Como gerar mudança política em seu país

Isto é hepatite...
Dia mundial da hepatite: 28 de julho de 2012
www.worldhepatitisday.info
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Como gerar mudança de política em seu país
Introdução
A adoção de uma resolução sobre hepatite viral em maio de 2010 ilustra que, em princípio, todos os
Estados-membro da Organização Mundial da Saúde (OMS) estão comprometidos em tomar
medidas para enfrentar a hepatite B e C.
A Resolução (WHA63.18) definiu que a OMS precisaria desenvolver uma estratégia global para a
prevenção e controle da hepatite viral. A estrutura da estratégia, composta por quatro eixos e 20
elementos, está disponível no anexo 7, para sua referência. A Aliança mundial contra a hepatite (‘a
Aliança’) acredita firmamente que cada país onde exista uma prevalência considerável de hepatite B
e/ou C deve visar transformer esta estratégia global em uma estratégia nacional abrangente
exclusive para enfrentar estas doenças.
A Aliança também produziu Viral Hepatitis: Global Policy (Hepatite viral: política global), um
relatório solicitado pela OMS sobre a política existente em diversos países e as áreas em que
assistência é necessária, bem como um conjunto de “12 Perguntas”, com sugestões sobre o que
toda estratégia nacional deve incluir. Tudo isto pode ser usado no processo de envolvimento com o
governo.
Gerar mudança de política pode ser desafiador. Este kit foi projetado para ajudá-lo a trabalhar com
seu governo para desenvolver uma estratégia nacional que possa ser implementada em seu país.
Este kit inclui o seguinte:
1. Preparação da campanha
2. Conversas com o governo local
3. Atividade no Dia mundial da hepatite
4. Envolvimento com a OMS
5. Utilização dos meios de comunicação para criar entendimento

Detalhes adicionais sobre a Resolução da OMS, sobre o relatório Hepatite viral: política global, sobre
as “12 Perguntas” e modelos de cartas para envolver o governo em diferentes assuntos estão
disponíveis nos anexos e para download no site da Aliança.
1. Preparação da campanha
Objetivos claros
Objetivo: incentivar o governo a reconhecer a importância da resolução da OMS e transformar isto
em ação.
Resultado: uma estratégia nacional clara contra a hepatite. Se isto ainda não existe em seu país,
você pode concentrar seu trabalho em colocá-lo em prática. Se já existe uma estratégia nacional,
você pode buscar uma melhor implementação.
Seus objetivos precisarão destacar questões específicas, dependendo das circunstâncias e áreas de
prioridade no seu país. Por exemplo, aprimorar a segurança da injeção para prevenção de novas
infeções pode ser uma prioridade maior do que a melhora no acesso a tratamento, ou vice-versa. A
resolução da OMS e o relatório Hepatite Viral: política global fornecerão uma base para
envolvimento com o governo.
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Avaliando o ambiente
A hepatite B e C são doenças globais reconhecidas pela resolução da OMS, mas cada país tem
prioridades de saúde pública diferentes e abordagens distintas à assistência médica. Organizações
nacionais, regionais e locais estão mais bem posicionadas para compreender o ambiente de
políticas em cada país e usá-lo para inspirar o conteúdo da estratégia nacional.
Para ajudar a avaliar o seu ambiente, considere o seguinte:
Qual é a natureza da sua relação atual com o governo?
A resolução da OMS ou outro material oferece uma oportunidade para desenvolver uma
relação mais forte com o governo?
O seu governo responderá a uma abordagem positiva ou negativa?
Esta abordagem alcançará os objetivos de política em seu país?
Identificando os principais participantes
Fazer com que as pessoas certas escutem as suas mensagens é essencial para influenciar a política
com sucesso. Estas pessoas podem incluir:
Principais Ministros de Saúde
Porta-vozes da oposição
Funcionários públicos
Jornalistas
Grupos de campanha
Acadêmicos
Como chegar até eles
Pesquisa on-line
Consulte o relatório Hepatite viral: política global, que informa se existe uma pessoa
dedicada para liderar o desenvolvimento e a implementação de política sobre hepatite viral
em cada país
Entre em contato com a Aliança; talvez possamos compartilhar as principais informações de
contato com você
2. Conversas com o governo local
Agendamento de uma reunião
É importante agendar uma reunião com um membro do governo local para garantir que a sua
opinião seja ouvida. Para ajudá-lo, modelos de cartas estão disponíveis nos anexos, que você pode
adaptar e usar.
Preparação para a reunião
Conheça o seu objetivo ou resultado específico
Pesquise as informações necessárias
Planeje ou delineie a reunião
Leve os materiais necessários com você
Ensaie ou reveja, passo a passo, antes de ir, o que você vai dizer
Conteúdo sugerido para a reunião
Considere usar o programa “12 Perguntas” para ajudar a criar a discussão. Após a aprovação
da resolução da OMS, em maio de 2010, as ‘Perguntas’ foram revisadas para considerar
ações específicas definidas na resolução. Informações adicionais sobre as “12 Perguntas”
estão disponíveis no anexo 3
Consulte os materiais inclusos na seção Policy (Políticas) do site da Aliança, que podem ser
úteis como base para as suas discussões
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Você também pode conseguir trabalhar dinamicamente com o governo local para
identificar áreas nas quais você possa ajudar, oferecendo aconselhamento e conhecimento,
com base na sua experiência. O relatório Hepatite viral: política global identificou áreas nas
quais os países sentiam que precisariam de apoio adicional da OMS – você tem
conhecimento nestas áreas que pode beneficiar o governo?
LEMBRE-SE, sem uma ação proativa dos governos, a resolução da OMS terá um efeito mínimo.

