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Desafios da integração da evidência no processo decisório

A evidência compete com outros fatores no processo de tomada de decisão. 

A evidência não é devidamente valorizada como subsídio pelos gestores (pressões sociais 
e políticas).

A evidência não é fácil de ser utilizada: 

a. Os resultados das pesquisas não são efetivamente comunicados; 

b. Não estão disponíveis quando os tomadores de decisão necessitam (tempo da 
ciência é diferente do tempo da gestão); 

c. Os tomadores de decisão não possuem mecanismos que facilitem o uso da 
evidência. 

OXMAN, Andrew D. et al. SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking (STP) 1: What is evidence informed
policymaking?. Health Research Policy and Systems, v. 7, n. Suppl 1, p. S1, 2009.
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Papel estratégico no Ministério da Saúde

1. Priorização de temas de pesquisa de interesse 

para gestão

2. Produção de evidências

3. Síntese de Evidências

4. Disseminação do Conhecimento 

DECRETO Nº 9.203, DE 22 DE 
NOVEMBRO DE 2017, DECRETO 
9795/2019, PORTARIA DE 
CONSOLIDAÇÃO Nº3 2017

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 9.203-2017?OpenDocument


Priorização de Pesquisas



Priorização de Temas de Pesquisa 

de Interesse Para Gestão 

Objetivo APPMS: Identificar demandas de pesquisa cujos
resultados possam prevenir e solucionar problemas de saúde
pública, promover a melhoria da qualidade da atenção e
contribuir para a implementação de políticas públicas de
saúde mais efetivas.

Processo: Levantamento de prioridade de pesquisa junto às
áreas técnicas do Ministério da Saúde

14 eixos temáticos

172 linhas de pesquisa



Decit



Produção de Evidências



Fomento à Pesquisa

chamadas multitemáticas 

(abrangência nacional)

MS e parceiros nacionais

e internacionais

MS junto à

comunidade científica

eixos prioritários

(ANPPS, PESS e APPMS)

FOMENTO 

NACIONAL

FOMENTO 

DESCENTRALIZADO

PPSUS

CONTRATAÇÃO 

DIRETA

RENÚNCIA FISCAL

PRONON E PRONAS

fomento descentralizado

(abrangência estadual)

MS em parceria com

CNPq, FAP e SES

gestores e comunidade 

científica (realidade local)

redução de desigualdades 

no fomento à pesquisa

sem necessidade de 

chamada pública

centros de pesquisa de 

referência

MS junto à

comunidade científica

temas estratégicos e 

situações de emergência

em saúde 

MODO DE 

CONTRATAÇÃO

QUEM

DESENVOLVE

SELEÇÃO

DO TEMA

FOCO

Credenciamento prévio

no MS e assinatura do 

termo de compromisso

instituições privadas sem 

fins lucrativos e hospitais de 

excelência

MS junto à

comunidade científica

incentivar ações e parcerias, 

além de ampliar a oferta

de serviços



R$ 1.3 
BILHÃO
INVESTIDOS

6 MIL
PROJETOS 
FINANCIADOS

PRINCIPAIS
INSTITUIÇÕES

PRINCIPAIS ESTADOS 
FINANCIADOS

Fonte: Pesquisa Saúde



Síntese de Evidências



Implantação do Serviço de Apoio à Tomada de Decisão em Saúde

• Formação do Núcleo de Evidências no Decit
• Implantação de um Portfólio de Produtos de Respostas Rápidas  
• Elaboração interna e elaboração externa de estudos (fomento) 

Padronização Metodológica  

• Sínteses de Evidências para Políticas e Instrumentos (Policy Brief) 
• Avaliação Ex Post de Políticas e Programas de Saúde 

Síntese de evidências



Núcleo de Evidências

Definição do 
Produto

Reunião de 
alinhamento 

Demanda da 
Área Técnica 

do MS

Elaboração 
Interna

• Serviço de 
Resposta 
Rápida

Elaboração 
Externa

• Contratação 
Direta

• Chamadas 
Públicas



Estudos de Resposta Rápida 

Inventário de Referências – Atualização da lista oficial de doenças originadas no 

processo de trabalho (Saúde do Trabalhador)

