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III

Metodologia
Este guia foi elaborado com base em documentos-chave da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), numa revisão da bibliografia 
relacionada à tomada de decisões informada por evidências (TDIE) para a prática clínica, 
saúde pública e decisões sobre sistemas de saúde, e na experiência e conhecimentos dos 
autores e revisores.

O guia foi revisto por vários revisores especializados de ministérios da saúde e de outras         
instituições responsáveis pela TDIE, bem como de dentro da OPAS. As contribuições e 
comentários de cada revisor foram aplicados para melhorar o conteúdo.

Este guia amplia e contextualiza o respectivo guia sobre a TDIE destinado ao pessoal da 
OMS, que apresenta a estrutura do “ecossistema de evidências para impacto”, contendo, 
entre outros itens, o funil da geração de evidências (Figura 1) e o “ciclo de política/ação”    
(Figura 2). Essas duas figuras são reproduzidas do guia da OMS. 

Organização Mundial da Saúde. Evidence, policy, impact: WHO guide for evidence-informed decision-making. Genebra: OMS; 2021.1

1
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IV

A tomada de decisões informada por evidências (TDIE) enfatiza que as decisões devem ser                 
informadas pelas melhores evidências disponíveis advindas da pesquisa, considerando fatores como o 
contexto, a opinião pública, a eficácia, a segurança, o impacto na equidade, a viabilidade da                
implementação, a acessibilidade em termos de custo, a sustentabilidade e a aceitabilidade pelas partes 
interessadas. O enfoque informado por evidências para a tomada de decisões se trata, na sua essência, 
das melhores decisões para se obter o melhor nível de saúde, evitando danos e fazendo um uso mais 
eficaz de recursos escassos. A TDIE também pode aumentar a transparência e a prestação de contas, 
e abrange decisões sobre a prática clínica, a saúde pública e os sistemas de saúde.

Para compreender melhor a TDIE, o funil de evidências e o “ciclo de política/ação” ajudam a 
descrever o processo e mostram as ligações e sobreposições que podem existir entre os dois. Os         
principais produtos de evidências gerados como parte do processo de TDIE são Protocolos Clínicos 
e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), relatórios de avaliação de tecnologias em saúde e sínteses de 
evidências para políticas. Os exames sistemáticos são importantes na TDIE, pois constituem o 
elemento central de todos os produtos de evidências mencionados acima. Ao escolher entre os           
diferentes tipos de evidências de pesquisa para a TDIE, é importante considerar a questão da pesquisa 
que precisa ser respondida e a qualidade do estudo, além do desenho do estudo.

As evidências de pesquisa são essenciais para as etapas do processo da TDIE, com destaque para a 
identificação de uma questão prioritária, a seleção de intervenções/opções, a avaliação das                
considerações sobre a implementação, o monitoramento da implementação e a avaliação do             
impacto. As etapas que dependem menos de evidências da pesquisa são a comunicação e o                 
envolvimento com os responsáveis pelas decisões, a implementação da intervenção e a sustentação da 
mudança.

O uso de evidências para informar as decisões pode ser melhorado se procurarmos  compreender o 
contexto, considerar a equidade em saúde, envolver as partes interessadas no início do processo, 
administrar conflitos de interesses, produzir pesquisa em conjunto com as partes interessadas e 
empregar métodos rápidos, quando necessário, para a produção de sínteses de evidências e produtos 
de evidências. Ao longo do processo, é importante assegurar a qualidade suficiente das sínteses e 
produtos de evidências, assim como oferecer formatos que facilitem o uso a fim de incentivar a       
aceitação pelos responsáveis pelas decisões. Exercer impacto nas políticas pode ser mais desafiador. A 
institucionalização da TDIE é importante para o êxito contínuo, e a incorporação da TDIE nos 
países de baixa e média renda talvez exija mais esforços.

A TDIE para emergências de saúde deve seguir princípios e processos semelhantes aos das decisões 
em outros contextos, mas precisa ser feita com mais celeridade. Como visto durante a pandemia de 
COVID-19, os problemas existentes na infraestrutura da TDIE serão amplificados, embora a 
pandemia de COVID-19 também tenha oferecido muitos ganhos para a TDIE. Ela proporcionou 
uma visibilidade sem precedentes às evidências de pesquisa e ao seu uso na tomada de decisões em 
saúde, além de haver dirigido mais atenção aos assessores científicos e órgãos consultivos. Também se 
testemunharam esforços extraordinários em termos de cooperação e colaboração entre grupos de 
pesquisa, a Organização Mundial da Saúde e os governos, o que constitui uma plataforma a ser 
aproveitada. Contudo, a TDIE exige uma institucionalização mais forte e precisa ser considerada no 
processo de planejamento para futuras emergências de saúde. O texto principal da publicação oferece 
algumas possíveis soluções para os desafios encontrados durante a pandemia de COVID-19, para 
que o mundo possa estar mais bem preparado para a próxima emergência de saúde.

Resumo
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2.

A tomada de decisões informada por evidências (TDIE) enfatiza que as decisões devem ser 
informadas pelas melhores evidências disponíveis advindas da pesquisa, considerando fatores 
como o contexto, a opinião pública, a eficácia, a segurança, o impacto na equidade, a               
viabilidade da implementação, a acessibilidade em termos de custo, a sustentabilidade, a ética 
e a aceitabilidade pelas partes interessadas (1–3). A TDIE é uma abordagem sistemática e 
transparente que pode ser aplicada a todo o processo de tomada de decisões para, por exemplo: 
i) identificar uma questão prioritária; ii) selecionar intervenções/opções; iii) avaliar                
considerações em termos de implementação e iv) monitorar a implementação e avaliar o 
impacto (2–4).

O enfoque informado por evidências para a tomada de decisões se trata, na sua essência, das 
melhores decisões para obter o melhor nível de saúde, evitando danos e fazendo um uso mais 
eficaz de recursos escassos (1, 4–6). A TDIE abrange decisões sobre práticas clínicas               
(programas, serviços e produtos que visam indivíduos), a saúde pública (programas e serviços 
que visam grupos e populações) e sistemas de saúde (governança, mecanismos financeiros e de 
atendimento, e estratégias de implementação) (2, 3).

A TDIE é importante porque ajuda a: i) assegurar que uma intervenção obtenha os resultados 
desejados; ii) garantir que os danos  da implementação de uma intervenção sejam                   
minimizados; iii) maximizar o uso dos recursos e assegurar o melhor retorno do investimento 
e iv) ajudar minimizar as iniquidades em saúde (1, 5–7). A TDIE também pode aumentar a 
transparência e a prestação de contas (4, 8).

A pandemia de COVID-19 ofereceu vários exemplos da importância da TDIE numa 
emergência de saúde. Um exemplo de dano quando a TDIE não é praticada foi o uso e 
promoção da hidroxicloroquina ou cloroquina para tratar os pacientes com COVID-19 em 
muitos países, apesar da falta de evidências, num tratamento que, conforme já demonstrado, 
aumentou a mortalidade e não teve nenhum efeito sobre outros resultados (9). Um exemplo 
de êxito é o uso de corticosteroides para tratar pacientes de COVID-19 em estado grave. Essa 
intervenção não foi recomendada no início da pandemia, mas, à medida que surgiram             
evidências de qualidade moderada da sua eficácia (9), o número de países que recomendavam 
o uso de corticosteroides aumentou.

Definição de TDIE

Por que a TDIE é importante?

Origens da TDIE

 Embora descrito formalmente pela primeira vez por Guyatt et al. em 1992, o movimento da medicina baseada em evidências teve início 

em 1981, quando um grupo de epidemiologistas clínicos da Universidade McMaster (Hamilton, Canadá) liderado por David Sackett 

publicou o primeiro de uma série de artigos na revista da Associação Médica Canadense (Canadian Medical Association Journal), em que se 

aconselhava os médicos sobre como deveriam avaliar a bibliografia médica.

1

1

A TDIE se origina do movimento da medicina baseada em evidências, descrita formalmente 
pela primeira vez por Guyatt et al. em 1992 (10)  como uma abordagem mais científica e 
sistemática para a prática da medicina (11). A medicina baseada em evidências vem sendo 
definida como “o uso consciente, explícito e criterioso das melhores evidências atuais na 
tomada de decisões sobre a atenção a cada paciente” (12), e nesse âmbito, diz-se que a 
integração da perícia clínica é essencial. “Saúde pública baseada em evidências” amplia esse 
conceito de modo a abranger um foco populacional e a incorporação das preferências da 
comunidade (1, 11). 
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3.

Dependendo da área específica de prática, encontram-se variações do termo: prática baseada 
em evidências, atenção à saúde baseada em evidências, enfermagem baseada em evidências e 
política baseada em evidências. 

A ênfase atual na tomada de decisões informada por evidências, em vez de baseada em 
evidências, reconhece os muitos fatores, além da simples evidência da eficácia e segurança, que 
influenciam a tomada de decisões (1, 5, 13). Dependendo do tipo de decisão (prática clínica, 
saúde pública, políticas) esses fatores podem abranger o contexto, a opinião pública, restrições 
institucionais, impactos sobre a equidade, a viabilidade da implementação, a acessibilidade em 
termos de custo, a sustentabilidade e a aceitabilidade pelas partes interessadas, entre outros (1, 
2, 14). Esses fatores podem ser incorporados explicitamente ao processo de tomada de 
decisões, de forma transparente e estruturada, e podem ser apoiados por evidências de pesquisa 
(15–21).

Diversos guias foram elaborados ao longo dos anos sobre tópicos relacionados à TDIE, como 
a medicina baseada em evidências, a saúde pública baseada em evidências, políticas informadas 
por evidências e uso da tradução  do conhecimento para vincular a pesquisa à ação (22–26). 
Contudo, trata-se de um campo em constante evolução e os profissionais da TDIE estão 
aprendendo constantemente. Além disso, a pandemia de COVID-19 pôs em relevo                
deficiências na infraestrutura para a TDIE e na sua prática que precisam ser abordadas de 
modo a estarem mais bem preparadas para a próxima emergência de saúde. As semelhanças 
práticas em todo o campo da TDIE para a prática clínica, a saúde pública e os sistemas de 
saúde também se tornaram evidentes. Ademais, nenhum guia por si só conseguiu reunir os 
aspectos mais importantes da TDIE aplicados a essas áreas, nem abarcou todos os públicos 
pertinentes.

Este guia se destina a reunir as reflexões mais recentes em matéria de TDIE e apresentá-las 
num formato acessível a um público amplo de profissionais desse campo. Amplia e                
contextualiza o respectivo guia da Organização Mundial da Saúde (OMS) Evidence, Policy, 
Impact: WHO Guide On Evidence-Informed Decision-Making (3). O guia da OMS apresenta a 
estrutura “ecossistema de evidências para impacto”, incluído o funil da geração de evidências e 
o “ciclo de política/ação” reproduzidos nesta publicação (3).

Objetivo deste guia

Alcance deste guia

Este guia se aplica a decisões sobre a prática clínica, a saúde pública e os sistemas de saúde. Em 
especial, o foco recai sobre as intervenções ou opções, incluídos os produtos (por exemplo, os 
medicamentos com prescrição, tecnologias em saúde), serviços (por exemplo, cirurgias, testes 
diagnósticos, check-ups, aconselhamento), programas (por exemplo, triagem, vacinação, 
orientação, prevenção, promoção da saúde), políticas e mecanismos do sistema de saúde      
(governança, financiamento, execução) (2). A palavra “intervenção” é usada ao longo deste 
guia num sentido amplo de modo a abranger todos os conceitos acima. Embora o tipo de 
intervenção e decisão possa variar, os princípios e processos são os mesmos, embora estes sejam 
afetados pelos diversos contextos de tomada de decisões. Este processo de TDIE envolve o uso 
de evidências de pesquisa para identificar uma questão prioritária; selecionar                                
intervenções/opções; avaliar considerações sobre a implementação; e monitorar a                    
implementação e avaliar o impacto.



Público-alvo deste guia

Esta obra considera a formulação de diretrizes clínicas, avaliações de tecnologias em saúde 
(ATSs) e respectivos relatórios, e sínteses de evidências para políticas (SEPs), e mostra            
semelhanças entre elas no processo de TDIE. Além disso, delineia as ligações entre os            
diversos tipos de evidências usados na TDIE, como a análise de dados, a modelagem, a 
pesquisa comportamental/sobre a implementação, a avaliação e as revisões sistemáticas 
(sínteses de evidências).

Pesquisadores, responsáveis por decisões (incluídas as autoridades encarregadas de políticas, 
gestores e profissionais da saúde) e outros profissionais ou partes interessadas envolvidas no 
desenvolvimento, contratação ou uso de produtos de evidência para informar a tomada de 
decisões.

Um guia para a tomada de decisões informada 
por evidências, inclusive nas emergências de saúde
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O funil de evidências

Para entender melhor a TDIE e como adotá-la, convém tomar o funil de evidências (Figura 
1) e o “ciclo de política/ação” (Figura 2), e mostrar as vinculações e sobreposições que podem 
existir entre os dois (3, 27). Uma descrição mais aprofundada do funil e do ciclo pode ser 
encontrada no guia da OMS sobre a TDIE (3).

O funil de evidências mostra alguns dos diversos tipos de evidências que podem ser criados 
por meio da pesquisa (Figura 1) e que são usados para informar a tomada de decisões (3, 27). 
A pesquisa pode ser conduzida por pesquisadores, em conjunto com responsáveis por 
decisões, como também pode envolver outras partes interessadas no desenvolvimento e uso. 
O funil tem três níveis, começando pela i) investigação de evidências (pesquisa primária) na 
base do funil, que alimenta a ii) síntese de evidências (pesquisa secundária), que, por sua vez, 
leva à geração de iii) produtos de evidências (pesquisa terciária). Cada nível é descrito abaixo.

A investigação de evidências (pesquisa primária) exige a coleta de dados ou informações 
diretamente de indivíduos da população. A unidade de análise é geralmente o indivíduo. 
Entre os exemplos de pesquisa primária, destacam-se a pesquisa qualitativa (por exemplo, 
pesquisa que coleta dados usando grupos focais ou entrevistas e os analisa usando enfoques 
qualitativos), relatórios de caso, séries de casos, levantamentos ou outros tipos de estudos 
transversais, dados de vigilância, estudos de caso-controle, estudos de coorte, estudos          
controlados randomizados (ECRs), estudos quase-experimentais, estudos controlados e 
avaliações (de processo, de resultado e de impacto, entre outras).

A síntese de evidências (pesquisa secundária) usa dados ou pesquisas já coletados por meio 
da pesquisa primária. A unidade de análise é geralmente os estudos primários. As sínteses de 
evidências ou revisões sistemáticas podem abordar uma ampla gama de questões (como a 
eficácia das intervenções de saúde ou a opinião das pessoas sobre a aceitabilidade dessas       
intervenções), podem ter objetivos diversos e empregar diferentes métodos (como enfoques 
quantitativos e qualitativos), e podem ser feitas com maior ou menor rapidez. Contudo, o 
aspecto central de uma síntese de evidências é que ela é feita de forma sistemática e           
transparente para limitar o viés. A meta-análise pode geralmente ser feita como parte da 
revisão sistemática quando os estudos abrangidos são semelhantes o bastante e usam os 
mesmos indicadores de resultado (quantitativos).

Os produtos de evidência (pesquisa terciária) resumem ou sintetizam os resultados da 
pesquisa secundária e podem também conter pesquisa primária se necessário. Os produtos de 
evidências também podem ser considerados ferramentas de tradução do conhecimento ou 
ferramentas/processos para vincular a pesquisa à ação. Entre os exemplos de produtos de 
evidências, destacam-se Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), diretrizes de 
saúde pública ou do sistema de saúde, relatórios de ATSs e SEPs. São concebidos para           
facilitar a tomada de decisões, empregando enfoques sistemáticos e transparentes para         
acessar, sintetizar e interpretar as evidências de pesquisa, bem como para integrar essas 
evidências com as outras informações, valores e opiniões a fim de informar as decisões sobre 
a prática ou as políticas (4, 28).  Costumam envolver na sua elaboração partes interessadas, 
como consumidores, profissionais de saúde que trabalham na área pertinente, pesquisadores 
e gestores ou autoridades (29–31). Dependendo do objetivo e do público-alvo, podem ou 
não abranger a formulação de recomendações (4, 28, 32).
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Figura 1. O funil de evidências

Fonte: Adaptado de (3, 33).
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Figura 2. O “ciclo de política/ação”

Fonte: Adaptado de OMS 2021 (3).
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O “ciclo de política/ação” mostra como a aplicação (ou uso) de evidências de pesquisa dentro 
do processo de tomada de decisões sobre políticas ou práticas pode ser melhorada para obter 
melhorias na saúde e equidade da população (Figura 2). Baseia-se na ideia do ciclo do             
conhecimento para a ação (proposto por Graham et al. [27]) e do ciclo de política (34, 35), que 
existem em diversas formas. Embora o ciclo mostre como o processo pode funcionar, é            
importante lembrar que o processo de formulação de políticas raramente é linear, sequencial 
ou cíclico, como implica a figura do ciclo (34, 35). Além disso, pode-se começar em qualquer 
etapa do ciclo e seguir para trás para preencher as lacunas.

Examinar o processo de políticas em termos dessas etapas pode ajudar a entender como o 
processo funciona (ou deveria funcionar) (35) e a estar preparado com as evidências quando se 
abrirem as janelas para as políticas (36, 37). Além disso, pode ser útil para prever (e criar)       
janelas emergentes, responder rapidamente à abertura de janelas, enquadrar a pesquisa de 
acordo com janelas apropriadas e perseverar quando as janelas estiverem fechadas (37) — ver 
também o capítulo 4. Também pode ajudar a entender como as evidências de pesquisa podem 
ser usadas ou geradas em cada etapa a fim de aumentar a possibilidade de influenciar a tomada 
de decisões para alcançar o impacto desejado nos resultados em saúde.

O “ciclo de política/ação”

Vincular o funil de evidências com o ciclo de política/ação”
Tanto na estrutura do “ecossistema de evidências para o impacto” da OMS (3) quanto no 
ciclo do conhecimento para a ação de Graham (27), o funil de evidências se localiza dentro do 
“ciclo de política/ação” para mostrar a interação ou os vínculos entre o ciclo e o funil.              
Enquanto o ciclo representa o processo ideal para a TDIE, o funil representa as evidências de 
pesquisa que devem ser usadas ao longo do caminho, ou produzidas como parte do processo. 
Para mais orientações sobre as diversas fontes de evidências de pesquisa que podem ser usadas 
para diferentes questões no “ciclo de política/ação”, consulte a Tabela 3.1 do documento 
Evidence, Policy, Impact. WHO Guide for Evidence-informed Decision-making (3). De modo 
geral, quanto mais refinada a pesquisa, maior a chance de seja útil e usada pelos responsáveis 
pelas decisões (38) e de que as evidências sejam traduzidas em ação. A coprodução da pesquisa 
por pesquisadores e responsáveis pelas decisões também pode ajudar a aumentar a                  
probabilidade de que ela seja usada (39, 40), assim como o envolvimento das principais partes 
interessadas (41) — ver mais detalhes no capítulo 4. 

Produtos de evidências
Produtos de evidências, tais como os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), 
SEPs e relatórios de ATS, juntamente com o processo usado para elaborá-los, podem ajudar a 
fechar a lacuna entre a geração de evidências e a aplicação às políticas e à prática. A Tabela 1 
descreve cada um desses produtos e apresenta uma comparação das suas principais                     
características, de acordo com o processo de TDIE.
Diretrizes: Segundo a OMS, são um conjunto de recomendações que “ajudam o usuário a 
tomar decisões informadas sobre a realização de intervenções específicas, testes clínicos ou 
medidas de saúde pública, e sobre onde e quando realizá-los. As recomendações também 
ajudam o usuário a selecionar e priorizar uma série de intervenções em potencial” (31). A OMS 
usa o enfoque GRADE para elaborar diretrizes (42).
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Informações sobre a elaboração de diretrizes usando o enfoque GRADE podem ser             
encontradas no manual de diretrizes da OMS (31): 
https://www.who.int/publications/i/item/9789241548960, e no manual GRADE (44): 
https://gdt.gradepro.org/app/handbook/handbook.html#h.svwngs6pm0f2.

A ferramenta da OPAS (Directriz para el fortalecimiento de los programas nacionales de guías 
informadas por la evidencia) que visa fortalecer os programas nacionais de diretrizes              
informadas por evidências pode ser útil no estabelecimento de programas nacionais de 
protocolos e diretrizes clínicas, bem como na adaptação e implementação de diretrizes 
informadas por evidências em nível nacional (43): 
https://iris.paho.org/handle/10665.2/49145?locale-attribute=en. 
Este mapa para a adaptação de diretrizes também contém links para ferramentas úteis:
https://guidelines-map.epistemonikos.org/#/es.

