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Isto é hepatite…

A nova diretoria da Aliança se reúne em Londres
Após as nossas eleições da diretoria em dezembro do ano passado, a nova diretoria realizou a primeira
reunião no mês passado, em Londres, para discutir a direção e os próximos passos da Aliança.
Entre as várias decisões que foram tomadas durante a reunião, gostaríamos de destacar que a diretoria
concordou que a Aliança continuará a enfocar suas três áreas de trabalho principais: apoio, conscientização
e capacitação. Em termos gerais, isso significa que:
1. A Aliança trabalhará com a OMS (Organização
Mundial da Saúde) para desenvolver uma
estratégia mundial para combater a hepatite
viral. A primeira reunião importante foi realizada
em janeiro e abordou o assunto com base nos
cinco temas a seguir: vigilância, prevenção,
identificação e tratamento, integração e
inovação. A Aliança continuará a se empenhar
para garantir que a estratégia mundial será
sólida e que o paciente será o centro dessa
estratégia.
2. A Aliança trabalhará com a OMS para
coordenar o Dia Mundial da Hepatite 2011.
Como você deve saber, estamos elaborando
materiais que poderão ser personalizados para
a campanha e que estarão disponíveis para todos que quiserem participar.
Estamos contentes por informar que nos reunimos com a OMS no mês passado para escolher uma mensagem
abrangente para a campanha deste ano, e que a ferramenta que permitirá que você personalize seus materiais
em nosso site está em desenvolvimento. (Para encontrar mais novidades sobre a OMS, o Dia Mundial da
Hepatite e os materiais da campanha, veja a seção “Dia Mundial da Hepatite 2011” abaixo).
3. A Aliança continuará seu trabalho de apoiar pacientes membros do grupo para trabalhar com os governos
nacionais e desenvolver estratégias nacionais. Nós elaboramos e enviaremos a você um conjunto de
ferramentas que explica como usar o relatório 2010 de Hepatite Viral: política mundial, a resolução da OMS
e as 12 perguntas para garantir que as estratégias nacionais são viáveis e eficientes. Esperamos que você
o considere útil. A Aliança também continuará a trabalhar para criar novos grupos de pacientes em países
onde eles são inexistentes.
Realmente acreditamos que convencer a comunidade a trabalhar em conjunto é essencial para fazer uma
diferença real e esperamos que, ao nos concentrarmos nessas três áreas de trabalho, possamos continuar
a mostrar o que um esforço coletivo pode alcançar (após o sucesso com a adoção da resolução).
A Aliança Mundial contra a Hepatite
(WHA) está renovando seu site, criando
uma plataforma mais interativa e dinâmica
para oferecer suporte aos nossos
membros e à comunidade geral com
hepatite.
As mudanças acontecerão gradualmente e se concentrarão
em melhorar as ferramentas existentes e os aspectos
comunitários do site. Como parte deste projeto, criaremos
um novo blog que se transformará em uma compilação dos
melhores trabalhos realizados por pacientes blogueiros com
hepatite ao redor do mundo.
Queremos aproximar ainda mais a comunidade com hepatite
ao redor do mundo, oferecendo as melhores ferramentas de
suporte e criando um canal amplo para a comunidade.

Encontre-nos em
w w w.facebook.com /
worldhepatitisalliance
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Temos o prazer de dar as boas-vindas
aos novos membros da Aliança:
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Sociedade Let’s Find a Way Society de Colômbia Britânica
Canadá
eor@shaw.ca
Membro com direito de voto (Região das Américas)
Patient Welfare Foundation
Malawi
lodzeni@yahoo.co.uk
Membro sem direito de voto (Região da África)
Inno Community Development Organisation
China
dee.lee@theinno.org
Membro com direito de voto (Região do Pacífico Ocidental)
Grupo Direito de Viver de Apoio a Portadores de Hepatites Virais
Brasil
direitoviver@ig.com.br
Membro sem direito de voto (Região das Américas)

