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Quem somos
Nós somos um hub de
soluções em saúde com o
objetivo
de
resolver
problemas através das
técnicas de Medicina
Baseada em Evidências
(MBE) e assistir nos
processos de decisão
relacionados a tecnologias
em saúde e análise de
mercado.
Combinando a paixão
pela ciência com uma
grande
experiência
comercial e profundo
conhecimento do cenário
brasileiro
da
saúde,
oferecemos
serviços
variados e de alta qualidade, que vão desde análise de casos de alta complexidade em saúde até desenho de
estudos clínicos, passando por cursos e treinamentos, pareceres de tecnologias em saúde, dossiês para
registro de medicamentos e incorporação de tecnologias em saúde e estudos econômicos.
Nossa missão é prover nossos clientes de informação de qualidade, dando suporte científico para ajudar na
tomada de melhores decisões na área de saúde e, desta forma, contribuir para que o paciente tenha acesso
aos melhores medicamentos e procedimentos disponíveis e para o desenvolvimento do setor de saúde no
Brasil.

Sobre a Kantar Health
A Kantar Health é uma consultoria global de saúde e acesso ao mercado que atende as principais empresas
mundiais de materiais e medicamentos, biotecnologia e diagnósticos. Nós unimos ciência e pesquisa para
resolver os desafios que surgem durante todo o ciclo de vida dos produtos de saúde.
Com vasta experiência com foco em doenças, a empresa conta com mais de 600 profissionais dedicados
exclusivamente à consultoria de saúde e escritórios em mais de 40 países. Além disso, possui dados e
ferramentas de análise líderes na indústria e compromisso com a qualidade e consciência social.
A Kantar Health é parte da Kantar, uma das maiores empresas mundiais na área de consultoria e pesquisa de
mercado, e da WPP, líder global em serviços de comunicação.
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Nossa história
A Evidências foi criada em 1998 com o objetivo de
solucionar problemas através das técnicas de Medicina
Baseada em Evidências (MBE) e assistir nos processos de
decisão relacionados a tecnologias em saúde e análise de
mercado. De lá pra cá a empresa se estabeleceu como
uma das principais na área de gestão em saúde do país.
Em mais de 15 anos de história, a Evidências tornou-se
conhecida por sua credibilidade científica, sua expertise e
engajamento com o cenário da saúde no Brasil, sua forte
presença em periódicos científicos e congressos, e por
sua equipe multidisciplinar e especializada. Os resultados
são mais de 40 artigos científicos publicados em
revistas indexadas internacionais e nacionais, mais de
100 apresentações em congressos científicos, mais de 60
clientes somente na atividade de avaliação de tecnologias
para a gestão de alta complexidade, e mais de 100 clientes em serviços de gestão e projetos na área de MBE.
Em 2014, a empresa foi adquirida pela Kantar Health, uma empresa líder global na área de consultoria em
saúde. Com isso, a Evidências adquiriu acesso a grandes bases de dados internacionais e a um time global de
consultores em saúde, o que fortaleceu seu trabalho na área de MBE e ampliou a gama de serviços de
consultoria, acesso ao mercado e treinamento.

Linha do tempo
1998

Fundação da Evidências
Início do serviço de suporte científico à auditoria para operadoras de saúde

2000

Estreia das publicações em periódicos científicos internacionais

2005

Início da colaboração para desenvolvimento de diretrizes clínicas em parceria com
Sociedades de Especialidade

2010

SUS utiliza publicação da Evidências na Proposta de Protocolo Clínico e Diretrizes
Terapêuticas (PCDT) para o tratamento do câncer de pulmão

2012

Evidências completa 15 anos
Estudo da Evidências é usado para dar suporte científico à incorporação de medicamentos
orais para o tratamento do câncer no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

