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Teleconferência da reunião da equipe de liderança 
7 de novembro de 2018 
 
Participantes 

Membros da equipe de liderança 

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

• Takahiro Nanri, Diretor Executivo, Fundação de Saúde Memorial Sasakawan 

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

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

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

• Geoff Warne, Diretor Executivo, Federação Internacional de Associações Anti-Hanseníase (sigla em 
inglês, ILEP)  

Convidados 

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

• Fareed Mirza, Chefe de Resultados de Cuidados de Saúde e Pesquisa, Fundação Novartis (Presidente, 
Grupo de trabalho da agenda de pesquisa) 

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 Fenenga, Parceria Global para a Erradicação da Hanseníase 

Convidados, mas que não puderam comparecer  

• Arielle Cavaliero, Gerente do Projeto Hanseníase, Fundação Novartis 

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

• Alice Cruz, Relatora Especial da ONU (observadora) 

• Anil Kumar, Vice-Diretor Geral (Hanseníase), Ministério da Saúde e do Bem-Estar da Família, Governo 
da Índia 

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

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

• Bart Vander Plaetse, Diretor Adjunto FAIRMED; membro da ILEP ITC (Presidente, Grupo de trabalho 
de excelência operacional) 
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I. Boas-vindas e atualização pelo Presidente da Equipe de Liderança Bill Simmons 

• Bill destacou a produtiva reunião da equipe de liderança em Bruxelas e o entusiasmo na reunião da 
COR-DTN. Ele observou que o alinhamento entre parceiros está crescendo e a parceria está 
ganhando força.  

 
II.   Atualização da Secretaria (Courtenay Dusenbury, Jessica Cook) 

• Courtenay agradeceu ao grupo pelas discussões durante a reunião em Bruxelas e tal feedback será 
integrado ao quadro de ação e ao planejamento estratégico para 2019. 

• Da reunião de Bruxelas, foi feita uma sugestão para que Amar Timalsina ou outra pessoa afetada de 
um país altamente endêmico junte-se à equipe como observador(a) ou membro. Courtenay solicitou 
comentários do grupo. 

o A equipe concordou que ter pessoas afetadas de países altamente endêmicos como 
membros, delegados ou observadores é importante para a parceria. José observou que 
Amar Timalsina é membro da IDEA e estava representando a organização na reunião de 
Bruxelas, uma vez que José não pôde comparecer à reunião. Se um observador ou delegado 
da IDEA for sugerido, a IDEA deverá fazer a seleção do representante adicional. Maurício 
observou que diversos países, inclusive Brasil, têm grandes associações de pessoas afetadas 
(MORHAN – Movimento de reintegração de pessoas afetadas pela hanseníase), e talvez um 
representante de um destes grupos pudesse ser adicionado à equipe de liderança. José 
respondeu que a IDEA e a MORHAN estão vinculadas. A Secretaria explorará opções para 
avançar e fazer uma recomendação para a equipe de liderança. A GPZL também atualizará o 
estatuto para que reflita o representante adicional, quando a decisão for tomada.  

• Courtenay fez um sumário da reunião da OMS, Escritório Regional do Sudeste da Ásia, em Sri Lanka. 
Ela fará um acompanhamento com os gerentes individuais dos países para sugerir que se juntem à 
GPZL. A GPZL também apresentará uma história sobre cada país da reunião nos boletins informativos 
da GPZL. Alguns países podem ser locais de teste para o conjunto de ferramentas de excelência 
operacional. 

• Os objetivos estratégicos e um orçamento para 2019 serão compartilhados com a equipe de 
liderança durante a teleconferência de 5 de dezembro. 

• A estratégia para o grupo de trabalho de mobilização de recursos está sendo finalizada. A secretaria 
sugerirá membros iniciais para este grupo de trabalho. Isto será compartilhado com a equipe de 
liderança em dezembro. 

• Alex Jaucot, da Fundação Damien, se ofereceu para entrar em contato com a Rainha Mathilde da 
Bélgica para que seja uma possível embaixadora da GPZL. 

o Houve um comentário para que fosse definido o papel de um embaixador e que fossem 
considerados outros embaixadores na comunidade de hanseníase. Houve um consenso para 
esta discussão aconteça na reunião de março em Greenville, SC, EUA. 
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• Estratégia da OMS após 2020: a OMS pediu à GPZL comentários sobre a sua estratégia geral de DTN. 
Courtenay e Erwin discutirão o melhor formato e cronograma para estas informações e relatarão à 
equipe de liderança.  

• Jessica destacou a chamada aberta para excelência operacional. Os anúncios começarão na quinta-
feira, dia 8 de novembro. As audiências incluem gerentes dos programas nacionais de hanseníase, 
pessoas afetadas e organizações não governamentais.  

• A filiação à parceria também continua a crescer e a página da filiação foi recentemente remodelada 
no site. 

 
III. Grupo de trabalho da agenda de pesquisa (David Addiss, Fareed Mirza) 

1. David e Fareed descreveram as sessões na COR-DTN, que foi uma rica troca de ideias e discussões. As 
oito apresentações do subgrupo foram sucintas e alinhadas, e mostraram uma visão coesa da 
pesquisa de hanseníase. Fareed está muito satisfeito com o fato de que existem mais de 140 
participantes do grupo de trabalho que têm sido generosos com seu tempo e conhecimentos 
específicos em apoio ao esforço. David comentou que foi muito bom sentir que as pessoas estavam 
abertas, ouvindo umas às outras e não se apegando a visões enraizadas. 