3. Atividade no Dia mundial da hepatite
A resolução da OMS faz com que todos os Estados-membro estejam comprometidos a apoiar as
atividades do Dia mundial da hepatite (DMH) e a fazer com que o DMH seja um dia reconhecido
internacionalmente, como o Dia mundial de combate à AIDS e o Dia mundial da saúde.
O seu governo pode estar preocupado com o custo da organização dos eventos do DMH; portanto,
compartilhe com eles os materiais globais fornecidos pela Aliança. Estes são desenvolvidos para
apoiar as atividades do DMH de cada país e para ajudar na realização de uma campanha econômica
e bem-sucedida. Outrossim, o seu governo precisa saber que a OMS tem o compromisso de apoiar
os Estados-membro com poucos recursos na implementação da resolução.
Você pode ajudar o seu governo a:
Realizar uma avaliação de necessidades
Fazer uma parceria para transmitir uma mensagem de conscientização/prevenção no Dia
mundial da hepatite
Organizar um evento de debate nacional sobre a hepatite viral com os principais grupos
locais, para estabelecer um consenso quanto a uma ação coordenada para enfrentar a
hepatite viral
Colaboração
Fazer uma parceria com outra organização que também esteja focada na hepatite viral ou com
conhecimento no setor de saúde pode:
Maximizar o impacto da sua campanha. Por exemplo, você pode combinar contatos e
compartilhar custos e conhecimento
Ajudá-lo com a distribuição de comunicados à imprensa ou a escrever publicações em blogs
Apresente um caso forte ao governo. Por exemplo, os estrategistas de políticas
provavelmente estarão mais receptivos a um pedido de reunião se a carta vier de uma união
de grupos com uma voz única, em vez de apenas uma organização
4. Envolvimento com a OMS
O apoio da OMS para o DMH será organizado por meio dos escritórios regionais e nacionais. Como
os escritórios nacionais da OMS mantêm estreitas relações de trabalho com os Ministérios da
Saúde, vale a pena desenvolver uma relação com o escritório nacional da OMS ou respectivo
escritório regional da OMS. A primeira etapa é descobrir o nome da pessoa responsável da OMS e
entrar em contato para marcar uma reunião. http://www.who.int/countryfocus/country_offices/en/
Uma perspectiva internacional
A Aliança trabalha globalmente com mais de 280 grupos de pacientes, e a sua organização faz parte
de um movimento mundial que trabalha para promover a conscientização e defender a mudança de
política e melhores resultados para os pacientes. Isto pode ser usado em seu benefício:
Enfatizando a natureza global da campanha junto ao governo local e destacar que o seu
grupo de pacientes não é uma organização isolada que pode ser facilmente ignorada
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Usando o relatório Hepatite viral: política global para destacar as diferenças entre a política
sobre hepatite no seu país e nas nações vizinhas ou em nível regional
5. Usando os meios de comunicação para criar entendimento
Utilizar a influência dos meio de comunicação pode ser uma parte importante de qualquer
campanha de defesa. Ao avaliar o ambiente de políticas do seu país e ao realizar discussões iniciais
com o governo local, você poderá identificar uma postura apropriada para abordar os meios de
comunicação:
Se o seu governo estiver comprometido em apoiar a resolução da OMS e aberto ao seu
envolvimento com as iniciativas dele, utilize os meios de comunicação para celebrar esta
relação, reforçar as metas em comum e iniciativas compartilhadas, e também para gerar
conscientização entre o público em geral