A lista de verificação para a elaboração de diretrizes da Rede Internacional de Diretrizes 
(McMaster Guidelines Development Checklist, Guideline International Network – GIN) 
pode ser usada para apoiar a elaboração, implementação e avaliação de diretrizes (45) e 
contém links para materiais e recursos para capacitação (45): 
https://cebgrade.mcmaster.ca/guidelinechecklistonline.html.

Já lista de verificação AGREE (AGREE Reporting Checklist) ajudará a melhorar a        
abrangência, a completude e a transparência das notificações sobre diretrizes (46):     
https://www.agreetrust.org/resource-centre/agree-reporting-checklist. Pode ser usada por           
elaboradores de diretrizes, usuários, financiadores, revisores de revistas arbitradas e editores 
de periódicos.

Avaliação de tecnologias em saúde (ATS):  A definição atual e internacionalmente aceita de 
ATS, juntamente com as notas que a acompanham, é:

“ATS é um processo multidisciplinar que usa métodos claros para determinar o valor de 
uma tecnologia em saúde em diversos pontos do seu ciclo de vida. O objetivo é informar a 
tomada de decisões com o intuito de promover um sistema de saúde equitativo, eficiente e 
de alta qualidade” (47).

Nota 1: Uma tecnologia em saúde é uma intervenção desenvolvida para prevenir, diagnosticar ou tratar 
problemas médicos; promover a saúde; oferecer reabilitação ou organizar a prestação de atenção à saúde. A 
intervenção pode ser um teste, um dispositivo, um medicamento, uma vacina, um procedimento, um 
programa ou um sistema (definição extraída do HTA Glossary).

Nota 2: O processo é formal, sistemático e transparente, e emprega métodos de última geração para         
considerar as melhores evidências disponíveis.

As diretrizes podem se aplicar a intervenções clínicas, de saúde pública ou do sistema de saúde. 
Entre os exemplos de programas de elaboração de diretrizes, destacam-se o programa da OMS 
em nível mundial e programas em nível nacional, como o Chile (diretrizes; manual); a        
Colômbia (diretrizes) e o México (diretrizes). As diretrizes em nível mundial podem precisar de 
adaptações spara aplicação a contextos nacionais específicos (43).

https://www.who.int/publications/who-guidelines
https://diprece.minsal.cl/programas-de-salud/guias-clinicas/
https://diprece.minsal.cl/wrdprss_minsal/wp-content/uploads/2016/03/Manual-metodologico-GPC-151014.pdf
https://www.iets.org.co/
http://cenetec-difusion.com/gpc-sns/?page_id=5223
http://htaglossary.net/health+technology
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Em setembro de 2012, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) adotou a primeira 
resolução sobre ATS e a incorporação de tecnologias em saúde nos sistemas de saúde 
(CSP28.R9). Foi um documento de política inovador que propunha vincular a ATS aos 
processos de tomada de decisão envolvidos na incorporação dessas tecnologias aos sistemas de 
saúde (48).

Os programas de ATS podem ser iniciativas nacionais, como a Comissão Nacional de               
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde do Brasil: http://conitec.gov.br/; ser        
iniciativas provinciais, como o Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Serviços Sociais de 
Quebec, Canadá: www.inesss.qc.ca/; fazer parte de instituições de seguro-saúde, como o          
Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde e Pesquisa do Peru:                                      
https://ietsi.essalud.gob.pe/, ou estar inserido em instituições acadêmicas, como o Instituto de 
Eficácia Clínica e Sanitária da Argentina: https://www.iecs.org.ar/.

As instituições de ATS costumam estar organizadas em redes, como a Rede de Avaliação de 
Tecnologias em Saúde das Américas (RedETSA), formada por 40 organizações de 17 países da 
Região das Américas, tendo a OPAS como Secretaria: www.redetsa.org, e a Rede Internacional 
de Agências de Avaliação de Tecnologias em Saúde (INAHTA, na sigla em inglês):             
https://www.inahta.org/.

Informações sobre o desenvolvimento e implementação de mecanismos de ATS podem ser 
encontradas nos documentos Health Technology Assessment Toolbox for Emerging Settings, da 
OPAS/EASP (32): http://www.easp.es/hta-toolbox/web/, e Institutionalizing Health Technology 
Assessment Mechanisms: a How to Guide, da OMS (49): 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/340722.

A lista de verificação da INAHTA pode ser usada para aumentar a transparência e a          
uniformidade dos relatórios das ATS (50).

Nota 3: As dimensões de valor para uma tecnologia em saúde podem ser avaliadas examinando as             
consequências previstas e imprevistas do uso de uma tecnologia em saúde em comparação com as opções 
existentes. Entre essas dimensões, costumam figurar a eficácia clínica, a segurança, custos e implicações 
econômicas, questões éticas, sociais, culturais e jurídicas, aspectos organizacionais e ambientais, além de 
implicações mais amplas para o paciente, parentes, cuidadores e a população. O valor geral pode variar 
dependendo da perspectiva assumida, das partes interessadas envolvidas e do contexto da decisão.

Nota 4: A ATS pode ser aplicada em diversos pontos do ciclo de vida de uma tecnologia em saúde, como 
antes da comercialização, durante a aprovação para comercialização, após a comercialização e durante o 
desinvestimento nessa tecnologia.

Sínteses de Evidências para Políticas (SEP): As SEPs reúnem evidências de pesquisa          
mundiais (de revisões sistemáticas) e evidências locais para informar as deliberações sobre 
políticas e programas de saúde. Uma SEP começa com uma descrição de um problema de 
política e, em seguida, resume as melhores evidências disponíveis para esclarecer o tamanho e 
a natureza do problema, descreve os prováveis impactos das principais opções para abordar o 
problema e informa as considerações sobre as barreiras em potencial para implementar as 
opções e estratégias para enfrentar essas barreiras (51, 52). As SEPs abrangem o envolvimento 
de especialistas em conteúdo, autoridades e partes interessadas (30).

https://iris.paho.org/handle/10665.2/3684
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Entre os exemplos de programas de SEPs, destaca-se a Rede para Políticas Informadas por 
Evidências (EVIPNet), da OMS, que opera nos níveis nacional, regional e mundial. As SEPs 
costumam ser produzidas em nível nacional (30, 53), como as sínteses de evidências e revisões 
rápidas produzidas pela Unidade de Políticas de Saúde Informadas por Evidências do 
Ministério da Saúde do Chile:
https://etesa-sbe.minsal.cl/index.php/evipnet-chile/lieas-de-trabajo/resumenes-de-evidencia-
para-politicas/ ; 
https://etesa-sbe.minsal.cl/index.php/evipnet-chile/lieas-de-trabajo/servicio-de-respuesta-
rapida/ 

Informações sobre a elaboração de resumos de evidências para políticas podem ser              
encontradas no manual de orientação sobre SEPs da EVIPNet Europa (30): 

nos diretrizes SURE (51):  

/sure_guides.html
e nas ferramentas SUPPORT (54):  
https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-4505-7-S1-I1

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337950/WHO-EURO-2020-1740-41491-56588-eng.pdf,

https://epoc.cochrane.org/sites/epoc.cochrane.org/files/public/uploads/SURE-Guides-v2.1/Collectedfiles

https://etesa-sbe.minsal.cl/index.php/evipnet-chile/lineas-de-trabajo/resumenes-de-evidencia-para-politicas/
https://etesa-sbe.minsal.cl/index.php/evipnet-chile/lineas-de-trabajo/servicio-de-respuesta-rapida/
https://epoc.cochrane.org/sites/epoc.cochrane.org/files/public/uploads/SURE-Guides-v2.1/Collectedfiles/sure_guides.html
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Tabela 1. 
Características de três tipos de produtos de evidências de acordo 
com o processo de TDIE

a As diretrizes SURE empregam o enfoque GRADE para avaliar a certeza das provas — ver SURE Guide 4.

Notas: GRADE – Classificação da análise, desenvolvimento e avaliação das recomendações     

    – sim;     – não. A análise se baseia em manuais de orientação e na melhor bibliografia disponível (isto é, da OMS ou internacional).

Manuais de orientação

• Identificar o problema e as causas 

a

Manual de orientação 
sobre SEP da EVIPNet 
Europa (30), diretrizes  

SURE (51),               
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Manual de diretrizes  da 
OMS (31), manual e artigos 

GRADE (42, 44),               
Ferramenta da OPAS 

Directriz para el                    
fortalecimiento de los programas 
nacionales de guías informadas 

por la evidencia (43) 

Health Technology Assessment 
Toolbox for Emerging Settings, 
da EASP/OPAS/LSE (32), 
Institutionalizing Health 
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Mechanisms: a How to Guide, 
da OMS (49)
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interessadas no processo
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Processo para declaração e gestão 
de conflitos de interesses
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• Pergunta(s) PICO
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•  
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Depende do programa de 
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Como pode ser visto na Tabela 1, embora produzidos em diferentes contextos de tomada de 
decisões, os três diferentes tipos de produtos de evidências apresentados (SEPs, PCDTs, ATSs) 
têm algumas características semelhantes, como a identificação de uma questão prioritária, o 
envolvimento das partes interessadas, a seleção de intervenções baseadas em evidências              
extraídas de revisões sistemáticas e pesquisas primárias, e a avaliação de fatores que possam 
afetar a implementação. Embora nem todos os produtos contenham recomendações (por 
exemplo, as SEPs), todos visam facilitar a tomada de decisões ao incluir a consideração de todos 
os fatores que possam ser necessários para informar uma decisão (Figura 3). Assim, seria de se 
esperar que o produto de evidências aumentasse a probabilidade de uma decisão informada por 
evidências. Contudo, para exercer um impacto nos desfechos de saúde, a decisão ainda            
precisaria ser tomada (ou seja, a intervenção adotada), implementada em escala suficiente, 
avaliada e, se necessário, ajustada.

Figura 3. 
Função das evidências no processo de tomada de decisões informada 
por evidências

Nota: Os processos descritos nos círculos devem ser informados por evidências de pesquisa.

Fonte: Adaptado de Teutsch et al. 2005 (55) e SUPPORT Tool 1 (4).
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Diferentes tipos de evidências de pesquisa

As diferentes questões que talvez precisem ser abordadas como parte do processo de TDIE 
exigem diferentes tipos de evidências.

Desenho dos estudos
O modo de pensar tradicional sobre as evidências de pesquisa se baseou no desenho dos 
estudos, com as diversas concepções organizadas em ordem decrescente de validade interna 
numa hierarquia ou pirâmide. A Figura 4 mostra um exemplo de hierarquia de evidências para 
as questões relacionadas à eficácia (Funciona?).

Questão de pesquisa
Hoje em dia, há um entendimento maior de que o melhor desenho de estudo também varia 
dependendo da questão que precisa de uma resposta, como mostrado na Tabela 2. Por             
exemplo, no caso de questões de eficácia ou “esta opção funciona melhor do que aquela?”, se 
encontram respostas melhores por meio de revisões sistemáticas de desenhos experimentais. Já 
no caso de perguntas relacionadas à compreensão de “como uma intervenção funciona ou não 
funciona”, faz-se necessária uma combinação de desenhos qualitativos e quantitativos.         
Contudo, ao considerar quais são as melhores evidências para uma determinada questão, não 
basta julgar um estudo pelo seu desenho (56). A qualidade da metodologia (ou o risco de viés) 
do estudo precisa ser levada em consideração e, no caso das sínteses de evidências, é necessário 
avaliar o nível de confiança que pode ser depositado no conjunto de evidências.

Editoriais, opinião de especialistas

Séries de casos, relatórios de casos

Estudos de caso-controle

Estudos de coorte

Estudos 
controlados randomizados

Revisões 
sistemáticas

Figura 4. 
Pirâmide de evidências tradicional dos desenhos de estudos para 
questões relacionadas à eficácia
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Tabela 2. 
Uma matriz de evidências para algumas questões-chave 
relacionadas ao “ciclo de política/ação” 

  Também conhecidos como estudos de corte transversal.
  Os estudos quase-experimentais são aqueles em que o investigador não tem controle total sobre a alocação e/ou o tempo de intervenção, 
mas, mesmo assim, conduz o estudo como se fosse um experimento, alocando os sujeitos a grupos (61). Entre os exemplos, destacam-se 
estudos controlados antes e depois, e estudos de séries temporais interrompidas (62).
  Dependendo da questão da revisão, as revisões sistemáticas podem abranger qualquer um dos desenhos mencionados na tabela, incluídos 
os desenhos qualitativos e quantitativos.
  As avaliações econômicas e as revisões sistemáticas de avaliações econômicas são os melhores tipos de evidências para determinar a relação 
custo-eficácia de uma intervenção, incluídas as análises de custo-utilidade, custo-benefício e custo-eficácia.

Notas: Esta tabela tem como foco especial a identificação de questões prioritária e a seleção de intervenções (as três primeiras etapas das 
Figuras 2 e 3). Quanto maior o número de sinais + para uma determinada questão de pesquisa, mais apropriado será o desenho do estudo.
Fonte: Adaptado da Tabela 1 de Petticrew e Roberts, 2003 (57) e do Quadro 4 de Nutley et al., 2013 (58), com questões adicionais 
incluídas com base nas estruturas GRADE Evidence to Decision (15, 59, 60).

  

a

b

c

d

Questões relacionadas ao assunto/problema

+ + + ++ +++Causa do problema
Por que é um problema?

+++

+ +++ +++Eficácia
Funciona melhor do que outras opções? 

+++ +++Processo
Como funciona?

++ ++Valor/importância
É importante?

+

+

+ ++ ++

++

+++

+ +++

Segurança
A opção causa algum dano indevido? 

Uso de recursos
Quanto custa?

+ +++ ++ +++Equidade
Que impacto isso tem sobre a equidade em saúde?

+++ +++Aceitabilidade
É aceita pelas principais partes interessadas, por
exemplo, usuários, prestadores de serviços de saúde? 

++ ++ ++Viabilidade
A implementação é viável?

++++ ++Adequação
É a intervenção certa para essas pessoas?

++ +++Relação custo-eficácia
Os benefícios justificam os custos extras?

d

Questões relacionadas à seleção de intervenções 

++ ++ +++Tamanho do problema
Qual é a taxa de prevalência, incidência, morbidade 
ou mortalidade da doença ou problema? 
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Qualidade dos estudos
A qualidade da metodologia (ou risco de viés) de um estudo de pesquisa também precisa ser 
levada em conta, pois pode afetar o nível de confiança nos seus resultados (57, 58, 63). Existe 
o risco de os estudos de pesquisa produzirem resultados enganosos caso apresentem falhas na 
sua concepção ou condução — o que também é conhecido como validade interna ou risco de 
viés (64). Isso pode ser classificado usando uma gama de ferramentas disponíveis para avaliar 
o risco de viés ou a qualidade. Para chegar a uma classificação, os revisores consideram             
características nos estudos controlados, como a randomização, a ocultação de alocação, o   
cegamento e o uso da intenção de tratar a análise (65). Em estudos observacionais, os revisores 
consideram a medição apropriada da exposição e dos resultados, assim como o controle de 
confusão apropriado. Tanto nos estudos controlados quanto nos estudos observacionais, 
consideram a perda de acompanhamento e podem levar em conta outros aspectos do desenho, 
condução e análise que influenciem o risco de viés (65). 

Revisões sistemáticas bem conduzidas têm a vantagem de conter uma avaliação do risco de viés 
dos estudos incluídos como parte do processo (65). Essa avaliação deve ser usada na                  
interpretação das evidências incluídas. Por exemplo, o usuário da pesquisa pode ter mais       
confiança numa revisão sistemática da eficácia que contenha ECRs com baixo risco de viés do 
que numa que contenha ECRs com alto risco de viés. A revisão sistemática por si só também 
pode ser avaliada com base na qualidade da metodologia. As ferramentas para avaliar a         
qualidade dos diversos tipos de evidências estão listadas na Tabela 3.

AGREE-REX 
(Appraisal of Guidelines Research 
and Evaluation–Recommendations 
Excellence) (67)

Tabela 3. 
Ferramentas de avaliação da qualidade (risco de viés)

ObservaçõesDesenho dos 
estudos

Ferramentas de avaliação da qualidade

Produtos de 
evidências

Sínteses de 
Evidências para 
Políticas (SEP) 

Protocolos Clínicos 
e Diretrizes 
Terapêuticas 
(PCDT)

Nenhum disponível 

AGREE II 
(Appraisal of Guidelines, Research and 
Evaluation) (66)

Atualmente não existe uma ferramenta 
globalmente aceito para avaliar a qualidade das 
SEPs. Contudo, a SUPPORT Tool 13 (52) sugere 
seis questões que podem ser usadas para orientar as 
pessoas que elaboram e usam resumos para 
políticas a fim de apoiar a formulação de políticas 
informadas por evidências. O Ministério da Saúde 
do Brasil propôs uma ferramenta para avaliar a 
qualidade das SEPs
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dire-
triz_sintese_evidencias_politicas.pdf Apêndice J

Versão revisada da ferramenta original AGREE 
para elaborar, relatar e avaliar diretrizes. Esta 
versão é composta por 23 itens e um manual do 
usuário: https://www.agreetrust.org/
https://www.cmaj.ca/content/182/18/E839.long

Ferramenta projetada para avaliar a qualidade das 
recomendações dos Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas (PCDT): 
https://www.agreetrust.org/resource-cen-
tre/agree-rex-recommendation-excellence/
Trata-se de um complemento e não uma opção à 
ferramenta AGREE II.

Concebida para avaliar a qualidade dos documen-
tos de orientação dos sistemas de saúde, oferece 
um plano para a elaboração e notificação de 
documentos de orientação dos sistemas de saúde: 
https://www.agreetrust.org/resource-cen-
tre/agree-hs/

AGREE-HS 
(Appraisal of Guidelines Research and 
Evaluation –Health Systems) (68)

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretriz_sintese_evidencias_politicas.pdf
https://www.agreetrust.org/resource-centre/agree-rex-recommendation-excellence/
https://www.agreetrust.org/resource-centre/agree-hs/
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AMSTAR (71, 72)

Sínteses de 
evidências

Foi elaborada para relatórios sobre ATSs baseadas 
em hospitais, mas também pode ser útil para 
outros tipos de ATS 
http://www.adhophta.eu/toolkit/assets/tools/
AdHopHTA_toolkit_tool6_document.pdf 

http://www.bristol.ac.uk/population-health-
sciences/projects/robis/ 
https://www.jclinepi.com/article/S0895-4356
(15)00308-X/fulltext

Instrumento trifásico complexo que se 
concentra especificamente no risco de viés 
introduzido pela condução da revisão. Abrange 
a maioria dos tipos de questões de pesquisa, 
como diagnóstico, prognóstico e etiologia. As 
revisões podem receber as seguintes              
classificações quanto ao risco de viés: baixo, 
alto ou pouco claro: 

Tool 6, 
AdHopHTA checklist for good-quality 
HB-HTA reports (69)

Revisões 
sistemáticas

AMSTAR 2 (70) Versão revisada da AMSTAR que abrange 
estudos randomizados e não randomizados — se 
aplica a revisões de intervenções. A ferramenta 
revisada compreende um total de 16 itens, 
contém um guia do usuário mais abrangente e 
tem uma classificação geral baseada em pontos 
fracos em domínios cruciais. Não se destina a 
produzir uma pontuação geral. As revisões 
podem receber as seguintes classificações quanto 
à confiança nos resultados: alta, moderada, baixa 
ou gravemente baixa: 
https://amstar.ca/Amstar-2.php
https://www.bmj.com/content/358/bmj.-
j4008.long

Atualizada pela AMSTAR 2 (acima)
Concebida para revisões de estudos randomiza-
dos, mas também é útil para outros tipos de 
revisões, como revisões de estudos qualitativos 
se alguns critérios forem eliminados tanto do 
numerador como do denominador. Abrange 11 
itens para os quais as respostas possíveis são 
Sim/Não/Não sei responder/Não se aplica. 
Apenas as questões com resposta afirmativa 
(“Sim”) recebem um ponto:
https://journals.plos.org/plosone/article?id=
10.1371/journal.pone.0001350

ROBIS (73)

Avaliações de 
tecnologias 
em saúde

Lista de verificação da INAHTA para 
relatórios sobre avaliações de tecnologias 
em saúde (ATS) (50)

Concebida para ajudar a promover um enfoque 
uniforme e transparente para as ATS. A versão 
3.2 está disponível em: 
https://www.inahta.org/hta-tools-re-
sources/briefs/, 
https://www.inahta.org/wp-content/up-
loads/2014/04/INAHTA_HTA_Checklist_E
nglish.pdf

