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Resumo
Contexto: A EVIPNet é uma rede colaborativa da Organização Mundial da Saúde. No 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 incentivar a prática da
utilização do conhecimento científico nas decisões tomadas no contexto do Sistema Único de Saúde. Nesse
sentido, a EVIPNet Brasil junto com a Secretaria Executiva e o Conselho Consultivo envolve em sua estrutura
20 instituições parceiras, incluindo órgãos de governos em diferentes níveis, secretarias estaduais e
municipais de saúde, ministérios, universidades e sociedade civil organizada. Essas instituições organizam-se
em Núcleos de Evidências (NEv) e Grupos de Trabalho (GT). Os 12 NEv se caracterizam por serem
institucionalizados e os 19 Grupos de Trabalho são compostos por diferentes instituições e especialistas
selecionados e convidados de acordo com o tema a ser trabalhado para elaboração de sínteses, realizações
de diálogos deliberativos entre outros. Há NEv que possui mais de um GT abordando temas prioritários
distintos.
Objetivo do relatório: O objetivo desse relatório é apresentar a atuação da EVIPNet Brasil no ano de 2016.
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 2016 que visaram promover o uso de evidências
científicas por meio do desenvolvimento de produtos de tradução do conhecimento científico.
Resultados
Processos/capacitações: Durante o ano de 2016, foram realizadas 12 capacitações presenciais, sendo seis
feitas pela Secretaria Executiva da EVIPNet Brasil e seis capacitações por meio das instituições contempladas
pela 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) de 2014. Adicionalmente, foi realizada uma capacitação específica para bibliotecários que
compõem os grupos de trabalho da rede. Ao todo, as capacitações envolveram 48 instituições e 159
participantes. Além da segunda turma do curso online de Introdução às Políticas Informadas por Evidências
que certificou 196 participantes e, mais 75 certificações do curso no formato autoinstrutivo. No contexto da
Chamada Pública EVIPNet Brasil – 2014 cinco Diálogos Deliberativos foram realizados no decorrer de 2016.
No âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, em parceria com Hospital Sírio
Libanês e apoio da Secretaria Executiva, 10 turmas concluíram o curso de Especialização de Políticas
Informadas por Evidências, que guarda relação com as atividades da EVIPNet Brasil.
Produtos: Em 2016, foram publicadas sete sínteses de evidências para políticas de saúde, organizados cinco
diálogos deliberativos e preparadas três sínteses de diálogos deliberativos como parte dos resultados dos
projetos contemplados na Chamada Pública de 2014.
Outros produtos: Publicação de uma edição do Informe EVIPNet Brasil, uma edição especial do Boletim do
Instituto de Saúde – BIS (vol. 17, nº 1), em parceria com o Instituto de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde
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de São Paulo sobre Políticas de Saúde Informadas por Evidências e dois artigos sobre resposta rápida.
Realização do I Encontro Nacional da Rede para Políticas Informadas por Evidências nos dias 13 e 14 de
dezembro.
Outras informações: Durante todo o ano, a EVIPNet Brasil foi apresentada na forma de palestras, mesasredondas e notícias publicadas em diferentes meios de comunicação, como Facebook, Twitter, YouTube,
onde foi observado o aumento de aproximadamente 300% de visualizações de vídeos.
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 grupos de trabalho para
incentivar a prática do uso de evidências nas tomadas de decisões em nível local, produção de Sínteses de
Evidências para Políticas de Saúde, organização de Diálogos Deliberativos, capacitações nas Ferramentas
SUPPORT e divulgação das ações.

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 e transparente 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 promover o uso sistemático e transparente de evidências científicas no SUS, 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.
As ações estruturadas para o desenvolvimento da EVIPNet Brasil envolvem a articulação da
rede com parcerias, definição de temas prioritários para tradução do conhecimento, disseminação
e uso de evidências em formato e linguagem adequados, desenvolvimento de capacitações sobre a
metodologia da EVIPNet abrangendo gestores, profissionais de saúde e membros do controle social,
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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), o Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (Conasems), além de secretarias estaduais e municipais de saúde,
universidades e organizações não governamentais.

