
Porque uma rede de políticas 
informadas por evidências?

Os sistemas de saúde têm recursos limitados, por isso os resultados das pesquisas científicas disponíveis devem 
ser usados para otimizar serviços, custo-efetividade e a experiências dos usuários e profissionais de saúde. As 
evidências científicas, articuladas com outros fatores da tomada de decisão, são relevantes para alcançar maior 
equidade, integralidade e sustentabilidade dos sistemas universais de saúde.

EVIPNet Brasil 

Incentiva o desenvolvimento de capacidades nacionais para o uso da evidência científica para subsidiar o processo de 
tomada de decisão e  para a tradução do conhecimento, promovendo ‘condição’ favorável à interação entre a gestão 
e a academia na formulação e implantação de políticas e programas  em saúde. Promove diálogos deliberativos entre 
gestores, pesquisadores, técnicos e representantes da sociedade civil.

Objetivos

• Institucionalizar o uso do conhecimento científico nos processos de tomada de decisão no âmbito do Sistema    
  Único de Saúde (SUS);
• Induzir processos de inovação e criatividade em saúde;
• Estimular o intercâmbio de experiências.

Secretaria Executiva

A secretaria executiva da EVIPNet Brasil é gerenciada pela Coordenação-Geral de Gestão do Conhecimento do Decit/SCTIE, 
Ministério da Saúde, com a função de coordenar e executar seu plano de ação. Cabe também à secretaria executiva 
convocar as reuniões do Conselho Consultivo e prover recursos para implementação das ações da EVIPNet Brasil.

Grupos de Trabalho

Os grupos de trabalho são compostos por representantes de diferentes instituições e especialistas selecionados 
conforme tema de trabalho. Os grupos trabalham na construção das sínteses de evidências para políticas de saúde 
(evidence brief for policy) de acordo com os temas prioritários e subtemas indicados pelo Conselho Consultivo, 
seguindo a metodologia SUPPORT.

EVIPNet na Prática

1. Os tomadores de decisão (gestores) definem os problemas 
prioritários dos sistemas de saúde 

2. A busca por evidências deve atender com o máximo de precisão.  
Revisões sistemáticas são as principais fontes de informações neste 
processo e ajudam a descrever as opções de enfrentamento do problema. 

3.3.  As sínteses de evidências para políticas de saúde auxiliam os tomadores de 
decisão e outros interessados a determinarem ‘se’ e ‘como’ as evidências 
disponíveis convergem com os objetivos políticos, custos, valores sociais e 
marcos-legais. Os métodos usados na elaboração das sínteses para 
identificar, selecionar, avaliar, adaptar e aplicar as evidências devem ser 
sistemáticos e transparentes.

4.4. Diálogos deliberativos são mecanismos interativos para compartilhar 
conhecimentos e uma abordagem inovadora para apoiar a formulação de 
políticas informada por evidências. Os diálogos não visam o consenso, 
mas são processos democráticos feitos para a criação de ambiente de 
discussão capaz de nutrir as raízes para o sucesso da implantação de 
políticas de saúde.

5.5. Uma vez que a decisão política foi tomada,  é recomentado uma análise de potenciais obstáculos para o sucesso da implantação  de uma nova 
política e  de estratégias para facilitar as mudanças na organização e nos níveis do sistema de saúde.

6. A avaliação do processo pode determinar se a opção política ou programa foi implantado como esperado. Os resultados devem ser 
utilizados para informar as decisões para continuar, alterar ou cancelar programas existentes e compartilhar o conhecimento gerado. 

Ferramenta SUPPORT para elaboração de políticas de saúde informadas por evidência

http://sintese.evipnet.net/livro/

Núcleos de Evidência (NEv) 

O Núcleo de Evidências em Saúde (NEv) é uma iniciativa subsidiária da EVIPNet Brasil para promover e subsidiar institucionalmente 
os processos de incorporação do conhecimento científico na formulação e implementação da política de saúde, adaptado ao 
contexto local, a fim de produzir melhores resultados nas políticas de saúde.

A implantação de NEv  é associada a parceiros como:  as  estações da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), os Núcleos de Avaliação de 
Tecnologias em Saúde (NATS), Secretarias Municipais de Saúde. 

OO projeto tem o objetivo de promover o uso de evidências nos sistemas locais de saúde de acordo com a metodologia 
SUPPORT/EVIPNet. Os municípios contemplados passarão a integrar a Rede EVIPNet Brasil.

Implantação dos NEv 

Em Execução
- Sobral
- Recife

Em Andamento
- Angra dos Reis
- Brasília
- Rio de Janeiro

Fonte: EVIPNet na prática - EVIPNet Américas