Dia Mundial da Hepatite 2011
A pouco mais de cinco meses até o dia 28 de julho, a Aliança tem trabalhado com velocidade total para se preparar para o grande dia e garantir que o Dia Mundial da Hepatite será o mais bem-sucedido até o momento.
No mês passado, nos reunimos com o departamento de comunicações da OMS para desenvolver uma mensagem
ampla para a campanha deste ano, que se enquadrou na plataforma "Isto é hepatite...". Enquanto esperamos receber a aprovação final da OMS para essa mensagem, podemos confirmar que:
Quando a mensagem principal estiver aprovada, a OMS produzirá um cartaz que será compartilhado com seus
escritórios regionais e nacionais, juntamente com um conjunto de ferramentas que explica como seus escritórios
nacionais devem colaborar com os governos e com a sociedade civil mundial para caracterizar e promover o Dia
Mundial da Hepatite. Esses
cartazes ficarão disponíveis
para o uso de todos e, além
disso, nós da Aliança criaremos uma série de designs
com base nessa mensagem principal, que você
poderá personalizar para
passar mensagens mais
específicas em sua própria
campanha. É provável que
os designs sejam para cartazes, cartões postais,
anúncios da Web, camise-

tas, adesivos e canecas, no mínimo,
embora isso ainda precise ser confirmado. Como você deve saver, estamos
desenvolvendo uma ferramenta em
nosso site que tornará muito fácil personalizar e criar seus próprios cartazes
e materiais para a campanha. Como
estamos lidando com doenças diferentes e a situação da hepatite é diferente
dependendo do país, a ideia é que você
possa adicionar mensagens específicas
e relevantes para a realidade do seu país
em um cartaz e ainda fazer parte do movimento do Dia Mundial da Hepatite, pois

todos os materiais terão o mesmo modelo básico e ficará claro que todos fazem parte da mesma campanha.
Então, enquanto a OMS escolhe uma mensagem principal para a campanha e nós desenvolvemos essa ferramenta no site, você precisa pensar nas mensagens que gostaria de usar (por exemplo: Faça o Exame ou Seja Vacinado), para que quando a ferramenta estiver pronta, você possa inseri-las rapidamente e fazer o download dos
seus materiais.
Além disso, se existirem outros grupos de hepatite em seu país, aconselhamos que você contate cada um deles
para entrar em um acordo sobre essas mensagens e maximizar o alcance da campanha. Consistência e repetição
são importantes ao passar informações para um público, por isso é importante se reunir para discutir sobre a
sua abordagem para o Dia Mundial da Hepatite. Enviaremos mais novidades sobre esse assunto
nas próximas semanas.

Eventos do Dia Mundial da Hepatite
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O Dia Mundial da Hepatite agora é oficialmente o foco de conscientização pública e a oportunidade
de destacar os problemas que afetam 500 milhões de pessoas ao redor do mundo. Há muitas
maneiras de grupos de pacientes fazerem a diferença:

ALEMANHA
A ideia:
É apenas mais uma pergunta para os médicos fazerem aos pacientes
durante um exame de sangue, e ela pode realmente influenciar:
“Podemos checar também as enzimas hepáticas?” Queremos
convencer os médicos a participarem e fazerem essa pergunta com a
nossa famosa campanha de conscientização “Mais uma pergunta!”.
A campanha:
“Iniciaremos a campanha com
parceiros fortes: especialistas
importantes e atores famosos que
atuam como médicos em séries
d e T V, j o r n a i s e e di to r a s
especializadas em medicina, e
patrocinadore s. D urante a
campanha, materiais informativos
e módulos direcionados serão

fo r n e c i d o s p a r a m é d i c o s ,
pacientes e políticos. Anúncios
em jornais e propagandas na
mídia pedirão que médicos e
equipes médicas em toda a
Alemanha apoiem e participem da
campanha ”mais uma pergunta”!
Os médicos e suas equipes
poderão fazer isso ao posar para
uma foto segurando um cartaz

com a frase “Nós fazemos a
pergunta!” em frente da câmera.
Eles podem enviar suas fotos
digitais para o site da campanha
no endereço www.einefragemehr.
de. Além disso, equipes de
fotógrafos visitarão congressos
médicos, clínicas e consultórios
médicos individualmente para
tirar mais fotos.

