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• Problema:

– Lacuna/Distanciamento das evidências de pesquisa e a necessidade de 

informação pelo tomador de decisão em saúde. 

– Desconhecimento de como estão/são os recursos (pessoal; programas; 

estruturas, etc.) que organizações possuem como base para o uso de evidências se 

desenvolva. 

• EVIPNET – “Estratégia”

– Rede para Políticas Informadas por Evidências (Evidence-Informed Policy 

Network

– Núcleos de Evidências 

• Produtos: Sínteses de Evidências/ Diálogos Deliberativos/ Notas técnicas, etc. 

• Necessidades:

– Individuais: Pessoas com habilidades para identificar e interpretar evidências de 

pesquisa.

– Organizacionais: estruturas, práticas e recursos que suportem a demanda e usem 

evidências de pesquisa em suas decisões.

– Interações com o sistema: Influência no ambiente político e da sociedade para 

que as evidências seja incorporadas de fato. 

(Rodriguez, et al. 2017; Kothari, et al. 2008; Dias, et al. 2014).
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➢ Múltiplos fatores contribuíram para crescente interesse do uso da pesquisa e

organizações de saúde no âmbito de decisões administrativas/clínicas e

políticas.
➢ Responsabilização dos gestores em relação a processos/gastos/escolhas;

➢ Complexidade dos problemas de saúde;

➢ Mudanças demográficas e epidemiológicas;

➢ Evolução rápida do conhecimento;

➢ Impulso/Cobrança social para tomada de decisão com base em evidências

científicas;

➢ Uso de evidências científicas – relacionado com prática clínica; e não com

decisões de gestão/políticas;

➢ A capacidade de uma organização para facilitar a aplicação de evidências é complexa

e não é bem compreendida;

➢ Existem muitos instrumentos que ajudam a prática clínica a usar evidências como:

Protocolos clínicos e as Diretrizes Terapêuticas, porém a nível organizacional em

aspectos mais amplos e gerenciais, são poucas as opções.

(LAVIS, 2006; KOTHARI, et al 2009; RODRIGUEZ, et al 2017)
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➢ Sabe-se pouco ainda como os gestores incorporam evidências científicas, 

especialmente levando em conta os fatores organizacionais e sistêmicos mais 

amplos que influenciam as ações individuais e o processo como um todo.

➢ A Fundação Canadense de Pesquisa em Serviços de Saúde conceituou o 'uso de 

pesquisa organizacional’

⚫ Melhorar a tomada de decisão informada por evidências nesse nível mais 

amplo requer uma melhor compreensão dos processos e rotinas 

relacionados ao uso da pesquisa de serviços de saúde em uma organização.

➢ É vital, primeiro fazer um balanço dos facilitadores e dos desafios enfrentados por 

aqueles que poderiam potencialmente usar evidências para tomar decisões. 

➢ Ideias concretas podem ser desenvolvidas para apoiar a aquisição, avaliação, 

adaptação e aplicação dos resultados da pesquisa. 

Um processo interativo que envolve a aquisição, avaliação, adaptação e 
aplicação de evidências de pesquisa para informar as decisões do 
sistema de saúde. 
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Organizações em Saúde e o Uso da Pesquisa

➢ É improvável que a implementação da tomada de 

decisão informada por evidências nas organizações de 

saúde siga o modelo clínico da medicina baseada em 

evidências;

➢ Os indivíduos não podem adotar ou implementar os 

resultados da pesquisa por conta própria; eles exigem 

suporte e recursos organizacionais. 

