
- Duas ou mais opções deveriam ser descritas, com base em:
•
•
•
•
•
•

Marco conceitual para o domínio específico (de ser possível);
Benefícios de cada opção (ou cada elemento da opção)  (Revisões de)
estudos de efetividade;
Danos de cada opção  (Revisões de) estudos de efetividade ou
observacionais;
Custos / custo-efetividade de cada opção  Custos locais e, se possivel,
análise de custo-efetividade locais;
Como e por que a intervenção funciona  (Revisões de) avaliaçãoes de
processo (estudos qualitativos);
Pontos de vista e experiências dos grupos de interesses (Revisões de)
estudos qualitativos

P2: PROBLEMA, OPÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO (3)
A síntese de evidências descreve o problema, os custos e as
consequências das opções para abordar o problema e as
considerações chave para a implementação (3)
- As considerações de implementação deve ser descritas com
base na:
•
•
•

Análise das barreiras para a implementação de cada opção;
Identificação de estratégias para abordar barreiras;
Benefícios, danos e custos de cada estratégia  (Revisões de estudos
de efetividade)

- A síntese de evidências não deve concluir com recomendações

P3: MÉTODOS
A síntese de evidências emprega métodos sistemáticos e
transparentes para identificar, selecionar e avaliar a
evidência de pesquisa sintetizada
- Os métodos utilizados devem ser descritos no texto ou em
um apêndice, incluindo
•

Detalhes das bases de dados onde se realizou a busca

•

Referência às diferentes listas “check list” utilizadas para avaliar a
qualidade, aplicabilidade local das revisões sistemáticas e dos
dados locais

P4: QUALIDADE, APLICABILIDADE LOCAL E EQUIDADE
A síntese de evidências leva em conta as considerações de
equidade, aplicabilidade local e qualidade quando discute a
evidência sintetizada?
- As revisões devem ser descritas, incluindo:
•
•

Mensagens-chave;
Avaliações de qualidade, aplicabilidade local e equidade;

- Os dados locais devem ser descritos, incluindo:
•
•

Mensagens-chave;
Avaliações de qualidade, aplicabilidade local e equidade;

- As brechas na evidência que puderem ser “preenchidas” com
avaliação e monitoramento

P5: FORMATO DE ENTRADAS
As sínteses de evidências empregam um formato de
entradas?
- A síntese de evidências deve ter um dos dos seguintes
formatos:
•

Formato de 2 níveis (e.x., 1:12, que significa 1 página de
mensagens chave e 12 páginas de relatório completo);

•

Formato de 3 níveis (e.x., 1:3:25, que significa 1 página de
mensagens chave, 3 páginas de resumo executivo e um relatório
completo de 25 páginas).

- A síntese de evidências deve incluir uma listagem de
referências para aqueles que desejem ter mais informações

P6: PROCESSO DE REVISÃO
Foi revisada a qualidade científica e a relevância para o
sistema de saúde da síntese de evidências?
- Revisão interna
• Pelo menos um tomador de decisões locais
• Pelo menos um representante de grupo de interesse local
• Pelo menos um investigador local

- Revisão externa
•
•

Pelo menos um tomador de decisões de outro país na EVIPNet
Pelo menos um investigador estrangeiro

• A síntese de evidências deve reunir padrões mínimos
antes de ser finalizada e “publicada” no portal EVIPNet

OUTRAS CONSIDERAÇÕES
• Título “encorajador/positivo”
evidências

para

a

síntese

de

• Enunciado sobre o público a que está dirigida a síntese
(e.x., tomadores de decisões e outros grupos de
interesses no nível nacional)

• Agradecimentos/reconhecimentos
o Autores e suas filiações
o Financiadores
o Conflitos de interesses
o Revisores (a menos que desejem permanecer
anônimos)

COMO PODEM SER UTILIZADAS AS SÍNTESES
DE EVIDÊNCIAS PARA POLÍTICAS?
• Um rascunho pode ser utilizado durante a sua preparação.
Pode ser utilizado durante sua preparação (rascunho) até
que tenha sido completada
• Antes do processo de elaboração deve ser considerado de
que maneira a síntese será utilizada. A maneira como a
síntese será utilizada deverá ser considerada antes do
processo de elaboração.

COMO PODEM SER UTILIZADAS AS SÍNTESES DE
EVIDÊNCIAS? (2)
Informando os grupos de interesses
• Disseminando a síntese para políticas
• Informação adaptada derivada da síntese
• Meios de comunicação de massa
• Apresentações “cara-a-cara”

Consultando os grupos de interesses
• Comentários escritos
• Sessões de perguntas e respostas
• Entrevistas, grupos focais, pesquisas
• Audiências públicas

COMO PODEM SER UTILIZADAS AS SÍNTESES
DE POLÍTICAS? (3)
Envolvendo os grupos de interesses
• Diálogos deliberativos
• Diálogos focalizados para alcançar públicos específicos

• Reuniões bilaterais onde funcionários públicos se reúnem com um grupo
de interesse chave
• Processos para envolver um grupo grande ou disperso de participantes
(e.x. via e-mail)
• Processos de consenso

OBRIGADO

