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Teleconferência da reunião da equipe de liderança
30 de abril de 2018

Participantes
Membros da equipe de liderança
•

Arielle Cavaliero, Gerente do Projeto Hanseníase, Fundação Novartis

•

Erwin Cooreman, Líder de Equipe, Programa Global de Hanseníase, OMS (observador)

•

W. Cairns Smith, Professor Emérito de Saúde Pública, Universidade de Aberdeen

•

Tanya Wood, Diretora Executiva, Federação Internacional de Associações Anti-Hanseníase (sigla em
inglês, ILEP)

•

Bill Simmons (Presidente), Presidente e Diretor Executivo, Missões Americanas de Hanseníase

Convidados
•

Jan van Berkel, Presidente, Federação Internacional de Associações Anti-Hanseníase, (ILEP)

Secretaria
•

David Addiss, Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase

•

Jessica Cook, Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase

•

Courtenay Dusenbury, Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase

•

Christine Jonesteller, Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase

Convidados, mas que não puderam comparecer
Membros da equipe de liderança
• Carmelita Ribeiro Filha, Secretaria de Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde, Brasil
•

Taye Letta, Gerente de Controle e Prevenção da Hanseníase, Ministério da Saúde, Etiópia

•

Takahiro Nanri, Diretor Executivo, Fundação de Saúde Memorial Sasakawau

•

Maurício Lisboa Nobre, Conselheiro Técnico, Programa Brasileiro de Hanseníase, CGHDE

•

José Ramirez, Membro do Conselho, Associação Internacional para Integração, Dignidade e Avanço
Econômico (sigla em inglês, IDEA)

Convidado
• Fareed Mirza, Chefe de Pesquisa e Resultados de Cuidados de Saúde, Fundação Novartis
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I.

Boas-vindas e atualização sobre a reunião da Força-Tarefa Internacional para a Erradicação da
Doença (sigla em inglês, ITFDE-Carter Center), realizada em 23 de abril de 2018

Bill Simmons deu as boas-vindas à ligação à equipe de liderança. Diversos membros da equipe de liderança e
da secretaria da Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase foram convidados a participar da reunião
científica da ITFDE como observadores; Bill fez a atualização dos pontos principais e seu impacto na Parceria:
• A última reunião da ITFDE para discutir a hanseníase ocorreu em 2001. Desde então, houve enormes
avanços.

II.

•

Diversos membros do painel, apresentadores e observadores mencionaram a Parceria Global para a
Erradicação da Hanseníase como um movimento positivo de avanço para a comunidade afetada pela
hanseníase, afirmando seu momento e métodos.

•

Três principais resultados foram destacados: (i) a ITFDE foi encorajada pelo progresso alcançado
desde a sua reunião sobre a hanseníase em 2001; (ii) o foco nos indicadores do futuro já é parte da
Estratégia Global da Hanseníase 2016-2020; (iii) a transmissão já foi eliminada em alguns países.

•

O painel publicará seu relatório no Registro Epidemiológico Semanal da OMS no começo de junho de
2018.

•

A equipe de liderança apoia comentários coordenados. Diversas organizações que fazem parte da
Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase enviarão feedback, mencionando seu trabalho e a
Parceria; Courtenay Dusenbury coordenará comentários em nome da Parceria Global para a
Erradicação da Hanseníase e fará circular uma minuta no começo da próxima semana.

•

Em geral, a reunião foi muito encorajadora; a equipe de liderança presente da Parceria Global para a
Erradicação da Hanseníase espera um resultado positivo do relatório.
Plano do projeto 2018

Courtenay Dusenbury proveu uma atualização sobre a estratégia da secretaria para apoio à governança da
equipe de liderança. Ela observou que esta ligação conclui o foco da equipe de liderança sobre o
desenvolvimento de uma estrutura de governança, e que a equipe de liderança e a secretaria avançarão
agora para a fase de ação diretamente vinculada aos objetivos de 2018, incluindo os dois grupos de trabalho,
campanhas e desenvolvimento da associação. Ela fez uma declaração sobre os principais valores da
secretaria, que incluem: transparência, integridade e trabalho árduo. A secretaria estará ativamente
envolvida nos dois grupos de trabalho e em assegurar eficaz comunicação e governança. Em resposta a
dúvidas, ela esclareceu que o grupo de campanhas é um grupo consultivo (não um terceiro grupo de
trabalho), com membros selecionados pela secretaria e aprovados pela equipe de liderança. Será
acrescentado um esquema para que o grupo de trabalho 1 se alinhe com o grupo de trabalho 2. A Declaração
de Londres (London Declaration Scorecard) será acrescentada ao objetivo 3. O plano do projeto foi aprovado
por unanimidade.
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III.

