
Uma issue brief do DESA menciona a 
necessidade emergente de tornar a ciência útil 
para a formulação de políticas e de traduzi-la em 
maneiras que apoiem seu uso (bit.ly/3c9KVY6)  

O documento de metodologia do Relatório Global 
de Desenvolvimento Sustentável (GSDR, na sigla 
em inglês) afirma que os estados-membros e 
as entidades do sistema da ONU desejam que 
o GSDR sintetize evidências relevantes para a 
política (bit.ly/3C68Y4Z) 

Intermediário

Sínteses de 
evidências como 

uma porcentagem 
de todas as citações 

em documentos 
importantes

Esforços de construção de capacidades 
relacionadas à síntese de evidências

Diretrizes ou políticas relacionadas 
a sínteses de evidências para fazer 

recomendações e justificar decisões

O UNICEF-Innocenti tem uma série de oito partes 
sobre a realização de sínteses de evidências, 
mantém uma página na web sobre mapas de 
lacunas de evidências, e apoia a construção de 
capacidades sobre métodos como a síntese de 
evidências, entre outras atividades

O procedimento do UNICEF para a garantia de 
qualidade em pesquisa sugere a condução de 
uma síntese de evidências sobre novos tópicos 
de pesquisa para evitar a duplicação e permitir 
a colaboração com colaboradores internos e 
externos

O Grupo de Avaliação Independente do Banco 
Mundial tem um documento de trabalho (working 
paper) sobre mapas de lacunas de evidências

Postagens do blog do Banco Mundial delineiam 
os principais componentes das avaliações de 
impacto para facilitar a inclusão em sínteses de 
evidências (bit.ly/3wOZEBu) e estratégias para 
melhorar a robustez e a utilidade das sínteses de 
evidências (bit.ly/31LvYJR) 

As Políticas Operacionais para a Redução da 
Pobreza do Banco Mundial afirmam que uma 
avaliação da pobreza para um estado-membro 
incluirá uma síntese das evidências sobre a 
avaliação da situação de pobreza e sobre os 
sistemas de monitoramento e avaliação da 
pobreza (bit.ly/3D7XvTE)

O sistema da ONU compreende várias entidades e trabalha com diversas entidades afiliadas. Essas entidades são importantes intermediários 
de evidências em que os estados-membros e outras partes do sistema da ONU se apoiam para a tomada de decisão informada por evidências. 
Pelas razões descritas na seção 4.4, parece lógico que as sínteses das melhores evidências globais (isto é, as sínteses de evidências) sejam o 
ponto de partida para entender o que é conhecido ou não, e então, se possível, sejam combinadas com as evidências locais (p. ex., análises de 
dados nacionais ou subnacionais) pelos estados-membros.

Um relatório de 2021 analisou três entidades da ONU (o Escritório de Pesquisa do UNICEF-Innocenti, o Grupo do Banco Mundial, e o 
Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas – DESA, na sigla em inglês) e três entidades afiliadas da ONU, 
incluindo uma ONG internacional (Sustainable Development Solutions Network - SDSN [Rede de Soluções para o Desenvolvimento 
Sustentável]), um centro de pesquisa (Center for Sustainable Development - CSD [Centro para Desenvolvimento Sustentável]) e uma rede 
de pesquisa (Evidence for Governance and Politics - EGAP [Evidências para Governança e Política]). A análise encontrou oportunidades 
significativas de melhoria em como as entidades do sistema da ONU usam sínteses de evidências em seu trabalho técnico:(4)
• as sínteses de evidências representam uma porcentagem baixa (0,5% a 17%) das citações em documentos importantes, sendo que 27

dos 78 documentos não citam nenhuma síntese de evidências;
• os esforços de construção de capacidades raramente focaram na síntese de evidências;
• há poucas diretrizes ou políticas para apoiar a síntese de evidências ou processos robustos de desenvolvimento de diretrizes;
• o UNICEF-Innocenti foi, em geral, a única exceção positiva entre essas entidades de apoio aos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável.

5.5  Uso de síntese de evidências pelas entidades do sistema da ONU em seu 
trabalho

Média:17.0%
Intervalo: 

2.3%-100%
          Com base em 

12 documentos 

Média:9.0%
Intervalo: 
0%-40.0%

          Com base em 
18 documentos 

Média:0.5%
Intervalo: 
0%-3.1%

          Com base em 
12 documentos 
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O CSD apoia um projeto de reforma educacional 
no Paraguai que usa a síntese de evidências para 
informar os esforços de reforma educacional em 
sete domínios temáticos

Nenhuma identificada

A EGAP conta com um guia para a realização de 
metanálises 

Nenhuma identificada

Centro para 
o Desenvolvimento 
Sustentável (CSD), 

Universidade de 
Columbia

Evidências para 
Governança e 

Política (EGAP)

Análises similares foram realizadas anteriormente.

Um estudo realizado em 2007 por uma entidade da ONU – a Organização Mundial da Saúde (OMS) – descobriu que sínteses de evidências 
e processos robustos de desenvolvimento de diretrizes raramente eram usados no desenvolvimento de recomendações, apesar de as 
próprias diretrizes da OMS de 2003 apoiarem uma mudança quanto à dependência na opinião de experts e processos informais de grupos.
(5) A OMS respondeu imediatamente, estabelecendo um comitê de revisão das diretrizes para apoiar a equipe no desenvolvimento de
diretrizes baseadas em evidências e de uma mudança mais ampla de cultura e comportamento em toda a instituição.(6)

Um estudo de 2009 conduzido por duas entidades da ONU – a OMS e o Banco Mundial – descobriu que: 1) somente duas de oito 
publicações citaram sínteses de evidências; 2) somente cinco de 14 recomendações da OMS e duas de sete recomendações do 
Banco Mundial estavam consistentes com a direção e a natureza das alegações de efeito das sínteses de evidências; e 3) 10 de 14 
recomendações da OMS e cinco de sete recomendações do Banco Mundial estavam consistentes apenas com a direção das alegações de 
efeito.(7)

Um relatório patrocinado pela SDSN destaca o 
papel que as universidades podem desempenhar 
na síntese de conhecimento para os ODS  
(bit.ly/30kVdCg) 

Nenhuma identificadaRede de 
Soluções para 

o Desenvolvimento 
Sustentável das 
Nações Unidas 

(SDSN)

Média:2.5%
Intervalo: 
0%-25.0%

          Com base em 
21 documentos 

Média:2.2%
Intervalo: 
0%-6.8%

          Com base em 9 
documentos 

Média:1.8%
Intervalo: 
0%-4.8%

          Com base em 6 
documentos 
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