ObservaçõesDesenho dos 
estudos

Ferramentas de avaliação da qualidade

https://www.inahta.org/hta-tools-resources/briefs/
https://www.inahta.org/wp-content/uploads/2014/04/INAHTA_HTA_Checklist_English.pdf
http://www.adhophta.eu/toolkit/assets/tools/AdHopHTA_toolkit_tool6_document.pdf
https://www.bmj.com/content/358/bmj.j4008.long
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0001350
http://www.bristol.ac.uk/population-health-sciences/projects/robis/
https://www.jclinepi.com/article/S0895-4356(15)00308-X/fulltext
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Lista de verificação de Drummond para 
 analisar as avaliações econômicas (75)

A ferramenta contém 10 questões, que também 
são explicadas em detalhes no capítulo 3 de 
Drummond et al. (75)

Esta ferramenta contém 19 itens acordados por 
meio de um processo de consenso (76). Ver 
também: 
https://www.maastrichtuniversity.nl/research/-
caphri/our-rsearch/creating-value-based-health
-care/chec-list-consensus-health-economic

Ferramenta da Cochrane revisada para avaliar o 
risco de viés em estudos randomizados. Ver 
também: 

A primeira versão da ferramenta está descrita no 
manual da Cochrane (78, 79)

https://www.riskofbias.info/welcome/rob-2-0-tool

Ferramenta para avaliar o risco de viés em 
estudos de intervenções não randomizados. Ver 
também: 
https://www.riskofbias.info/wel-
come/home/current-version-of-robins-i 
Recomendados pela EPOC quando estudos não 
controlados abrangem, por exemplo, séries 
cronológicas interrompidas: 
https://epoc.cochrane.org/resources/epoc-re-
sources-review-authors (ver recursos em “Risk of 
bias” [Risco de viés])

Para uso em estudos transversais analíticos para 
avaliação de causas — ver o Apêndice C de 
Viswanathan et al. 2013 (84): 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/N-
BK154461/

Ao usar o enfoque GRADE, se recomenda “que a 
confiança em estimativas dos efeitos para cada 
resultado econômico importante ou crucial seja 
avaliada explicitamente usando os mesmos 
critérios usados para os desfechos de saúde” (59). 
Essa recomendação está alinhada com a do 
manual da Cochrane (74) — ver o capítulo 20

Avaliações 
econômicas 
(das intervenções)

A escolha do instrumento depende do 
desenho do estudo para os desfechos 
de saúde (59)

Consensus on Health Economic Criteria 
(CHEC) criteria list (76)

Estudos de 
intervenções

Estudos 
controlados 
randomizados

ROB 2.0 (74, 77)

Estudos de 
intervenções não 
randomizados

ROBINS-I (80)

Para estudos de 
intervenções 
controlados e não 
controlados

Critérios de risco de viés para revisões da 
eficácia da prática e organização da atenção 
da Cochrane Effective Practice and 
Organisation of Care (EPOC) (62, 81)

Estudos de 
exposições

Estudos de coorte Escala de Avaliação da Qualidade de 
Newcastle-Ottawa: estudos de coorte (82)

http://www.ohri.ca/programs/clinical_
epidemiology/oxford.asp

http://www.ohri.ca/programs/clinical_
epidemiology/oxford.asp 

Estudos de 
ccaso-controle

Escala Newcastle-Ottawa: estudos de 
caso-controle  (82)

Estudos 
transversais

Banco de itens RTI (83, 84)

Estudos 
observacionais 
çde intervenções 
ou exposições

Instrumentos do Banco de Itens RTI, 
Agência de Pesquisa e Qualidade na 
Atenção à Saúde (AHRQ) (83, 84)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK154461/ 

ObservaçõesDesenho dos 
estudos

Ferramentas de avaliação da qualidade

https://www.maastrichtuniversity.nl/research/caphri/our-research/creating-value-based-health-care/chec-list-consensus-health-economic
https://www.riskofbias.info/welcome/home/current-version-of-robins-i
https://epoc.cochrane.org/resources/epoc-resources-review-authors
https://www.ohri.ca//programs/clinical_epidemiology/oxford.asp
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK154461/
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Para uma série de 
desenhos de estudo, 
como revisões 
sistemáticas, estudos 
randomizados, 
estudos não 
randomizados, 
estudos de coorte, 
estudos de caso 
controle, análise 
transversal, 
prevalência, 
precisão de testes 
de diagnóstico, 
avaliações 
econômicas e 
pesquisas qualitativas

Ferramentas de avaliação crítica da JBI, 
JBI Manual for Evidence Syntheses (88)

Notas: AdHopHTA – conjunto de ferramentas para avaliação de tecnologias em saúde baseada em hospitais; AGREE – Appraisal of 
Guidelines, Research and Evaluation; AMSTAR – A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews; INAHTA – Rede Internacional de 
Agências de Avaliação de Tecnologias em Saúde; QUADAS – Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies; ROB – Risk of Bias; 
ROBINS-I – Risk of Bias In Non-randomised Studies of Interventions; ROBIS – Risk Of Bias In Systematic Reviews.
  

Elaborado pelo Programa de Habilidades de 
Avaliação Crítica: 
https://casp-uk.net/casp-tools-checklists/ 
Existe um grande número de ferramentas para 
avaliar a qualidade da pesquisa qualitativa, e 
atualmente não há consenso no campo sobre 
quais são mais úteis. Uma visão geral das 
ferramentas disponíveis pode ser consultada em 
Munthe-Kaas et al. 2019 (87): 

A ferramenta para cada projeto de estudo pode 
ser consultada nos seguintes apêndices do JBI 
Manual for Evidence Syntheses: 
https://jbi-global-wiki.refined.site/
 
• Revisões sistemáticas – Apêndice 10.1
• Estudos aleatórios – Apêndice 3.1
• Estudos não randomizados – Apêndice 3.3
• Estudos de coorte – Apêndice 7.1
• Estudos de caso-controle – Apêndice 7.2
• Estudos transversais analíticos – Apêndice 7.5
• Prevalência – Apêndice 5.1
• Precisão de testes de diagnóstico – Apêndice 9.1
• Avaliações econômicas – Apêndice 6.1
• Pesquisas qualitativas – Apêndice 2.1

   

https://www.bristol.ac.uk/popula-
tion-health-sciences/projects/quadas/quadas-2/ 

Pesquisa 
qualitativa

CASP Qualitative Studies Checklist. 
Para entender as evidências: lista de 
verificação com 10 questões para ajudar 
a entender as pesquisas qualitativas (86)

Precisão dos testes 
de diagnóstico

QUADAS-2 (Quality Assessment of 
Diagnostic Accuracy Studies) (85)

Diversos – 
Ferramentas 
da JBI

ObservaçõesDesenho dos 
estudos

Ferramentas de avaliação da qualidade

https://bmcmedresmethodol.biomedcen-
tral.com/articles/10.1186/s12874-019-0728-6

https://www.bristol.ac.uk/population-health-sciences/projects/quadas/quadas-2/
https://bmcmedresmethodol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12874-019-0728-6
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O enfoque GRADE classifica a qualidade das evidências (também conhecida como certeza das 
evidências) com base numa série de fatores e não apenas no desenho do estudo ou no risco de 
viés de estudos individuais (31, 63, 65). A avaliação começa com o desenho do estudo (ECRs 
ou estudos observacionais) e, em seguida, aborda cinco razões para possivelmente classificar 
negativamente a qualidade das evidências (risco de viés, incoerência, imprecisão, evidências 
indiretas e viés de publicação) e três razões para possivelmente classificar positivamente (uma 
grande magnitude de efeito, um gradiente dose-resposta e uma situação em que os vieses 
plausíveis, se for o caso, serviriam para aumentar a confiança na estimativa do efeito) (89). Os 
termos usados nas avaliações da qualidade se referem ao nível de confiança na estimativa do 
efeito (e não à qualidade científica das investigações revistas). As classificações podem ser alta, 
moderada, baixa ou muito baixa (Tabela 4).

Tabela 4. 
As quatro classificações da qualidade (ou certeza) das evidências 
usadas no enfoque GRADE 

Qualidade das 
evidências

Alta Muita confiança de que o verdadeiro efeito se aproxima da estimativa do efeito

A confiança na estimativa do efeito é limitada: o verdadeiro efeito pode ser 
substancialmente diferente da estimativa do efeito

Muito pouca confiança na estimativa do efeito: é provável que o verdadeiro efeito seja 
substancialmente diferente da estimativa do efeito

Moderada

Muito baixa

Baixa

Interpretação

A qualidade de um conjunto de evidências para cada resultado pode ser avaliada usando o 
enfoque Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) e 
normalmente se baseia em revisões sistemáticas (31, 65). Um conjunto de evidências se refere 
a todos os estudos reunidos e resumidos para uma questão e resultado específicos, que             
costumam ser combinados estatisticamente usando meta-análise. O GRADE costuma ser 
usado para a elaboração de PCDTs e SEPs e às vezes é usado em ATSs (30, 31). Também é o 
padrão nas revisões sistemáticas da Cochrane (74).

Qualidade de um conjunto de evidências (enfoque GRADE)

Para revisões sistemáticas de evidências qualitativas, pode-se usar o enfoque           
GRADE-CERQual (Confidence in the Evidence from Reviews of Qualitative Research) (90). Esse 
enfoque oferece um método transparente para avaliar a confiança das evidências com base em 
revisões de pesquisas qualitativas e indicar essa confiança aos usuários finais, tais como painéis 
de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. O GRADE-CERQual emprega uma           
abordagem conceitualmente semelhante à de outras ferramentas GRADE (90).

Confiança moderada na estimativa do efeito: é provável que o verdadeiro efeito esteja 
próximo da estimativa do efeito, mas existe a possibilidade de que seja substancialmente 
diferente
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Mais informações sobre a aplicação do enfoque GRADE para avaliar a certeza de evidências 
podem ser encontradas no capítulo 5 do manual GRADE (44): 
https://gdt.gradepro.org/app/handbook/handbook.html, ae nestes artigos sobre PCDT GRADE 
para leitura suplementar (42, 59, 64, 65, 89, 91-97). 

Informações sobre o uso do GRADE-CERQual para avaliar a confiança nas evidências de 
revisões sistemáticas de evidências qualitativas podem ser encontradas neste site dedicado: 
https://www.cerqual.org/, e nesta série de sete artigos sobre a aplicação do enfoque (90):
https://implementationscience.biomedcentral.com/articles/supplements/volume-13-supplement-1

Um guia para os responsáveis por decisões, sobre o uso e interpretação das avaliações 
GRADE-CERQual pode ser consultado em (98): 
https://drive.google.com/open?id=1tF0rhDmihpzd3B6BDFHcD8msDu1rqYjR  

Revisões sistemáticas de alta qualidade são fundamentais para o processo de TDIE porque 
ajudam a sintetizar os resultados de todos os estudos pertinentes sobre uma questão específica 
e consideram o risco de viés (ou as limitações metodológicas) dos estudos incluídos. Como 
indicado na Tabela 2, também podem ajudar a responder a uma série de questões de pesquisa. 
As variações das revisões sistemáticas abrangem as revisões de estudos qualitativos, as revisões 
rápidas, as revisões de escopo e as visões gerais das revisões sistemáticas. Aos usuários das 
pesquisas, as revisões sistemáticas oferecem cinco vantagens em relação aos estudos individuais 
(99-101) — ver o Quadro 1.

A função das revisões sistemáticas

Fonte: Adaptado de (99-101).

As revisões sistemáticas de todos os estudos pertinentes a uma questão reduzem a          
probabilidade de ser enganado por estudos individuais.
Em comparação com estudos individuais, as revisões sistemáticas com meta-análise 
aumentarão a precisão das estimativas dos efeitos, reforçando a confiança dos usuários nos 
resultados.
Ao empregar as revisões sistemáticas, se usa o tempo com mais eficiência porque a pesquisa 
pertinente já foi encontrada, selecionada, avaliada e sintetizada de forma sistemática e 
transparente.
As revisões sistemáticas permitem avaliar e discutir as evidências de forma mais objetiva.
As revisões sistemáticas conseguem identificar áreas em que mais estudos são necessários.

Quadro 1. 
Vantagens das revisões sistemáticas em relação aos estudos individuais

1.

2.

3.

4.
5.
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Uma revisão sistemática é uma revisão de uma questão formulada claramente que usa métodos 
sistemáticos e explícitos para identificar, selecionar e avaliar de forma crítica as pesquisas          
pertinentes e para coletar e analisar dados dos estudos incluídos na revisão. Métodos estatísticos 
(meta-análise) podem ou não ser usados para analisar e resumir os resultados dos estudos 
incluídos (4, 74, 102). As revisões sistemáticas podem ser feitas numa variedade de questões de 
pesquisa, com destaque para revisões da eficácia da intervenção, avaliações do diagnóstico, 
prognóstico, etiologia e prevalência, e questões que exigem evidências qualitativas, como a 
aceitabilidade das intervenções. As principais etapas envolvidas numa revisão sistemática 
abrangem: definir a pergunta e os critérios de habilitação; encontrar e avaliar todas as                
evidências pertinentes da pesquisa; extrair dados; avaliar a qualidade (risco de viés) dos estudos 
incluídos e sintetizar as informações. A Figura 5 mostra as principais etapas para fazer uma 
revisão sistemática.

As revisões sistemáticas são consideradas a melhor forma (“o padrão-ouro”) de sintetizar os 
resultados de estudos que abordam a mesma questão (102). Considera-se que as revisões 
sistemáticas fornecem “evidências mundiais” porque costumam abranger as melhores                
evidências disponíveis em todo o mundo (4). Essas evidências podem então ser combinadas 
com informações do contexto local para informar as decisões sobre intervenções (4).

Métodos detalhados para fazer revisões sistemáticas de:
• Intervenções clínicas e de saúde pública podem ser encontradas no manual da Cochrane (74):        

O JBI Manual for Evidence Syntheses também contém métodos para uma ampla gama de questões 
sobre revisão: 

A declaração dos Itens de Notificação Preferencial para Revisões Sistemáticas e Meta-análises 
(PRISMA) (105, 106) pode ser usada para assegurar a notificação transparente da revisão 
sistemática: 

As ferramentas para avaliar a qualidade de uma revisão sistemática podem ser encontradas na Tabela 
3.

• Intervenções nas políticas e sistemas de saúde em Langlois et al. (103): 

https://training.cochrane.org/handbook/current 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/275367

• Pesquisa qualitativa no capítulo 2 do JBI Manual for Evidence Syntheses (104): 

e na série de artigos publicados pelo Grupo Cochrane de Métodos Qualitativos e de                    
Implementação em 2017:       

https://wiki.jbi.global/display/MANUAL/Chapter+2%3A+Systematic+reviews+of+qualitative+evidence

https://methods.cochrane.org/qi/supplemental-handbook-guidance

https://jbi-global-wiki.refined.site/space/MANUAL 

http://www.prisma-statement.org/
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Figura 5. 
Principais etapas do processo de revisão sistemática

Fonte: Modificado do manual da Cochrane, slides de treinamento da Cochrane e Boland et al. 2017 (74, 102, 107)

https://wiki.jbi.global/display/MANUAL/Chapter+2%3A+Systematic+reviews+of+qualitative+evidence

https://methods.cochrane.org/qi/supplemental-handbook-guidance

https://jbi-global-wiki.refined.site/space/MANUAL 

http://www.prisma-statement.org/

Avaliar a certeza das evidências
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divulgar a revisão

PROTOCOLO REVISÃO

Registrar e/ou publicar o protocolo

Definir a questão da revisão

Determinar os critérios 
de elegibilidade

Planejar métodos para a revisão 
visando a busca, seleção de estudos, 

coleta de dados, risco de viés
e síntese de resultados

Fazer a busca da bibliografia
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Fazer a avaliação do risco de viés

Sintetizar os resultados
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Fonte: Adaptado de Comissão Global de Evidências para Responder aos Desafios Sociais, anexo 4.2 (108), com pequenas modificações.

A função da análise de dados, modelagem, 
pesquisa de implementação e avaliação na TDIE

As evidências podem ajudar em várias etapas de um processo de tomada de decisões, como: i) 
compreender um problema e as suas causas; ii) selecionar uma opção para abordar o problema; 
iii) identificar considerações sobre a implementação ou iv) monitorar a implementação e 
avaliar os impactos (108, exhibit 4.2). As diversas formas de evidências que podem contribuir 
para a TDIE abrangem as já tratadas acima — revisões sistemáticas (síntese de evidências), 
PCDTs, ATSs e SEPs. Outras formas de evidências de pesquisa comumente usadas como 
insumo para a TDIE são a análise de dados, a modelagem, a pesquisa de implementação e a 
avaliação (Tabela 5). Essas fontes também podem ser usadas para fortalecer algumas das fases 
no desenvolvimento e aplicação de produtos de evidências às políticas ou à prática, bem como 
na sua avaliação (Tabela 1).

Tabela 5.
Algumas formas de evidências usadas como insumo para a tomada 
de decisões informada por evidências

Forma das 
evidências

Análise
de dados

Modelagem

Pesquisa 
comportamental /
da implementação

Avaliação

Definições e aplicações de trabalho

•  Análise sistemática dos dados brutos a fim de tirar conclusões sobre essas informações
•  Agrega mais valor à identificação de uma questão prioritária, bem como ao 
 monitoramento e avaliação

• Uso de equações matemáticas e dados e pesquisas existentes para simular cenários 

• Agrega mais valor à identificação de uma questão prioritária, bem como à seleção de

do mundo real (ou seja, o que provavelmente ocorrerá se não houver intervenção) 
e opções (isto é, o que ocorrerá se houver uma intervenção) num ambiente virtual

opções

• Estudo de métodos para promover a adoção sistemática de enfoques eficazes nas 

• Exame sistemático do que as pessoas (cidadãos e profissionais) fazem, o que os leva

práticas de rotina nos níveis pessoal, profissional, organizacional e governamental
(pesquisa de implementação)

a fazê-lo e o que pode sustentar ou mudar o que elas fazem (pesquisa comportamental)
• Agrega mais valor à determinação das considerações sobre a implementação

• Avaliação sistemática da implementação (monitoramento) e dos impactos (avaliação) 
de uma iniciativa para fins de aprendizagem ou tomada de decisões

• Agrega mais valor ao monitoramento e avaliação
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Visão geral das etapas da TDIE

Identificar a questão prioritária

Como enunciado no capítulo 1, a TDIE é uma abordagem sistemática e transparente que pode 
ser aplicada a todo o processo de tomada de decisões para, por exemplo i) priorizar problemas 
e compreender suas causas; ii) selecionar intervenções/opções; iii) avaliar as considerações sobre 
a implementação e iv) monitorar a implementação e avaliar o impacto (2–4). Pode abranger 
decisões sobre práticas clínicas, saúde pública e sistemas de saúde, e o processo será                     
influenciado pelo contexto da tomada de decisões. Aplica-se ao processo de elaboração e         
implementação de SEPs, PCDTs e ATSs, com algumas pequenas variações para cada               
produto/processo, como mostrado na Tabela 1. Para produzir impacto nos desfechos de saúde, 
alguns elementos adicionais que fazem parte do “ciclo de política/ação” são necessários, mas 
dependem menos das evidências da pesquisa, e competem mais aos responsáveis pelas decisões. 
Destacam-se a própria decisão (seleção da intervenção preferida), a comunicação e                     
envolvimento, a implementação da intervenção e a sustentação da mudança (Figura 2). 

Neste   capítulo, cada uma das etapas a seguir deve ser cumprida, cada uma à sua vez: identificar 
a questão prioritária, selecionar intervenções, avaliar as considerações sobre a implementação, 
monitorar a implementação e avaliar o impacto. Em seguida, são apresentadas as etapas que 
competem mais aos responsáveis pelas decisões, juntamente com a consideração sobre como as 
evidências das pesquisas também podem ser úteis.

Esta etapa também é conhecida como identificação do problema. Os elementos importantes 
são definir o problema, compreender as suas causas e o contexto para a decisão (109). Por 
exemplo, o problema pode ser a alta prevalência de um problema na população, como a          
leptospirose após um furacão, ou de um fator de risco, como o consumo elevado de álcool. É 
importante considerar quem é mais afetado pelo problema e se há necessidade de se concentrar 
num determinado grupo-alvo, como as crianças, os adolescentes ou populações                       
marginalizadas. O tipo de evidência de pesquisa que pode ajudar a esclarecer o tamanho do 
problema abrange levantamentos (estudos de prevalência), dados de vigilância e                     
monitoramento, e informações de saúde de rotina (como registros de admissão hospitalar e 
dados sobre causas de mortes). Sempre que possível, devem ser buscados dados desagregados 
para identificar iniquidades em saúde (ver o capítulo 4, Considerar a equidade em saúde). As 
informações de nível nacional do estudo Global Burden of Disease, sobre a carga de doenças 
mundial, também são úteis para definir o problema porque combinam informações sobre a 
mortalidade e a incapacidade num único parâmetro (os anos de vida ajustados pela                     
incapacidade) que permite comparações entre diversas doenças, lesões e fatores de risco         
(site: http://www.healthdata.org/gbd/2019; perfis dos países: http://www.healthdata.org/re-
sults/country-profiles).