Como a EVIPNet Brasil trabalha?
As atividades da EVIPNet Brasil, organizadas e monitoradas pela Secretaria Executiva do
Decit/SCTIE/MS, envolvem principalmente os processos de tradução e disseminação do
conhecimento para promover 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 por meio de cursos de capacitação
presenciais e à distância. Junto às atividades de capacitação ocorre a formação de Grupos de
Trabalho (GT) composto por gestores, pesquisadores e profissionais de saúde interessados em
compartilhar experiências e atividades com a rede EVIPNet Brasil. Os GT são vinculados a alguma
instituição pública ou privada localizados nas diferentes regiões brasileiras e favorecem a
participação de atores locais na consolidação de políticas informadas por evidências, além de
fortalecer e ampliar o alcance da rede (Quadro 1).
No ano de 2016, a Secretaria Executiva da EVIPNet Brasil contou com a participação de sete
técnicos envolvidos nas atividades da rede, as quais possibilitam a intensificação das ações da
EVIPNet Brasil em termos de capacitação de recursos humanos, expansão da rede no Brasil,
produção de novas sínteses de evidências para política, organização de diálogos deliberativos,
sínteses de diálogos deliberativos e divulgação das ações nos canais de comunicação.
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Quadro 1 – Grupos de Trabalho e Núcleos de Evidência da EVIPNet Brasil, dezembro de 2016
Instituição

Cidade

UF

Tipo/nº de
GT

Ano de
criação

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Piripiri

PI

*NEv

2010

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Sobral

CE

NEv

2013

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Recife

PE

NEv

2013

Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde
(FEPECS)
Secretaria Executiva da EVIPNet Brasil

Brasília

DF

NEv

2013

Brasília

DF

**GT

2013

Departamento de Gestão de Incorporação de Tecnologias em
Saúde (DGITS/SCTIE/MS)
Escola de Saúde Pública (ESP)

Brasília

DF

GT

2013

Belo Horizonte

MG

NEv

2013

Instituto Nacional de Cardiologia (INC)

Rio de Janeiro

RJ

NEv

2014

Instituto Nacional do Câncer (INCA)

Rio de Janeiro

RJ

NEv

2014

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Belo Horizonte

MG

NEv

2014

Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São
Paulo (IS/SES-SP)
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)

São Paulo

SP

NEv

2014

Brasília

DF

NEv

2014

Departamento de Atenção Farmacêutica da Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da
Saúde (DAF/SCTIE/MS)
Escola de Saúde Pública

Brasília

DF

GT

2014

Fortaleza

CE

NEv

2014

Universidade Regional do Cariri

Cariri

CE

NEv

2014

Instituto Saúde e Sustentabilidade (ISS)

São Paulo

SP

GT

2015

Ministério da Justiça

Brasília

DF

GT

2016

Grupo de Trabalho Veredas - ONG

Brasília

Secretaria Estadual de Saúde do Espirito Santo

Vitória

ES

GT

2016

Universidade de Sorocaba (GT Seriema)

Sorocaba

SP

GT

2016

Universidade de Brasília

Brasília

DF

GT

2016

Universidade Federal do Acre

Rio Branco

AC

GT

2016

GT

**Grupo de Trabalho, *Núcleo de Evidências

Fonte: Secretaria Executiva EVIPNet Brasil.

Objetivo do relatório
O objetivo desse relatório é apresentar o cenário atual da EVIPNet Brasil através do
detalhamento das ações desenvolvidas no ano de 2016.

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 2016. Foram avaliados os processos de

4

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

capacitação, realização de atividades da Secretaria Executiva, desenvolvimento de produtos
advindos dos resultados da Chamada Pública da EVIPNet Brasil - 2014, participações em eventos,
divulgação das ações e publicações.

Processos e Produtos
Capacitação presencial
Durante o ano de 2016, a EVIPNet Brasil organizou doze capacitações presenciais de
profissionais em diferentes unidades da federação brasileira. Desse total, cinco capacitações foram
realizadas pela Secretaria Executiva e uma, por meio da Bireme/OPAS, específica para bibliotecários
dos grupos de trabalho da rede. E seis capacitações foram realizadas pelas instituições
contempladas com a Chamada Pública da EVIPNet Brasil – 2014. Tais eventos incluíram oficinas e
reuniões e foram preparadas para se adequar ao público e às demandas específicas. No total, 48
instituições participaram dos eventos de capacitação presencial, assim como, 159 participantes
foram capacitados em cinco diferentes unidades da federação (Tabela 1).
Tabela 1 – Descrição das capacitações presenciais na metodologia utilizada pela EVIPNet
Nº de instituições
que participaram