Se, entretanto, o governo local estiver mais resistente para transformar a resolução da
OMS em iniciativas dinâmicas, trabalhe com os meios de comunicação para promover a
conscientização pública sobre a situação e a necessidade do governo tomar medidas,
fazendo com que o público exija uma mudança na situação
Para se envolver com os meios de comunicação, você poderá:
Emitir um comunicado à imprensa para os meios de comunicação nacionais, inclusive
mídia impressa, rádio e teledifusão, fazendo um comentário sobre o conteúdo do relatório
Hepatite viral: política global da Aliança, com comparação e contraste entre as políticas do
seu país e as dos países vizinhos ou da sua região
Vincular objetivos específicos com as prioridades do governo e assuntos atuais já
considerados como de interesse jornalístico. Por exemplo, você pode ter estatísticas que
demonstram o custo a longo prazo da hepatite viral para a economia nacional e o impacto
que o atraso no diagnóstico e tratamento pode ter no orçamento nacional do governo
Anunciar colaborações com outras organizações e lançar campanhas de mídia conjuntas
para destacá-las
Organizar um evento educacional ou reunião pública com representantes do governo,
principais peritos médicos e pacientes, e convidar a mídia para cobrir o evento
Emitir um comunicado à imprensa conjunto com o governo local ou com o Escritório
Nacional da OMS para celebrar uma ação nacional, por exemplo, o DMH
Abordar um político com interesse no assunto para que escreva um artigo sobre a
hepatite. Depois, aborde uma publicação com foco em políticas, saúde ou notícias, ou
mesmo um blog político, para medir o interesse que existe para solicitar o artigo. É provável
que o político precise da sua ajuda para preparar o conteúdo para aprovação
Abordar um político para aprovar uma citação ou gravar um podcast para usar com os
meios de comunicação e em campanha mais ampla. Em 2011, o primeiro-ministro do Reino
Unido e do presidente dos EUA fizeram comentários sobre a questão.
Use a mídia social para alcançar seus objetivos de política. Incentive seus seguidores a abordar os
políticos locais por plataformas como Twitter, usando os seguintes tuítes:
- Você vai promover nossas atividades no parlamento antes do Dia mundial da hepatite?
<inserir URL abreviada da página da campanha> #closerthanyouthink
- Como meu parlamentar, ajude-me a dizer ao governo por que enfrentar a hepatite viral é
uma prioridade para <inserir país
O exemplo abaixo mostra como grupos de pacientes e partes interessadas têm usado a mídia com
eficácia em suas campanhas de defesa –
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Argélia 2011:
A associação nacional SOS Hépatites Algerie (ANHC) realizou uma campanha de uma semana
na mídia, conduzindo a conversa até o Dia mundial da hepatite, em um esforço para promover
a conscientização da doença no país, onde Abdelhamid Bouallag, presidente da associação,
declarou: “1,5 milhão de pessoas estão infectadas”. A campanha incluiu anúncios de promoção
da conscientização no rádio e na TV. Também foram publicados diversos artigos exigindo que o
governo implementasse urgentemente o plano nacional para combater a hepatite,
desenvolvido em 2005, e anunciando a intenção da ANHC de organizar uma demonstração de
protesto passivo no Ministério da Saúde em setembro, se nenhuma ação séria fosse tomada
para enfrentar estas doenças. No dia 28 de julho, o dia abriu com um debate que contou com a
presença de parlamentares, jornalistas e representantes do Ministério da Saúde.

