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Teleconferência da reunião da equipe de liderança
6 de junho 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)*

•

Roch Christian Johnson, Presidente, Associação Internacional da Hanseníase (sigla em inglês, ILA)

•

Takahiro Nanri, Diretor Executivo, Fundação de Saúde Memorial Sasakawan

•

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

•

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
•

Fareed Mirza, Chefe de Pesquisa e Resultados de Cuidados de Saúde, Fundação Novartis

Secretaria
•

David Addiss, 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
•

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

•

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

•

Bart Vander Plaetse, Vice-Diretor da FAIRMED; membro da ILEP ITC

•

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

•

Carmelita Ribeiro Filha, Secretaria de Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde, Brasil

•

Jessica Cook, Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase

*Tentaram comparecer, mas não conseguiram devido a dificuldades técnicas
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I.

Boas-vindas e atualização pelo Presidente da Equipe de Liderança Bill Simmons
•

Bill Simmons e David Addiss abordaram o relatório preliminar da reunião da Força Tarefa
Internacional para a Erradicação de Doenças (sigla em inglês, ITFDE), realizada em 23 de abril de
2018. O relatório preliminar reconhece o progresso feito desde a última reunião da ITFDE em 2001 e
inclui diversos comentários encorajadores sobre a Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase
(sigla em inglês, GPZL). Ele afirma que a hanseníase não é erradicável com as atuais ferramentas
disponíveis e incentiva o trabalho da OMS e da GPZL e sua agenda de pesquisa. O relatório é positivo,
mas cientificamente conservador.
o

•

II.

A Secretaria enviará o relatório preliminar aos membros da equipe de liderança na segundafeira, dia 11 de junho. Queiram manter o relatório em caráter confidencial e enviar
comentários opcionais para David Addiss até 12 de junho de 2018.

A próxima reunião da equipe de liderança ocorrerá nos dias 10 (dia inteiro) e 11 (meio dia) de
outubro, em Bruxelas, na Bélgica. Será organizada por Alex Jaucot e pela equipe da Fundação
Damien. Os membros da ILEP conduzirão sua Assembleia Geral semestral no começo daquela
semana.
Atualização da Secretaria

•

Courtenay Dusenbury viaja para a Índia, de 7 a 20 de junho de 2018, para visitar diversos locais na
Província de Bihar, comparecer à “Reunião da revisão de projetos especiais como parte do controle
global de hanseníase” da OMS e reunir-se com Anil Kumar, em Deli. Courtenay aprecia o trabalho
dos membros da ILEP, que coordenaram as visitas a Bihar.

•

O Estatuto foi revisado, a fim de refletir a decisão da equipe de liderança de indicar o Vice-Diretor
Geral (Hanseníase) do Governo da Índia para a equipe de liderança. Uma carta formal será enviada a
Anil Kumar.

•

Comunicações – Courtenay Dusenbury, em nome da diretora de comunicações, Jessica Cook,
anunciou que o site zeroleprosy.org está agora ao vivo desde 4 de junho de 2018; o feedback da
equipe de liderança tem sido muito útil. A equipe de liderança está incentivada a promover o site.
Existe um formulário para assinar a newsletter no site; a primeira newsletter será lançada no final de
junho de 2018.

•

Campanhas e mobilização de recursos – O plano estratégico para campanhas e mobilização de
recursos, assim como os termos de referência para um grupo consultivo, foram brevemente
apresentados. Estes têm sido enviados para a equipe de liderança para revisão e feedback. Os
membros da equipe de liderança notaram que será importante para a parceria ter o apoio dos
governos e das pessoas afetadas. Os produtos dos dois grupos de trabalho serão a base dos esforços
de campanhas e da mobilização de recursos. Courtenay Dusenbury fará um acompanhamento com
os membros da equipe de liderança individualmente.
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III.

Grupo de trabalho da agenda de pesquisa
•

Fareed Mirza apresentou a lista proposta de membros do grupo de trabalho e acolheu feedback.
Courtenay Dusenbury explicou o processo para indicação e aprovação dos membros. O objetivo é
assegurar total representatividade de várias disciplinas científicas e de pessoas afetadas
assegurando, ao mesmo tempo, representatividade geográfica e de gênero justa.

•

A lista será divulgada novamente para a equipe de liderança assim que for possível. Finalizar os
membros do grupo de trabalho é uma prioridade urgente.

IV.

Grupo de trabalho de excelência operacional
•

V.

Tanya Wood relata que continua a busca pelo coordenador de excelência operacional. A ILEP
começará a entrar em contato com indivíduos específicos para o cargo. Um processo para indicar
membros para o grupo de trabalho, semelhante àquele do grupo de trabalho de pesquisa, começará
em breve.
Outros comentários ou dúvidas

•

Diretrizes da OMS: Erwin Cooreman forneceu uma atualização documentada durante a ligação. As
diretrizes foram aprovadas pelo Comitê de Revisão de Diretrizes na sede da OMS e a permissão para
liberação está sendo aguardada.

•

Proposta para a reunião da Coalizão para a Pesquisa Operacional de Doenças Tropicais
Negligenciadas (COR-NTD): David Addiss forneceu uma atualização sobre o processo de proposta e
as expectativas para esta reunião científica em Nova Orleans, Luisiana, EUA, nos dias 26 e 27 de
outubro de 2018. Esta reunião é uma oportunidade importante para se apresentar um esboço da
agenda de pesquisa a audiências-chave. Foi solicitado que a equipe de liderança comente sobre o
abstrato do esboço, que precisa ser oficialmente apresentado até 15 de junho. David Addiss facilitará
o painel e fará o acompanhamento com diversos membros da equipe de liderança.

•

A próxima teleconferência mensal da equipe de liderança será terça-feira, 10 de julho de 2018, e
todos os lembretes e detalhes da ligação serão compartilhados adequadamente.

Iniciativas da Secretaria
•

Carta convite oficial a ser enviada a Anil Kumar, Vice-Diretor Geral (Hanseníase) do Governo da Índia,
para que se junte à Parceria.

•

Compartilhar o relatório oficial da ITFDE com a equipe de liderança (quando estiver disponível).

•

Consolidar as sugestões da equipe de liderança para o grupo de trabalho da agenda de pesquisa e
continuar discussões com Fareed Mirza; divulgar a lista de membros à equipe de liderança.

•

Começar a organizar um processo para o grupo de trabalho de excelência operacional.
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•

Coletar feedback da equipe de liderança sobre a proposta (compartilhada em 30 de maio) para a
discussão do painel na reunião da COR-NTD nos dias 26 e 27 de outubro de 2018. Todo o feedback é
necessário até 13 de junho de 2018.

•

Reunir feedback da equipe de liderança sobre pessoas e habilidades necessárias para apoiar um
forte grupo de campanhas e mobilização de recursos.
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