Local

Instituição

Tipo

São Paulo – SP

Biremea

Capacitação

11

30

Brasília – DF

MJb

Capacitação

1

7

Vitória – ES

SES-ESc

Capacitação

1

12

17-19/fev
24-25/fev;
09-10/mar
01-02/mar

São Paulo-SP

SES-SPe

Capacitação

10

13

29-31/mar

Sorocaba – SP

UNISOd

Capacitação

6

23

04-06/jul

São Paulo – SP

ISSf

Capacitação*

6

10

11-12/ago

Brasília – DF

Fiocruzg

Capacitação*

2

10

Brasília – DF

UnBh

Capacitação

3

11

Rio Branco – AC

UFACi

Capacitação

3

13

22-23/ago
15-16; 2627/set
26-27/out

São Paulo – SP

SES-SPe

Capacitação*

2

15

24-25/nov

Rio de Janeiro – RJ

INCj

Capacitação*

1

5

28-29/nov

São Paulo – SP

INCj**

Capacitação*

2

10

08-09/dez

48

159

Total

Nº de participantes

Data

**Capacitação realizada pelo INC em parceria com o Hospital do Coração (HCor)
a Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde; b Ministério da Justiça; c Secretaria Estadual de
Saúde do Espírito Santo; d Universidade de Sorocaba; e Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo; f Instituto de Saúde e
Sustentabilidade; g Fundação Oswaldo Cruz; h Universidade de Brasília; i Universidade Federal do Acre; j Instituto Nacional de
Cardiologia.
Fonte: Secretaria Executiva da EVIPNet Brasil.
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Capacitação online
A segunda edição do curso online Introdução às Políticas Informadas por Evidências da
EVIPNet Brasil, com tutoria e financiado com recursos públicos, foi realizada entre 7 de outubro e
16 de dezembro de 2015, com prorrogação até 20 de janeiro de 2016, e foi estruturado em nove
módulos, com iniciação teórica, exercícios de fixação, estudos de casos reais e sugestões de leitura
sobre o uso de evidências para a tomada de decisões em sistemas, programas e serviços de saúde .
O objetivo do curso é promover o uso de evidências para a tomada de decisões em sistemas,
programas e serviços de saúde oferecendo subsídios às áreas técnicas para a formação de políticas
informadas por evidências científicas e desenvolver competências para obter, avaliar, adaptar e
aplicar os achados nas decisões de políticas em saúde. O curso visa capacitar os gestores, em todos
os níveis da gestão, apoiadores das áreas técnicas relacionadas com o sistema de saúde e
pesquisadores interessados nos processos de tradução do conhecimento.
O curso contou com 605 inscritos, dos quais 140 (23%) nunca entraram na plataforma. Os
participantes que concluíram o curso e realizaram todas as atividades foram 196 (32%). Destes, 108
(55%) obtiveram a nota máxima. Os desistentes totalizaram 269 (39%) e foram motivadas, na maior
parte, por questões pessoais.
Desde agosto de 2016 o curso está disponibilizado online no formato autoinstrutivo em que
o participante possui autonomia para concluir o curso conforme a sua disponibilidade, podendo
acessá-lo a qualquer tempo em seu computador, tablet ou celular. Até dezembro de 2016, 446
participantes foram inscritos no curso e 75 certificados de conclusão foram emitidos. O curso utiliza
a plataforma Moodle disponível no Campus Virtual de Saúde Pública/Fiocruz, tanto para
apresentação do conteúdo quanto para cumprimento das atividades avaliativas, e tem a duração
de 40 horas.
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Chamada pública para 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 Brasil) – 2014
Dentre as ações da EVIPNet Brasil, em agosto de 2014, foi publicada a Chamada Pública
EVIPNet, com o objetivo de selecionar propostas para concessão de apoio financeiro a projetos de
tradução do conhecimento para políticas informadas por evidências, visando o fortalecimento do
Sistema Único de Saúde (SUS) e a integração entre a pesquisa e a tomada de decisão em saúde. O
valor global do financiamento foi de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais). Foram aprovados dez
projetos no valor de R$40.000,00 (quarenta mil) cada um, sendo que apenas oito formalizaram a
celebração de carta acordo. Cada projeto deve realizar uma síntese de evidências, um diálogo
deliberativo, uma síntese do diálogo e uma capacitação. Até dezembro de 2016, foram concluídos
os seguintes produtos, conforme Quadro 2:
Quadro 2 – Resultado parcial da Chamada Pública EVIPNet Brasil - 2014
Síntese de
evidências

Diálogo
deliberativo

Capacitação

Síntese de diálogo
deliberativo

5

5

6

3

Fonte: Secretaria Executiva da EVIPNet Brasil.

