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O que é a Parceria Global para a Erradicação
da Hanseníase?
A Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase é uma
coalizão empenhada em tornar realidade um mundo sem
hanseníase, também conhecida como lepra.
A Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase foi
estabelecida por diversas organizações importantes de
combate à doença, incluindo a Fundação Novartis, a Federação
Internacional de Associações Anti-Hanseníase (sigla em
inglês, ILEP) e a Associação Internacional para Integração,
Dignidade e Avanço Econômico (sigla em inglês, IDEA), com
representatividade de programas nacionais anti-hanseníase,
organizações científicas e a comunidade acadêmica, além
do apoio da Organização Mundial de Saúde (OMS). A
secretaria da Parceria Global está sediada pela Força-Tarefa
para a Saúde Global. Para obter mais informações, visite
www.zeroleprosy.org.
O que a parceria fará?
Inicialmente, a Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase
coordenará a ação em três áreas importantes:
1.

Acelerar a pesquisa em novos diagnósticos e ferramentas
terapêuticas, intervenções e estratégias para interromper
a transmissão da hanseníase.

2.

Trabalhar com programas nacionais anti-hanseníase para
ampliar inovações promissoras.

3.

Incrementar as campanhas e a captação de fundos.

Como a parceria foi formada?
Após discussões no Congresso Internacional de Hanseníase
em Pequim, a Fundação Novartis realizou uma reunião da
comissão de coordenação em fevereiro de 2017. Os objetivos

da comissão de coordenação eram determinar a viabilidade,
o escopo, a estrutura e as prioridades de uma parceria global.
A Fundação Novartis e a comissão de coordenação contrataram
a Força-Tarefa para a Saúde Global para conduzir uma análise
dos interessados em abril-junho de 2017. Com a vasta maioria
dos interessados apoiando uma parceria global, a comissão
de coordenação voltou a se reunir em agosto de 2017 para
desenvolver planos para o avanço da parceria. A Parceria
Global para a Erradicação da Hanseníase foi publicamente
anunciada em janeiro de 2018, pouco antes do Dia Mundial
da Hanseníase.
Qual é a estrutura da parceria?
A parceria tem quatro componentes organizacionais:
1.

equipe de liderança

2.

grupos de trabalho

3.

secretaria

4.

parceiros

A equipe de liderança é responsável pela direção estratégica,
supervisão e orientação da parceria. Dois grupos de
trabalho estão em desenvolvimento. Um grupo facilitará
a pesquisa científica para desenvolver e avaliar testes
diagnósticos, estratégias e intervenções que, com base em
evidências emergentes, contribuirão para a erradicação da
hanseníase. Outro grupo facilitará a aceitação, a ampliação,
o monitoramento e a avaliação de melhores práticas e
inovações promissoras nos programas nacionais de controle
da hanseníase.
A secretaria administra as operações diárias da parceria, além
de comunicações externas e captação de fundos. Organizações
que apoiem os princípios da Parceria Global para a Erradicação
da Hanseníase estão convidadas a se juntarem como parceiras.
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O que há de novo sobre esta iniciativa? O que a faz
diferente do usual?
Existem duas novidades. Primeiro, avanços científicos no
diagnóstico e na prevenção despertaram novas esperanças
de que possamos alcançar o objetivo de erradicação de novos
casos de hanseníase. Em segundo lugar, a parceria global
expandirá e fortalecerá as redes de colaboração existentes
para apoiar os programas de combate à hanseníase, à
medida que adotarem e ampliarem estas novas abordagens
e ferramentas promissoras.
Como é garantido que as vozes das pessoas afetadas,
frequentemente de regiões subdesenvolvidas e cujas
vozes têm sido muitas vezes marginalizadas, sejam
ouvidas na parceria?
A parceria endossa a total participação das pessoas afetadas
pela hanseníase, incluindo representatividade na Equipe de
Liderança e envolvimento em todos os grupos de trabalho
e comissões.
Qual é o seu prazo para alcançar a erradicação
da hanseníase?
A partir de outros programas de eliminação de doenças,
aprendemos que é virtualmente impossível prever com
exatidão quando a erradicação será alcançada. Estamos
juntando forças para alcançar nossa meta compartilhada
de erradicação da hanseníase da maneira mais eficiente,
abrangente e rápida possível.
O que significa a “erradicação da hanseníase”?
Em termos gerais, a “erradicação da hanseníase” se refere à
“erradicação da transmissão, de deficiências e da discriminação”.
A erradicação da transmissão, um foco inicial da parceria,
significa nenhum caso novo de hanseníase, apesar de esforços
diligentes para encontrá-los.
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Foi dito que a Força-Tarefa para a Saúde Global
está sediando a secretaria da parceria. Poderia ter
mais informações?
A Força-Tarefa para a Saúde Global é uma organização
não governamental baseada em Decatur, Geórgia, EUA.
A força-tarefa trabalha para melhorar as condições de
saúde de populações vulneráveis ao redor do mundo,
especialmente de pessoas morando na pobreza.
Os programas da força-tarefa focam no controle e na
eliminação de doenças debilitantes e no desenvolvimento
de sistemas duráveis que protegem e promovem a saúde.
Para obter mais informações, visite www.taskforce.org.
Como a minha organização pode se associar?
Esta parceria continuará a se expandir e envolver membros de
programas nacionais de combate à hanseníase, comunidades
científicas e acadêmicas, organizações de pessoas afetadas
pela doença e organizações não governamentais. Se você
tiver interesse em se juntar à parceria, entre em contato
com a Sra. Courtenay Dusenbury, Diretora da Secretaria,
em cdusenbury@taskforce.org.