Se quiser que a Aliança apoie as suas atividades nacionais, ou se quiser receber aconselhamentos
para sua campanha na mídia, envie um e-mail para contact@worldhepatitisalliance.org
Mais ideias para eventos, orientação sobre atividades on-line e sugestões sobre como trabalhar com
a mídia estão disponíveis na área de Awareness-raising Toolkit (Kits de promoção de
conscientização) no site da Aliança (www.worldhepatitisalliance.org), que é atualizada
regularmente.
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Anexo 1: O que é a Resolução da OMS?
Em maio de 2010, os Estados-membro da OMS concordaram com uma resolução sobre a hepatite
viral durante a 63ª Assembleia Mundial da Saúde. Isto significa que os governos de todos os 193
Estados-membro da OMS celebraram um compromisso internacional para enfrentar a hepatite viral
e declaram claramente a necessidade de uma ação global coordenada, com o apoio de recursos
dedicados.

A resolução significa que todos os países “resolveram” marcar o Dia Mundial das Hepatites em
28 de julho, anualmente, e foram encorajados a Melhorar a vigilância
Integrar a hepatite viral em outros programas de saúde do governo
Envolver a sociedade civil/ONGs
Melhorar a prevenção/promoção da saúde
Melhorar o diagnóstico
Melhorar o acesso ao tratamento
Melhorar a segurança/qualidade dos produtos sanguíneos
Alcançar populações migrantes e vulneráveis
Melhorar a segurança da injeção
Melhorar a proteção dos profissionais de assistência médica
A resolução também incentiva a OMS a coordenar a atividade e a Desenvolver uma estratégia global, incluindo metas de duração limitada e
diretrizes/protocolos
Oferecer orientação sobre o que funciona
Avaliar o impacto global da hepatite viral
Ajudar os países com poucos recursos a realizar o Dia mundial da hepatite
Aumentar o investimento internacional na hepatite viral
Fortalecer a Rede global de injeção segura
Trabalhar com partes interessadas para melhorar o acesso a medicamentos
Monitorar a implementação da resolução
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Anexo 2: O que é o relatório Hepatite viral: política global?
A OMS solicitou que a Aliança produzisse o relatório Hepatite viral: política global. Este relatório
detalhado apresenta as constatações de um levantamento dos Ministérios/Departamentos de
Saúde em todo o mundo. Ele fornece uma visão geral e divisão das políticas e programas dos países
para a prevenção e controle da hepatite viral. As respostas do levantamento foram usadas para
compor as três seções principais do relatório –
1) Dados nacionais – cada país que respondeu tem sua própria página
2) Análise regional – com base nas regiões oficiais da OMS
3) Análise global – uma visão geral das constatações destacando áreas de necessidades globais não
atendidas
Este relatório informa o que os governos dizem sobre o que está acontecendo em diversos países.
Entretanto, a Aliança não conseguiu verificar estas informações e, crucialmente, o relatório não
avalia como estas políticas estão sendo implementadas. Como você pode ter experiência sobre o
ambiente dos pacientes e da política sobre hepatite viral no seu país, você pode avaliar
completamente estas informações e responsabilizar devidamente o governo local.
Hepatite viral: política global - tópicos para discutir com o governo local:
O seu país respondeu ao relatório da política? Se não, por que não?
Se respondeu, em que áreas o governo avalia que está desempenhando bem?
A sua organização reconhece estas iniciativas - elas estão tendo o efeito planejado?
Em quais áreas o seu governo identifica uma necessidade de apoio da OMS?
Você ou uma união de organizações de pacientes poderiam oferecer ajuda nestas áreas?
Como o seu país está em comparação a outros países?
O relatório completo (em inglês) e o sumário executivo (em árabe, inglês, francês, mandarim,
português, russo e espanhol) estão disponíveis no site da Aliança.
Um exemplo de uma página nacional, com as seções destacadas, está disposto abaixo para
referência.
Nome do país: cada país que
respondeu tem sua própria página no
relatório. Se o seu país
não estiver listado, não respondeu.

Ajuda da OMS:
indica áreas específicas nas quais o seu
governo informa que deseja ajuda da
OMS.

Conscientização e
educação pública: o governo
realizou qualquer promoção de
conscientização pública?

Testes: lista as políticas de teste do seu
governo, incluindo acesso, custo e se o
teste é obrigatório para algum grupo
específico.

Tratamento e assistência:
indica se o governo informa que tem
vias de cuidado de pacientes em
prática e se oferece financiamento
para assistência médica.

Vigilância: indica se o governo reporta
que possui um sistema de vigilância
implementado para hepatite B/C e, se
tiver, os recursos do sistema.

