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INTRODUÇÃO 

Na Oficina 2, do projeto Fortalecimento do PRI, em andamento, trataremos de assuntos como a Gestão 

Baseada em Evidência, esse tema amplo perpassa por conceitos de DADOS, INFORMAÇÃO, 

CONHECIMENTO, QUALIDADE DOS DADOS, entre outros. 

 

Esse material tem o objetivo de preparar você para o nosso encontro, tornando o dia da oficina mais 

produtivo e interativo. 

 

CONTEÚDO 

GESTÃO BASEADA EM EVIDÊNCIA 
As decisões são constantes em nossas vidas, quer sejam em aspectos pessoais ou profissionais do 
nosso cotidiano. 
 
Em 2 minutinhos, vamos ver um vídeo que trata disso? 

 

Quando falamos em Gestão Baseada em Evidência ou Informada por Evidência, estamos falando do 

uso de evidências (informações e conhecimento explícito) no processo de decisão, no processo de 

elaboração de políticas públicas, no processo de planejamento. 

 

As evidências científicas são muito importantes nessa forma estruturada de fazer gestão, mas não é 

só isso; é preciso usar os dados e informações locais neste processo. 

 

COM A PALAVRA, NOSSA SUBSECRETÁRIA DE SAÚDE: 

 

 

 

https://youtu.be/9P5W-r5U_20


 

Planejamento Regional Integrado 
 

 
 

DADOS X INFORMAÇÃO 
 
Então para tomar a decisão o indivíduo precisa de dados, informações e conhecimento acerca da 
questão a ser decidida.  
 
Mas, espera…  
DADO É DIFERENTE DE INFORMAÇÃO? 
 
Reserve uns minutinhos (03 minutos) para assistir o vídeo. 
 
Veja outro exemplo, e a definição conceitual de cada um: 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/KErUUZuyFsY
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Agora você tem uma visão geral da estrutura da 

construção do conhecimento (pirâmide do 

conhecimento). 

(imagens retiradas da aula do professor José 

Palazzo, caso queira assista o vídeo – 5 minutos) 

 
 
 
 

VAMOS PENSAR... 
1- Para que usamos esse conhecimento, quando chegamos ao topo da pirâmide? 
2- O que acontece se o dado (a base da pirâmide) estiver errado? 
3- Consegue pensar em um exemplo dessa estrutura (pirâmide do conhecimento) no contexto da 

saúde pública, no seu dia-a-dia de trabalho? 
 

CARTILHA DE INDICADORES DE SAÚDE 
Em 2017, foi publicado material com a Situação de Saúde de Goiás. Claro que os números ali 
apresentados, não podem mais ser considerados no momento da decisão e planejamento. Todavia a 
parte teórica desta publicação é bastante esclarecedora.  
 
Se você não conseguiu montar um exemplo da pirâmide do conhecimento no contexto da saúde 
pública, veja o material que também recebeu o título: Cartilha de Indicadores Georreferenciados.  
 
Não se assuste com o número de páginas do material, foque sua leitura nos tópicos abaixo: 
1- Conceito e Interpretação dos indicadores 
2- As Dicas aos Gestores também são muito interessantes. 
 
E agora, você consegue pensar em um exemplo dessa estrutura (pirâmide do conhecimento) no 
contexto da saúde pública? 
 
Se sim, você está pronto para a Gestão Baseada em Evidência! 
 
O Núcleo de Evidências da Subsecretaria de Saúde (SES/GO) publicou uma síntese e um artigo com 
esse tema, você poderá acessá-los se quiser se aprofundar e entender um pouco mais. 

 

https://youtu.be/XbQ0MxCVyy4
https://www.saude.go.gov.br/files/conecta-sus/produtos-tecnicos/III%20-%202018%20e%20anos%20anteriores/2017%20-%20Cartilha%20Indicadores%20de%20Saúde.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/conecta-sus/produtos-tecnicos/I%20-%202020/Gestão%20Informada%20por%20Evidências.pdf
https://www.saude.go.gov.br/files/conecta-sus/produtos-tecnicos/I%20-%202020/Gestão%20informada%20por%20evidências%20no%20Estado%20de%20Goiás%20(artigo%20publicado).pdf
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