Produtos
As sínteses de evidências para políticas são desenvolvidas com base nas Ferramentas
SUPPORT (SUPporting POlicy relevant Reviews and Trials), considerando contextos locais. Os textos
produzidos possuem linguagem e formato adequados de acordo com o público e mídias para
fortalecer a capacidade de tradução e utilização do conhecimento científico na gestão do SUS. A
Tabela 2 apresenta o desenvolvimento das sínteses de evidências da rede no Brasil em 2016. As
sínteses são publicadas em versão impressa e em versão digital disponível em:
<http://brasil.evipnet.org/sinteses-de-evidencias-evipnet-br/>.

Tabela 2 – Estágio do desenvolvimento das Sínteses de Evidências para Políticas
Título da Síntese de Evidências para Políticas

Adesão ao tratamento medicamentoso por
pacientes portadores de doenças crônicas

Estágio de
desenvolvimento

Unidade responsável

Publicada

Área técnica do MSa
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Prevenção e controle da hipertensão arterial
em sistemas locais de saúde
Adesão ao tratamento de tuberculose pela
população em situação de rua
Melhorando o cuidado de adolescentes com
doença falciforme
Promovendo o desenvolvimento na primeira
infância
Reduzindo a emissão do poluente atmosférico –
material particulado – em benefício da saúde
no ambiente urbano
Controle da diabetes mellitus tipo 2 no
município de Franco da Rocha
Estratégias para abordar a judicialização da
saúde no Brasil
Diagnóstico precoce de cardiopatias congênitas
A efetividade das intervenções voltadas para
solucionar o problema da superlotação dos
serviços hospitalares de urgência
Programa de hanseníase informado por
evidências para o fortalecimento do SUS
Redução de prescrições inadequadas de
antidepressivos
Reduzindo a morbimortalidade por acidentes
de trânsito em Sobral, Ceará
Estratégias e diagnóstico precoce do câncer
colorretal
Prevenindo e controlando o pé diabético na
atenção primária à saúde
Redução da mortalidade materna no município
de Franco da Rocha
Estratégias de detecção precoce do câncer de
lábio e cavidade
Avaliação de estratégias de comunicação para
detecção precoce do câncer de mama

Publicada

INCb

Publicada

Fiocruz-DFc

Publicada

SES-SPd

Publicada

SES-SPd

Publicada

ISSe

Publicada

SES-SPd

Em desenvolvimento

Área técnica do MSa

Em desenvolvimento

INCb

Em desenvolvimento

SES-SPd

Em desenvolvimento

URCAf

Em desenvolvimento

SES-SPd

Em desenvolvimento

SMS-CEg

Em desenvolvimento

INCAh

Em desenvolvimento

URCAf

Em desenvolvimento

SES-SPd

Em desenvolvimento

INCAh

Em desenvolvimento

INCAh

a

Ministério da Saúde; b Instituto Nacional de Cardiologia; c Fundação Oswaldo Cruz; d Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo;
Instituto Saúde e Sustentabilidade; f Universidade Regional do Cariri; g Secretaria Municipal de Saúde de Sobral; h Instituto Nacional
de Câncer
Fonte: Secretaria Executiva da EVIPNet Brasil.
e

