
8.3 Secretaria

A secretaria incluiu duas colideranças científicas (John Lavis e Jeremy Grimshaw) e uma liderança executiva (Jenn Verma), além de muitos 
funcionários em tempo integral e contratados do McMaster Health Forum (a menos que indicado de outra forma). Os membros da secretaria 
desempenharam muitas funções no decorrer das atividades da comissão, incluindo as seguintes funções específicas para o relatório final.
• John Lavis atuou como redator principal do relatório e liderou a elaboração e revisão do texto (incluindo texto em imagens) e

recomendações;
• Jenn Thornhill Verma liderou o processo criativo para tornar o visual do relatório o mais envolvente possível. Além disso, liderou grande

parte do envolvimento com comissários, conselheiros e financiadores;
• Jeremy Grimshaw (do Ottawa Hospital Research Institute) - ajudou a moldar o relatório e forneceu feedback sobre os primeiros esboços

das principais seções;
• Kaelan Moat liderou muitas das revisões de evidências que foram utilizadas na elaboração do texto;
• Kartik Sharma liderou muitas das análises utilizadas na elaboração das seções relacionadas às comissões globais;
• Hannah Gillis contribuiu com muitas das análises utilizadas na elaboração das seções relacionadas às comissões globais;
• David Tovey (um conselheiro sênior da COVID-END) forneceu uma síntese dos artigos que formaram o fundamento da seção 4.12

(fragilidades em um sistema de pesquisa em saúde) e forneceu feedback sobre outras seções selecionadas;
• Jorge Barreto (da Fiocruz Brasília) apoiou o engajamento do nosso comissário brasileiro;
• Ileana Ciurea foi responsável pela gestão geral do projeto e coordenou o envolvimento de funcionários essenciais do McMaster Health

Forum, incluindo:
⚪ Brittany Dinallo, que ofereceu assessoria de marketing;
⚪ Cristian Mansilla, que realizou as análises do conteúdo da base de dados da COVID-END, utilizadas na elaboração de seções

selecionadas, e ajudou nas verificações da tradução do relatório para o espanhol;
⚪ François-Pierre Gauvin, que contribuiu com os aspectos do relatório relacionados aos cidadãos, além de supervisionar a tradução

do relatório para o francês;
⚪ James McKinlay, que realizou as análises do conteúdo da Social Systems Evidence, utilizadas na seção 4.5;
⚪ Julie Baird, que ofereceu apoio operacional;
⚪ Kerry Waddell, que ajudou na gestão das citações;
⚪ Paul Ciurea, que ajudou a garantir a consistência entre as versões do conteúdo em Word e em InDesign;
⚪ Saif Alam, que ajudou com a entrada de dados de citação;
⚪ Sarah Holden, que ajudou nos primeiros trabalhos de desenho gráfico;
⚪ Steve Lott, que ofereceu suporte de comunicação.

• Christy Groves liderou o desenho gráfico dos infográficos e outros recursos visuais e do relatório completo;
• Amy Zierler liderou o processo inicial de edição do relatório;
• Sue Johnston liderou o processo final de edição de cópia.

A biografia e as informações de contato de muitos membros da secretaria do McMaster Health Forum podem ser encontradas no website do 
Fórum.

A secretaria se beneficiou significativamente das contribuições do grupo de trabalho de advocacy da COVID-END e também das contribuições 
recebidas em sua posição de copatrocinadora (juntamente com a OMS) do evento Cochrane Convenes, realizado em outubro de 2021.
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