Trabalhando com a
sociedade civil: se o governo local
informa que trabalha com grupos de
pacientes, grupos de profissionais de
assistência médica e outras ONGs, isto
estará listado aqui.

Descrição da política
do governo: lista as políticas do
governo, inclusive se existe uma
estratégia nacional implementada.
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Anexo 3: O que são as “12 Perguntas”?
As “12 Perguntas” é uma série de pedidos aos governos para ajudar a garantir que as hepatites B e C
estejam sendo enfrentadas em seus países. Também é uma ferramenta de lobby útil e estruturada
para grupos de pacientes.
As “12 Perguntas” estão disponíveis abaixo e podem ser usadas como base para discussões com o
governo local sobre como uma estratégia nacional deve ser composta.

As “12 Perguntas” são:
1. Promoção do Dia mundial da hepatite como o foco para campanhas contínuas comprometidas
com o aumento da conscientização da doença, redução do estigma e promoção da prevenção
2. Nomeação de uma pessoa para liderar a estratégia governamental em todo o país
3. Desenvolvimento de uma abordagem integrada para triagem, diagnóstico, indicação e
tratamento, usando as políticas, estratégias e ferramentas recomendadas pela Organização
Mundial da Saúde
4. Compromisso de aumentar o número de pessoas diagnosticadas com hepatite crônica B e C e
infeções
5. Compromisso de reduzir a mortalidade relacionada à hepatite, incorporando metas de duração
limitada
6. Compromisso de aumentar a vigilância e publicar estatísticas nacionais
7. Compromisso de trabalhar com grupos de pacientes no planejamento e implementação de
políticas
8. Compromisso de examinar casos de melhores práticas internacionalmente para planejamento e
implementação de programas
9. Provisão de testes confidenciais e financeiramente acessíveis
10. Inclusão da vacina contra hepatite B no programa nacional de imunização, com provisão de dose
no nascimento
11. Compromisso de proporcionar assistência médica segura, abrangendo a promoção e permitindo
a realização de práticas de injeção seguras e o fortalecimento da segurança sanguínea e de
produtos sanguíneos
12. Fortalecimento dos esforços para proteger, diagnosticar e tratar de populações vulneráveis e
migrantes
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Anexo 4: Modelo de carta oferecendo cooperação com relação às atividades do DMH (para
adaptação local)
(Insira o logotipo(s) do seu grupo de pacientes local)
Nome do Ministro – (verifique o título correto)
Departamento/Ministério da Saúde (o que for apropriado no seu país)
Endereço
Endereço
Endereço
Data: XXXXXX
Prezado(a) XXX (escrever à mão)
Como deve saber, a Resolução WHA63.18 da Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece o Dia mundial
da hepatite como um dia oficial de conscientização global sobre a doença. Durante a 63 ª Assembleia Mundial
da Saúde, todos os Estados-membro da OMS concordaram em marcar o Dia mundial da hepatite como o foco
das atividades de conscientização sobre a doença.
Estou escrevendo para solicitar uma reunião para discutir como [inserir nome do seu grupo] pode ajudar o
governo a cumprir com este compromisso. Já temos planos para marcar esta ocasião e estamos dispostos a
coordenar esta atividade com o Ministério e com o escritório pertinente da OMS.
A Aliança mundial contra a hepatite (a Aliança) é uma organização não governamental que trabalha em
parceria com a OMS para coordenar o Dia mundial da hepatite em 28 de julho. A Aliança é uma ONG
internacional que une mais de 280 grupos de pacientes com hepatite viral em mais de 60 países globalmente.
Como um destes grupos de pacientes, [inserir o nome do seu grupo] tem acesso a recursos adaptados da
Aliança, inclusive materiais aprovados pela OMS, além do conhecimento e experiência adquiridos com a
organização de atividades do Dia mundial da hepatite ao longo dos últimos [inserir número de anos] anos.
Envio em anexo algumas informações com relação às atividades do Dia mundial da hepatite nos anos
anteriores, nas quais estivemos envolvidos [adicionar materiais à carta, sempre que possível], que espero que
considere interessantes.
Espero com muita determinação que possamos nos encontrar para discutir a coordenação deste importante
dia de conscientização. Se concordar com a reunião, entrarei em contato com seu escritório para verificar a
data e o horário mais convenientes.
Esperamos que entre em contato conosco em breve.
Atenciosamente,
[Assinar à mão]