Outros produtos
No ano de 2016 houve o encerramento da primeira edição do curso de Especialização em
Gestão de Políticas de Saúde Informadas por Evidências (ESPIE). O curso, oferecido no âmbito do
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS – PROADI-SUS, é uma parceria entre o
Ministério da Saúde, por meio da EVIPNet Brasil, o Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio
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Libanês (IEP/HSL), o Conass, o Conasems e o Observatório Iberoamericano de Políticas e Sistemas
de Saúde (OIAPSS) e tem como propósito contribuir com o desenvolvimento institucional do SUS e
ampliar a liderança do Brasil no contexto internacional e regional, mediante a qualificação do
processo de decisão na gestão de políticas de saúde. O curso foi direcionado aos formuladores de
políticas e tomadores de decisão dos governos federal e do Distrito Federal, gestores de sistemas
locais de saúde, apoiadores da gestão de saúde, pesquisadores interessados na temática e membros
da sociedade civil organizada. As dez regiões contempladas para a realização do curso foram: Porto
Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Vitória, Brasília, Goiânia, Fortaleza, Manaus no Brasil, Córdoba na
Argentina e Montevideo no Uruguai com disponibilidade total de 400 vagas. No Brasil, o curso teve
início em dezembro de 2015 e foi concluído em outubro de 2016 e certificou 291 alunos.
Durante esse ano, o Instituto de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo em
parceria com rede EVIPNet Brasil, publicou o Boletim do Instituto de Saúde (BIS) de julho de 2016
(v. 17, n. 1), uma edição especial sobre o tema Políticas de Saúde Informadas por Evidências. Dessa
edição destacamos três artigos relacionados diretamente com a rede: “Consolidação da Rede para
Políticas Informadas por Evidências – EVIPNet Brasil: relato da experiência nacional de construção
de uma plataforma de tradução do conhecimento para o SUS”; “Métodos na EVIPNet Brasil:
Ferramentas SUPPORT para políticas de saúde informadas por evidências” e “Onde encontrar as
evidências para informar as políticas de saúde?”.
Também foram publicados dois artigos sobre resposta rápida: “What are the best
methodologies for rapid reviews of the research evidence for evidence-informed decision making
in health policy and practice: a rapid review”, publicado na Health Research Policy and Systems em
25

de

novembro

de

2016,

acesso

em:

<https://health-policy-

systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12961-016-0155-7> e “Designing a rapid response
program to support evidence-informed decision-making in the Americas region: using the best
available evidence and case studies”, publicado na Implementation Science em 18 de Agosto de
2016, acesso em: <https://implementationscience.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13012016-0472-9>. Além disso, foi publicada a edição de número 8, volume 2 do Informe EVIPNet Brasil
que apresentou as atividades e participações da EVIPNet Brasil em eventos realizados no decorrer
do ano.
Como parte das atividades de difusão e disseminação do conhecimento e de capacitação a
EVIPNet Brasil realizou o I Encontro Nacional da Rede para Políticas Informadas por Evidências nos
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dias 13 e 14 de dezembro. O encontro teve como objetivo ampliar e fortalecer a rede no país,
debater a temática das políticas públicas informadas por evidências, apresentar os trabalhos já
realizados pelos grupos de trabalho e núcleos de evidência, aproximar os integrantes da rede de
grupos diversos e apresentar os resultados da Chamada Pública de 2014. Em adição, foi realizado
um workshop “Resposta Rápida para Políticas (RRP) Informadas por Evidências: Concepção de
Modelo Metodológico de RRP para as Américas” com o objetivo de apresentar o desenho de um
programa de resposta rápida para apoiar tomadas de decisões.
Durante o encontro foram apresentadas 15 sínteses de evidências. Desse total, 11 foram
lançadas em formato de uma coletânea, volume I, e distribuídas durante o evento. Dessa coletânea,
cinco sínteses foram produzidas por grupos contemplados na Chamada Pública de 2014.
Ainda durante o I Encontro Nacional da EVIPNet Brasil, foi divulgada Chamada Pública – 2017
no valor total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) com inscrições abertas no período de
23/01/2017 a 24/02/2017.

Canais de comunicação
Portal EVIPNet Brasil
O Portal da EVIPNet Brasil é um importante canal de comunicação da rede. Por meio dele é
possível acompanhar o desenvolvimento e as atividades da rede, ver notícias, acessar o curso online
de Introdução às Políticas Informadas por Evidências, fazer download das sínteses e da Ferramenta
SUPPORT, indicadores de saúde e outros recursos.

