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• Quais iniciativas dão suporte ao uso de 
evidências como subsídio na formulação 
de políticas de saúde e na tomada de 
decisão na gestão, especialmente em 
países de baixa e media renda?



58ª Assembleia Mundial da Saúde - 2005

Exorta os Estados-Membros:
A estabelecer ou fortalecer mecanismos de transferência 
de conhecimento para apoiar a saúde pública, 
os sistemas de atenção à saúde
e as políticas relacionadas à saúde , 
baseadas em evidências.





• "Temos prestado grande 
contribuição na 
formatação de 
experiências inovadoras e 
na implementação de 
políticas públicas[...]minha 
gestão será baseada em 
evidências" 

• Ministro Temporão:
ABRASCO – Salvador 2007



• "as ações intersetoriais devem se 
apoiar em evidências científicas e 
participação social, através de 
programas conjuntos com outros 
ministérios para a criação de 
editais periódicos sobre projetos 
de pesquisa, voltados para 
determinantes sociais da saúde e 
para o estabelecimento de redes 
de intercâmbio e colaboração 
entre pesquisadores e gestores." 
ABRASCO 2007 – Conferência do Ministro 
Temporão





PPSUS: Programa Pesquisa para o SUS
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Fonte: Decit, 2008

Total de Projetos = 2421

Total de Valores Investidos ≅≅≅≅ R$ 400 milhões

Número de 
Projetos 

Apoiados  
por UF  

2002-200750

Sustentar e fortalecer o esforço nacional em ciência, tecnologia e inovação

Até 109

De 110 a 214

De 215 a 333





Aonde estou?

Você está
precisamente a 
30 metros do 

solo, num balão.

Você deve ser 
pesquisador

Sim. Como 
você

descobriu?

Por que o que
você me contou é

absolutamente
correto, mas inútil

Você deve ser 
um gestor

Sim, como
você

sabia?

Por que você não
sabe aonde está, não
sabe para onde vai,  e 
agora culpa-me pelos

seus problemas

Um problema de confiança

Slide cortesia de Martin  McKee



Um abismo entre 
O "saber" 

e o  
"fazer"

O  PROBLEMA

Por que?

Será que eles 
tem algo a 
dizer? É
complicado!

Porque não 
querem nos 
escutar

Somos pesquisadores
e não comunicadores

Diminuindo o 
abismo



O que é

• Promove o uso sistem ático de 
evidências científicas na
formula ção e avalia ção de 
políticas , para apoiar a 
melhoraria da equidade em
saúde .

.

EVIDENCE   - INFORMED     POLICY       NETWORK
REDE de POLÍTICAS INFORMADAS por EVIDÊNCIAS

?



O que é

• Incentiva as parcerias nacionais
entre tomadores de 
decisão/gestores , pesquisadores e 
representantes da sociedade civil, 
para facilitar o desenvolvimento e 
implementa ção de políticas , 
utilizando as melhores evidências
científicas dispon íveis .

EVIDENCE   - INFORMED     POLICY       NETWORK
REDE de POLÍTICAS INFORMADAS por EVIDÊNCIAS

?





Pesquisa não é luxo : “Se você é pobre, na
verdade você precisa de mais evidências antes 

de investir, do que se você fosse rico .”



Estou muito atarefado. Que vantagem eu levo em 
usar evidências nas políticas de saúde do meu 
município?



• Ética e compromisso 
social: políticas mais 
eficazes e seguras

• Boa aplicação dos 
recursos (há
evidências de que 
funciona melhor)

• 'Juridicalização' da 
saúde (defesa de 
boas práticas)

• Outras?



• Produtos
– Resumos executivos (síntese de 

evidências para as políticas de saúde, com 
opções)

– Diálogos deliberativos (no controle social?)
– Mecanismo de resposta rápida

• Atividades de Aprendizagem

?



Síntese de evidências para
políticas de saúde

Estratégias para 
implementação

Obstáculos para 
implementação

Opção de política

Aceitabilidade

Custo 

Desvantagens

Vantagens

Descrição

Opções de políticas



Como aprendemos
trabalhando juntos?

• Reunião de trabalho e aprendizagem:
– Pelo menos 1 tomador de decisão/gestor e 

um pesquisador aprendendo e fazendo juntos, 
para melhor poderem trabalhar juntos.



Mesmo se o 
conhecimento
for global, o 
uso do 
conhecimento
é sempre local
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Muito obrigado a tod@s!

panissetu@who.int

www. evipnet.org