2014

Aquisição da Evidências pela Kantar Health
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Equipe
Nosso time é formado por profissionais capacitados e comprometidos com a isenção dos resultados de cada projeto. É
uma equipe que une vários talentos e sua paixão pela ciência para realizar um trabalho de alta qualidade.
Departamento de projetos
Otávio Clark: CEO e líder de equipe.
Oncologista clínico com fellowship em Oncologia Baseada em Evidências e Métodos de Pesquisa no H. Lee Moffitt
Cancer Center & Research Institute, em Tampa, Flórida (EUA). É um nome conhecido no Brasil sobre assuntos
relacionados à medicina baseada em evidências, farmacoeconomia, avaliação de tecnologias em saúde e acesso ao
mercado.
Valéria Clemente: Diretora de projetos
Pediatra do Hospital Infantil Candido Fontoura, com especialização em Administração Hospitalar e em Economia da
Saúde. Seu objetivo é manter um alto desempenho e engajamento das equipes, bem como buscar parcerias inovadoras
e estratégicas com vários stakeholders.
Luiza Borges: Gerente de projetos
Graduada em Farmácia pela Universidade de São Paulo (USP) com pós-graduação em Administração de Negócios pelo
Insper. Lidera a Equipe de Projeto, que desenvolve estudos de análise econômica e modelos, dossiês dos produtos,
atividades de medical writing e projetos de consultoria de pesquisa clínica em diferentes áreas e para vários
stakeholders.
Alexandra Piedade: Analista de farmacoeconomia e acesso
Formada em Farmácia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), cursando pós-graduação em Programação, Análise e
Interpretação de Modelos Farmacoeconômicos. Desenvolve e adapta projetos no campo de farmacoeconomia, tais
como modelos de custo-efetividade e impacto orçamentário, também atuando com os clientes para desenvolver
estratégias de acesso ao mercado.
Aline Barbosa: Estagiária de farmacoeconomia e acesso
Cursando o último ano de Farmácia pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), já fez estágio no Hospital São
Paulo da UNIFESP e intercâmbio em Toronto (Canada), e agora está se especializando em farmacoeconomia.
Alvaro Mitsunori: Coordenador de farmacoeconomia
Farmacêutico-bioquímico formado pela Universidade de São Paulo (USP) e especialista em Desenhos de Estudos Clínicos
pela Havard Medical School. Atua no Departamento de Projetos com foco no desenvolvimento de processos de valor
clínico-econômico, acesso ao mercado e estratégia de preços, modelagem farmacoeconômica e análise de banco de
dados.
Carolina Santinho: Coordenadora de pesquisa clínica
Formada em Enfermagem pela Universidade de São Paulo (USP), é responsável pela gestão dos centros de pesquisa,
supervisionando os processos de contato e de recrutamento para ensaios clínicos. Também é responsável pela área de
qualidade da empresa, desenvolvendo normas para o Departamento de Projetos.
Eimy Minowa: Coordenadora de pesquisa clínica
Graduada em Farmácia pela Universidade de São Paulo (USP), cursando Epidemiologia na Universidade de Londres e
especialista em pesquisa clínica pela Universidade de Harvard. Tem experiência na área de pesquisa clínica com ênfase
em desenho de estudos, tanto intervencionais como observacionais.
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Guilherme Julian: Analista de pesquisa clínica
Graduado em Farmácia e Bioquímica pela Faculdade Oswaldo Cruz, com mestrado em Psicobiologia pela Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp) e cursando especialização em pesquisa clínica pela Universidade de Harvard. Desenvolve
escrita científica, projetos de estudo, protocolos de pesquisa, relatórios e artigos científicos em diversas especialidades.
Luiz Fernando Feijó: Radiologista
Radioterapeuta graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), com mestrado em
Radioterapia pela Universidade de Campinas (Unicamp). Possui experiência em pesquisa clínica, tendo passado por
centros de referência em oncologia e grandes indústrias farmacêuticas. Lidera uma equipe de farmacêuticos,
enfermeiros e médicos dedicada ao desenvolvimento de pesquisa clínica.
Luciano Paladini: Oncologista
Oncologista graduado pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), onde atualmente é médico oncologista clínico técnico administrativo. Desenvolve Avaliações de Tecnologias em Saúde, também fornecendo dados epidemiológicos
para a alimentação de modelos de previsão de pacientes.
Renata Eiras: Oncologista
Graduada em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (Puc-Campinas). Atualmente cursa estágio em
Oncologia Clínica e Preceptoria em Medicina Interna da Faculdade de Medicina do ABC. Tem experiência na área de
Medicina, com ênfase em Clínica Médica.
Tobias Engel: Oncologista
Médico Oncologista, diretor-presidente do Centro Integrado de Oncologia e Pesquisa (CIOP) e coordenador do Serviço
de Oncologia do Hospital Universitário Alzira Velano (HUAV) de Poços de Caldas (MG). Dr. Engel é um médico
oncologista, com amplo conhecimento em pesquisa em medicina baseada em evidências e em desenvolvimento
revisões sistemáticas, metanálises, protocolos e diretrizes.
Departamento de Gestão em Saúde