 
• Os relatórios dos subgrupos estão sendo revisados agora e serão submetidos para integração com a 

agenda de pesquisa. 

• A agenda de pesquisa incluirá um resumo que destaca prioridades e divisões para cada subgrupo. 
Um esboço estará disponível no final deste ano. Discussão: 

o Jan destacou a importância do alinhamento da agenda de pesquisa da GPZL com aquela da 
LRI e perguntou se David poderá comparecer à reunião da LRI na primavera. David observou 
que David Scollard, da LRI, o convidou para participar em uma teleconferência da LRI na 
próxima segunda-feira, que será focada na chamada anual da LRI para propostas, prevista 
para o próximo mês.   

o Christine perguntou se a agenda de pesquisa será revisada para que reflita as ideias do 
grupo de trabalho de excelência operacional. David disse que será um documento vivo. O 
futuro grupo de trabalho de pesquisa precisará ter laços estreitos e estar alinhado com o 
grupo de trabalho de excelência operacional, uma vez que novos desafios na implementação 
podem requerer pesquisa adicional. 

o Geoff perguntou sobre o cronograma e se a agenda de pesquisa se torna o documento para 
ativismo e arrecadação de fundos. David observou que o cronograma pode ser atrasado por 
2 a 3 semanas; é previsto que um esboço do documento esteja disponível até o final de 
dezembro de 2018. Após a contribuição da comunidade de DTN na reunião da COR-DTN, 
alguns subgrupos se reunirão para incorporar tal feedback e ajustar seus relatórios dos 
subgrupos.    

o David disse que a agenda de pesquisa terá diversas funções. Primeiro, será realmente útil 
para a arrecadação de fundos, uma vez que demonstrará aos financiadores que a 
comunidade de hanseníase está alinhada e tem se empenhado seriamente à pesquisa 
necessária para alcançar a erradicação da doença. Em segundo lugar, destacará 
necessidades cruciais diferentes dos estudos específicos de pesquisa. Por exemplo, diversas 
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das prioridades preliminares requerem métodos padronizados de diagnóstico, protocolos 
laboratoriais, diretrizes para melhores práticas, que é possível somente se a comunidade de 
pesquisa de hanseníase se alinhar mais ao redor das prioridades para tópicos específicos de 
pesquisa, como PEP (profilaxia pós-exposição), diagnósticos, tecnologia digital, vacinas ou 
modelo epidemiológico. Por isto, a agenda de pesquisa é, em última instância, útil para a 
própria comunidade de hanseníase, servindo como um roteiro para o avanço no campo 
rumo à erradicação da doença.  

o Um relatório da COR-DTN será enviado à equipe de liderança na próxima semana. Um 
resumo da sessão de Liesbeth Mieras também estará disponível.  

 
IV. Grupo de trabalho de excelência operacional (Christine Fenenga) 

• Uma lista de facilitadores e presidentes para o grupo de trabalho de excelência operacional está 
confirmada. 

• Christine disse que a reunião da OMS, Escritório Regional do Sudeste da Ásia, foi uma boa 
oportunidade para conscientizar os gestores de programas sobre a GPZL. Além disto, a GPZL e a OMS 
trabalharão com os países nas revisões intercalares. 

• Os preparos estão em andamento para a reunião de 6-7 de dezembro em Amsterdã. Esta reunião 
será com facilitadores e presidentes. Um dos objetivos é melhor definir melhores práticas e o que 
significa um conjunto de ferramentas. 

• Maurício perguntou sobre a situação das pessoas do Brasil, que haviam sido sugeridas por ele para o 
grupo de trabalho. Christine respondeu que a lista inicial não inclui todos os nomes recomendados 
(alguns não estavam disponíveis), mas ela espera que todos se registrem para a chamada aberta.  

 
V. Atualizações e comentários dos membros da equipe de liderança 

• Geoff disse que a Comissão Técnica da ILEP está procurando maneiras de se engajar com o grupo de 
trabalho de excelência operacional e marcará uma conferência por telefone.  

• Jan perguntou sobre as metas da OMS quanto à hanseníase após 2020; a secretaria divulgará um 
mecanismo unificado para responder a isto. 

• José reconheceu Kofi Nyarko e sua recente premiação com o Wellesley Bailey. 

• Maurício divulgará a chamada de excelência operacional para vários contatos no Brasil. 

• Bill encerrou a reunião dizendo que diferentes perspectivas estão sendo ouvidas e afirmou a 
abordagem de real colaboração e comprometimento. 

 
Itens de ação da Secretaria  
 

• Um relatório da COR-DTN será enviado à equipe de liderança na semana de 12 de novembro. 

• As linhas estratégicas e um orçamento para 2019 serão apresentados à equipe de liderança para 
discussão durante a reunião de dezembro. 

• A secretaria sugerirá membros iniciais do grupo consultivo de mobilização de recursos para a equipe 
de liderança em dezembro.  


