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Como transformar EBP em 
melhores práticas?

• Transformar evidências e 
achados científicos em
melhores práticas requer
escalar experiências bem
sucedidas em diferentes
espaços e perspectivas;

• Requer superar desafios de 
contexto e proporcionar
potenciais colaborativos
para prover melhores
resultados em políticas e 
serviços.



Desafios

• Evidências relevantes para as políticas são limitadas;

• Policymakers rejeitam a importação de políticas que 
não foram adaptadas ou implementadas em sua
área;

• Policymakers frequentemente distorcem o processo
de avaliação usando as evidências seletivamente.

• Acadêmicos podem operar escolhas políticas na
escolha do método.



Incertezas

• Incertezas contribuem para dificuldades no processo 
de escalar boas práticas.

• Nem todos os acadêmicos aderem à hierarquia de 
evidências.

• O debate do método distorce o papel das evidências 
no processo das políticas.

• Policymakers não querem abrir novos problemas.

• Dois desacordos impedem escalar melhores práticas:

• Debate espistemológico e metodológico;

• Debate prático e ideológico.



Caso da Escócia

• O Governo Escocês tem promovido uma nova via 
que associa escalar melhores práticas
nacionalmente com o partilhamento de 
responsabilidades entre o governo nacional e os
governos locais.

• Três abordagens foram constituídas para a 
promoção de melhores práticas com o uso de 
evidências.



1. Emulação de políticas

• Melhores práticas surgem
da hierarquia de evidências, 
promovendo systematic 
reviews e RCT’s;

• Introduzir o mesmo modelo
“experimentado” em
diferentes áreas;

• Requer fidelidade com a 
“dosagem” dos tratamentos
delimitados em RCT’s;

• Administrar corretamente o 
ingrediente ativo
identificado nos RCT’s.

• Exemplo: Family Nurse 
Partnership (USA)



2. Storytelling

• Princípio de boas práticas, 
experiências e perspectivas de 
usuários.

• Contar histórias e convidar outros 
envolvidos a aprender com a 
experiência.

• Respeito aos usuários de serviços;

• Exemplo: My Home Life



3. Ciência

• Identificar as intervenções
prometidas e encorajar
practitioners treinados para adaptar
as intervenções em suas áreas;

• Para escalar boas práticas, é 
necessário aprender com a 
experiência.

• A colaboração cria possibilidades de 
experimentação entre practitioners 
para decidir como melhor utilizar
evidências na prática.

• Exemplo: Early Years Collaborative 



Fazendo escolhas

• O modelo escocês utiliza-se 
de diferentes formas para 
escalar melhores práticas
com o uso de evidências;

• Uma abordagem envolve a 
hierarquia de evidências.

• Outras envolvem uma
perspectiva de evidências
voltadas a uma abordagem
experiencial e maior
flexibilidade;

• A pluralidade de métodos e 
perspectivas deve ser 
encorajada na perspectiva
de practitioners.