Para ajudar a identificar possíveis soluções, é importante compreender as causas ou                    
determinantes do problema. Por exemplo, níveis elevados de má nutrição após um desastre 
podem decorrer da escassez de alimentos; ou uma grande prevalência de cárie dentária pode se 
dever ao consumo elevado de bebidas açucaradas. 

Nessa fase inicial do processo, uma boa compreensão do contexto da tomada de decisões ajuda 
a assegurar que as intervenções ou opções propostas possam se enquadrar nas estruturas de 
política e mecanismos dos sistema de saúde atuais, bem como que essas opções receberão apoio 
(109). O envolvimento das principais partes interessadas pode ajudar a garantir que o            
problema e o contexto da tomada de decisões sejam bem compreendidos.

https://www.healthdata.org/results/country-profiles
https://www.healthdata.org/results/country-profiles
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Selecionar intervenções/opções

Os desfechos considerados nessa fase abrangem os relacionados a benefícios, danos e relação 
custo-eficácia. Outros fatores que talvez também precisem ser considerados ao tomar uma 
decisão sobre intervenções são os valores e preferências, a viabilidade, o impacto na equidade, 
a aceitabilidade para as principais partes interessadas e o uso de recursos. Esses fatores estão 
incluídos como parte das estruturas GRADE e WHO-INTEGRATE Evidence to Decision usadas 
para a elaboração de PCDTs (15, 18, 20, 110), e são aplicados de forma modificada no caso de 
outros tipos de produtos de evidências.

Mais informações sobre a elaboração de questões segundo a metodologia PICO para vários 
tipos de questões podem ser consultadas no capítulo 7 do manual de diretrizes da OMS  
(31): https://www.who.int/publications/i/item/9789241548960.

Notas: Notas: P – população; I – intervenção; C – comparação; O – desfecho.

Fonte: Manual de diretrizes da OMS (31).

• Numa população rural de um país de baixa renda (P), o pagamento de salários mais altos 
aos trabalhadores da saúde (I), em comparação com o pagamento de salários-padrão (C), 
aumenta o número de trabalhadores da saúde nas áreas rurais (O) num prazo de cinco 
anos?

• Em bebês nascidos de mulheres HIV-positivas (P), a triagem com um novo teste de 
diagnóstico rápido (I), em comparação com os métodos-padrão de diagnóstico (C), 
detecta com precisão a doença (O) até os 12 meses de idade?

Quadro 2. 
Exemplos de questões PICO bem construídas

Esta etapa também é conhecida como concepção de soluções. Dependendo do processo e do 
produto, a avaliação pode ser limitada a uma opção ou intervenção, ou pode-se avaliar várias 
opções alternativas para uma determinada questão de saúde. Por exemplo, as SEPs                   
normalmente preveem três ou mais intervenções alternativas, enquanto as ATSs podem se 
limitar a um novo medicamento ou tecnologia. Contudo, seja qual for o objetivo, as etapas 
essenciais são as mesmas e abrangem a definição da questão ou questões e dos critérios de         
habilitação (usando a metodologia PICO), encontrar e avaliar todas as evidências de pesquisa 
pertinentes, avaliar a qualidade (risco de viés) e sintetizar as informações.

A sigla PICO (population, intervention, comparator (control), outcome) se refere a população, 
intervenção, comparação, desfechos — quatro elementos que devem ser considerados em 
qualquer questão concernente a uma busca sistemática por evidências. Aqui, a intervenção é 
definida de forma muito ampla. Pode significar desde um novo medicamento, um teste de 
diagnóstico ou outra tecnologia, passando por medidas complexas de saúde pública, até          
medidas destinadas a modificar aspectos do sistema de saúde, para citar alguns exemplos (31). 
O formato PICO também oferece uma estrutura útil para definir os critérios de inclusão e 
exclusão do conjunto de evidências. Dois exemplos de uma questão PICO são mostrados no 
Quadro 2. 
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Uma série de ferramentas está disponível para ajudar na adaptação das recomendações de produtos de 
evidências ao contexto local. Por exemplo, se um guia internacional precisa ser adaptado ao contexto 
local para assegurar a aceitação e o uso sustentado, considere a ferramenta da Organização        
Pan-Americana da Saúde (OPAS) para adaptar e implementar diretrizes ou as ferramentas ADAPTE 
ou ADOLOPMENT (43, 112, 113): 

Também existe uma ferramenta para a adaptação das ATSs (114): 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/49145; 

https://g-i-n.net/wp-content/uploads/2021/05/ADAPTE-Resource-toolkit-V2.1-March-2010-updated-disclaimer.pdf

Para mais informações sobre métodos de busca e síntese em relação às intervenções, tanto o manual 
da Cochrane sobre revisões sistemáticas das intervenções (74): 

estão disponíveis gratuitamente na Internet. O manual sobre síntese de evidências da Aliança para 
Pesquisa em Políticas e Sistemas de Saúde/OMS oferece mais orientações específicas para políticas e 
sistemas de saúde (103): 

como o manual da JBI para revisores (88):  
are both freely available online. 

https://training.cochrane.org/handbook/current

https://jbi-global-wiki.refined.site/space/MANUAL

https://apps.who.int/iris/handle/10665/275367

https://www.journalslibrary.nihr.ac.uk/hta/hta13590/#/abstract

A palavra “local” pode se referir aos níveis municipal, estadual ou nacional, dependendo da intervenção ou da questão de política em consideração.2

Portanto, é importante estar ciente desses fatores e coletar informações sobre eles como parte da busca 
por evidências globais de benefícios e danos. Contudo, é provável que também sejam necessárias 
evidências locais,  ou seja, evidências disponíveis no ambiente ou ambientes específicos em que uma 
decisão ou ação será implementada (111). Assim, esses fatores também serão considerados como parte 
da próxima etapa nas considerações sobre a implementação.

A busca por todas as evidências de pesquisa pertinentes deve começar primeiro com produtos de 
evidências pré-existentes (por exemplo, PCDTs) cujas recomendações possam ser adaptadas ao 
contexto específico ou ao problema de interesse. Se a adaptação do produto de evidências não for         
apropriada, talvez ainda seja possível usar as mesmas revisões sistemáticas como fonte de evidências 
para a  elaboração de um novo produto de evidências, desde que sejam atualizadas.

2

Se nada for encontrado, a busca segue para as revisões sistemáticas e, por último, para a pesquisa 
primária se uma nova síntese de evidências for necessária ou se for preciso atualizar uma revisão já 
existente. As evidências são acessadas e, em seguida, avaliadas para que atendam aos critérios de            
habilitação, e a sua qualidade deve ser avaliada. A evidência é então sintetizada, o que pode abranger 
tanto sínteses narrativas como meta-análises, conforme o caso.
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a

A Tabela 6 apresenta fontes de produtos de evidências e revisões sistemáticas. As fontes foram 
escolhidas devido a sua abrangência e à qualidade do produto incluído em termos dos métodos 
usados no seu desenvolvimento. A maioria das fontes contém um resumo e um link para o 
texto completo do produto de evidências ou revisão sistemática – embora o texto completo 
nem sempre esteja disponível gratuitamente.

Tabela 6.
Fontes de resumos de evidências para políticas, diretrizes clínicas e 
avaliações de tecnologias em saúde, e de revisões sistemáticas

Tipo de produto

Sínteses de 
Evidências para 
Políticas (SEP)

Evidências sobre sistemas de saúde: 
https://www.healthsystemsevidence.org/?lang=en 

Fontes

https://sites.bvsalud.org/pie/en/biblio 
Políticas informadas por evidênciasa

https://sites.bvsalud.org/bigg/en/biblio/ 
Base internacional de diretrizes GRADE a

As SEPs podem ser encontrados 
selecionando o tipo de 
documento “síntese de             
evidências para políticas” e, em 
seguida, usando os outros filtros 
disponíveis. Uma pesquisa de 
texto gratuita usando a EVIPNet 
encontrará as SEPs produzidas 
pela EVIPNet.

As SEPs podem ser encontradas 
selecionando a coleção “policy 
briefs”.

Protocolos e 
diretrizes https://guidelines.ebmportal.com/ 

Guidelines International Network (GIN): b A biblioteca de acesso aberto da 
GIN contém links para mais de 
3 mil diretrizes, publicadas ou 
endossadas pelos membros da 
GIN, bem como diretrizes de 
saúde de organizações não 
filiadas 

Diretrizes da OMS aprovados pela Comissão de 
Revisão de Diretrizes: 
https://apps.who.int/iris/

Repositório ECRI Guidelines Trust: 
https://guidelines.ecri.org/

Contém apenas as diretrizes 
GRADE. As buscas podem ser 
feitas em inglês, francês, 
português e espanhol.

Clique em Search para ativar os 
filtros avançados. Em seguida, 
use o filtro Subject – WHO 
guideline. A coleção pode então 
ser pesquisada usando palavras 
de texto livres e outros filtros.

Contém diretrizes de prática 
clínica que atendem a quatro 
critérios de inclusão. O destaque 
é se basear numa revisão 
sistemática e verificável das 
evidências.

Observações
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Avaliações de 
tecnologias em 
saúde (ATSs)

Revisões 
sistemáticas 
das intervenções 

Esta base de dados oferece acesso 
gratuito aos relatórios de ATS 
produzidos pelos membros da 
Rede de Avaliação de             
Tecnologias em Saúde das 
Américas (RedETSA). Contém 
relatórios em inglês, francês, 
português e espanhol.

Contém revisões sistemáticas das 
intervenções para abordar 
questões do sistema de saúde. 
Contém uma avaliação          
qualitativa da revisão sistemática. 
Selecione o tipo de documento 
“Systematic reviews of effects 
[Revisões sistemáticas de 
efeitos]”, “Systematic reviews 
addressing other questions 
[Revisões sistemáticas que 
abordam outras questões]” ou 
“Overviews of systematic reviews 
[Sínteses de revisões                  
sistemáticas]”.

Contém revisões sistemáticas de 
intervenções de saúde pública. 
Contém uma avaliação           
qualitativa da revisão sistemática.

Contém intervenções clínicas e 
de saúde pública. São incluídas 
apenas revisões sistemáticas de 
alta qualidade. 

Útil para decisões clínicas, 
programas, serviços e              
medicamentos.

Base de dados da Rede Internacional de Agências de
Avaliação de Tecnologias em Saúde (INAHTA): 
https://www.inahta.org/hta-database/

Base de dados de revisões sistemáticas da Cochrane: 
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/reviews 

ACCESSSS: 
https://www.accessss.org/

Health evidence: 
https://www.healthevidence.org/

Evidências sobre sistemas de saúde: 
https://www.healthsystemsevidence.org/ 

Base de Dados Regional de Relatórios de Avaliação 
de Tecnologias em Saúde das Américas:  
https://sites.bvsalud.org/redetsa/en/brisa/

a

Tipo de produto Fontes Observações

Esta base de dados oferece acesso 
gratuito a informações            
bibliográficas sobre avaliações de 
tecnologias em saúde em 
andamento e já publicadas, 
encomendadas ou realizadas 
internacionalmente por             
organizações de ATS. Abrange 
filiados e não filiados da 
INAHTA. Anteriormente, a base 
de dados foi mantida pelo 
Centro de Revisões e               
Divulgação, Universidade de 
York, Reino Unido (até março de 
2018).
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Notas: SEP: síntese de evidências para políticas; EVIPNet: Rede para Políticas Informadas por Evidências; GRADE: Classificação da 

análise, desenvolvimento e avaliação das recomendações (do inglês Grading of Recommendations Assessment, Development and Evalua-

tion); ATS: avaliação de tecnologias em saúde; RedETSA: Rede de Avaliação de Tecnologias em Saúde das Américas.

 Produzida pela OPAS/OMS e pelo BIREME (Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde).a

A Guidelines International Network é uma rede mundial de apoio à elaboração e implementação de diretrizes baseadas em evidências. 

Atualmente, conta com 113 membros organizacionais e 172 membros individuais de 59 países (https://g-i-n.net/).

b

Revisões 
sistemáticas 
das avaliações 
econômicas 

Contém revisões sistemáticas de 
intervenções sociais. Contém 
uma avaliação qualitativa da 
revisão sistemática. Selecione o 
tipo de documento “Systematic 
reviews of effects [Revisões 
sistemáticas de efeitos]”, 
“Systematic reviews addressing 
other questions [Revisões 
sistemáticas que abordam outras 
questões]” ou “Overviews of 
systematic reviews [Sínteses de 
revisões sistemáticas]”.

Contém revisões sistemáticas 
relativas a questões clínicas e de 
política de saúde. Não contém 
uma avaliação qualitativa da 
revisão sistemática.

Contém revisões sistemáticas 
das intervenções para abordar 
questões do sistema de saúde. 
Contém uma avaliação 
qualitativa da revisão             
sistemática.

Contém revisões sistemáticas de 
intervenções de saúde pública. 
Contém uma avaliação da 
qualidade da revisão sistemática.

Social systems evidence: 
https://www.socialsystemsevidence.org/

Epistemonikos: 
https://www.epistemonikos.org/en/

Health systems evidence: 
https://www.healthsystemsevidence.org/ 

Health evidence: 
https://www.healthevidence.org/

Tipo de produto Fontes Observações
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Esta etapa também é conhecida como concepção da implementação. As considerações sobre a 
implementação são usadas para selecionar intervenções/opções e para formular o plano de 
implementação tão logo tenha sido tomada a decisão de adotar uma intervenção. Para informar 
o plano de implementação, as barreiras e facilitadores na implementação também precisarão 
ser identificados e as evidências de pesquisa de estratégias para superar essas barreiras precisam 
ser encontradas e avaliadas (ver abaixo).

Ao tomar decisões sobre intervenções, os responsáveis também precisam considerar outros 
fatores, como valores e preferências, a viabilidade, o impacto sobre a equidade e os direitos 
humanos, a aceitabilidade pelas principais partes interessadas e o uso de recursos. No passado, 
os produtores de evidências (pesquisadores) não costumavam considerar essas questões como 
essenciais para o processo de tomada de decisões, com a exceção de algumas atividades para 
definir prioridades em que esses fatores eram incluídos e discutidos explicitamente com os 
responsáveis pelas decisões como parte do processo (17). Assim, no âmbito do projeto 
DECIDE (115), o Grupo de Trabalho da GRADE elaborou as estruturas de Evidências para 
Decisão (Evidence to Decision frameworks) a fim de apoiar o processo de passagem das           
evidências para as decisões (15, 45). Os fatores adicionais incluídos nessa estrutura são a          
prioridade do problema, os valores e preferências, as implicações dos recursos, a equidade e os 
direitos humanos, a aceitabilidade e a viabilidade (15, 31). 

O principal objetivo das estruturas de Evidências para Decisão é ajudar grupos de pessoas 
(painéis) a usar as evidências de forma estruturada e transparente para informar as suas 
recomendações (15). Ao tornar o processo e os pareceres sistemáticos e transparentes, as           
estruturas de Evidências para Decisão ajudam a assegurar que todos os critérios importantes 
sejam considerados e que as melhores evidências de pesquisa disponíveis informem os critérios 
(15). No caso dos processos em que geralmente não se faz uma recomendação, como as SEPs 
e ATSs, as evidências de pesquisa relacionadas a esses fatores ainda podem ser apresentadas 
como parte do produto de evidências para informar tomadas de decisão no futuro (30, 53, 
111). Dessa forma, a expectativa é que seja mais provável que a decisão final seja informada por 
evidências (8). Um método alternativo, mas semelhante, às estruturas de Evidência para 
Decisão é o uso da análise de decisão multicritérios (116–118). Esse processo exige selecionar 
e ponderar os critérios e pode ser usado em processos deliberativos com ou sem a agregação de 
informações sobre cada critério numa única pontuação (116).

Mais informações sobre o uso da estrutura de Evidência para Decisão da GRADE podem 
ser consultadas no capítulo 10 do manual de guias da OMS (31): 

no capítulo 6 do manual GRADE (44): 
e em artigos sobre guias GRADE para 

leitura suplementar (119–121).

https://www.who.int/publications/i/item/9789241548960,
https://gdt.gradepro.org/app/handbook/handbook.html, 

Avaliar as considerações sobre a implementação

A palavra “local” pode se referir aos níveis municipal, estadual ou nacional, dependendo da intervenção ou da questão de política sob 

consideração.

3

Como indicado na seção anterior, podem ser encontradas evidências de pesquisa sobre esses 
fatores como parte da busca por evidências mundiais de benefícios e danos. Contudo, é    
provável que também sejam necessárias evidências locais,  ou seja, evidências disponíveis no 
ambiente ou ambientes específicos em que uma decisão ou ação será implementada (111). 

3



no capítulo 6 do manual GRADE (44): 
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Assim, pode ser necessária uma maior busca por estudos primários e evidências qualitativas. Os 
fatores considerados aqui dependerão do processo específico de tomada de decisões (ver, por 
exemplo, a Tabela 1) e poderiam abranger valores e preferências, a viabilidade, o impacto sobre 
a equidade, a aceitabilidade pelas principais partes interessadas, o uso de recursos                        
(acessibilidade em termos de custo) e a sustentabilidade. As fontes de evidências de pesquisa 
para informar os pareceres sobre esses fatores são apresentadas na Tabela 7.

Barreiras e facilitadores na implementação
Deliberações sobre os fatores que podem afetar a implementação, como barreiras e                     
facilitadores, também ajudarão a informar o plano de implementação. Em muitos casos, esse 
processo pode exigir enfoques participativos e iterativos. Será importante identificar estratégias 
para superar as barreiras. As três principais fontes de evidências para elaborar considerações 
sobre a implementação são: i) revisões sistemáticas dos efeitos das estratégias de                           
implementação; ii) revisões sistemáticas de estudos qualitativos; e iii) evidências locais, como 
dados organizacionais ou do mundo real e conhecimento experimental ou tácito (123).

Mais detalhes sobre como encontrar e usar informações sobre o uso de recursos e custos, ver 
SUPPORT Tool 12 (122): 

Mais informações e ferramentas para avaliar o impacto na equidade podem ser consultados no 
capítulo 4, Considerar a equidade em saúde.

artigo sobre os guias GRADE (59):
e este

O Grupo de Trabalho da GRADE recomenda que a confiança em estimativas dos efeitos para 
o uso de recursos seja avaliada explicitamente usando os mesmos critérios usados para os 
desfechos de saúde (59).

https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-4505-7-S1-S12, 

https://www.jclinepi.com/article/S0895-4356(12)00134-5/fulltext 

Tipo de evidência

Revisões 
sistemáticas

Fontes de evidências de pesquisa 

Ver as fontes de revisões sistemáticas 
na Tabela 6 desta publicação

Revisões sistemáticas dos efeitos das estratégias 
de implementação 

Revisões sistemáticas de estudos qualitativos 
(123, 124)

Contêm revisões sistemáticas de alta 
qualidade de intervenções educacion-
ais, comportamentais, financeiras, 
regulamentares e organizacionais 
concebidas para melhorar a prática 
profissional da saúde e a organização 
dos serviços de saúde. As revisões 
também podem ser obtidas direta-
mente da base de dados de revisões 
sistemáticas da Cochrane: https://ww-
w.cochranelibrary.com/cdsr/reviews

Revisões da Cochrane Effective Practice 
and Organisation of Care (EPOC): 
https://epoc.cochrane.org/our-reviews
 

Observações

Ver as fontes de revisões sistemáticas 
na Tabela 6 desta publicação.

Tabela 7.
Fontes de evidências de pesquisa para informar as considerações sobre 
a implementação

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/reviews
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Métodos para avaliar barreiras e facilitadores na implementação e estratégias eficazes para 
superar as barreiras podem ser encontrados no capítulo 3 da ferramenta da OPAS para 
adaptação e implementação de guia (43): 

SUPPORT Tool 6 é útil para avaliar as barreiras e os facilitadores na implementação de        
políticas (125): 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/49145

https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-4505-7-S1-S6 

Estudos 
primários sobre 
o contexto local

Contém resumos de evidências de 
revisões sistemáticas de estratégias de 
intervenção usadas para mudar 
comportamentos de prescrição, prática 
e uso de tecnologias em saúde. Contém 
uma avaliação qualitativa das revisões 
sistemáticas.
Ver as fontes de revisões sistemáticas 
na Tabela 6 desta publicação.