Estatuto organizacional

Courtenay Dusenbury delineou as revisões feitas seguindo as discussões de Colchester. Seguiu-se uma série
de perguntas e respostas. Ela esclareceu que a associação inclui afiliados (indivíduos) e parceiros
(organizações); parceiros têm direito a voto. A linguagem utilizada para descrever a secretaria será
emendada para incluir a tarefa de garantir o alinhamento e a eficácia dos grupos de trabalho. O estatuto foi
aprovado por unanimidade.
IV.
Grupo de trabalho 2 (a ordem da apresentação da agenda foi invertida para acomodar cronogramas
individuais)
Tanya Wood proveu uma atualização (uma cópia dos termos de referência do grupo de trabalho havia sido
previamente distribuída à equipe de liderança para comentários). Seguiu-se uma série de perguntas e
respostas. A inscrição para o cargo de coordenador será encerrada em 30 de abril de 2018 e as entrevistas
serão realizadas em meados de maio. O cargo se reportará conjuntamente ao Diretor da secretaria e à Tanya
Wood. A chamada para uma presidência do grupo de trabalho da ILEP será encerrada em 11 de maio. A
clarificação da relação entre o presidente e o coordenador deste grupo de trabalho será acrescentada aos
termos de referência. A equipe de liderança discutirá o alinhamento dos termos de referência dos dois
grupos de trabalho: a duração do grupo de trabalho 1 será até 1º de março de 2019; a duração do grupo de
trabalho 2 será de dois anos, ou enquanto for necessário. Esta assimetria resultou das discussões em
Colchester. Os termos de referência foram aprovados por unanimidade.
V.

Grupo de trabalho 1

Arielle Cavaliero (a pedido do presidente) proveu uma atualização do grupo de trabalho 1. Os termos de
referência do grupo haviam sido previamente distribuídos à equipe de liderança para comentários. Cairns
Smith e Fareed Mirza estão preparando um documento de base para informar ao grupo de trabalho.
Respostas têm sido recebidas da Iniciativa de Pesquisa da Hanseníase (sigla em inglês, LRI), R2Stop,
Monitoramento de Resistência a Medicamentos, Gestão Integrada Acelerada (sigla em inglês, AIM),
Programa de Profilaxia Pós-Exposição à Hanseníase (sigla em inglês, LPEP), MALTALEP e modelagem e
simulação, vacina contra hanseníase (LepVax), pesquisa de hanseníase e imunologia (aguardando feedback).
As indicações para o grupo de trabalho 1 estão sendo elaboradas e serão compartilhadas com a equipe de
liderança esta semana para aprovação. Os termos de referência serão revisados para que reflitam um
mandato de um ano para a presidência, até 1º de março de 2019. Os termos de referência foram aprovados
por unanimidade.
VI.

Opção de compartilhamento de arquivo

A gerente de projetos, Christine Jonesteller, ressaltou que Google Drive será usado para compartilhar e
emendar documentos da equipe de liderança. Os convites serão enviados aos membros da equipe de
liderança por e-mail.
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VII.

Comunicações

A diretora de comunicações, Jessica Cook, relatou que os logotipos atualizados da parceria e os slides em
PowerPoint para a erradicação da hanseníase estarão disponíveis na pasta de comunicações dentro da
ferramenta Google Drive. O site estará pronto em 21 de maio de 2018 com o lançamento ao público no
começo de junho de 2018.
VIII.

Outros comentários ou dúvidas

Diversos membros da equipe de liderança manifestaram preocupação com o fato de que os gerentes de
programas nacionais não puderam entrar na ligação. A secretaria observou que foi feito um grande esforço
para a inclusão dos mesmos, mas obstáculos técnicos impediram sua participação; em ligações futuras, será
usado um novo sistema com melhor acesso. O convite oficial havia sido enviado a Christian Johnson, da
Associação Internacional da Hanseníase (sigla em inglês, ILA), como representante adicional na equipe de
liderança. A secretaria organizará ligações para conferências mensais em um dia fixo pré-determinado por
mês. Erwin Cooreman propôs que ocorra durante a primeira semana completa do mês (que é um período em
que viagens são proibidas para a OMS e quando mais provavelmente ele estará disponível).
Atividades seguintes para a secretaria
• Courtenay Dusenbury deve enviar comentários iniciais da ITFDE até 7 de maio de 2018.
•

A linguagem “grupo de trabalho” será removida do objetivo 3 do plano do projeto.

•

O plano do projeto será emendado para esclarecer a necessidade de um roteiro e para fazer
referência à Declaração de Londres.

•

A linguagem descritiva para as responsabilidades da secretaria será revisada.

•

Esclarecer a linguagem para a relação entre o coordenador e o presidente do grupo de trabalho

•

O mandato da presidência de Fareed deve ser refletido nos termos de referência até março de 2019.

•

Os convites por e-mail serão compartilhados com indivíduos para permitir acesso ao nosso Google
Drive.

•

Contínua orientação específica acompanhada de soluções técnicas abordarão a ausência dos
gerentes de programas nacionais.

•

Será divulgada uma atualização sobre o convite da equipe de liderança de Christian Johnson.

•

Uma pesquisa será enviada a fim de coletar a resposta da maioria sobre um dia fixo pré-determinado
por mês para as teleconferências da equipe de liderança.
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