10

Anexo 5: Modelo de carta para marcar uma reunião para discutir a resolução e como o seu
grupo pode apoiar o governo (para adaptação local)
(Insira o logotipo(s) do seu grupo de pacientes local)
Nome do Ministro – (verifique o título correto)
Departamento/Ministério da Saúde (o que for apropriado no seu país)
Endereço
Endereço
Endereço
Data: XXXXXX
Prezado(a) XXX (escrever à mão)
Como deve saber, a 63ª Assembleia Mundial da Saúde aprovou a primeira resolução da Organização Mundial
da Saúde (OMS) sobre hepatite viral. Este compromisso internacional para enfrentar a hepatite viral
claramente declara a necessidade de uma ação global coordenada, com o apoio de recursos dedicados. Como
um grupo de pacientes que representa as pessoas afetadas pela hepatite viral, gostaria de agradecer ao
governo pelo apoio a esta importante resolução.
Também estou escrevendo para solicitar uma reunião para discutir como [inserir nome do seu grupo] pode
ajudar o governo a aproveitar esta oportunidade e cumprir seu compromisso. A resolução encoraja que os
Estados-membro desenvolvam uma abordagem integrada e econômica para a prevenção, controle e
gerenciamento da hepatite viral e que envolvam organizações da sociedade civil nesta atividade.
O relatório solicitado pela OMS, Hepatite viral: política global, descreve áreas que o governo diz que seriam
beneficiadas pelo apoio da OMS. Estas áreas incluem [inserir informações do relatório Hepatite viral: política
global]. Gostaríamos de ter a oportunidade de discutir como podemos oferecer apoio nas áreas identificadas
pelo Ministério.
A Aliança mundial contra a hepatite (a Aliança) é uma organização não governamental que trabalha em
parceria com a OMS para coordenar o Dia mundial da hepatite em 28 de julho, conforme estabelecido pela
resolução. A Aliança é uma ONG internacional que une mais de 280 grupos de pacientes com hepatite viral
em mais de 60 países globalmente. Como um destes grupos de pacientes, [inserir o nome do seu grupo] é
capaz de utilizar o conhecimento e experiência coletivamente adquiridos, a partir de esforços para a
prevenção e controle da hepatite viral realizados por governos e pela sociedade civil em todo o mundo.
Também temos um conhecimento detalhado sobre as necessidades dos pacientes neste país e ampla
experiência no fornecimento de serviços e transmissão de comunicações [adaptar com base na sua
experiência específica].
Espero com muita determinação que possamos nos encontrar para discutir como podemos apoiar a resposta
do governo a esta prioridade de saúde pública.
Se concordar com a reunião, entrarei em contato com o seu escritório para verificar a data e o horário mais
convenientes.
Esperamos que entre em contato conosco em breve.
Atenciosamente,
[Assinar à mão]
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Anexo 6: Modelo de carta destacando as políticas do governo em que necessitam de mais
trabalho (para adaptação local)
(Insira o logotipo(s) do seu grupo de pacientes local)
Nome do Ministro – (verifique o título correto)
Departamento/Ministério da Saúde (o que for apropriado no seu país)
Endereço
Endereço
Endereço
Data: XXXXXX
Prezado(a) XXX (escrever à mão)
Como deve saber, a 63ª Assembleia Mundial da Saúde aprovou a primeira resolução da Organização Mundial
da Saúde (OMS) sobre hepatite viral. Este compromisso internacional para enfrentar a hepatite viral
claramente declara a necessidade de uma ação global coordenada, com o apoio de recursos dedicados. Como
um grupo de pacientes que representa as pessoas afetadas pela hepatite viral, gostaria de agradecer ao
governo pelo apoio a esta importante resolução.
Reconhecemos que o governo já realizou etapas iniciais para a prevenção e controle da hepatite viral, por
exemplo, por meio de [inserir exemplos dos programas existentes]. Entretanto, ainda há muito a ser feito
para acabar com as mortes neste país. Conforme descrito na resolução, todos os países devem desenvolver
uma abordagem estratégica integrada para a prevenção, controle e gerenciamento da hepatite viral. O
relatório solicitado pela OMS, Hepatite
viral: política global, demonstra diversas lacunas na política sobre hepatite viral neste país que precisarão ser
abordadas, como parte de uma estratégia coordenada. Áreas em que uma ação é exigida urgentemente
incluem [inserir áreas de prioridade conforme apropriado].
Estou escrevendo para solicitar uma reunião para discutir como [inserir nome do seu grupo] pode ajudar o
governo a realizar esta ação. A OMS também encoraja que os Estados-membro envolvam organizações da
sociedade civil em atividades para prevenção e controle da hepatite, e teríamos muito prazer em apoiar os
seus esforços nesta importante área.
A Aliança mundial contra a hepatite (a Aliança) é uma organização não governamental que trabalha em
parceria com a OMS para coordenar o Dia mundial da hepatite em 28 de julho, conforme estabelecido pela
resolução. A Aliança une mais de 280 grupos de pacientes com hepatite viral em mais de 60 países
globalmente. Como um destes grupos de pacientes, [inserir o nome do seu grupo] é capaz de utilizar o
conhecimento e experiência coletivamente adquiridos, a partir de esforços para a prevenção e controle da
hepatite viral realizados por governos e pela sociedade civil em todo o mundo. Também temos um
conhecimento detalhado sobre as necessidades dos pacientes neste país e ampla experiência no
fornecimento de serviços e transmissão de comunicações [adaptar com base na sua experiência específica].
Espero com muita determinação que possamos nos encontrar para discutir como podemos apoiar a resposta
do governo a esta prioridade de saúde pública. Se concordar com a reunião, entrarei em contato com o seu
escritório para verificar a data e o horário mais convenientes.
Esperamos que entre em contato conosco em breve.
Atenciosamente,
[Assinar à mão]
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Anexo 7: Uma visão da estratégia da OMS para a hepatite, de produtos da OMS aos resultados
nos países