A ferramenta EVID@Easy 
(https://bvsalud.org/evideasy/pt/) 
ajuda os usuários a localizar as 
evidências científicas disponíveis na 
Biblioteca Virtual em Saúde da OPAS 
de acordo com o estágio do processo 
de tomada de decisões: i) 
compreensão do problema de saúde; 
ii) identificação e seleção de opções 
para enfrentar o problema; iii) análise 
de aspectos e considerações para a 
implementação das opções e iv) 
monitoramento e avaliação do 
impacto da implementação (decisão). 
Contudo, os estudos ainda precisarão 
ser avaliados quanto à qualidade.

Será necessária uma busca de 
evidências locais e os estudos             
incluídos devem ser avaliados quanto 
à qualidade. Para uma busca mais 
eficiente, use a função de buscas 
especializadas, disponível em: 
https://www.nlm.nih.gov/nichs-
r/hedges/search.html

As revisões sistemáticas que avaliam os efeitos 
das intervenções podem descrever fatores de 
implementação relacionados com as 
intervenções que estão sendo testadas

EVID@Easy: 
https://bvsalud.org/evideasy/en/

PubMed: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

Levantamentos nacionais, informações de saúde 
de rotina e recenseamentos nacionais

Rx for change: 
https://www.cadth.ca/rx-change
 

Tipo de evidência Fontes de evidências de pesquisa Observações

https://www.nlm.nih.gov/nichsr/hedges/search.html
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Na maioria dos diagramas de ciclos de políticas, a etapa de avaliação é posicionada após a 
implementação. Na prática, porém, o plano de monitoramento e avaliação sempre deve ser 
formulado e posto em prática antes da intervenção ou opção de política ser implementada para 
assegurar a coleta dos indicadores de base. No plano de monitoramento e avaliação, convém 
considerar as evidências de apoio usadas na etapa de seleção das intervenções, e os possíveis 
efeitos identificados devem informar o que deve ser monitorado e indicar se uma avaliação de 
impacto será necessária.

O termo monitoramento se refere ao processo de coleta sistemática de dados para informar 
aos principais interessados se a intervenção ou opção de política está sendo implementada de 
acordo com as expectativas (126). O monitoramento pode responder a questões como “A 
implementação do programa está avançando conforme planejado?” “Os objetivos estão sendo 
alcançados e os recursos alocados estão sendo gastos devidamente?” (126).

Uma avaliação é um exame, o mais sistemático e imparcial possível, que visa avaliar a             
pertinência, o impacto, a eficácia, a eficiência e a sustentabilidade de uma intervenção ou opção 
de política (61, 126, 127). O termo avaliação do impacto implica que existe uma tentativa 
específica de determinar se as mudanças observadas nos resultados podem ser atribuídas a uma 
determinada política ou programa (126). Isso requer a inclusão de um grupo de comparação e, 
em condições ideais, a randomização dos grupos.

A Tabela 2 apresenta orientações sobre os melhores desenhos de estudo para as diversas 
questões de pesquisa que podem ser abordadas no âmbito de uma avaliação. Por exemplo, as 
avaliações de processo questionam, por exemplo, “Como funciona?”, o que costuma exigir a 
realização de levantamentos ou pesquisas qualitativas, e as avaliações de impacto fazem           
perguntas como “Funcionou?” (eficácia), situação em que as melhores evidências virão de um 
desenho de um ECR. A principal diferença com as avaliações é que as revisões sistemáticas não 
serão pertinentes, pois novos dados precisam ser coletados para responder às questões              
pertinentes. Além disso, não se esqueça de que é importante que essas avaliações sejam feitas 
com rigor, usando métodos apropriados, para que o risco de viés seja baixo.

A estrutura RE-AIM (Alcance, Eficácia, Adoção, Implementação e Manutenção — do inglês 
Reach, Effectiveness, Adoption, Implementation, and Maintenance) pode ajudar a orientar a 
avaliação, pois considera as diferentes etapas da implementação (alcance, adoção, implemen-
tação, manutenção) e também contém indicadores de múltiplos níveis (indivíduo, configu-
ração) (3, 128–130).

Mais informações sobre a estrutura RE-AIM para planejamento e avaliação podem ser             
encontradas no documento de Glasgow et al. de 2019 (128) e no site de uso livre: 
https://www.re-aim.org/ 

Mais informações sobre monitoramento e avaliação, podem ser consultadas em SUPPORT Tool 
18 (126): 
e no manual da OMS sobre a prática de avaliação (127): 

https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-4505-7-S1-S18, 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/96311

Monitorar a implementação e avaliar o impacto

Nesta etapa do processo de TDIE, toma-se a decisão de adotar (ou não) a opção de inter-
venção ou política, e se inicia o planejamento para a implementação (ver a seção abaixo sobre 
implementação para orientação).
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O que mais precisa ser considerado para produzir impacto?

Indicadores costumam ser usados como parte do processo de monitoramento e avaliação. Um 
indicador pode ser um fator ou variável quantitativa ou qualitativa que oferece um meio 
simples e confiável para avaliar o desempenho da intervenção (126). Um exemplo de indicador 
é o número de vacinações num determinado período em proporção à população-alvo (126). 
Ao empregar indicadores de uso-padrão, por exemplo, como parte da avaliação dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, o trabalho de avaliação terá um uso mais amplo (131, 132). 
O monitoramento e a avaliação permitem identificar os problemas antecipadamente e              
facilitam os ajustes na intervenção para melhorar o desempenho. Os resultados da avaliação 
também devem ser divulgados/publicados para contribuir para a base de evidências e ajudar 
outros a desenhar e implementar soluções semelhantes.

Como indicado na Figura 3 e descrito nas quatro etapas anteriores do processo de TDIE, as 
evidências de pesquisa são importantes para informar a identificação de uma questão                
prioritária, selecionar intervenções/opções, conceber a implementação e executar o                
monitoramento e avaliação. Contudo, para produzir impacto, alguns elementos adicionais que 
fazem parte do “ciclo de política/ação” são necessários, mas competem mais aos responsáveis 
pelas decisões. Destacam-se a comunicação e o envolvimento, a implementação da intervenção 
(incluído o plano de implementação), e a sustentação da mudança. No entanto, os produtores 
e os intermediários das pesquisas talvez consigam ajudar em algumas dessas etapas.

Comunicação e envolvimento
A decisão de adotar uma intervenção pode ser incentivada por uma estratégia sustentada de 
comunicação e envolvimento para levar a solução à atenção dos responsáveis pelas decisões e 
para conseguir sua adesão e participação efetiva para implementá-la. Quando uma decisão 
ainda não tiver sido tomada, pode ser útil reunir as partes interessadas para deliberar sobre o 
caminho sugerido tão logo as evidências da pesquisa estejam disponíveis (133). A organização 
de um diálogo sobre políticas ou de um painel de cidadãos (134, 135) são bons exemplos de 
maneiras de reunir as partes interessadas.

As orientações para produzir e comunicar informações baseadas em evidências sobre os efeitos das 
intervenções estão disponíveis nesta obra de referência (136), que também contém uma lista de       
verificação:
As orientações para conduzir um diálogo sobre políticas podem ser encontradas nos guias SURE (51): 

e na SUPPORT Tool 14 (134):

A EVIPNet Europa também desenvolveu uma ferramenta útil para facilitar o diálogo sobre políticas  
(137): 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7375421/

https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-4505-7-S1-S14

https://epoc.cochrane.org/sites/epoc.cochrane.org/files/public/uploads/SURE-Guides-v2.1/Collectedfiles/sure_guides.html, 

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/323153/EVIPNET-PD-preparation-facilitation-checklist.pdf
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Implementação
Embora o plano de implementação geralmente seja formulado pelos responsáveis pelas 
decisões, a orientação das evidências de pesquisa e dos pesquisadores, tanto no processo de 
formulação do plano de implementação como na etapa de considerações sobre a                        
implementação, pode ajudar a garantir que esse plano se baseie nas melhores evidências 
disponíveis e seja bem-sucedido. Ao identificar os “componentes essenciais” da intervenção que 
devem ser mantidos visando a máxima eficácia (também conhecidos como “fatores cruciais 
para o sucesso”) os pesquisadores podem destacar esses fatores ao publicar os resultados das suas 
pesquisas e ao comunicar os resultados das pesquisas aos responsáveis pelas decisões. Toda 
barreira em potencial à implementação identificada na etapa de considerações sobre a                     
implementação deve ser considerada ao formular o plano de implementação. As evidências da 
pesquisa também podem informar estratégias para enfrentar as barreiras (125). 

Sustentar a mudança
SA sustentabilidade “descreve até que ponto uma intervenção baseada em evidências pode 
proporcionar os benefícios pretendidos durante um período prolongado após o encerramento 
do apoio externo da agência doadora” (129). Entre os indicadores da sustentabilidade de uma 
intervenção ou programa, destacam-se a manutenção dos benefícios de saúde iniciais do 
programa, a institucionalização do programa dentro da cultura do ambiente ou da                    
comunidade em que ele é implementado e a capacitação no ambiente ou comunidade              
receptora para assegurar a continuidade dos benefícios da intervenção (3, 129, 139).
 
Em condições ideais, o planejamento para a sustentabilidade começa ao mesmo tempo em que 
o plano de implementação está sendo formulado (3, 140). A sustentabilidade também é uma 
das considerações sobre a implementação (ver a seção Avaliar as considerações sobre a               
implementação, acima). O plano de monitoramento e avaliação também deve incorporar 
considerações sobre o monitoramento de longo prazo para garantir a sustentabilidade e apoiar 
o processo de adaptação contínua da intervenção, se isso for necessário para atingir o ajuste e a 
eficácia ideais (141). Os resultados da avaliação do processo de ajuste devem ser divulgados 
para contribuir ainda mais para a base de evidências e, assim, alcançar a sustentabilidade das 
intervenções.

Duas ferramentas úteis para formular um plano de implementação são a estrutura RE-AIM (25) e as 
nove etapas da OMS/ExpandNet para elaborar um guia para uma estratégia de expansão (140): 

Em países de baixa e média renda, as estratégias mais eficazes para a implementação de intervenções 
podem ser encontradas na revisão sistemática da Cochrane feita por Pantoja et al. (138): 

https://expandnet.net/tools/

Mais informações sobre a sustentabilidade das intervenções podem ser encontradas nas nove etapas 
da OMS/ExpandNet para elaborar um guia para uma estratégia de expansão (140) e nas orientações 
práticas para expandir as inovações nos serviços de saúde (142):

Ver, em especial, as etapas 5 e 6.https://expandnet.net/tools/. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28895659/ 



4. Assegurar o êxito
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Entender o contexto

Considerar a equidade em saúde

“O contexto de uma ideia ou evento é a situação geral que se relaciona a ela e que ajuda na sua 
compreensão” (traduzido da definição em inglês do Dicionário Collins,                            
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/context). O contexto também pode ser 
entendido como “as circunstâncias que formam o cenário de um evento, declaração ou ideia, e 
em termos das quais ele pode ser totalmente compreendido” (traduzido da definição em inglês 
do Dicionário Oxford, https://www.lexico.com/definition/context). No caso da TDIE, o 
contexto precisa ser considerado ao longo de todo o processo. Na etapa da identificação da 
questão prioritária, é importante considerar: i) se existem estruturas de políticas pertinentes 
que possam ajudar a enquadrar ou definir a questão; ii) o nível em que são tomadas as decisões 
(por exemplo, nível mundial, nacional, multissetorial, nível do sistema de saúde); iii) o alcance 
das intervenções necessárias (por exemplo, uma gama de intervenções para melhorar a              
alimentação da população vs. intervenções apenas na política fiscal; iv) os desfechos de saúde 
mais importantes; v) a razão do processo de tomada de decisões (por exemplo, planejamento 
futuro, uma crise atual, a necessidade de abordar um compromisso de política, a                       
disponibilidade de novas evidências para uma intervenção ou desfecho de saúde) e vi) o que               
provavelmente será financiado ou despertará interesse político (143). O contexto também 
afetará as decisões sobre a implementação (por exemplo, a disponibilidade de profissionais de 
saúde devidamente qualificados, infraestrutura, estruturas legais, orçamento) e se a intervenção 
consegue produzir os impactos previstos.

Alcançar um impacto na saúde e na equidade em nível mundial é o objetivo final da melhoria 
do uso das evidências de pesquisa na tomada de decisões em saúde. A equidade em saúde é 
definida como a ausência de diferenças injustas e evitáveis em saúde (144). A consecução da 
equidade está incorporada tanto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas (145) como ao Décimo Terceiro Programa Geral de Trabalho da OMS, 2019-2023 
(146, 147). Para alcançar a equidade em saúde, ela e os determinantes sociais da saúde (148) 
precisam ser considerados em todo o processo de TDIE, até mesmo ao determinar as                
prioridades de ação, ao selecionar as intervenções e ao monitorar a implementação e avaliar o 
impacto. Além disso, a equidade em saúde precisa ser levada em conta ao usar as evidências em 
pesquisa para informar a TDIE a fim de garantir que os resultados da pesquisa possam ser 
relatados de forma estratificada de acordo com as principais características da equidade. Uma 
forma de identificar grupos que justificam atenção especial é usar a PROGRESS-Plus (Quadro 
3) (149, 150).

A chance de êxito na TDIE melhorará se forem incorporados os seguintes enfoques.
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O envolvimento das partes interessadas no início do processo pode ajudar a garantir o êxito. 
Dependendo do contexto da tomada de decisões e do produto de evidências que está sendo 
produzido, as partes interessadas pertinentes podem ser especialistas técnicos (muitas vezes, 
pesquisadores), pessoas responsáveis pelas decisões (por exemplo, autoridades encarregadas da 
formulação de políticas), usuários finais que implementarão a decisão (por exemplo, gestores 
de programas, profissionais de saúde), representantes dos grupos que serão mais afetados pela 
decisão (por exemplo, o público, pacientes, grupos desfavorecidos) e especialistas na avaliação 
de evidências para a TDIE.

Uma variedade de ferramentas está disponível para assegurar que a equidade seja considerada durante 
a condução, apresentação de relatórios ou avaliação dos resultados da pesquisa. Destacam-se              
ferramentas para:

Também estão disponíveis orientações para levar em conta a equidade ao elaborar produtos de 
evidências, por exemplo, para:

(PRISMA-Equity) (154);

• A condução de ECRs e revisões sistemáticas (149, 151, 152);
• A apresentação de relatórios dos ECRs (CONSORT-Equity) (153) e revisões sistemáticas 

• A avaliação dos resultados das revisões sistemáticas (150, 155).

• Diretrizes (156): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28802675/

• ATSs (157, 158): https://theoche.ca/equity-oriented-toolkit

• SEPs (155): https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/1478-4505-7-S1-S10

Envolvimento inicial/oportuno das partes interessadas

Fontes: Cochrane Methods Equity (https://methods.cochrane.org/equity/projects/evidence-equity/progress-plus); O’Neill et al. (149).

PROGRESS-Plus é uma abreviatura usada para identificar características que estratificam 
as oportunidades e os desfechos em saúde.

PROGRESS se refere a:

Plus, se refere a:
1) características pessoais associadas à discriminação (por exemplo, idade, deficiência);
2) características dos relacionamentos (por exemplo, pais fumantes, excluídos da escola);
3) relações dependentes do tempo (por exemplo, saída do hospital, cuidados temporários, 

outros casos em que uma pessoa possa estar temporariamente em desvantagem).

• Local de residência
• Raça/etnia/cultura/idioma

• Capital social

• Ocupação

• Religião
• Educação
• Condição socioeconômica

• Gênero/sexo

Quadro 3. 
Considerando a equidade em saúde usando a PROGRESS-Plus
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Gestão de conflitos de interesses

Coprodução de pesquisa

Todo processo de TDIE deve prever um processo claro para a declaração e gestão de conflitos 
de interesses financeiros e não financeiros. Isso é essencial para a elaboração de sínteses de 
evidências, diretrizes, ATSs e SEPs imparciais e confiáveis (30, 31, 49, 103).

“Um conflito de interesses é um conjunto de circunstâncias que gera o risco de que as decisões 
ou ações profissionais relativas a um interesse primário sejam influenciadas indevidamente por 
um interesse secundário (160). ” Os conflitos de interesse são de dois tipos básicos: financeiros 
e não financeiros. Ambos são pertinentes (31). Os interesses financeiros podem ser medidos 
diretamente em unidades monetárias, com referência à detenção de ações ou patentes, a        
quantias recebidas por trabalhos encomendados ou a um honorário por uma palestra ou        
participação num evento. Contudo, os interesses não financeiros são menos tangíveis e, 
portanto, mais difíceis de identificar, medir e administrar. Abrangem todo interesse que, 
dentro do razoável, gere a percepção de que está afetando a objetividade e independência de 
um indivíduo, como o desejo de avançar na carreira ou obter prestígio na profissão, um ímpeto 
para obter financiamento para pesquisa ou para melhorar a posição pessoal na comunidade 
científica (31, 161). Os conflitos de interesses podem se aplicar a qualquer participante           
(remunerado ou não) no processo de TDIE, como profissionais de saúde, pacientes, 
responsáveis pelas decisões, especialistas, pesquisadores e outros profissionais (31, 161).

A coprodução é um modelo colaborativo de produção de pesquisa que inclui os usuários da 
pesquisa no processo de pesquisa (162). Pode permitir uma divisão de poder entre             
pesquisadores e partes interessadas, enquanto trabalham juntos para elaborar a agenda, adotar, 
interpretar, disseminar e implementar os resultados (8, 39). 

O manual de orientação da EVIPNet para SEPs contém uma seção útil sobre o                  
mapeamento das partes interessadas (seção 2.1.5), que é informada por um mapeamento 
anterior dos contextos político e de políticas (seção 2.1.4) (30). 

No caso das revisões sistemáticas, o enfoque TRANSFER ajuda os autores da revisão a 
colaborar com os responsáveis pelas decisões durante todo o processo para assegurar uma 
consideração informada da possibilidade de transferir os resultados da revisão para o 
contexto da revisão (159): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31952495/ 

A forma como as partes interessadas importantes podem ser envolvidas dependerá, em parte, 
do tipo de processo de tomada de decisões que está sendo aplicado. Por exemplo, ao elaborar 
diretrizes, as partes interessadas são incluídas nos diversos grupos, incluído o grupo diretor, o 
grupo de elaboração de diretrizes e o grupo de revisão externa (31). Ao elaborar SEPs, as partes 
interessadas podem ser envolvidas na priorização de tópicos e também ser convidadas a          
participar do diálogo sobre políticas para moldar o caminho a ser seguido (30). Dependendo 
do produto e da etapa, as partes interessadas envolvidas podem ser obrigadas a apresentar uma 
declaração sobre a existência ou não de conflitos de interesses.
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Produção oportuna de pesquisa por meio de métodos rápidos

Apesar de haver poucas avaliações sobre o impacto da coprodução na pesquisa, prática, políticas 
ou desfechos em termos da população (162, 163), a expectativa é que facilite o uso,                    
implementação e impacto da pesquisa (39, 162, 164). A coprodução exige trabalho, tempo e 
comprometimento tanto por parte dos produtores como dos usuários da pesquisa e não está 
livre de riscos (39, 162, 165). No entanto, se for feita de forma a assegurar a gestão dos conflitos 
de interesses, o estabelecimento do respeito e da confiança e o apoio suficiente à parceria na 
forma de financiamento e tempo (39, 162, 166), a coprodução tem potencial para ser             
mutuamente benéfica e melhorar os desfechos de saúde da população.

O acesso oportuno a evidências de pesquisa pertinentes e de boa qualidade é dos principais 
facilitadores para o uso da pesquisa (167). Uma forma de promover essa oportunidade é o uso 
de métodos rápidos, como revisões rápidas (168-171) para que as evidências estejam 
disponíveis para a tomada de decisões quando necessário. Contudo, é preciso tomar cuidado 
para assegurar a manutenção de padrões mínimos de qualidade (172). As revisões vivas são 
outra metodologia que pode ajudar a aumentar a oportunidade e a qualidade, pois empregam 
métodos de qualidade da revisão sistemática, mas costumam ser atualizadas a fim de manter 
garantir também a sua atualidade (173, 174). Também existem métodos para a produção 
rápida de produtos de evidências, como em períodos de emergências de saúde (Tabela 8). Ao 
produzir ou encomendar um produto de revisão rápida ou de evidência rápida, é importante 
levar em conta a elaboração de uma revisão sistemática ou produto de evidências completo 
como parte de um plano de atualização (175).

