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Termos de referência
Grupo de trabalho da agenda de pesquisa 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 identificará e 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.

Objetivo
O objetivo do grupo de trabalho da agenda de pesquisa de hanseníase é facilitar e estimular a pesquisa
científica para desenvolver e avaliar testes diagnósticos, estratégias e intervenções que, com base em
evidência emergente, contribuirá para a erradicação da hanseníase.

Meta para 2018
Uma agenda de pesquisa de hanseníase em consenso, ou “roteiro” para pesquisa, necessária para
alcançar a erradicação da hanseníase será desenvolvida. Este esforço tomará como base o recente
trabalho desenvolvido pelo Grupo Técnico Consultivo da OMS e por cientistas participantes de uma
reunião convocada pela Fundação Novartis com a Fundação Oswaldo Cruz em 30 de maio de 2017, no
Rio de Janeiro, Brasil, sobre estratégias para detectar e interromper a transmissão da hanseníase.
Também tomará como base a pesquisa em andamento feita por diversos grupos, inclusive a Iniciativa de
Pesquisa da Hanseníase (sigla em inglês, LRI), R2STOP, o Projeto LPEP e outros.
Tópicos que o grupo de trabalho pode considerar incluir:
• Quimioprofilaxia pós-exposição
• Testes diagnósticos
• Vacinas e imunoprofilaxia
• Vigilância
• Detecção de casos
• Avaliação da população em risco e o peso da hanseníase
• Monitoramento e avaliação
• Estigma como uma barreira aos esforços para reduzir a transmissão
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Marcos para 2018
Marco

Atividade

Datas

Resultado

1.1
Agenda de
pesquisa
de
hanseníase

Termos de referência do grupo de trabalho da agenda
de pesquisa finalizados

01/05/18

Termos de referência

Lista de membros do grupo de trabalho
finalizada, aprovada pela equipe de liderança e
convidada

01/05/18

Grupo de trabalho

Datas/locais das reuniões de 2018 finalizados

01/06/18

Salvar a nota da data para os
convidados

Plataforma online para promover o trabalho do
grupo estabelecida

01/06/18

Plataforma basecamp, google
drive etc.

Pequeno grupo criado para desenvolver
materiais de apoio

01/06/18

Materiais de apoio/
metapesquisa

Grupo de elaboração convocado para produzir o
primeiro esboço da agenda de pesquisa

16/07/18

Esboço 1 da agenda de
pesquisa

Grupo de validação convocado para revisar e
aprovar a agenda de pesquisa

01/09/18

Contribuição de outros solicitada através de
vários canais

01/10/18

Esboço: agenda de pesquisa
formal

Período para comentários e revisão da equipe de
liderança

15/10/18

Esboços revisados

Relatório formal delineando a agenda de
pesquisa finalizado

01/11/18

Relatório da agenda de
pesquisa

Estudo na literatura científica

01/12/18

Estudo apresentado

Previsto, mas fora das datas deste subsídio: o
grupo de trabalho continua a se engajar como
comunidade de práticas com intercâmbio regular
através de plataformas de comunicações,
teleconferências e reuniões em outros foros
(conforme seja viável).

Trimestralmente até
2020

Feedback, discussões,
informações para apoio e
defesa da agenda de pesquisa
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A agenda de pesquisa de hanseníase se torna um
componente fundamental da estratégia de
mobilização de recursos/campanhas

01/12/18

Roteiro de inovação e
implementação baseado em
prioridades de pesquisa
acordadas

Duração do serviço
Para o período de abril de 2018 a 1º de março de 2019, o grupo de trabalho da agenda de pesquisa é
visualizado pela equipe de liderança como um grupo ad-hoc, encarregado de produzir uma agenda de
pesquisa ou roteiro. Depois disso, a equipe de liderança pode decidir reconstituir o grupo de trabalho
de pesquisa como um órgão permanente:
• dar orientação à Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase sobre assuntos científicos e
técnicos;
• assegurar que a agenda da pesquisa permaneça alinhada com os esforços de pesquisa em
andamento e mantenha-se informada pelos mesmos
• desenvolver, com o apoio da secretaria e da equipe de liderança, fontes de apoio para a
expansão da pesquisa necessária para se alcançar a erradicação da hanseníase; e
• engajar-se com a comunidade científica em geral em reuniões técnicas e científicas, tais como
a Coalizão para a Pesquisa Operacional de Doenças Tropicais Negligenciadas (COR-NTD).
Neste caso, a secretaria fará um esboço dos termos de referência para um grupo de trabalho
“permanente” para deliberação e aprovação pela equipe de liderança.

Representatividade
Presidente

A Fundação Novartis indicou Fareed Mirza como presidente até 1º de março de 2019 e a equipe de
liderança aprovou esta indicação em Colchester, Reino Unido, em 23 de março de 2018. 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:
• Pesquisadores de hanseníase em ciências sociais e biológicas, com representatividade de países
endêmicos
• Organizações técnicas e iniciativas científicas:
o Iniciativa de Pesquisa da Hanseníase (sigla em inglês, LRI)
o R2STOP
o Organização Mundial de Saúde
o Grupo Técnico Consultivo (sigla em inglês, TAG) da OMS
o Comissão Técnica da ILEP
o Programa LPEP
[Document Title Auto Populates from Properties

3

zeroleprosy.org

•
•
•
•
•
•
•
•

Pessoas afetadas pela hanseníase
Administradores de programas nacionais de hanseníase
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 excelência operacional (presidente)
Representatividade regional e de gênero
Equipe de liderança

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.

Aprovado pela equipe de liderança da Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase
30 de abril de 2018
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