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2.3 Formas de responder aos desafios
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Os desafios sociais podem ser respondidos de muitas formas. Aqui descrevemos três delas,
algumas das quais podem ser combinadas. Por exemplo, uma equipe de profissionais de pesquisa
e inovação pode fazer uma parceria com líderes comunitários para coprojetar uma intervenção
única para responder a um desafio social. Como alternativa, um grupo de pesquisadores pode
usar uma combinação de análise de dados, análise de custo-efetividade e modelagem para
identificar qual combinação de intervenções baseadas em evidências terá os maiores impactos
em jurisdições com um determinado perfil, como foi feito com as Prioridades de Controle de
Doenças 3, uma revisão periódica para analisar o peso das doenças em contextos com poucos
recursos.(4)
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Descrições

Intervenção única

Uma intervenção (p. ex., uma política, programa, serviço ou produto) é selecionada com base na
certeza das evidências de que os benefícios superam os prejuízos, e que a intervenção é acessível
para seus financiadores e aceitável para seus destinatários

Pacote (ou conjunto) de
intervenções

Um pacote ideal de intervenções é selecionado com base nas intervenções que proporcionarão a
maior melhoria nos desfechos dentro de um orçamento fixo

Combinação sinérgica de
intervenções

Uma combinação ideal de intervenções é selecionada com base na probabilidade de que algumas
intervenções interagirão com outras de forma que “o todo seja maior que a soma das partes”, ou que
atinjam várias metas simultaneamente

Intervenção baseada em
evidências selecionada

Uma intervenção é selecionada dentre intervenções que já funcionaram para o mesmo problema
enfrentado no âmbito local

Nova intervenção
desenvolvida

Uma intervenção é projetada por pesquisadores, inovadores e outros

Intervenção coprojetada

Uma intervenção é desenvolvida em colaboração com seus destinatários e/ou fornecedores, bem
como pesquisadores, inovadores e outros

Ação liderada pela
comunidade

Uma intervenção é desenvolvida por representantes da comunidade que reconheceram a necessidade
da intervenção e são seus destinatários

Gestão de portfólio

Um portfólio ideal é selecionado para atingir objetivos estratégicos, refletir a capacidade de entrega,
e equilibrar a implementação de iniciativas de mudança e a manutenção das atividades regulares
enquanto otimiza o retorno sobre o investimento

Pensamento sistêmico (5)

As intervenções são combinadas, adaptadas e substituídas com base em um entendimento de padrões
em suas inter-relações e interações dentro de sistemas adaptativos complexos que também estão
mudando constantemente de formas imprevisíveis
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