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8.6 Conselheiros e outros agradecimentos
Os comissários e a secretaria agradecem os vários conselheiros que contribuíram para a elaboração do relatório, fornecendo feedback
sobre as seções e ideias de caminhos para influenciar:
• Parceiros da COVID-END (veja a seção 1.5 bem como a webpage COVID-END partners)
• representantes dos financiadores (veja a seção 8.4);
• coorganizadores de uma série de eventos onde as seções e/ou as recomendações da Comissão de Evidências em elaboração foram
discutidas, incluindo:
⚪ “Cochrane Convenes”, coorganizado pela Cochrane, COVID-END e pela Organização Mundial da Saúde (OMS);
⚪ Engaging Evidence 2021, coorganizado pelos centros da Cochrane, GIN, GRADE e JBI na Austrália e na Nova Zelândia;
⚪ Webinar Bat-Sheva de Rothschild sobre repensar o caminho desde as evidências à tomada de decisão, coorganizado pelo IS-PEC e
pela unidade de Evidências para Políticas e Impacto da OMS;
⚪ Cúpula Global de Evidências para Políticas, organizada pela Rede de Políticas Informadas por Evidências da OMS;
⚪ Evidence for Policymakers 2021, coorganizado pela Sociedade Fortalecendo e Transferindo Evidências para Políticas e a Universidade
de Leiden.
Os comissários e a secretaria também agradecem as seis organizações que apoiaram financeiramente as traduções do relatório da
Comissão de Evidências:

Para o árabe, o Centro Conhecimento para Política
da Universidade Americana de Beirute, com
supervisão de Fadi El-Jardali;

Para o chinês, o Instituto de Ciência de Dados de
Saúde da Universidade de Lanzhou, com supervisão
de Yaolong Chen, Xuan Yu e Qi Wang

Para o francês, o McMaster Health Forum, com
supervisão de François-Pierre Gauvin

Para o português, a Fiocruz Brasília, com
supervisão de Jorge Barreto e Kássia Fernandes

Para o russo, a Academia Médica Russa de
Educação Profissional Continuada, onde se
localiza a Cochrane Rússia, com supervisão de
Liliya Eugenevna Ziganshina, Ekaterina Yudina,
e Dilyara Nurkhametova

Para o espanhol, a Unidade para Evidências e
Deliberação para a Tomada de Decisão da Faculdade
de Medicina da Universidade de Antioquia (UdeA),
com a supervisão de Daniel F. Patiño-Lugo.

Também agradecemos Hari Patel e seus colaboradores da Akshari Solutions por preparar o layout do relatório final em inglês e em seis
outros idiomas.
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