
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

 

INSTITUTO DE SAÚDE 
 

 Núcleo de Formação e Desenvolvimento Profissional 
 
 

Instrumento para execução de cursos  de aperfeiçoamento e atualização 
para os trabalhadores do SUS -   

CurSUS  
  
 

 ITENS      CARACTERISTICAS  

 

1) Título do curso Políticas Informadas por Evidências 

2) Coordenador 

Professores participantes 

Maritsa Carla de Bortoli, Diretor técnico de saúde I 

do Núcleos de Fomento e Gestão de Tecnologias de 

Saúde para o SUS-SP; 

Tereza Setsuko Toma, Diretor técnico de saúde II do 

Centro de Tecnologias de Saúde para o SUS-

SP/IS/SES-SP. 

3) Ementa EVIPNet no mundo e no Brasil; o papel do Núcleo de 

Evidências do Instituto de Saúde; tradução do 

conhecimento; políticas informadas por evidências; 

produtos da EVIPNet para apoiar a tomada de 

decisão (resumo executivo, síntese de evidências, 

diálogo deliberativo e síntese do diálogo 

deliberativo); estratégias para a definição de um 

problema de política de saúde. 

4) Público alvo  Profissionais de nível universitário do DRS e ou da 

SMS  

5) Objetivo Sensibilizar gestores de saúde e formuladores de 

políticas públicas sobre o processo de inclusão de 

evidências científicas na tomada de decisão. 

Apresentar as ferramentas SUPPORT para 

elaboração de síntese de evidências para políticas. 

6) Resultados esperados Profissionais da Universidade e da Gestão 

sensibilizados para o desenvolvimento de políticas 

municipais e ou regionais com base em evidências. 

7) Número máximo de vagas 20 

 



8) Carga horária (cursos e 

desdobramentos previstos) 

16 horas  

 

9) Materiais necessário Pastas, Blocos de nota, Canetas 

No local da oficina: sala de aula com projetor de 

multimídia; sala de informática para 20 pessoas com 

acesso a internet no 1º dia a tarde. 

10) Bibliografia básica a ser 

utilizada e colocada em CD 

Não serão distribuídos CDs. 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

DIA 01 

Horário Atividade Responsável 

Introdução 

08:30 

Políticas Informadas por Evidências: a experiência 

da EVIPNet Brasil 

Maritsa Bortoli 

Tradução do conhecimento e EVIPNet 

Introdução às políticas de saúde informadas por 

evidências 

Ferramentas SUPPORT (Supporting Policy Relevant 

Reviews and Trials) 

Definindo o problema para a política 

10:00 

Estabelecer prioridades 

Tereza Toma Exercício sobre definição do problema, com 

discussão sobre o uso da evidência na tomada de 

decisão 

Busca de evidências 

13:00 – 17:00 
Exercício de definição dos termos de busca e acesso 

aos sites BVS, Health Systems Evidence e Pubmed 
Tereza Toma 



Exercício de busca por revisões sistemáticas em 

diversas plataformas de conhecimento 

 

 

DIA 02 

Horário Atividade Responsável 

Caracterização de opções para políticas 

08:30 

Leitura das RS entregue no final do primeiro dia 

Maritsa Bortoli 

Exercícios de preenchimento de tabelas com 

dados para opções de políticas – com base em 

duas RS entregues no final do primeiro dia 

Exercício de discussão sobre as opções levantadas 

– com base em duas RS entregues no final do 

primeiro dia 

Implementação 

11:00 Considerações sobre implementação das opções Tereza Toma 

Equidade 

13:30 Considerações sobre equidade Maritsa Bortoli 

Síntese de Evidências para Políticas 

14:30 Apresentação do documento da síntese Tereza Toma 

Diálogo deliberativo para políticas 

15:00 
Apresentação do planejamento e realização do 

Diálogo Deliberativo 
Maritsa Bortoli 

Avaliação da Oficina 

16:30 Preenchimento da avaliação e encerramento 

 

 

 

 



Facilitadoras da Oficina: 

Tereza Setsuko Toma, Médica, Diretora do Centro de Tecnologias de Saúde para o SUS-
SP, Coordenadora do NEv-IS, Instituto de Saúde (ttoma@isaude.sp.gov.br); 

Maritsa Carla de Bortoli, Nutricionista, Diretora do Núcleo de Fomento e Gestão de 
Tecnologias de Saúde, Instituto de Saúde (maritsa@isaude.sp.gov.br); 

 

mailto:ttoma@isaude.sp.gov.br

