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Teleconferência da reunião da equipe de liderança
1º de agosto de 2018

Participantes
Membros da equipe de liderança
•

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

•

Maurício Lisboa Nobre, Conselheiro Técnico, Programa Brasileiro de Hanseníase, Coordenação Geral
de Hanseníase e Doenças em Eliminação (sigla em inglês, CGHDE)

•

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

•

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

Convidados
•
•

Christine Fenenga, Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase, Coordenadora, Grupo de
trabalho de excelência operacional
Bart Vander Plaetse, Vice-Diretor da FAIRMED; membro da ILEP ITC (Presidente, Grupo de trabalho
de excelência operacional)

Secretaria
•

David Addiss, Conselheiro Sênior, Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase

•

Jessica Cook, Diretora de Comunicações, Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase

•

Courtenay Dusenbury, Diretora da Secretaria, Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase

•

Christine Jonesteller, Gerente de Projetos, Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase

Convidados, mas que não puderam comparecer
•

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

•

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)

•

Anil Kumar, Vice-Diretor Geral (Hanseníase), Ministério da Saúde e do Bem-Estar da Família, Governo
da Índia
Taye Letta, Gerente de Controle e Prevenção da Hanseníase, Ministério da Saúde, Etiópia

•
•

Fareed Mirza, Chefe de Pesquisa, Fundação Novartis (Presidente, Grupo de trabalho da agenda de
pesquisa)

•

Takahiro Nanri, Diretor Executivo, Fundação de Saúde Memorial Sasakawa

•

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

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

II. Atualização da Secretaria
Objetivos a longo prazo
•

Courtenay Dusenbury apresentou um esboço dos objetivos a longo prazo da Parceria Global para a
Erradicação da Hanseníase, com base na discussão sobre a “visão”, durante a reunião da equipe de
liderança que ocorreu em março de 2018 em Colchester, que definiu os objetivos e a meta a longo
prazo da Parceria.

•

O documento expõe como a meta estabelecida da Parceria referente à capacitação dos países será
alcançada. Seus métodos sugeridos são um resultado das melhores práticas de outros grupos de
DTN e esforços da saúde pública. A Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase quer criar um
menu de abordagens para países individuais selecionarem.

•

A finalidade deste gráfico de objetivos é: 1) assegurar alinhamento na nossa abordagem; 2) oferecer
clareza a ambos os grupos de trabalho sobre como se encaixam no esforço; 3) acrescentar
fundamento à identidade e à estrutura do roteiro de excelência operacional; 4) oferecer clareza a
nossos parceiros e membros adicionais; e 5) delinear nossos métodos para potenciais doadores.

•

Os objetivos serão avaliados e revisados pela equipe de liderança duas vezes por ano.

•

A Secretaria fará o acompanhamento individualmente para garantir que todos os pontos de vista
sejam incorporados.

Comentários iniciais recebidos da equipe de liderança:
Muitas destas atividades estão ocorrendo agora. A diferença é que este método apresenta diferentes pontos
de vista. A verdadeira questão é como a Parceria se envolverá e influenciará as pessoas a nível de país.
A Parceria deve esclarecer que estes esforços estão suportando e acrescentando ao que já existe (planos
nacionais), não criando uma nova estrutura ou acrescentando outro nível. Também deve ser esclarecido que
o papel da Parceria é como uma comunidade global de hanseníase. A Declaração de Londres (London
Declaration Scorecard) poderia ser incorporada de alguma maneira.
As ferramentas que estão disponíveis agora não são suficientes. Para alcançar a erradicação da hanseníase,
são necessárias novas ferramentas (tais como novas ferramentas para diagnóstico e vacinas), porém, a
disponibilidade das mesmas atualmente é desconhecida. O kit de ferramentas será capaz de fornecer novas
ferramentas, tais como aquelas do grupo de trabalho da agenda de pesquisa?
Não-discriminação deve ser substituída por não-discriminação/estigma. A seção de ativismo poderia ser
expandida e o papel das pessoas afetadas como ativistas e catalisadores para ação observado.
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O vínculo entre os grupos de trabalho deve ser fortalecido. Existem muitas pesquisas disponíveis, mas nem
todas são usadas no plano político/a nível nacional. O ativismo precisa de melhor definição e ênfase, além de
ligação aos dois grupos de trabalho.
Muitos países implementam a rifampicina em dose única (SDR) como quimioprofilaxia e alguns países estão
sob o estudo; seria este um objetivo a longo prazo e uma inovação para a hanseníase?
Comunicações
•

III.

Jessica Cook fez atualizações sobre comunicações: o e-mail e o anúncio nas redes sociais para os
participantes do grupo de trabalho da agenda de pesquisa serão divulgados no dia 2 de agosto de
2018. A equipe de liderança está encorajada a remeter isto a qualquer pessoa adequada ao grupo de
trabalho. O próximo boletim informativo, programado para 9 de agosto, apresentará atualizações,
um vídeo e entrevista. O primeiro boletim informativo teve uma taxa alta de abertura
(aproximadamente 50%).
Grupo de trabalho da agenda de pesquisa

•

David Addiss fez um relato em nome de Fareed Mirza. O comitê de coordenação do grupo de
trabalho da agenda de pesquisa se reunirá na Basileia, de 23 a 24 de agosto de 2018 e, então,
continuará a se reunir virtualmente em setembro e outubro de 2018.

•

A chamada aberta para participantes do grupo de trabalho é direcionada a cientistas, pesquisadores,
pessoas afetadas e diretores dos programas dos países, que são bem-vindos a se inscreverem em
qualquer dos sete subgrupos de pesquisa.

•

Um problema com o visto de um participante está sendo abordado.

IV.

Grupo de trabalho de excelência operacional
•

Bart Vander Plaetse fez uma atualização sobre o status da organização do grupo de trabalho,
inclusive a adição de Christine Fenenga como Coordenadora.

•

Um pequeno grupo de planejamento se reunirá na Basileia, após o grupo de trabalho da agenda de
pesquisa, no dia 25 de agosto. Eles discutirão os termos de referência do grupo de trabalho e como
a composição e a dinâmica do grupo de trabalho um pode influenciar o grupo de trabalho dois.

•

Christine Fenenga acrescentou que será importante para o grupo de trabalho dois ter membros dos
programas locais dos países e que espera assegurar clareza a partir da reunião de agosto.

V.

Atualizações e comentários dos membros da equipe de liderança
•

Bart Vander Plaetse relatou que a reunião do Congresso Internacional de Hanseníase (sigla em
inglês, ILC), de 10 a 13 de setembro de 2019, em Manila, nas Filipinas, será fundamental para o
progresso do grupo de trabalho e deve ser acrescentada à agenda da Parceria.
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Iniciativas da Secretaria
•

Conectar com a equipe de liderança individualmente a fim de captar todos os pontos de vista sobre
os objetivos a longo prazo.

•

Preparar e divulgar as minutas das conferências telefônicas da equipe de liderança (também
disponíveis no disco Google da equipe).

•

A próxima conferência telefônica mensal será na quarta-feira, 5 de setembro de 2018.
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