Tipo de síntese ou 
produto de evidências

Revisão rápida

Manuais de orientação Lista de verificação de relatórios / 
normas mínimas

• Guia para revisões rápidas da 

• Orientações para revisões rápidas 

• Guia do NCCMT (176) 

• As orientações para revisões rápidas 

• AMSTAR 2 (70)
• Uma lista de verificação de relatórios 

Ministério de Saúde do Brasil
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/-
diretriz_sintese_evidencias_politicas.pdf 

Diretrizes

Avaliação de 
tecnologias 
em saúde

Síntese de evidências 
para políticas

a

Cumpre notar que as avaliações rápidas de tecnologias em saúde (ATS) costumam ser descritas como revisões rápidas (32, 185–187) e 

empregam métodos semelhantes aos das revisões rápidas. Outros termos usados para descrever as ATSs rápidas são mini-ATS e ATSs 

focalizadas (186, 188). Alguns autores também se referem às ATSs como análises de custo-eficácia (108).

Notas: AHPSR – Aliança da OMS para a Pesquisa em Políticas e Sistemas de Saúde; NCCMT – Centro de Colaboração Nacional de 

Métodos e Ferramentas, Canadá; PRISMA – Itens de Notificação Preferencial para Revisões Sistemáticas e Meta-análises.

a

Tabela 8. 
Ferramentas para a produção rápida de sínteses de evidências e 
produtos de evidências

AHPSR/OMS (169)

Existem vários modelos e tipos de 
produtos, que também variam de acordo 
com o país (172, 178–181) 

As orientações variam de acordo com o 
prazo de resposta:

• Respostas de emergência (horas a dias): 

As avaliações rápidas de tecnologias em 
saúde também são descritas como 
revisões rápidas – consulte as orientações 
sobre revisões rápidas. As orientações 
também variam de acordo com o país 
(32, 185)

Nenhum disponível

• Respostas urgentes (uma a duas 

• Aconselhamento rápido (um a três 

Manual de Diretrizes da OMS , 
capítulo 11  (31)

semanas): Akl et al.(175)

meses): Garrity et al. (182)

da Cochrane (170)

contêm recomendações de normas 
mínimas (170)

baseada na metodologia PRISMA está 
em fase de elaboração (177)

• Ampliação da lista de verificação 

• AGREE II (66)
• Leituras suplementares sobre as práticas e 

GIN McMaster Guideline Development  
Checklist para recomendações rápidas (183)

normas dos países podem ser             
consultadas em (184), e sobre o uso do 
enfoque GRADE em situações de 
emergência e urgência, em (21)

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretriz_sintese_evidencias_politicas.pdf
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Evidências de pesquisa insuficientes

Normas de qualidade/mínimas para revisões sistemáticas, revisões 
rápidas e produtos de evidências

Dois exemplos de programas de revisão rápida são os da Unidade de Políticas de Saúde 
Informadas por Evidências do Ministério da Saúde do Chile: 
https://etesa-sbe.minsal.cl/index.php/evipnet-chile/lineas-de-trabajo/servicio-de-respuesta-rapida/,
e da Fiocruz no Brasil: 
https://brasilia.fiocruz.br/aagts/respostas-rapidas-rapid/rapid-produtos/ 

Ao produzir revisões sistemáticas, revisões rápidas, diretrizes, ATSs, SEPs e outros tipos de 
produtos de evidências, é importante considerar a qualidade. Por exemplo, qualquer pessoa 
pode classificar uma síntese de evidências como revisão sistemática, mas isso não garante que 
ela seja uma revisão sistemática bem feita, ou mesmo que contenha os elementos essenciais de 
uma revisão sistemática. Por exemplo, quatro resumos de revisões sistemáticas incluídas numa 
revisão de intervenções para o desenvolvimento sustentável e a saúde continham um total de 47 
revisões sistemáticas. Contudo, 32% (n=15) foram classificadas como de baixa qualidade 
usando a ferramenta AMSTAR l (71, 72), com pontuação de 0 a 3 em 11, e 38% (n=18) como 
de qualidade média, com pontuação de 4 a 7 (195, Table 1). Apenas 30% (n=14) foram          
classificadas como de alta qualidade, com pontuações de 8 a 11. 

Assim, é preciso tomar cuidado para assegurar a manutenção de normas mínimas de qualidade, 
mesmo quando as revisões forem feitas rapidamente (172). Além disso, uma revisão sistemática 
pode ter sido bem-feita, mas o relatório não continha detalhes suficientes de métodos para 
permitir uma avaliação de qualidade — assim, ela será avaliada como de baixa qualidade de 

Às vezes, é preciso tomar decisões mesmo quando não há evidências suficientes sobre possíveis 
impactos. Contudo, primeiro é importante verificar por meio de buscas se não existem revisões 
sistemáticas. Se não houver uma revisão sistemática sobre o impacto de uma intervenção, 
deve-se buscar estudos primários e pode-se considerar uma rápida revisão das evidências (168, 
169, 189), zelando para que seja feita uma avaliação da qualidade dos estudos primários. Se 
uma revisão rápida for feita, uma revisão sistemática completa deverá ser considerada numa 
data posterior.

Se não houver estudos primários, talvez seja apropriado recorrer a outros tipos de evidências, 
como evidências indiretas  e a opinião de especialistas (embora esse deva ser um último recurso) 
(3, 190). Uma deliberação (em condições ideais, envolvendo as partes interessadas) deve ser 
organizada para avaliar com transparência os riscos e benefícios das possíveis linhas de ação e, 
assim, identificar a decisão mais justificada (29, 191, 192), mas é importante reconhecer        
publicamente a incerteza na decisão (193, 194). Uma avaliação bem desenhada (do processo, 
desfechos e impactos) deve ser levada a cabo sempre que as decisões forem tomadas com base 
em evidências insuficientes (119, 189). Um estudo-piloto também é uma boa opção antes de 
iniciar totalmente a intervenção (189).

4

4Evidências indiretas são obtidas de outras situações relacionadas ou semelhantes (por exemplo, informações sobre a síndrome respiratória 
aguda grave [SARS] e a síndrome respiratória do Oriente Médio [MERS] foram usadas para informar as orientações na pandemia de 

COVID-19).
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Formatos de fácil uso para os responsáveis pelas decisões

O uso de normas mínimas de qualidade por organizações contratantes e revistas acadêmicas 
poderia ajudar a garantir a alta qualidade das sínteses e produtos de evidências. Essas 
normas poderiam se basear nas ferramentas existentes de avaliação da qualidade (Tabela 3) 
com um processo consensual para definir os requisitos metodológicos mínimos — ver, por 
exemplo, Silva et al. 2018 (185). 

O formato 1:3:25 começa com uma página de mensagens principais, seguida por um resumo 
executivo de três páginas e, depois, o relatório completo de até 25 páginas, numa linguagem que 
uma pessoa não necessariamente habilitada em pesquisas conseguirá entender (208):
https://www.cfhi-fcass.ca/innovations-tools-resources/item-detail/2021/04/15/reader-friendly-writing-1-3-25 

acordo com os métodos atuais (72). Portanto, também é importante assegurar que todos os 
métodos que possam afetar uma classificação da qualidade sejam relatados de forma transpar-
ente. A declaração dos Itens de Notificação Preferencial para Revisões Sistemáticas e 
Meta-análises (PRISMA) (105, 106) pode ser usada para assegurar a notificação transparente 
das revisões sistemáticas.

O mesmo se aplica à produção de diretrizes, que, conforme já demonstrado, também variam 
amplamente em termos de qualidade — tanto antes (196, 197) como durante a pandemia de 
COVID-19 (198, 199) — quando avaliados usando a ferramenta AGREE II (66). No caso das 
diretrizes, a ferramenta AGREE II pode ser usada para avaliar a qualidade (66), e a lista de 
verificação para notificações da AGREE (AGREE Reporting Checklist) pode ser usada para 
garantir a notificação transparente (46).

Existem ferramentas para avaliar a qualidade das revisões sistemáticas e dos produtos de            
evidências (Tabela 3). O uso de normas mínimas de qualidade baseadas nessas ferramentas por 
organizações contratantes, como a OMS, e revistas acadêmicas, poderia ajudar a garantir uma 
alta qualidade. Muitas dessas revistas exigem o preenchimento de listas de verificação de          
notificação antes da publicação, mas a avaliação da qualidade depende atualmente do             
conhecimento dos pareceristas.

Revistas especializadas e entidades que encomendam revisões poderiam estudar a possibilidade 
de exigir uma avaliação da qualidade de todas as revisões sistemáticas e revisões rápidas antes da 
publicação, além do preenchimento da lista de verificação de notificações PRISMA (ou        
PRISMA-RR) conforme o caso (105, 106, 177). AMSTAR (71, 72) ou AMSTAR II (70) 
poderia ser usada e aplicada pelo editor da revista, revisores e/ou autores da revisão. O mesmo 
se aplica à avaliação da qualidade das diretrizes, SEPs e ATSs pelas entidades que os contrataram 
e pelos editores antes da publicação. Ferramentas de avaliação da qualidade para esses fins 
podem ser encontradas nas Tabelas 3 e 8.

Uma barreira conhecida ao uso de evidências de pesquisa pelos responsáveis pelas decisões é a 
falta de tempo, ao passo que a inclusão de um resumo pertinente às políticas tem sido apontada 
como um facilitador do uso da pesquisa (167, 200–202). Diversos formatos foram testados e 
sugeridos como mais fáceis de usar pelos responsáveis pelas decisões (203–207).Um dos primei-
ros formatos sugeridos, ainda pertinente, é o formato 1:3:25 da antiga Fundação Canadense 
para a Pesquisa em Serviços de Saúde (CHSRF, na sigla em inglês) (208).



12.

Um guia para a tomada de decisões informada
por evidências, inclusive nas emergências de saúde

46.

Na página única com as mensagens principais, recomenda-se uma lista de pontos (208). Nesses 
pontos, convém incluir as lições que os responsáveis pelas decisões podem extrair da pesquisa e 
não apenas resumir as principais constatações. Trata-se do que se pode inferir da pesquisa — 
“você tem que ir um passo além e dizer ao seu público o que você acha que as descobertas 
significam para eles, que implicações o seu trabalho tem para o dele” (208). Também é             
importante dizer ao responsável pelas decisões como as informações podem ser interpretadas e 
como falhas metodológicas na pesquisa podem afetar a interpretação dos resultados.

Embora alguns produtos de evidências contenham recomendações explícitas (por exemplo, 
diretrizes), as autoridades às vezes preferem que os resumos de pesquisa não façam 
recomendações explícitas. Antes, é mais útil para eles que sejam indicadas como “fatores         
cruciais para o sucesso”, “considerações sobre a implementação” ou “implicações em termos de 
políticas”, em vez de recomendações. Ademais, não é útil afirmar que mais pesquisa se faz 
necessária sem ser mais específico. Para tanto, é útil tentar responder as seguintes questões: Que 
tipo de pesquisa?; Em que população?; Com que desenho de estudo e qualidade metodológica? 
e Com que propósito? Outras dicas para escrever resumos de fácil uso pelos responsáveis pelas 
decisões são as sugeridas por BiodivERsA (209) (Quadro 4).

Quadro 4. 
Dicas para escrever uma síntese de evidências para políticas eficaz 

Fonte: Adaptado de BiodivERsA 2015 (209) 

Identifique o público  – para que o resumo possa ser direcionado devidamente; é preciso 
que não especialistas o entendam com rapidez e facilidade.
Estabeleça uma meta para o tamanho do documento – seis a doze páginas para um 
público de especialistas em políticas e uma a duas páginas no máximo para um público 
mais generalista.
Identifique as mensagens principais – pensar sobre quais são as mensagens principais da 
pesquisa do ponto de vista das autoridades.
Seja específico e prático – tente formular ações específicas que possam surgir a partir dos 
resultados da pesquisa.
Pense além dos fatos – contextualize e interprete os fatos para os leitores.
Destaque as informações principais – faça com que as principais mensagens e 
recomendações saltem aos olhos.
Seja preciso.
Não exagere os resultados – deve haver uma ligação clara entre o conteúdo e os resultados 
da pesquisa.
Busque ajuda com a redação – procure evitar jargão técnico sempre que possível.
Tenha cuidado com o excesso – limite o resumo aos pontos mais importantes
Busque feedback – de colegas e contatos na comunidade de políticas.
Verifique se é o momento certo – descubra se processos, decisões, eventos ou debates 
sobre políticas importantes poderiam ser vinculados ao resumo ou ser desencadeados por 
ele.
Forneça links – para que os leitores do resumo para políticas possam contactar os      
pesquisadores e acessar facilmente as evidências que sustentam os argumentos.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
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A institucionalização se refere à ação de estabelecer a TDIE como uma convenção ou norma 
numa instituição ou cultura. A institucionalização pode ser alcançada com o uso de mandatos, 
normas ou regras, orientação, incentivos, desincentivos, mecanismos de financiamento,           
recursos humanos e liderança, entre outros mecanismos, muitos dos quais estão                          
interrelacionados (49). A institucionalização da TDIE ajudará a criar um clima geral para a 
TDIE (e    vice-versa).

O clima geral é o primeiro elemento na estrutura apresentada por Lavis et al. para avaliar os 
esforços em nível nacional para vincular a pesquisa à ação (99) e, seguramente, um dos mais 
importantes. São estes os tipos de condições propostos para que esse elemento vincule a      
pesquisa à ação: i) que os financiadores da pesquisa tenham o mandato para apoiar esses 
esforços; ii) que as universidades e outras instituições de pesquisa promovam esses esforços nos 
seus processos de promoção e estabilidade no emprego e trabalhem para eliminar                 
desincentivos; iii) que os pesquisadores valorizem a promoção do uso da pesquisa, mas também 
entendam que outros tipos de informação também embasarão as decisões em matéria de       
políticas (por exemplo, restrições institucionais, opinião pública) e iv) que grupos                      
intermediários (por exemplo, os meios de comunicação, grupos da sociedade civil) e usuários 
da pesquisa valorizem o uso da pesquisa (99).

Embora haja poucas avaliações desses tipos de ações para melhorar o uso da pesquisa na 
tomada de decisões, algumas opções de políticas podem ser sugeridas com base nas lições 
extraídas das revisões de escopo, revisões sistemáticas de barreiras e facilitadores, estudos sobre 
métodos combinados e documentos de discussão (167, 202, 210–216) (Quadro 5). Contudo, 
devido à falta de evidências para apoiar o impacto dessas opções, convém considerar a               
organização de um programa-piloto com uma forte avaliação antes da implementação            
generalizada da opção. Quando implementados numa escala maior, o monitoramento e a 
avaliação também devem ser executados, e convém divulgar os resultados para acrescentar à 
base de evidências.

Institucionalização da TDIE – Criar um clima para a TDIE

Quadro 5. 
Opções de políticas para promover a institucionalização da TDIE no 
nível nacional 
Para produtores de pesquisa/representantes do meio acadêmico

Revisar os critérios para o processo de avaliação do desempenho acadêmico nas           
universidades a fim de incentivar o envolvimento de representantes do meio acadêmico 
na tomada de decisões informada por evidências (TDIE). Atualmente, a avaliação 
desse desempenho se baseia fortemente na publicação de artigos acadêmicos em           
revistas arbitradas. Os critérios poderiam abranger aspectos como:

Definir critérios para avaliar o impacto da pesquisa na tomada de decisões em termos 
de políticas e prática, no sistema de saúde ou nos desfechos em saúde. Usar esses     
critérios para avaliar as atividades de pesquisa das instituições acadêmicas e de pesquisa, 
e das revistas científicas.
Exigir, como condição obrigatória, a inclusão de um plano de tradução do                  
conhecimento ao submeter uma proposta de pesquisa para obter financiamento.

A divulgação dos resultados da pesquisa para públicos não acadêmicos;
O envolvimento na Organização Mundial da Saúde, no governo e nas comissões do 
setor de saúde envolvidas nos processos de TDIE;
A realização de pesquisas (incluídas as revisões sistemáticas) para informar os processos 
de TDIE;
O envolvimento na elaboração de produtos de evidências (diretrizes, avaliações de             
tecnologias em saúde, resumos de evidências para políticas).

1.

•
•

•

•

2.

3.
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Nota: : Os critérios 1-4, 6 e 9 são adaptados de Sajadi et al. (213), que combinaram uma revisão de escopo da literatura internacional, estudos 

de caso e dois diálogos sobre políticas para identificar opções de políticas para motivar pesquisadores e autoridades da área de saúde a apoiar a 

formulação de políticas de saúde fundamentadas em evidências no Irã (República Islâmica do). Os critérios 10 e 11 são parcialmente baseados 

em Uneke et al. (215) e Schroff et al. (214).

Fonte: Adaptado de várias fontes, como (213–215). 

Para financiadores de pesquisa

Para os usuários de pesquisa

Incentivar a vinculação e o intercâmbio entre produtores e usuários de pesquisas

Revisar os mecanismos existentes de financiamento de pesquisa para apoiar a realização 
de pesquisa (incluídas as revisões sistemáticas) pertinente à tomada de decisões em 
matéria de prática e de políticas. A inclusão dos responsáveis pelas decisões como 
revisores das propostas de pesquisa também poderia ser útil.
Revisar os mecanismos existentes de financiamento da pesquisa para apoiar a realização 
da pesquisa por meio de parcerias colaborativas entre representantes do meio       
acadêmico e responsáveis pelas decisões.

Definir critérios para avaliar o uso de evidências de pesquisa e processos de TDIE pelos 
responsáveis pelas decisões e profissionais de saúde. Usar esses critérios para avaliar o 
desempenho dos gestores e do pessoal dos departamentos do governo, dos serviços de 
saúde e de outras instituições do sistema de saúde.
Adotar legislação e/ou políticas que exijam a publicação da base de evidências para as 
decisões referentes a políticas.
Adotar legislação e/ou políticas que exijam a avaliação do impacto na saúde de todos os 
novos programas acima de um determinado limite de financiamento, bem como de 
todos os programas novos cujo nível de certeza seja baixo em virtude das evidências (ou 
falta de evidências) ao serem implementados.

Incentivar e apoiar mecanismos para aumentar as interações entre os responsáveis pelas 
decisões e os pesquisadores, como a organização de diálogos sobre políticas e a 
realização de cursos sobre a TDIE e a respectiva participação, entre outros.
Estimular o emprego e/ou a cessão temporária de autoridades e profissionais dentro das 
instituições acadêmicas. No caso de oportunidades de emprego para autoridades, os 
critérios de seleção precisarão valorizar as qualificações e a experiência em termos de 
prática e políticas.
Estimular o emprego e/ou a cessão temporária de representantes do meio acadêmico 
nos ministérios da saúde, serviços de saúde e outras instituições do sistema de saúde. 
No caso de oportunidades de emprego para representantes do meio acadêmico, os 
critérios de seleção precisarão valorizar as qualificações e a experiência em termos de 
pesquisa.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Orientações detalhadas sobre como institucionalizar os mecanismos de tecnologia em saúde 
num país, consulte o guia da OMS recém-publicado: Institutionalizing Health Technology          
Assessment Mechanisms: a How to Guide (49): 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240020665
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Considere a possibilidade de criar plataformas para apoiar a TDIE, como as apoiadas pela Rede 
para Políticas Informadas por Evidências (EVIPNet), para ajudar a preencher a lacuna entre as 
comunidades de produtores de pesquisa (de modo geral, instituições acadêmicas) e os usuários 
de pesquisa (autoridades e outros responsáveis pelas decisões na área da saúde) (2, 53). 
Também conhecidas como plataformas de tradução de conhecimento, reúnem                 
pesquisadores, autoridades e outras partes interessadas de maneira formalizada para exercer 
influência em matéria de políticas. Isso abrange a criação, síntese, divulgação e promoção 
conjuntas do uso de evidências de pesquisa para moldar políticas e agendas de pesquisa.

Como mencionado no capítulo 2, com a introdução do “ciclo de política/ação”, há                    
semelhanças no processo de tomada de decisões entre a prática e as políticas. Contudo, é 
importante observar que é menos provável que o processo de formulação de políticas seja 
linear, sequencial ou cíclico, como implica a Figura 2 (34, 35). Na verdade, os processos de 
tomada de decisões no ambiente de políticas costumam ser “confusos”. Embora possam existir 
processos “ideais”, na realidade, é mais provável que as decisões sobre políticas sejam                 
impulsionadas por oportunidades e condições que se apresentam em oposição a qualquer tipo 
de processo lógico e explícito (1, 217).