...................................................................
TURQUIA
A campanha:
“Entramos em contato com a Associação dos Motoristas
de Táxi, que concordou em fazer uma demonstração às
13h no dia 28 de julho, quando todos os motoristas de
táxi tocarão as buzinas durante um minuto.
Membros jovens do nosso grupo usarão camisetas do
“Dia Mundial da Hepatite” nas principais ruas de
Istambul no Dia Mundial da Hepatite.

Prepararemos e entregaremos pequenas bexigas do “Dia Mundial da Hepatite” nas cores vermelho e branco
(as cores da bandeira da Turquia). No momento, estamos em busca de doações para entregar brochuras e
bexigas em Esmirna.
Por fim, ofereceremos testes de controle de HBsAg para cerca de 2 mil pessoas e organizaremos conferências
em vários centros culturais”.
A mídia:
“Grupos de mídia nacionais foram contatados para publicar artigos relevantes próximo do dia 28 de julho.
Ao mesmo tempo, programas de rádio promoverão a companha.
Além disso, o canal nacional Kanal B TV concordou em transmitir uma conversa de 30 minutos com o
presidente da Turk Karaciger Vakfi no dia 28 de julho”.

Entre em contato com o escritório local da OMS
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A aprovação de uma resolução sobre a hepatite pela Assembleia Mundial da Saúde em 2010 foi um passo
muito importante para garantir o apoio do governo para enfrentar a hepatite viral, mas precisamos continuar
a defender a ação e certificar que os governos nacionais estão colaborando com a sociedade civil, assim
como se comprometeram a fazer após assinar a resolução.
Você pode "incentivar" o seu governo a se comprometer
totalmente com o Dia Mundial da Hepatite ao entrar em
contato com o escritório da Organização Mundial da
Saúde (OMS) em seu país e perguntar qual é o
planejamento para o Dia Mundial da Hepatite.
Como esse é um dia oficial atualmente, eles entrarão em
contato com o Ministério da Saúde, com o qual eles têm
relações próximas e de nível superior, e isso garantirá que
o seu governo cumprirá os compromissos – o Diretor
Geral da OMS contou aos países sobre a resolução que,
se fosse adotada, teria que ser apoiada no Dia Mundial
da Hepatite.
Você poderá encontrar uma lista completa de informações de contato de todos os escritórios da OMS ao
redor do mundo em nosso site: http://worldhepatitisalliance.org/TheWHA/Partners.aspx

Queremos receber notícias sobre você
Queremos saber o que você está
fazendo, de eventos até notícias e
atividades de conscientização. Se
quiser que informações sobre a sua
campanha sejam incluídas no boletim
informativo, envie um e-mail para
contact@worldhepatitisalliance.org

Presidente
Charles Gore
The Hepatitis C Trust
(Reino Unido)
charles.gore@worldhepatitisalliance.org
Região da África
Theobald Owusu-Ansah
Theobald Hepatitis B Foundation
(Gana)
theobald2003@yahoo.com
Região das Américas
Michael Ninburg
Hepatitis Education Project
(EUA)
mhninburg@hepeducation.org

Região da Europa
Dalibor Ruzic
Hepatos
(Croácia)
dalibor@hepatos.hr
Região do Sudeste da Ásia
Humayun Kabir, médico
Liver Foundation of Bangladesh
(Bangladesh)
dr.kabirhumayun@gmail.com

Região do Mediterrâneo Oriental
Nady Chaïa
Hép Attitude Positive
(Líbano)
nadychaia@positivehepattitude.org

Região do Pacífico Ocidental
Anthong Tze Ching Wong
ASIAHEP Hong Kong Limited
(Hong Kong, China)
pepsiblue@gmail.com
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