Patricia Medina: Diretora de gestão em Saúde
Médica cirurgiã geral e coloproctologista formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
Especializada em auditoria, administração hospitalar e de sistemas de saúde pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo.
Lidera uma equipe multiprofissional (médicos, enfermeiros e pessoal administrativo), responsável pela avaliação das
tecnologias da saúde (ATS) no contexto do sistema de saúde privado no Brasil. Usando uma abordagem centrada no
paciente e baseada em evidências, a equipe orienta os clientes sobre a cobertura ou reembolso de novas tecnologias
(medicamentos, dispositivos, procedimentos médicos ou testes de diagnóstico).
André Nunes: Médico Analista
Médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), especializado em Radioterapia pelo
Colégio Brasileiro de Radiologia e pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Possui experiência assistencial nos setores
público (HC-UNICAMP) e privado.
Adriana Bottoni: Médica Analista
Graduada na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), com residência em Cirurgia Geral e Angiologia e Cirurgia
Vascular, especialista em medicina intensiva e nutrologia, possui MBA em Economia e Gestão em Saúde e especialização
em Auditoria, Administração para Médicos e Epidemiologia Hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas. Possui sólida
experiência profissional em angiologia e cirurgia vascular, medicina intensiva e gestão em saúde.
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Ana Paula Caixeta: Enfermeira Analista
Formada em enfermagem pela Universidade Federal de Uberlândia, com MBA em Administração em Saúde com ênfase
em Auditoria pela Universidade Castelo Branco. Possui experiência com a aplicação prática da medicina baseada em
evidências, elaboração de diretrizes clínicas e avaliação de tecnologias em saúde.
Anna Flávia Fortes: Enfermeira Analista
Formada em Enfermagem pela Escola de Enfermagem Wenceslau Braz, com MBA em Administração Hospitalar com
Ênfase em Auditoria pela Universidade Castelo Branco. Tem experiência com aplicação prática da medicina baseada em
evidências, elaboração de diretrizes clínicas e avaliação de tecnologias em saúde.
Bruna Pegoretti: Médica Analista
Oncologista graduada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com experiência na área de Oncologia e
Gestão em Saúde. Atualmente é técnica-administrativa da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Possui experiência
na avaliação de intervenções médicas de diagnóstico, terapêuticos e preventivos, e também na auditoria de
procedimentos de alto custo em saúde privada no Brasil.
Érika Kuriki: Odontologista Analista
Cirurgiã dentista formada pela Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (USP). Especializada na
área de Buco-Maxilo Facial, atua na análise de casos de cirurgia bucomaxilofacial no Departamento de Gestão de Saúde.
Laura Feijó: Médica Analista
Oncologista graduada pela Universidade de Taubaté, especializada em Nutrologia. Possui vasta experiência na
assistência a pacientes com câncer, especialmente em estágios de fim de vida e cuidados paliativos.
Laura Góes: Médica Analista
Oncologista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (Puc-Campinas). Também atua como um
oncologista clínica do Hospital Municipal de Mogi das Cruzes.
Nelmer Rodrigues: Médico Analista
Otorrinolaringologista graduado pela Faculdade de Ciências Medicas da Santa Casa de São Paulo. Tem experiência na
área de saúde ocupacional, coordenação da qualidade e acreditação hospitalar. Analisa procedimentos de alto custo e
tecnologias da saúde
Zélia Vieira de Moraes: Médica Analista
Médica geriatra formada pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com especialização pela Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp), mestrado em Gerontologia pela Unicamp e MBA em gestão em saúde pela Faculdade
Getúlio Vargas (FGV) de Campinas. Tem experiência no tratamento e gestão de pacientes crônicos, e no setor de
medicina preventiva das companhias de seguros de saúde.
Departamento comercial e administrativo
Adriana Retamero: Auxiliar administrativo
Cursando Relações Públicas na Faculdade Metrocamp. Fornece suporte aos clientes através de atendimento, priorização
de casos e intermediação com o médico auditor.
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Allan Oliveira: Analista financeiro júnior
Formado em Administração de Empresas pela Universidade Anhanguera de São Paulo, há sete anos trabalha no setor
financeiro. Está cursando especialização em Gestão Financeira.
Ellen Saldanha: Gerente administrativo
Graduada em Administração de Empresas com ênfase em Finanças e pós-graduanda em Controladoria. Responsável por
coordenar as atividades do setor Financeiro, visando à agilização de processos e práticas de finanças para a empresa.
Gisele Dota: Auxiliar administrativo
Graduada em Administração de Empresas pela Faculdade Anhanguera Educacional. Atua na área de Projetos, Eventos e
Recursos Humanos, sendo responsável por planejar e organizar a rotina dos colaboradores da empresa. Também