➢A adoção individual bem-sucedida é apenas um componente da assimilação de 

inovações nas organizações de saúde;

➢Estruturas recentes relacionadas à implementação de pesquisas ou inovações estão 

começando a considerar os elementos organizacionais como barreiras ou facilitadores para a 

aceitação e o uso de pesquisas por indivíduo;

➢A adoção individual bem-sucedida é apenas um componente da assimilação de 

inovações nas organizações de saúde;

➢Estruturas recentes relacionadas à implementação de pesquisas ou inovações estão 

começando a considerar os elementos organizacionais como barreiras ou facilitadores para a 

aceitação e o uso de pesquisas por indivíduo;
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➢ Elementos organizacionais como:

• Acesso à dados científicos;

• Tamanho organizacional;

• Culturas e crenças;

• Capacidade de absorção e contexto receptivo para a mudança;

• Processos descentralizados de tomada de decisão, etc. mostraram-se

significativamente associados à adoção evidências científicas.

(WALSHE, et al 2001; ZAHRA, et al 2002; KOTHARI, et al 2009; CATALLO, et al 2014; FLEUREN, et al 2004; RODRIGUEZ, et al 2017).

➢ Revisões sistemáticas identificaram algumas características organizacionais que

estão implicadas na assimilação bem-sucedida de uma inovação;

➢ A capacidade da organização de usar evidência científica é sua capacidade de

adquirir, assimilar, transformar e explorar novos conhecimentos; ligá-los com

seu próprio conhecimento prévio e facilitar sua mudança organizacional;

➢ Assim, uma organização de saúde que impulsiona o uso da ciência terá maior

possibilidade de aplicar essas informações em sua tomada de decisão e influenciar e

apoiar os indivíduos nessa questão.
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Marco Teórico Translação do 
Conhecimento

Grahan, et al 2006;2008;2009
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“Is Research Working for You? A Self-Assessment Tool and Discussion Guide for

Health Services Management and Policy Organization”

• Desenvolvido pela Canadian Health

Services Research Foundation (CHSRF)

em 1999 e validada no Canadá por (Kothari, et al 2009);

• O modelo teórico consiste em avaliar capacidades:

Adquirir, Avaliar, Adaptar e Aplicar;

Como fazer a Auto-Avaliação da Capacidade 

Organizacional? 

4A
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Como fazer a Auto-Avaliação da Capacidade 

Organizacional? 
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A ferramenta é composta por 40 itens distribuídos em 4 dimensões de avaliação (Individuais) + um

guia de discussão de 7 perguntas (Grupo Focal):

➢ Adquirir (12 itens) - a organização de saúde pode encontrar e obter as evidências científicas de

que precisa?

➢ Avaliar (5 itens) - a organização de saúde pode avaliar as evidências científicas para garantir

que sejam confiáveis, relevantes e aplicáveis?

➢ Adaptar (8 itens) - a organização de saúde pode apresentar as evidências científicas aos

gestores de uma maneira útil?

➢ Aplicar (15 itens) - existem habilidades, estruturas, processos e uma cultura em sua

organização de saúde para promover e usar os resultados da pesquisa na tomada de decisões?

O guia de discussão é composto por afirmações com formato de respostas de múltipla 

escolha (podendo variar de 1 a 6), que será respondido de forma consensual e a 

discussão para tal será gravada como grupo focal

Como fazer a Auto-Avaliação da Capacidade 

Organizacional? 
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Potencialidades da Auto-Avaliação 

Informações valiosas sobre a cultura de uma organização, incluindo, entre outras, o
valor que ela atribui à pesquisa;

Uma intervenção inicial útil que pode criar suporte para investimentos de longo
prazo para ajudar as organizações a usar evidências para informar a gerência e as
políticas;

Uma medida útil da linha de base, embora apenas o tempo dirá se a ferramenta mostra-
se promissora na avaliação do progresso ao longo do tempo no aprimoramento da
capacidade de uso da pesquisa;

Essa ferramenta fornece um ponto de partida útil para as organizações
comprometidas em aumentar e / ou monitorar sua capacidade de usar os resultados da
pesquisa para informar a tomada de decisão;

Ferramenta em provocar uma discussão provocativa em grupo que pode gerar etapas
de ação subsequentes ou alterações dentro de uma organização;
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Validação Transcultural –Brasil
2020

Como? Método de Validação Transcultural Beaton (2000). 

Fonte: Beaton (2000) adaptado e traduzido pela autora;
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