
1.5 Conexão com a COVID-END

A Rede de Evidências para apoiar a Tomada de decisão na COVID-19 (COVID-END) foi a primeira a identificar a necessidade da Comissão 
de Evidências e ajudou a definir os conteúdos do relatório, e também está comprometida a buscar caminhos para influenciar para as 
recomendações da Comissão de Evidências.

Os 55 parceiros da COVID-END são provenientes de diversas comunidades de síntese de evidências, avaliação de tecnologias e 
desenvolvimento de diretrizes, assim como de importantes “organizações intermediárias”. (Para uma lista de parceiros, consulte  
bit.ly/3wGw012.) Os parceiros têm uma longa trajetória de apoio a tomadores de decisão no âmbito local, nacional, internacional 
e setorial. Estão entre as mais respeitadas organizações em seus respectivos campos. Reuniram-se para fornecer uma resposta de 
evidências mais coordenada ao desafio global da COVID-19, único em uma geração. Suas atividades relacionadas a evidências abrangem 
todo o espectro da resposta à pandemia, desde medidas de saúde pública e gestão clínica a arranjos de sistemas de saúde e respostas 
econômicas e sociais. Suas atividades também cobriram todo o espectro de contextos em que a resposta à pandemia foi desenvolvida, 
incluindo países de baixa, média e alta renda. Enquanto o mundo começa a retomar o enfrentamento a desafios sociais de evolução lenta 
e encontra novas crises, os parceiros da COVID-END querem nos ver desenvolver o que foi bem-sucedido na resposta de evidências à 
COVID-19 e garantir que vamos analisar o que poderia ter sido melhor.

A COVID-END é uma espécie de “guarda-chuva” para esses parceiros na resposta de 
evidências à COVID-19 em tempo limitado, e muitos deles, por sua vez, atuam como 

uma organização guarda-chuva para muitos outros parceiros na resposta a uma 
ampla variedade de desafios sociais. Exemplos dessas organizações guarda-chuva 

incluem:

A Comissão de Evidências espera receber manifestações de interesse de outras organizações guarda-chuva que possam se comprometer a 
buscar caminhos para influenciar para as recomendações da Comissão de Evidências.

Africa Centre for Evidence, que dá suporte a Africa Evidence Network no sentido de reunir mais de 3.000 pessoas de 
toda a África para apoiar a tomada de decisão informada por evidências

Colaboração Campbell, que dá suporte a equipes em todo o mundo para preparar e apoiar o uso de sínteses 
de evidências em áreas como negócios e gestão, soluções climáticas, crime e justiça, incapacidade, educação, 
desenvolvimento internacional e bem-estar social

Cochrane, que inclui grupos de revisão em todo o mundo que preparam sínteses de evidências, e grupos geográficos 
em 45 países e redes temáticas em 13 domínios que apoiam a tomada de decisão informada por evidências em tópicos 
relacionados à saúde

Evidence Synthesis International, que dá suporte a organizações de sínteses de evidências em todo o mundo que 
produzem, apoiam e usam sínteses de evidências

Guidelines International Network, que dá suporte a 130 organizações em todo o mundo que desenvolvem e 
implementam diretrizes baseadas em evidências
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