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5.3 Estratégias usadas pelos intermediários de evidências

.

Melhorando o clima para o uso de evidências

Priorizando e coproduzindo evidências

Apresentando, e “exportando”, evidências para tomadores de 
decisão

Facilitando a “extração” pelos tomadores de 
decisão

Trocando com tomadores de decisão

Cinco tipos de 
estratégias que os 

intermediários de evidências 
podem usar para apoiar o uso 

das melhores 
evidências

Estratégias Exemplos

Priorizando e 
coproduzindo 

evidências

Melhorando o 
clima para o uso 

de evidências

• Compartilhar exemplos de desfechos e impactos alcançados usando as melhores evidências e de oportunidades 
perdidas por não usar as melhores evidências

• Demonstrar como distinguir entre evidências de alta e baixa qualidade (veja a seção 4.5), como distinguir entre as 
melhores evidências de “outras coisas” (seção 4.8) e como obter o melhor de “outras coisas” (seção 4.8)

• “Auditar” a tomada de decisão e as estruturas consultivas, os processos e os produtos, bem como as iniciativas que os 
influenciam, para identificar oportunidades de sistematizar o uso de evidências (p. ex., [1])

• Comparar um sistema de suporte de evidências local (nacional ou subnacional) a um sistema de suporte de evidências 
em condições ótimas de funcionamento, ou comparar um sistema de implementação de evidências local a um sistema 
de implementação de evidências em condições ótimas de funcionamento, usando prompts (listas de opções) como 
essa lista de estratégias que pode ser usada por intermediários de evidências

• Envolver-se em atividades de escuta (p. ex., resposta rápida) e previsão (p. ex., monitoramento do horizonte) para 
identificar problemas emergentes, dar sentido a eles, priorizar os que requerem suporte de evidências, e comissionar ou 
realizar o suporte de evidências

• Coproduzir – com os tomadores de decisão – novas evidências locais (nacionais ou subnacionais) específicas para 
a jurisdição em foco (análise de dados, modelagem, avaliações, pesquisa do comportamento/de implementação, 
informações qualitativas), sintetizar as melhores evidências globais (síntese de evidências), e traduzir evidências globais 
e locais em suporte de evidências local específico para a jurisdição (avaliações de tecnologias e diretrizes, bem como 
modelagem se realizada com essa intenção)

• Codesenvolver e manter produtos vivos de evidências (análise de dados, modelagem, sínteses de evidências e diretrizes)
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Apresentando, 
e “exportando”, 
evidências para 

tomadores de 
decisão

• Apresentar evidências de forma a torná-las compreensíveis para os tomadores de decisão (e comunicar e disseminá-las 
para quem pode usá-las)

 ⚪ p. ex., tornar a análise de dados mais compreensível usando abordagens de visualização de dados (como gráfico de 
barras/pizza, diagramas de caixa, gráficos de dispersão e redes)

 ⚪ p. ex., tornar as sínteses de evidências mais compreensíveis usando resumos em linguagem simples traduzidos para 
vários idiomas

• Usar evidências para combater informações falsas e desinformação online, na checagem de fatos e em outros esforços 
para conter alegações não baseadas em evidências

• Integrar diferentes formas de evidências em tipos inovadores de produtos de evidências (e.g., análise de dados para 
esclarecer um problema e suas causas, síntese de evidências para descrever os prováveis benefícios e prejuízos de uma 
opção para resolver um problema, e ciências do comportamento para desenvolver um plano de implementação)

• Identificar se os profissionais e cidadãos já estão engajados nos principais processos de implementação de evidências 
descritos na seção 4.14

 ⚪ p. ex., estão se comportando de maneira consistente com as recomendações baseadas em evidências? 
 ⚪ p. ex., se não, estão avaliando a capacidade, a oportunidade e a motivação para fazê-lo? 
 ⚪ p. ex., estão criando estratégias de implementação baseadas no que foi aprendido nessa avaliação?
 ⚪ p. ex., estão implementando e avaliando as estratégias e incorporando as lições aprendidas no ciclo seguinte?

• Incorporar evidências em ferramentas de apoio à decisão já usadas pelos tomadores de decisão (p. ex., notas 
informativas para formuladores de políticas governamentais; painéis para líderes de organizações; e sistemas de 
suporte de evidências usados por profissionais como médicos, que são cada vez mais alimentados por inteligência 
artificial) ou em documentos relacionados à decisão que poderiam ser usados por tomadores de decisão (p. ex., 
legislação modelo)

Trocando com 
tomadores de 

decisão

Facilitando a 
“extração” pelos 

tomadores de 
decisão

• Manter balcões únicos de evidências otimizados para as necessidades dos tomadores de decisão (e.g., a Education 
Endowment Foundation [Reino Unido] e a What Works Clearinghouse [Estados Unidos] para educadores; e a plataforma 
internacional Evidence Aid para provedores de ajuda humanitária)

• Manter um serviço de evidência rápida que pode responder com as melhores evidências disponíveis às solicitações dos 
tomadores de decisão por evidências em prazos curtos (p. ex., um a 30 dias úteis)

• Construir capacidades entre os tomadores de decisão para adquirir, avaliar, adaptar e aplicar evidências

• Convocar diálogos deliberativos para trabalhar – com base nas melhores evidências e em todos os outros fatores 
que podem influenciar a tomada de decisão – em um problema e suas causas, opções para resolvê-lo, principais 
considerações de implementação, e as próximas etapas para diferentes constituintes (e.g., diálogos com as partes 
interessadas e painéis de cidadãos que são informados por resumos de evidências e resumos de cidadãos difundidos 
previamente)
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