Eixo
estratégico
1. Parceria,
mobilização e
comunicação

Produtos da OMS (atribuição)
Produtos da OMS
Apoio para o Dia mundial da hepatite
Rede de centros colaboradores
Colaborações da sociedade civil
Estratégia de mobilização de recursos

2. Dados para
políticas e ação

Estratégia de comunicação externa
Estimativas sobre os impactos da doença
Ferramentas de avaliação de impacto

Normas de investigação de epidemias e vigilância
Perfis dos países
Agenda de pesquisa
3. Prevenção
da transmissão

Orientação e ferramentas para imunização para A, B e
E
Ferramentas e normas de assistência médica segura

Ferramentas de redução de consequências
prejudiciais para usuários de narcóticos injetáveis

Estratégias para segurança de alimentos e água

4. Triagem,
assistência e
tratamento

Orientação sobre prática sexual segura
Pacote de recursos de aconselhamento e triagem
Normas de diagnóstico
Diretrizes de assistência e tratamento para hepatite B
eC
Pacote de treinamento para provedores de
assistência médica
Igualdade no acesso ao tratamento e aos
medicamentos
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Resultados nacionais (contribuição)
Estrutura operacional básica nacional
Resultado /
impacto
Planos
Resultados
Ação no Dia da
- Elevado nível de - Taxas
hepatite
conscientização
reduzidas de
novas
Centros de excelência - Ausência de
discriminação
infeções
Grupo de pacientes
nacional
Plano nacional
financiado
Estratégia de IEC
- Redução na
Estimativas sobre os
- Políticas e
mortalidade
impactos
planos
economicamente fulminante
Levantamento
devido à
eficientes
sorológico nacional
hepatite
baseados em
(s)
evidências
Centros de vigilância
sentinela
Célula de
coordenação no MoH
- Melhor
Agenda de pesquisa
qualidade de
nacional
vida para
Programações de EPI - Maior cobertura
pacientes
e SOPs
de imunização
com hepatite
- Assistência
Planos de prevenção
crônica
médica segura
de vírus transmitidos
- Prática sexual
pelo sangue
segura
Programa de
- Redução das
assistência aos
consequências
usuários de
- Redução na
prejudiciais
narcóticos injetáveis
mortalidade
Segurança de
devido à
alimentos e água
cirrose e ao
Promoção da saúde
carcinoma
Planos nacionais de
- Pacientes
hepatocelular
triagem
infectados
identificados,
Rede e SOPs
assistência
laboratoriais
fornecida e
Planos/política de
tratamento
assistência nacional
realizado
Currículo nacional
Medicamentos
essenciais na lista