Sumário de Resumos – Evidências sobre  Intercambialidade e substituição, por 

razões médicas e não médicas, entre o biológico trastuzumabe de referência e seus 
biossimilares (Assistência Farmacêutica) 

Revisão Rápida – Barreiras a acesso de medicamentos biológicos no Brasil e no Mundo  

Síntese Rápida para Políticas – Estratégias para Prevenção da Gravidez Não 

intencional em crianças e jovens de 10 a 19 anos 

CADTH. Rapid Response Reference List and Summary of Abstracts: Process. 2015.

31 ESTUDOS RÁPIDOS SOBRE 
CORONAVÍRUS E INFORME 

DIÁRIO DE EVIDÊNCIAS



Exemplo de atuação do NEV no 
momento da formulação



Departamento de 
Assistência 

Farmacêutica (DAF)

Decit

Levantamento de 
problemas

Lista de 
problemas

Problema prioritário: 
intercambialidade 

entre medicamentos 
biológicos 

Síntese rápida de 
evidências sobre 

intercambialidade 
entre medicamentos 

biológicos 

Diálogo de 
políticas

Relatório final com 
sínteses de 

evidências e do 
diálogo

Política de 
Medicamentos 

Biológicos

Como aprimorar a 
gestão de 

medicamentos 
biológicos no MS?

Enquetes e 
revisão rápida da 
literatura sobre 

barreiras de 
acesso aos 

medicamentos 
biológicos

Priorização dos 
problemas 
levantados

Identificação de 
opções para 

enfrentamento do 
problema

Discutir a 
viabilidade da 

implementação 
das opções 

identificadas na 
síntese

Síntese do 
diálogo

Atores sociais 
envolvidos: 

associações de 
pacientes, gestores 

municipais, 
estaduais e 

federais, gestores 
de regulação, 

pesquisadores, 
laboratório oficial



Disseminação do Conhecimento



Elaboração de produtos de comunicação científica de estudos 
produzidos

- 25 CARDS DE ESTUDOS DISSEMINADOS

- 56 INFORMES DIÁRIOS DE EVIDÊNCIAS



Disseminação de 
Conhecimento

Reestruturação do Pesquisa Saúde: 

• Repositório contendo todas as pesquisas de
financiamento público

• Gestão de dados e informação consumíveis pela
gestão

• Aprimoramento da legibilidade, dos modos de
acesso e dos métodos de inserção de
informações



Perspectivas Futuras



Política Informada por Evidências 
para o SUS

Produção, uso e acesso e da evidência científica como
subsídio do processo de criação, expansão,
aperfeiçoamento e avaliação de políticas de saúde,
de forma:

• Sistemática: Resultados relevantes produzidos utilizados

apropriadamente ao contexto, por meio de metodologias

consagradas na literatura científica internacional; e

• Transparente: Garantia do acesso à evidência científica usada

para informar a decisão, de forma a diminuir o espaço entre a

pesquisa e a gestão (a evidência e o processo decisório)



Projeto EVIPNet Brasil

Iniciativa da OMS - 2007

Estrutura:

• Secretaria Executiva da Rede: DECIT

• Conselho Consultivo: 

• Representantes das 7 secretarias do 
MS; OPAS; BIREME; ABRASCO; FIOCRUZ; CONASS e 
CONASEMS

Atualmente, a rede possui 27 instituições membro 

DAF/SCTIE/MS DGTIS/SCTIE/MS



Expansão da Rede de Políticas Informadas por 
Evidências

• Projeto EVIPNet Brasil – Portaria de Consolidação nº 3

• Outras metodologias serão adotadas: Avaliação de
Políticas Ex Post de Políticas de Saúde

• Aumento expressivo de Núcleo de Evidências e
Capacitações baseadas na Diretriz Metodológica de
Síntese de Evidências para Políticas

• Núcleos de Evidências próximo às Secretarias
Estaduais/Municipais

• Fomento à produção de estudos robustos
demandados pelo Ministério da Saúde



MINISTÉRIO DA SAÚDE
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