Uma estrutura útil para entender como a pesquisa pode ter impacto no processo de políticas é 
a ideia das janelas para políticas, teorizada pelo cientista político americano John W. Kingdon 
(Figura 6) (218). Kingdon descreve como as janelas de oportunidade para mudanças causadas 
por políticas podem criar situações para a súbita aceitação de evidências de pesquisa, mesmo 
quando tenham sido ignoradas anteriormente (37, 218, 219). As janelas para políticas podem 
se abrir quando três correntes convergem: problemas, propostas e política. O fluxo de          
problemas se refere a problemas de políticas na sociedade que podem exigir atenção; o fluxo 
de políticas diz respeito às muitas soluções em potencial na forma de políticas que podem ser 
apresentadas por autoridades, pesquisadores e grupos de lobby; e o fluxo político se refere a 
fatores como mudanças no governo e na opinião pública (37). 

Figura 6. 
Kingdon e o modelo de fluxos da formulação de políticas

Plataformas para apoiar a TDIE

O caso especial da formulação de políticas

Fonte: Adaptado de Kingdon 1984 (218).

Convergência do fluxo de políticas

Problemas

Políticas

Política

Janela para políticas
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Para influenciar as decisões sobre políticas, os produtores de pesquisa precisam estar preparados 
quando as janelas para políticas se abrirem (36, 37). Os produtores de pesquisa também podem 
trabalhar para criar janelas, promovendo o problema e acompanhando propostas (soluções) 
para o problema, bem como assegurar que o problema e as propostas sejam enquadrados    
visando a política do momento (e alinhadas com ela). Os pesquisadores podem aumentar a 
probabilidade da aceitação da pesquisa ao: i) trabalhar para prever (e criar) janelas emergentes; 
ii) responder rapidamente com apoio para o problema e uma solução de política quando uma 
janela se abre; iii) enquadrar a pesquisa de acordo com as janelas prováveis e iv) perseverar 
quando as janelas estão fechadas (37). Para os pesquisadores que gostariam de cumprir um 
papel mais forte para influenciar a formulação de políticas, Oliver e Cairney (166) fazem oito 
recomendações com base numa revisão sistemática da bibliografia que aconselha sobre “como 
fazer” (Quadro 6). 

Os países de baixa e média renda (PBMR) enfrentam mais dificuldades para aplicar os            
processos de TDIE em comparação com os países de alta renda. Além disso, o nível dessas                   
dificuldades pode variar dependendo do nível de renda do país (por exemplo, baixa vs. média 
renda), do tamanho da população, do nível de desenvolvimento do sistema acadêmico e de o 
país ser afetado por emergências prolongadas ou agudas (216). As limitações podem abranger 
recursos financeiros reduzidos, a capacidade acadêmica, o acesso a bases de dados bibliográficos 
e periódicos, dados de saúde de baixa qualidade (por exemplo, relatórios de causas de mortes), 
dificuldades linguísticas, custos elevados de publicação em periódicos de acesso aberto, a falta 
de políticas de apoio à TDIE e a presença de conflitos de interesses na tomada de decisões 
(220). Assim, faz-se necessário um enfoque flexível para a construção de capacidade nacional 
que possa ser apoiado pela OMS, governos nacionais e outras redes e instituições sem fins 
lucrativos envolvidas no apoio à TDIE em todo o mundo, como a Cochrane e a Iniciativa 
Mundial para a Síntese de Evidências (GESI, na sigla em inglês) (216, 221, 222).
 
Algumas ações são sugeridas para que os PBMRs criem capacidade nacional para a TDIE 
(Quadro 7). Esses esforços podem ser apoiados por países de alta renda, oferecendo              
oportunidades de financiamento, colaboração e capacitação nos de baixa e média renda. As 
ações sugeridas se baseiam na estrutura da Região do Mediterrâneo Oriental da OMS para 
ações destinadas a ampliar a capacidade institucional nacional para o uso da formulação de 
políticas de saúde informada por evidências (216), no plano de ação da Região da Europa da 
OMS para reforçar o uso de evidências, informações e pesquisa para a formulação de políticas 
(221), na bibliografia acadêmica (2, 99, 214, 220, 222, 223) e em outras fontes (224, 225). 
Devem ser consideradas em conjunto com as opções de políticas para promover a                        
institucionalização da TDIE no nível nacional sugeridas acima (Quadro 5).

Source: Oliver e Cairney 2019 (166).

Quadro 6. 
O que fazer e o que não fazer para influenciar as políticas 
— conselhos aos pesquisadores 
1. Fazer pesquisa de alta qualidade.
2. Comunicar-se bem: fazer com que sua pesquisa seja pertinente e de fácil leitura.
3. Entender os processos de políticas, o contexto da formulação de políticas e os principais 

4. Ser acessível às autoridades: envolver-se de forma rotineira, flexível e humilde.
5. Decidir se você quer ser um “defensor da questão” ou um “intermediário honesto”.
6. Construir relacionamentos (e regras básicas) com as autoridades.
7. Ser “empreendedor” ou encontrar alguém que seja.
8. Refletir continuamente: Você deve se envolver? Você quer se envolver? Está funcionando?

atores.

O caso especial dos países de baixa e média renda
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Quadro 7. 
Ações para os países de baixa e média renda desenvolverem a capacidade 
nacional para a TDIE 

a O Programa Hinari de Acesso à Pesquisa para Saúde (https://partnership.who.int/hinari/home) oferece a instituições locais sem fins 

lucrativos de muitos países de baixa e média renda acesso on-line aos principais periódicos de ciências biomédicas e ciências sociais 

correlatas gratuitamente ou a um custo muito baixo.

Requisitos mínimos/conjunto de ações (216)

Onde a capacidade acadêmica/os recursos sejam limitados
Concentrar os esforços e reforçar a capacidade para adaptar produtos de evidências de alta 
qualidade ao contexto nacional.
Reforçar a capacidade para a implementação e avaliação dos produtos de evidências 
adaptados no nível local.
Fortalecer a capacidade acadêmica para a realização de revisões sistemáticas, com foco em 
revisões para atender às prioridades nacionais. Isso pode exigir o apoio de organizações 
internacionais de revisão sistemática.
Fortalecer a capacidade dos profissionais de saúde na TDIE durante a formação              
universitária e no trabalho.
Fazer uso das revisões sistemáticas e dos estudos da carga de doenças ao definir as              
prioridades nacionais de pesquisa.
Envolver os usuários de pesquisa na definição de prioridades para a pesquisa.
Trabalhar para que os financiadores e instituições acadêmicas valorizem as revisões 
sistemáticas como uma atividade legítima de pesquisa. O custo relativamente baixo de 
fazer uma revisão sistemática em comparação com algumas outras atividades de pesquisa 
poderia ser promovido como uma vantagem para os financiadores. 
Assegurar que os órgãos financiadores de pesquisa direcionem uma parte dos seus recursos 
para as prioridades nacionais.

Estabelecer mecanismos para regular e administrar conflitos de interesses na tomada de 
decisões.
Reforçar a capacidade do ministério da saúde para a avaliação crítica de sínteses de            
evidência (por exemplo, revisões sistemáticas, revisões rápidas) e de produtos de evidências 
(por exemplo, diretrizes, avaliações de tecnologias em saúde).
Assegurar o acesso do ministério da saúde às fontes de evidências de pesquisa para a saúde 
(por exemplo, por meio do Programa Hinari de Acesso à Pesquisa para Saúde da OMS).
Melhorar os relatórios de causas de mortes e o observatório nacional de indicadores         
nacionais de saúde, incluídos os relatórios de vigilância.
Garantir uma capacidade mínima (epidemiologia e análise de custos) para a elaboração de 
relatórios sobre políticas.
Estabelecer projetos de médio e longo prazo para ampliar a capacidade em métodos de 
pesquisa, epidemiologia e análises econômicas.
Incluir fundos de recursos para a tomada de decisões informada por evidências (TDIE) 
nas solicitações de doadores para reforçar a capacidade nacional.

a
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Custos de publicação em revistas de acesso livre
Em nível mundial, é necessária uma conversa a respeito do alto custo da publicação em revistas 
de acesso livre. Embora a existência dessas revistas amplie o acesso dos PBMRs à bibliografia 
acadêmica, o que é bem-vindo, muitas vezes ela resulta num custo desproporcionalmente alto 
para os pesquisadores e as suas instituições nesses países (226, 227). Embora algumas revistas 
ofereçam uma isenção total para alguns países, muitos PBMRs recebem apenas um desconto 
na taxa ou nenhum desconto (por exemplo, Brasil, Colômbia, México). Quando não há um 
programa nacional ou institucional para cobrir esse custo (o que é comum nesses países devido 
a prioridades conflitantes para o orçamento de pesquisa em saúde), o pesquisador arca com essa 
taxa — e ela às vezes pode ser equivalente a mais do que um salário médio mensal (227). 
Ademais, trata-se dos mesmos pesquisadores que costumam estar envolvidos na revisão por 
pares sem custo para a revista.

Integração dos diversos grupos de TDIE para gerar sinergias
Uma série de grupos está envolvida na produção de evidências de pesquisa para a TDIE (Figura 
7). Relações fortes entre os diversos grupos podem ajudar a promover o intercâmbio de 
inovações, experiências e recursos para o avanço global desse campo e gerar eficiência no uso 
dos recursos. Alguns desses grupos executam tipos semelhantes de atividades (por exemplo, 
fazer ou contratar revisões sistemáticas) e exigem conhecimentos técnicos semelhantes (por 
exemplo, diretrizes, SEPs, ATSs). Outros grupos apoiam a TDIE por meio da análise ou             
modelagem de dados e pesquisas existentes, da implementação e pesquisa comportamental 
para informar a implementação ou do monitoramento e avaliação de políticas e programas. A 
integração entre os grupos poderia criar sinergias no uso de recursos e capacidade, sobretudo 
quando os recursos são limitados ou quando novos programas estão sendo montados (216). A 
integração poderia ser alcançada de diversas maneiras, como a criação de uma única unidade 
ou órgão de “TDIE”, unidades separadas, mas localizadas em conjunto, ou um modelo de 
estreita colaboração promovido por meio de mecanismos formais ou informais. No caso dos 
programas já existentes, há vantagens em construir pontes entre os grupos e em promover a 
estreita colaboração e intercâmbio.

Notas: O grupo de análise de dados pode ser responsável pelas pesquisas nacionais, dados de rotina e dados de vigilância da saúde pública ou 

usá-los como insumo. O grupo encarregado da formulação de políticas informadas por evidências (também conhecido como EVIPNet) pode 

produzir resumos de evidências para políticas, entre outros produtos.

Fonte: Adaptado da Figura 2 em (216), e de (108, 224, 228).

Figura 7. 
Integração dos diversos grupos de tomada de decisões informada 
por evidências
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O que há de diferente nas emergências de saúde?

Quando ocorre uma emergência de saúde, a tomada de decisões precisa ser feita com maior 
rapidez, usando alguns “atalhos” ao longo do caminho para permitir a tomada de decisões em 
tempo hábil. Também deve ser feita com menos desperdício devido à pressão sobre os recursos 
que as emergências de saúde costumam implicar. Às vezes, as decisões precisam ser tomadas 
quando há pouca ou nenhuma evidência de pesquisa à disposição — mas essas decisões          
precisam ser tomadas com cuidado e atualizadas regularmente à medida que novas evidências 
sejam criadas. No entanto, quando se decide usar terapêuticas não comprovadas, elas só devem 
ser oferecidas dentro de protocolos de pesquisa, e especificamente dentro de ECRs capazes de 
avaliar a segurança e a eficácia (230, 231). Se não for possível fazer pesquisas, então o uso de 
intervenções não comprovadas poderia ser justificado em circunstâncias excepcionais no 
âmbito da estrutura de Uso Emergencial Monitorado de Intervenções Não Registradas e          
Investigacionais (MEURI, do inglês Monitored Emergency Use of Unregistered and                      
Investigational Interventions), até que um ECR possa ser iniciado (230, 231).

Durante emergências de saúde, os responsáveis pelas decisões também precisam considerar as 
evidências científicas em conjunto com outros imperativos políticos e sociais, como a               
necessidade de manter a economia, a segurança e a educação do país, além da necessidade das 
pessoas de trabalhar para suprir as necessidades diárias (232, 233). Embora possam parecer 
prioridades conflitantes, a pesquisa tem mostrado que elas estão interligadas e que as decisões 
numa área podem ter impactos em outras — como refletido nos determinantes sociais da saúde 
(234–236) e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (145, 195, 237).

As emergências de saúde podem abranger surtos ou desastres causados por doenças infecciosas, 
conflitos e perigos naturais, tecnológicos e de outros tipos (229). Alguns exemplos recentes de 
emergências de saúde são a pandemia da COVID-19, a emergência de saúde pública          
decorrente da infecção pelo vírus Zika em 2016 (Quadro 8) e os terremotos no Haiti (em 2021 
e 2010). Nas emergências de saúde, a TDIE deve seguir princípios e processos semelhantes aos 
dos períodos em que não há emergência (ver os capítulos 2 a 4). Contudo, precisa ser feita mais 
rapidamente, com um aprendizado mais rápido, e as lições extraídas precisam ser postas em 
prática para melhorar a preparação e a mitigação de futuras emergências de saúde. Isso exige 
uma institucionalização mais forte da TDIE antes de uma emergência de saúde, e a                
consideração da TDIE no processo de planejamento para futuras emergências desse tipo.

No início de 2015, um aumento dos casos do vírus Zika, transmitido por mosquitos, foi 
detectado no Brasil (238). Em 7 de maio de 2015, a Organização Pan-Americana da 
Saúde (OPAS) emitiu um alerta epidemiológico descrevendo a infecção e recomendando 
aos Estados Membros que alavancassem os sistemas de vigilância existentes para detectar 
possíveis casos de infecção pelo vírus Zika. Mais tarde naquele ano, foi observado um 
aumento na prevalência de anomalias congênitas, como a microcefalia e a síndrome de 
Guillain-Barré, e elas pareciam estar associadas ao surto do vírus Zika. Até 17 de janeiro 
de 2016, 18 países e territórios das Américas haviam confirmado a circulação autóctone 
do vírus Zika (239). 

Quadro 8. 
A emergência de saúde pública decorrente da infecção pelo vírus Zika em 2016
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Como disse Helen Pearson em seu artigo na Nature, How COVID Broke the Evidence        
Pipeline: “a pandemia submeteu a um teste de estresse a forma como o mundo produz             
evidências — e revelou todas as falhas” (250). Destacam-se o desperdício de pesquisa devido a 
múltiplos estudos sobre a COVID-19 com amostras pequenas, estudos excessivos sobre alguns 
tratamentos (por exemplo, a hidroxicloroquina) mesmo após evidências convincentes de 
nenhum efeito ou possíveis danos, estudos de má qualidade, revisões sistemáticas de má       
qualidade, um número excessivo de revisões de baixa qualidade, a duplicidade de esforços, a 
rapidez insuficiente, a proliferação da desinformação, recomendações de tratamentos sem 
evidência de eficácia por especialistas e não especialistas (250-254). Outras questões foram as 
incertezas científicas, a escassez de pesquisa pertinente, o acesso deficiente a evidências que 
permitissem a tomada de medidas, restrições de tempo e a fraca colaboração entre as partes 
interessadas pertinentes (253). Além disso, faltava um mecanismo abrangente e colaborativo de 
resposta rápida para fornecer evidências aos Estados Membros a fim de orientar a resposta à 
pandemia. Algumas dessas questões são apresentadas em mais detalhes abaixo.

Embora a ciência tenha sido usada em documentos de política durante toda a pandemia, o uso 
da ciência se concentrou principalmente em organizações intergovernamentais, como a OMS, 
e bem menos nos governos nacionais (255). Além disso, alguns países antagonizaram                
ativamente as organizações intergovernamentais e as recomendações científicas (256–258).

Questões amplificadas pela pandemia de COVID-19

Em 1º de fevereiro de 2016, o Diretor Geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou uma emergência de saúde pública de interesse internacional devido ao aumento 
dos casos de infecção pelo vírus Zika e sua possível associação com o recente                     
conglomerado de casos de microcefalia e outros distúrbios neurológicos notificados no 
Brasil, que se seguiu a um conglomerado semelhante na Polinésia Francesa em 2014 
(240).

Que medidas foram tomadas para assegurar que a resposta fosse informada pelas 
evidências da pesquisa?

Como resultado do aumento dos casos, a OPAS e a OMS recomendaram que os países 
aplicassem e intensificassem as medidas de vigilância e controle vetorial elaboradas para a 
dengue e a febre chikungunya, pois os três vírus eram transmitidos pelo mesmo mosquito, 
Aedes aegypti (241). Entre os esforços para melhorar a base de evidências para a tomada 
de decisões, destacam-se a elaboração de diretrizes para a vigilância do vírus da Zika (242, 
243), definições de casos (244) e seis protocolos de pesquisa padronizados para que os 
estudos de pesquisa epidemiológica feitos em resposta à emergência fossem abrangentes, 
confiáveis e minimizassem o viés em diversos estágios do estudo (245, 246). Para fazer 
melhor uso das evidências da pesquisa e tentar evitar a duplicidade, um registro dos        
protocolos de estudo do vírus da Zika e dos estudos publicados foi elaborado e atualizado 
continuamente (247). A OPAS e a OMS também financiaram revisões sistemáticas para 
responder à questão-chave — se havia uma relação causal entre o vírus da Zika e            
anormalidades congênitas do cérebro e a síndrome de Guillain-Barré (248) — e para 
determinar a prevalência da infecção assintomática pelo vírus da Zika (249).
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Uso de intervenções não comprovadas fora da pesquisa
O uso de terapêuticas não comprovadas para a prevenção e tratamento da COVID-19 foi 
muito frequente em 2020. Por exemplo, tanto a cloroquina como a hidroxicloroquina foram 
endossadas por alguns médicos e figuras públicas importantes no início da pandemia para uso 
na prevenção e tratamento da COVID-19, mas sem evidência de eficácia (230, 259, 260). 
Desde então, se demonstrou que esses dois medicamentos aumentavam a mortalidade e não 
tinham efeito significativo sobre outros desfechos em termos de saúde (9). Outro tratamento 
amplamente recomendado para a prevenção e tratamento precoce da COVID-19 em alguns 
países foi a ivermectina, sem evidência clara de benefício (9), o que também levou a casos de 
envenenamento devido ao uso indevido, como o uso de formulações veterinárias (261).

Duplicidade de esforços
Como o número de casos de COVID-19 aumentou em fevereiro de 2020, a necessidade de 
orientações baseadas em evidências de pesquisa para o tratamento, prevenção e controle ficou 
evidente (250, 262). Houve também uma corrida dos pesquisadores para contribuir para o 
campo, mesmo quando o tema não estava dentro da sua área de especialização. Em                  
consequência, ocorreu uma explosão na pesquisa sobre a COVID-19 (263). Houve também 
uma tendência das revistas de abreviar o processo de revisão por pares e dos autores de divulgar 
os resultados antes da revisão por pares por meio de comunicados de imprensa ou publicação 
de preprints, às vezes levando à divulgação de tratamentos não comprovados e posterior         
retirada de artigos (264, 265). Também houve desperdício devido à realização e publicação de 
pequenos estudos repetitivos e pouco rigorosos, com resultados sem pertinência que                 
duplicaram esforços, esgotaram recursos limitados e não produziram conclusões significativas 
sobre a segurança e a eficácia das intervenções que estavam sendo testadas (250, 252). Embora 
algum nível de replicação seja necessário, é importante se concentrar na realização de estudos 
de alta qualidade e na coordenação de esforços para garantir a máxima utilidade.

Houve também uma pressa para fazer revisões sistemáticas a fim de orientar a resposta. 
Durante os primeiros cinco meses da pandemia de COVID-19 (até 15 de junho de 2020), 
foram publicadas 280 revisões (232 revisões sistemáticas, 46 revisões rápidas e duas sínteses) 
abordando qualquer questão de pesquisa relacionada à COVID-19 (251). Muitas das revisões 
sistemáticas identificadas abordaram a mesma questão de pesquisa ou questões semelhantes 
(251). Por exemplo, nove revisões investigaram a hidroxicloroquina para o tratamento de 
pacientes internados com a COVID-19 e foram todas publicadas no espaço de oito semanas. 
Uma revisão sugeriu que a hidroxicloroquina poderia ser benéfica, uma relatou o aumento da 
mortalidade e as outras sete concluíram que as evidências eram insuficientes ou conflitantes 
(251).

Esse exemplo de revisões sistemáticas não apenas mostra a duplicidade de esforços, mas 
também destaca a confusão que pode ser causada por resultados conflitantes (251). Outros 
estudos apresentaram resultados semelhantes: em menos de seis meses, a bibliografia                 
especializada foi inundada com mais revisões sistemáticas do que estudos primários tentando 
responder à questão de “qual é o espectro e frequência dos resultados de imagem em crianças 
com COVID-19”, com 25 revisões sistemáticas encontradas abrangendo um total de 17 
estudos primários entre elas (254).

