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Termos de referência

Excelência operacional do programa de hanseníase
A Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase reunirá dois grupos de trabalho em 2018. O grupo
de trabalho da agenda de pesquisa de hanseníase desenvolverá uma agenda de pesquisa alinhada para
atuais e potenciais futuras inovações em diagnósticos, estratégias e intervenções para contribuir para a
erradicação da hanseníase. O grupo de trabalho de excelência operacional promoverá o uso, a
expansão, o monitoramento e a avaliação de melhores práticas e inovações promissoras nos programas
nacionais de controle da hanseníase. Juntos, estes grupos de trabalho são um continuum que abrange
pesquisa científica, teste em campo, monitoramento e avaliação, além da expansão de novas
ferramentas, abordagens, políticas e práticas para alcançar a erradicação da hanseníase. Serão
essenciais a estreita colaboração e a consulta entre os dois grupos de trabalho.

Meta para 2018
O objetivo do grupo de trabalho de excelência operacional é facilitar e estimular a adoção, o monitoramento
e a avaliação de melhores práticas e inovações promissoras nos programas nacionais de controle da
hanseníase. Ele desenvolverá um roteiro e um kit de ferramentas de apoio para melhores práticas e
inovações promissoras no movimento rumo à erradicação da hanseníase. Os objetivos principais e um plano
de trabalho para 2018-2020 serão estabelecidos pelos membros do grupo de trabalho, em consulta com a
equipe de liderança e com o apoio da secretaria. Entre as iniciativas que o grupo de trabalho pode
considerar incluir no roteiro estão as melhores práticas/inovações promissoras para:
•
•
•
•
•
•
•

estratégias e intervenções locais, regionais e nacionais
mapeamento, indicadores dos programas, relatórios e gerenciamento de dados
testes diagnósticos
quimioprofilaxia e imunoprofilaxia
desenvolvimento de competências e assistência técnica
integração bem-sucedida com outras políticas e programas de doenças tropicais negligenciadas
intercâmbio e compartilhamento de aprendizagem em práticas operacionais entre as partes
interessadas ativamente envolvidas

Marcos para 2018
1) A equipe de liderança concordará com os termos de referência do grupo de trabalho até
21/04/2018.
2) A ILEP indicará um presidente até 30/04/2018; a equipe de liderança discutirá e tomará uma decisão
sobre a nomeação do presidente até 07/05/2018.
3) A ILEP desenvolverá uma descrição das funções para o coordenador do grupo de trabalho e
contratará este indivíduo até o final de maio de 2018.
4) O presidente, assistido pela secretaria, indicará até 25 pessoas para servir no grupo de trabalho,
incluindo relevantes subcomitês, conforme seja necessário.
5) A lista dos indicados para o grupo de trabalho será considerada, revisada conforme necessário e
aprovada pela equipe de liderança até 1º de junho de 2018.
6) O presidente, assistido em questões técnicas e de diretrizes pelo coordenador, convocará e liderará
um grupo de elaboração menor a fim de produzir uma macropesquisa sobre processos operacionais,
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7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

focando em melhores práticas e inovações promissoras, delineando oportunidades e barreiras para
operações efetivas. A secretaria assistirá o coordenador a reunir materiais e organizar uma
plataforma online.
O grupo de elaboração se reunirá para desenvolver um primeiro esboço do roteiro até 30 de julho de
2018.
O grupo de trabalho se reunirá para deliberar, refazer o esboço e aprovar o roteiro final até
setembro de 2018.
O grupo de trabalho enviará o “roteiro” à equipe de liderança até novembro de 2018.
Com o apoio da secretaria, o roteiro será preparado para divulgação através dos canais apropriados.
Uma publicação em um periódico revisto por pares será coordenada pelo coordenador até
30/12/18.
De novembro de 2018 a março de 2019, a secretaria ajudará o coordenador do grupo de trabalho a
catalogar os recursos e as ferramentas necessárias (como protocolos e manuais operacionais;
material de educação em saúde, módulos de e-learning e material para campanhas) para apoiar a
implementação do roteiro nos países.
A secretaria desenvolverá uma plataforma online para difundir o menu de ferramentas e métodos.
Estas ferramentas e a assistência técnica dos parceiros da parceria formarão este trabalho durante o
período de metade de 2019 em diante.
A secretaria assistirá o grupo de trabalho em um esforço para delinear um projeto ou projetos
conjuntos em um país ou países usando o roteiro e a assistência técnica de parceiros,
preferivelmente múltiplos parceiros trabalhando de uma maneira unificada.

Representatividade
Presidente: A ILEP indicará e a equipe de liderança aprovará um presidente para o grupo de trabalho para o
período de 1º de março de 2018 a 1º de março de 2019, após o qual, o presidente será eleito pelos membros
do grupo de trabalho. A função do presidente é facilitar a meta e os objetivos do grupo através de consenso e
discussão transparente e justa.
Membros: O grupo de trabalho incluirá representatividade de:
•
•
•
•
•
•
•

•

Administradores de programas nacionais
Pessoas afetadas pela hanseníase
OMS
Organizações não governamentais (ONGs)
Pesquisadores de implementação em ciências sociais, comportamentais, de saúde pública e
biomédicas
Outros, conforme sejam indicados pelo presidente do grupo de trabalho e aprovados pela equipe de
liderança
Grupo de trabalho de pesquisa (presidente)
Representatividade regional e de gênero

Coordenador técnico sênior: Destacado pela ILEP, este indivíduo prestará aconselhamento especializado e
liderará a coordenação dos resultados do grupo de trabalho, trabalhando com a presidência e a secretaria
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para facilitar o grupo através de uma plataforma online e comunicações regulares, incluindo e-mail,
teleconferências e uma reunião.

Tomada de decisões: A tomada de decisões será feita por consenso. Se for necessário votar, cada
membro do grupo de trabalho terá um voto com a regra de maioria simples.
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