
8.7 Linha do tempo

O período de atividade da Comissão de Evidências foi de julho a dezembro de 2021, com pontos de contato opcionais e ocasionais até 
2022. 

Resumo da linha do tempo

Início de janeiro
de 2022

Deliberação e 
elaboração do relatório

Disseminação e 
implementação 

Relatório sob embargo

Marco Data

Deliberação e 
elaboração do 

relatório 

Reunião inaugural para:
• estabelecer termos de referência e formalizar o plano de trabalho
• priorizar tópicos para análises e sínteses de evidências
• deliberar sobre a primeira rodada de seções (infográficos, tabelas e caixas de texto) e ideias para 

caminhos para influenciar (conselheiros e eventos)

Julho de 2021

Deliberar sobre a segunda rodada de seções Agosto de 2021

Deliberar sobre a terceira rodada de seções e sobre o esboço de recomendações Setembro de 
2021

[Opcional] Comparecer ao Cochrane Convenes e outros eventos para reunir feedback das partes 
interessadas sobre as principais mensagens

Outubro de 2021

Deliberar sobre a quarta rodada de seções e sobre as recomendações Outubro de 2021

Revisar a penúltima versão do relatório final e finalizar as recomendações Novembro de 
2021

[Opcional] Comparecer à Cúpula Global de Evidências para Políticas e outros eventos para reunir feedback 
das partes interessadas sobre as principais mensagens

Novembro de 
2021

Publicação Finalizar o relatório em inglês Dezembro de 
2021

Publicação do relatório final em sete idiomas (árabe, chinês, inglês, francês, português, russo e espanhol) Final de janeiro 
de 2022

Disseminação 
e 

implementação

Buscar caminhos para influenciar, como:
• traçar o perfil das principais mensagens durante as reuniões globais (p. ex., G7, G20 e Assembleia 

Mundial da Saúde)
• estabelecer contato com grupos que estejam bem posicionados para identificar e apoiar a realização de 

marcos futuros

Janeiro – 
dezembro de 

2022

Relatório sobre os progressos realizados após um e três anos Janeiro de 2023 
e janeiro de 2025

Reuniões mensais dos comissários

Julho – novembro 
de 2021

Final de janeiro 
de 2022

Lançamento do relatório

2022

Caminhos para influenciar 
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