Baixa qualidade dos estudos primários, revisões sistemáticas, revisões rápidas e protoco-
los clínicos e diretrizes terapêuticas
A realização e publicação de pequenos estudos primários, repetitivos e pouco rigorosos, como 
mencionado acima, limitou a capacidade dos que tentavam interpretar os resultados para 
chegar a conclusões significativas sobre a segurança e eficácia das intervenções que estavam 
sendo testadas (250, 252). 
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Melhorar o uso de evidências de pesquisa durante emergências de saúde

O mesmo ocorreu com as múltiplas revisões sistemáticas e revisões rápidas publicadas. A         
maioria das revisões publicadas nos primeiros cinco meses da pandemia foram de baixa         
qualidade e menos da metade relatou ter feito uma avaliação da qualidade dos estudos                
incluídos. O que é mais preocupante é que, às vezes, as revisões de baixa qualidade foram as que 
receberam mais atenção e foram mais citadas (251). As falhas na realização de revisões 
sistemáticas limitarão a sua validade e possibilidade de generalização, e podem prejudicar a 
confiança do público nas revisões sistemáticas e nos pesquisadores. Uma variação semelhante na 
qualidade também foi observada na produção de diretrizes para o tratamento da COVID-19 
(198, 199) — quando avaliadas usando a ferramenta AGREE II (66).

O processo de publicação de revistas lento demais para ser útil
O prazo necessário para publicar um estudo numa revista arbitrada pode ser longo e era, em 
média, de 80 a 100 dias antes da COVID-19 (média de 11 revistas médicas) (263). Enquanto 
as revistas trabalharam com afinco para acelerar a publicação de artigos da COVID-19 durante 
a pandemia, isso teve como custo um prazo mais longo para os artigos que não se referiam à 
COVID-19 (263). Além disso, a pressa em publicar às vezes resultou na retirada posterior (264, 
265) ou na publicação de estudos de qualidade mais baixa (ver a seção anterior).

Pressões sociopolíticas e de tempo
Durante emergências de saúde, os responsáveis pelas decisões buscam a contribuição científica 
de especialistas que compreendam os riscos para a saúde pública e consigam enquadrar as 
evidências no contexto apropriado (232). No entanto os especialistas (produtores de pesquisas) 
às vezes não conseguem fazer recomendações rapidamente, não estão qualificados em TDIE, 
não são capazes de comunicar evidências científicas complexas aos responsáveis pelas decisões 
ou são abafados por informações concorrentes fornecidas por meio de redes sociais e dos meios 
de comunicação (232, 250, 266) — ver também a próxima seção.

A proliferação da desinformação e o papel dos meios de comunicação, das redes sociais e 
dos “Especialistas”
Durante uma emergência de saúde, se espera que haja um efeito sobre a comunicação social, 
sobretudo a os meios de comunicação tradicionais, e por meio das redes sociais (267). Essa 
comunicação pode ser útil para promover recomendações úteis, mas também pode promover o 
sensacionalismo e a divulgação de informações falsas ou contraditórias, como visto com a 
pandemia de COVID-19 (267). Esse é um problema, pois muitos usuários dos meios de         
comunicação e das redes sociais não estão aptos a avaliar de forma crítica a credibilidade dos 
relatórios científicos. Muitas vezes, os meios de comunicação não discriminam entre a            
credibilidade dos “especialistas” e está disposta a entrevistar e publicar comentários de qualquer 
especialista que tenha conselhos a dar (266). Além disso, o desejo de alguns pesquisadores de 
obter publicidade os estimula a oferecer opiniões aos meios de comunicação sobre temas nos 
quais não estão totalmente qualificados. Isso pode levar a mensagens contraditórias e gerar 
ainda mais confusão no público em geral (266).

Apesar da pressão para agir de forma diferente, os princípios da TDIE permanecem os mesmos 
durante uma emergência de saúde. Os produtores e usuários de pesquisa precisam fazer            
coletivamente tudo o que puderem para que a resposta a uma emergência de saúde se baseie nos 
mesmos princípios que se aplicam durante os períodos em que não há uma emergência (250, 
262, 264, 268). Além disso, também é necessário continuar a investir na capacidade do país 
para fazer a ponte entre a ciência, as políticas e a ação (262) para que todos os preparativos 
sejam providenciados.
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O trabalho anterior executado para garantir o êxito (ver o capítulo 4), como a                               
institucionalização da TDIE e o desenvolvimento da força de trabalho, também nos PBMRs, 
contribuirá para o êxito durante as emergências de saúde. Por exemplo, as plataformas de 
tradução de conhecimento que apoiam a TDIE podem ser importantes no fornecimento de 
evidências pertinentes e oportunas para informar as respostas à pandemia e preencher a lacuna 
entre a ciência, as políticas e a prática, como pôde ser visto no exemplo do Centro do              
Conhecimento para as Políticas (K2P) no Líbano (também um centro colaborador da OMS 
para a formulação de políticas e prática informadas por evidências) (253).

A pandemia de COVID-19 também proporcionou muitos ganhos para a TDIE, apesar das 
óbvias falhas. Ela proporcionou uma visibilidade sem precedentes às evidências de pesquisa e ao 
seu uso na tomada de decisões em saúde, além de haver dirigido mais atenção aos assessores 
científicos e órgãos consultivos e ter aumentado a responsabilidade desses entes. (262) No 
período da pandemia, também se testemunharam alguns esforços extraordinários de                 
cooperação e colaboração entre grupos de pesquisa, a OMS, a OPAS e governos para produzir 
revisões rápidas, revisões vivas, repositórios de evidências sobre a COVID-19, diretrizes vivas, 
repositórios de recomendações, bem como para coordenar ECRs internacionais ou opções de 
tratamento, e um roteiro para a pesquisa, entre outros (9, 250, 269–275). É possível que essa 
seja uma base muito sólida sobre a qual se construirá visando futuras emergências de saúde e a 
TDIE de modo geral (108).

Algumas soluções em potencial
É necessário aproveitar os ganhos obtidos até o momento, fortalecendo as capacidades              
nacionais para a TDIE, reforçando a confiança da população na ciência, compartilhando o 
conhecimento para uma pesquisa mais colaborativa, garantindo o acesso universal a soluções e 
atuando com maior urgência nas avaliações científicas mundiais (233, 262, 276). Também é 
preciso zelar para que processos eficientes visando a criação e uso de evidências de pesquisa 
sejam incluídos no processo de planejamento para futuras emergências de saúde (229, 277). 
Algumas soluções em potencial são propostas na Tabela 9.

Tabela 9. 
Soluções em potencial para problemas vistos na TDIE durante a pandemia 
de COVID-19

Exemplos/observaçõesSolução em potencial

Criar um clima para a tomada de 
decisões informada por evidências 
(TDIE)

Institucionalização da TDIE Uma gama de opções de políticas complementares para promover a 
institucionalização da TDIE dentro dos países é apresentada no Quadro 5 
desta obra. Essas opções abrangem a adoção de legislação e/ou políticas 
que exijam a publicação da base de evidências para as decisões sobre 
políticas, bem como a avaliação do impacto de todos os novos programas 
sobre a saúde.

É preciso capacitar pesquisadores, profissionais de saúde e responsáveis 
pelas decisões em TDIE, por exemplo, em áreas como a adaptação de 
produtos de evidências de alta qualidade ao contexto nacional, a 
implementação e avaliação de produtos de evidências adaptados no nível 
local e a execução de revisões sistemáticas (220). Ver também o Quadro 7 
desta publicação.

Reforçar a capacidade para a TDIE 
nos países de baixa e média renda 
(PBMRs), tanto entre os produtores 
de pesquisa como entre os usuários de 
pesquisa (os responsáveis pelas 
decisões)
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Exemplos/observaçõesSolução em potencial

Vinculação e intercâmbio

Produção de evidências de pesquisa

Maior colaboração 

Uso de plataformas de tradução 
do conhecimento para apoiar a 
TDIE

As medidas acima precisam ser apoiadas pelas principais organizações e 
pelos países de alta renda, oferecendo oportunidades de financiamento, 
colaboração e capacitação nos PMBRs.

A coprodução de pesquisa entre pesquisadores e usuários de pesquisa, 
como parte de colaborações em pesquisas multinacionais, tem potencial 
para melhorar a qualidade dos produtos gerados, ser benéfica para os 
participantes e melhorar os desfechos em termos de saúde da população. 
Ver também “Coprodução de pesquisa” no capítulo 4 desta publicação.
Essa atividade poderia ser apoiada pelas principais organizações (por 
exemplo, OMS, OPAS) para identificar rapidamente as diversas             
iniciativas e necessidades de evidências em todos os países e fazer ligações 
ou conexões entre as equipes para incentivar a colaboração.

Essas plataformas no nível nacional reúnem pesquisadores, autoridades e 
outras partes interessadas de maneira formalizada para preencher a lacuna 
entre as comunidades de produtores de pesquisa e usuários de pesquisa, 
para exercer influência em matéria de políticas. As atividades abrangem a 
criação, síntese, divulgação e promoção conjuntas do uso de evidências de 
pesquisa para moldar políticas e agendas de pesquisa.

A qualificação na TDIE e em revisões sistemáticas deve ser incluída na 
formação universitária dos profissionais de saúde. Organizações              
internacionais e pesquisadores dos países de alta renda podem ajudar 
oferecendo oportunidades de aprendizado por meio da colaboração com 
pesquisadores e equipes mais experientes.

Exemplos:
• Programa de revisão rápida da Cochrane e da OMS 

• Serviço de revisões rápidas do Centro de Colaboração Nacional 

Exemplos:
• Ongoing Living Update of COVID-19 �erapeutic Options, da OPAS

• Drug Treatments for Covid-19: Living Systematic Review and Network 

Exemplos:
• �erapeutics and COVID-19: Living Guideline [Terapêutica e 

• Grupo de Trabalho Nacional em Evidências Clínicas da 

Isso deve fazer parte das atividades usuais e continuar durante qualquer 
emergência de saúde.

Existe a necessidade de “elevar o nível da ciência, não de rebaixá-lo” (264) 

https://covidreviews.cochrane.org/search/site.

de Métodos e Ferramentas, Canadá (NCCMT) (272)

COVID-19: guia vivo], OMS e parceiros (275) 
https://app.magicapp.org/#/guidelines.

COVID 19 (Austrália): https://covid19evidence.net.au/

Atualização em curso das opções terapêuticas para a COVID-19] (9).

Meta-analysis [Tratamentos medicamentosos para a COVID-19:
Revisão sistemática viva e meta-análise da rede] (278) 

As principais organizações (por 
exemplo, OMS, OPAS, organizações 
não governamentais) e os países de alta 
renda devem apoiar os PBMRs

Desenvolver a capacidade acadêmica 
na TDIE nos países de baixa e média 
renda

Revisões rápidas para permitir uma 
resposta rápida a questões-chave

Revisões vivas para manter as revisões 
sistemáticas atualizadas

Diretrizes vivas para a atualização 
frequente dos responsáveis pelas 
decisões

Assegurar que a equidade seja 
considerada na coleta de dados, 
produção de pesquisa e notificação

Assegurar que a pesquisa realizada 
durante uma pandemia seja da mais 
alta qualidade possível
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Exemplos:
• �erapeutics and COVID-19: Living Guideline [Terapêutica e 

• Grupo de Trabalho Nacional em Evidências Clínicas da 

Exemplos/observaçõesSolução em potencial

As revistas e periódicos poderiam considerar a exigência de uma avaliação 
da qualidade de todos os estudos primários antes da publicação, além do 
preenchimento da lista de verificação de notificação apropriada, por 
exemplo, CONSORT para os estudos randomizados  
(http://www.equator-network.org).
Ferramentas de avaliação de qualidade (Tabela 3 desta publicação) 
poderiam ser usadas e aplicadas pelo editor da revista, pelos pareceristas 
e/ou pelos autores dos estudos antes da publicação.

Existem ferramentas para avaliar a qualidade das revisões sistemáticas, 
revisões rápidas e produtos de evidências (ver a Tabela 3 desta 
publicação).
O uso de normas mínimas de qualidade acordadas e baseadas nessas 
ferramentas por organizações contratantes, como a OMS, e revistas 
acadêmicas, poderia ajudar a garantir uma alta qualidade.

Conscientizar os autores e os periódicos sobre a capacitação em 
notificação sobre diretrizes (279).
Usar a revisão por metodologistas para complementar a revisão por pares 
de estudos primários e as sínteses de evidências (279).

Exemplos de registros existentes:

Em períodos de emergência, pode haver a necessidade de registrar o título 
como uma primeira etapa e fornecer financiamento adicional para o 
registro a fim de permitir uma avaliação da qualidade e um prazo de 
registro mais curto. O alcance dos registros talvez também precise ser 
ampliado, ou talvez haja a necessidade de criar outros registros. Por 
exemplo, a base de dados PROSPERO está limitada às revisões de saúde e 
não contém todos os tipos de revisões (por exemplo, revisões de escopo).

O registro prospectivo de diretrizes pode ajudar a reduzir a duplicidade, 
melhorar a colaboração e aumentar a transparência e a credibilidade (280).
Exemplos de registros existentes:

• Os assessores dos responsáveis pelas decisões e dos meios de                 
comunicação devem ser conscientizados dos perigos do uso de preprints 
com base na experiência dos possíveis impactos negativos da promoção de 
pesquisas que mais tarde se mostraram problemáticas.

Seria útil contar com o apoio das principais organizações e países de alta 
renda para desenvolver, financiar e implementar cursos de treinamento 
nos PBMRs.

International Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO) 
[Registro Prospectivo Internacional de Revisões Sistemáticas]: 
https://www.crd.york.ac.uk/prospero/.
Plataforma Internacional de Registro de Ensaios Clínicos (ICTRP): 
https://www.who.int/clinical-trials-registry-platform.
U.S. National Library of Medicine Clinical Trials [Biblioteca Nacional de 
Ensaios Clínicos em Medicina dos Estados Unidos] 
https://clinicaltrials.gov/.

International Practice Guideline Registry Platform [Plataforma                
Internacional de Registro de Diretrizes]: 
http://www.guidelines-registry.org/.
Clinical Practice Guidelines in Development Register [Registro de 
Diretrizes Clínicas em Desenvolvimento] (para diretrizes australianas): 
https://www.clinicalguidelines.gov.au/register

Normas mínimas de qualidade para os 
estudos primários 

Normas de qualidade mínimas para 
revisões sistemáticas, revisões rápidas e 
produtos de evidências

Melhorar a qualidade dos relatórios 
dos estudos primários e das sínteses de 
evidências

Exigir o registro do protocolo para 
todos os novos estudos e revisões 
sistemáticas, e adotar um processo 
para verificar a duplicidade e a 
qualidade

Exigir o registro de todas as novas 
diretrizes e adotar um processo para 
verificar a duplicidade e a qualidade

Os responsáveis pelas decisões e os 
meios de comunicação devem ser 
incentivados a não usar preprints, pois 
ainda não passaram por uma revisão 
por pares

Capacitação para ajudar os 
responsáveis pelas decisões a buscar 
fontes de evidências confiáveis

Uso/aplicação de evidências de     
pesquisa
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A pandemia de COVID-19 trouxe muitos desafios, mas também proporcionou muitos ganhos 
para a tomada de decisões informada por evidências. Mostrou o que é possível com o trabalho 
colaborativo e coordenado entre os profissionais da TDIE, incluídos os pesquisadores, a OMS, 
os governos, os profissionais de saúde e outras partes interessadas. Embora algumas coisas 
tenham funcionado bem e proporcionado uma plataforma a ser desenvolvida, claramente há 
muito mais trabalho a fazer para reforçar as capacidades nacionais para a TDIE. A TDIE exige 
uma institucionalização mais forte e precisa ser considerada no processo de planejamento para 
futuras emergências de saúde. Todos aqueles com uma função a cumprir na TDIE, não importa 
o tamanho, devem iniciar esse trabalho agora.

Exemplos/observaçõesSolução em potencial

Exemplos:
Estudo RECOVERY, coordenado pelo Departamento de Saúde da 
População de Nuffield, Universidade de Oxford (Oxford, Reino Unido) e 
financiado pela Rede de Pesquisas Clínicas, Instituto Nacional de Pesquisa 
em Saúde do Reino Unido (282) https://www.recoverytrial.net/
Estudo Solidariedade sobre a COVID-19, OMS (283, 284) 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavi-
rus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solida
rity-clinical-trial-for-covid-19-treatments

Plataforma L.OVE (273) https://iloveevidence.com/.
Iniciativa COVID-NMA: Mapeamento vivo e revisão sistemática viva dos 
estudos sobre a COVID-19 (269, 285) https://covid-nma.com/.
Fazer com que diretrizes confiáveis cheguem às mãos dos responsáveis 
pelas decisões — mapa de recomendações sobre a COVID-19 (270) 
https://covid19.recmap.org/.
COVID-END, inventário das melhores sínteses de evidências (271) 
https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resourc-
es-to-support-decision-makers/Inventory-of-best-evidence-synthe
ses

COVID-19 Evidence Network to support Decision-making (COVID-END) 
[Rede de evidências da COVID-19 para apoiar a tomada de decisões] 
(271)
https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end.

Isso precisa ser feito em nível internacional (por exemplo, OMS), e pelos 
governos nacionais, instituições de pesquisa e plataformas de tradução do 
conhecimento (281)

Seria útil contar com o apoio das principais organizações e países de alta 
renda para desenvolver, financiar e implementar cursos de treinamento 
nos PBMRs.

Exemplos:

Facilitação do uso da pesquisa

Criação de redes de evidências para 
coordenar os esforços para a TDIE, 
incentivar a colaboração e reduzir a 
duplicidade de esforços

Capacitação para ajudar os 
responsáveis pelas decisões a              
interpretar e usar as evidências 
científicas 

Identificação de porta-vozes da ciência 
confiáveis nas principais organizações 
para que as mensagens ao público e 
aos meios de comunicação sejam 
uniformes e precisas

Coordenação de estudos controlados 
randomizados internacionais de alta 
qualidade pela OMS e outras 
instituições importantes com 
participação aberta a todos os países, 
incluídos os PBMRs

Repositórios das melhores evidências 
disponíveis — para estudos, revisões 
sistemáticas e diretrizes

O caminho a seguir

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
https://www.mcmasterforum.org/networks/covid-end/resources-to-support-decision-makers/inventory-of-evidence-syntheses/
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A tomada de decisões informada por evidências (TDIE) enfatiza que as decisões devem ser 
informadas pelas melhores evidências disponíveis advindas da pesquisa, considerando fatores 
como o contexto, a opinião pública, a eficácia, a segurança, o impacto na equidade, a                     
viabilidade da implementação, a acessibilidade em termos de custo, a sustentabilidade, a ética 
e a aceitabilidade pelas partes interessadas. O enfoque informado por evidências para a tomada 
de decisões se trata, na sua essência, das melhores decisões para obter o melhor nível de saúde, 
evitando danos e fazendo um uso mais eficaz de recursos escassos. A TDIE também pode 
aumentar a transparência e a prestação de contas. O processo de TDIE envolve o uso de 
evidências de pesquisa para identificar uma questão prioritária, selecionar intervenções/opções, 
avaliar considerações sobre a implementação, e monitorar a implementação e avaliar o             
impacto.

Diversos guias foram elaborados ao longo dos anos sobre tópicos relacionados à TDIE, como 
a medicina baseada em evidências, e sobre o uso da tradução do conhecimento para vincular a 
pesquisa à ação. Contudo, trata-se de um campo em constante evolução e os profissionais da 
TDIE estão aprendendo constantemente. Além disso, a pandemia de COVID-19 pôs em 
relevo deficiências na infraestrutura da TDIE e na sua prática que precisam ser abordadas de 
modo a estarem mais bem preparadas para a próxima emergência de saúde. Este guia se destina 
a reunir as reflexões mais recentes em matéria de TDIE e apresentá-las num formato acessível 
a um público amplo de profissionais desse campo que atuam nas áreas de prática clínica, saúde 
pública e sistemas de saúde.

Este guia tem como público-alvo pesquisadores, responsáveis por decisões (incluídas as             
autoridades encarregadas da formulação de políticas, gestores, profissionais da saúde) e outros 
profissionais ou partes interessadas envolvidas no desenvolvimento, contratação ou uso de 
produtos de evidências para informar a tomada de decisões. Esta obra considera a elaboração 
de diretrizes, avaliações de tecnologias em saúde e resumos de evidências para políticas. Além 
disso, mostra as ligações entre os diversos tipos de evidências usados na TDIE, como a análise 
de dados, a modelagem, a pesquisa comportamental/sobre a implementação, a avaliação e as 
revisões sistemáticas (síntese de evidências). Ademais, oferece algumas possíveis soluções para 
os desafios que surgiram durante a pandemia de COVID-19.