Redes Sociais
A EVIPNet Brasil está presente nas redes sociais para divulgação de notícias e eventos das
atividades da rede e seus parceiros. A cada ano observa-se uma evolução positiva da EVIPNet Brasil.
Até dezembro de 2016 encontramos os seguintes índices nas redes sociais: Facebook: 948 curtidas
na página sendo 70% mulheres e 30% homens. A maioria de pessoas que curtiram a página é
residente no Brasil, predominantemente em Brasília-DF, São Paulo-SP e Rio de Janeiro-RJ. No
exterior, o maior número de curtidas é proveniente dos EUA, Canadá e Peru. Em relação a 2015,
houve um acréscimo de 396 pessoas que viram alguma publicação da EVIPNet em sua linha do
tempo. YouTube: 30 inscritos no canal da EVIPNet Brasil e houve um aumento de aproximadamente
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300% nas visualizações dos 100 vídeos disponibilizados no canal. Twitter: 49 tweets e 66 curtidas
nas postagens. Instagram: 31 seguidores e 19 publicações e o Flicker com 2.247 fotografias.

Resultados para o alcance dos objetivos da rede
A evolução e ampliação da rede no Brasil sinaliza um crescimento na relação entre a
utilização da evidência científica e o processo de tomada de decisão. No contexto da EVIPNet, podese enfatizar o fortalecimento da política informada por evidência sendo feita de forma sistemática
e transparente. Já é possível verificar uma aproximação entre a EVIPNet Brasil, pesquisadores,
gestores e representantes da sociedade civil organizada, no contexto local para resoluções de
problemas em saúde. Como por exemplo, o que ocorreu em São Paulo, entre o Núcleo de Evidências
do Instituto de Saúde da Secretaria do Estado de Saúde do Estado de São Paulo, que por meio de
reuniões técnicas entre os atores envolvidos para aprofundamento acerca das definições de
problemas prioritários de saúde, com ajuda de marcos conceituais que organizam o pensamento
sobre as maneiras de abordar a questão, e com isso podendo impactar nas formulações de políticas
locais. Outras experiências estão em curso, a fim de que sejam identificados elementos que
favoreçam o uso sistemático e transparente de evidências científicas na tomada de decisão a nível
local.

Outras informações
A EVIPNet Brasil desenvolveu diversas atividades ao longo do ano de 2016 promovendo a
divulgação e a ampliação da rede, além de contribuírem com os processos de disseminação e
tradução do conhecimento:
1. Reunião com representante da Bireme/OPAS e da Secretaria Executiva sobre o Portal da
EVIPNet Brasil e o resultado da segunda edição do curso online Introdução à Políticas
Informadas por Evidências, Brasília-DF (1/mar.).
2. II Reunião técnica com a Coordenação-Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da
Saúde (24/mar.).
3. I Reunião técnica da Secretaria Executiva e OPAS sobre elaboração de projetos (28/mar.).
4. I Reunião EVIPNet Brasil e Universidade de Brasília (12/maio).
5. Participação do 32º Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde Conasems,
Brasília-DF (1-4/jun.).
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6. Reunião da equipe da Secretaria Executiva (7/jul.).
7. IX Reunião do Conselho Consultivo da EVIPNet Brasil (13/jul.).
8. Participação da EVIPNet Brasil no 1º Encontro Nacional sobre a Agenda Estratégica de
Pesquisas em Alimentação e Nutrição no SUS (22 e 23/ago.).
9. Reunião de apresentação da EVIPNet Brasil para a direção do Decit/SCTIE/MS (4/out.).
10. Reunião da Secretaria Executiva com o Ministério da Justiça e o grupo de trabalho Veredas
(4 out.).
11. Participação da Secretaria Executiva no encerramento da turma de Brasília do curso de
Especialização em Gestão de Políticas de Saúde Informadas por Evidências – ESPIE 1ª edição,
Brasília-DF (7/out.).
12. II Reunião EVIPNet Brasil e Universidade de Brasília (14/out.).
13. Participação da EVIPNet Brasil no Fourth Global Symposium on Health Systems Research –
2016: resilient and responsive health systems for a changing world, com o trabalho
“Consolidation for Evidence-Informed Policy Network – EVIPNet Brazil: report of the national
experience of building a knowledge translation platform for Brazilian Public Healthcare
System (SUS), Vancouver, Canadá, p. 127 (14-18/nov.).
14. Reunião de revisão e autoria para aperfeiçoamento do curso de Especialização em Gestão
de Políticas de Saúde Informadas por Evidências – ESPIE 2ª edição, São Paulo/SP (17 e
18/out.).
15. II Reunião técnica da Secretaria Executiva e OPAS sobre elaboração de projetos (21/nov.).
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