coordena eventos e apoia a área comercial na apresentação de propostas e acompanhamento dos contratos
José Almeida: Serviços gerais
Responsável pelo controle de acesso, organização do estacionamento e segurança do escritório de Campinas.
Luizete Brito: Serviços gerais
Responsável pela organização e pelo bom funcionamento do escritório de Campinas, auxilia na organização dos
arquivos da empresa, na compra de suprimentos, na organização de materiais para eventos e no serviço de limpeza.
Sandra Dodi: Auxiliar administrativo
Graduada em Pedagogia pela Universidade de Campinas (Unicamp). Responsável pelo setor de Recursos Humanos,
colaborando com o planejamento e organização da rotina dos colaboradores da emprese na coordenação de eventos.
Departamento de comunicação científica
Luciana Clark: Diretora de Comunicação Científica
Médica oncologista com mestrado na área de Divulgação Científica e Cultural pelo Laboratório de Estudos Avançados
em Jornalismo (Labjor) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Trabalha com medical writing, tradução de
artigos científicos para inglês e português e também o desenvolvimento de mídias e conteúdos institucionais. Seu
conhecimento médico combinado com uma paixão pela escrita resultou em sua capacidade de fornecer informação
clara e direta sobre questões de saúde e de tratamento a um vasto público.
Chris Bueno: Comunicação Científica, Medical Writing e Assessoria de Imprensa
Jornalista graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (Puc-Campinas) e em Letras e Linguística pela
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com pós-graduação em Jornalismo Científico e mestrado em Divulgação
Científica e Cultural também pela Unicamp. Responsável por medical writing, tradução e edição de materiais diversos e
também pela comunicação interna e externa da empresa.
Priscylla Almeida: Comunicação Científica e Assessoria de Imprensa
Cursando Comunicação Social – Jornalismo pela Universidade Paulista (Unip). Colabora com a comunicação interna e
externa da empresa, divulgando cursos e eventos, elaborando press releases e revisando materiais diversos.
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Serviços
Gestão em saúde
Atendemos mais de 50 clientes corporativos, incluindo alguns dos maiores planos de saúde do país. Em toda nossa
trajetória, já totalizamos mais de 50 mil casos analisados. Só em 2014, analisamos mais de 19 mil casos de
quimioterapia, radioterapia, terapias imunobiológicas e casos de alta complexidade de outras áreas da medicina e
odontologia, além de 158 avaliações para suporte científico a casos jurídicos.
 Análise de casos de alta complexidade
 Pareceres - diretrizes clínicas e mini avaliações de tecnologia em saúde
 Assinatura do site de pareceres
 Terceira opinião
 Suporte científico a casos jurídicos
 Consultorias na área de medicina baseada em evidências, avaliação de tecnologias e gestão em saúde
Acesso & farmacoeconomia
Com expertise no cenário da saúde no Brasil, a Evidências desenvolve estratégias de acesso aos mercados público e
privado, bem como análises farmacoeconômicas. Nossos projetos abrangem variados graus de complexidade e tem
desenvolvimento “cross functional”, ou seja, são feitos em uma parceria próxima com o cliente, o que amplia a
qualidade das análises. Entre nossos clientes estão as principais indústrias farmacêuticas e operadoras de saúde do
Brasil, além de indústrias de devices, grupos hospitalares e sociedades médicas.
 Medicina Baseada em Evidências (MBE)
 Farmacoeconomia
 Acesso ao Mercado de Saúde
Medical writing
Oferecemos o serviço de medical writing, visando fornecer suporte para redação, revisão, adequação ao formato do
periódico escolhido e submissão de artigos científicos. Com uma equipe diversificada e especializada, composta por
médicos, farmacêuticos, enfermeiros e jornalistas, nossa missão é oferecer serviços de alta qualidade para divulgar
dados científicos com transparência e precisão, contribuindo para a educação e apoiando os profissionais de saúde na
tomada de decisões de assistência ao paciente.
 Redação de artigos científicos
 Redação de abstracts, pôsteres e outros materiais científicos.
 Edição
Pesquisa clínica
Com grande experiência no mercado e uma equipe multiprofissional, unimos o conhecimento de áreas distintas e a
expertise científica para o desenvolvimento de diversos estudos intervencionais e observacionais, auxiliando nossos
clientes no entendimento e na busca de suporte científico e técnico. Nos estudos intervencionais, auxiliamos nossos
clientes desde a fase I até fase IV, incluindo estudos pivotais. Nos estudos observacionais, nossas principais áreas de
atuação são em estudos epidemiológicos, custo da doença, análise de base de dados, efetividade e segurança em
mundo real. A Evidências – Kantar Health também possui parceria com diversos centros de pesquisas, além de
consultores de diversas áreas terapêuticas.
 Desenho de estudo
 Estatística
 Assessoria em pesquisa clínica
 Revisão crítica de documento
 Publicação
 Gerenciamento de centros em estudos observacionais
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