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Isto é hepatitite…

Tema e slogan da campanha
Como a situação da hepatite é diferente dependendo do país, precisamos de um tema abrangente, amplo
o bastante para conciliar as mensagens locais desenvolvidas por ONGs, governos e outras organizações
participantes, e, ao mesmo tempo, relacionar claramente as atividades ao redor do mundo como parte do
Dia Mundial da Hepatite.

Isto é hepatite...
Portanto, "Isto é hepatite…" foi escolhido como o tema para
o Dia Mundial da Hepatite deste ano. Esse tema nos permite
enfocar nos diferentes aspectos da hepatite e no seu impacto
nas pessoas. É um desenvolvimento do conceito "Sou o
número 12?" e foi apresentado pela Aliança no ano passado.
Além disso, o slogan escolhido para acompanhar o tema "Isto
é hepatite…" foi:
Know it. Confront it. Hepatitis affects everyone,
everywhere. (Tradução a ser confirmada pela OMS)

Materiais da campanha
Have r á dois c onjunto s de
materiais. Um deles será o de
materiais oficiais da OMS (por
exemplo, cartazes), que usarão o
tema abrangente e o slogan.
Esses materiais ficarão
disponíveis para que todos façam
o download no site da OMS e
possam utilizá-los, e terão o
logotipo da OMS. Os materiais do
segundo conjunto serão
produzidos pela Aliança e terão

exatamente a mesma aparência
que os materiais da OMS, para
que seja percebido claramente
que eles fazem parte da mesma
campanha, mas poderão ser
personalizados. Então, por
exemplo, você poderá incluir suas
mensagens locais e suas próprias
informações de contato. Eles
terão o logotipo da Aliança, em
vez do logotipo da OMS, porque
podem ser personalizados e a

BLOG
Como par te do projeto de
renovação do site da Aliança,
criaremos uma nova página de
blog que se transformará em
uma divulgação dos blogueiros
com hepatite ao redor do mundo.
Novos blogueiros são muito bem-vindos e podem se
juntar a nós ao vincular seus blogs atuais a nossa
nova página. Desta maneira, poderemos promover o
trabalho deles.
Se você conhecer algum blogueiro de qualquer país, que
escreva em qualquer idioma e estaria interessado em
fazer parte do projeto, envie os dados de contato desse
blogueiro para contact@worldhepatitisalliance.org

OMS não deseja que seu logotipo
seja utilizado em materiais que
não foram totalmente aprovados.
Você poderá personalizá-los online usando uma ferramenta
simples, e depois salvá-los em um
f o r m a to p a r a e nv i a r p a r a
impressão. Eles estarão prontos
para personalização e download
em nosso site até o final de abril.

De acordo com as
orientações
da
Organização Mundial da
Saúde em Genebra, todos
os escritórios nacionais
devem participar do Dia
Mundial da Hepatite.
Para garantir que isso acontecerá, gostaríamos de
relembrá-lo que entre em contato com o escritório
da OMS em seu país e pergunte qual é o
planejamento para o Dia. Isso também pode ajudá-lo
a interagir com o governo, pois os escritórios da OMS
geralmente têm relações muito próximas com os
Ministérios da Saúde.
Você pode encontrar as informações de contato de
c a d a e s c r i t ó r i o n a c i o n a l e m : h t t p : //
worldhepatitisalliance.org/Libraries/2010_WHD_
Postcards/WHO_Offices_contacts_1.sflb.ashx
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Temos o prazer de dar as boas-vindas
aos novos membros da Aliança:

Isto é hepatitite…

Public Awareness for Healthful Approach for Living (PAHAL)
Índia
diwakartejaswi@yahoo.com
Membro sem direito de voto (Região do Sudeste da Ásia)
Patient Welfare Foundation
Bélgica
info@hepatitisc.be
Membro sem direito de voto (Região da Europa)
Hope Life Cooperation
Gâmbia
hlclife@yahoo.com
Membro sem direito de voto (Região da África)
Hep Help Klub
Eslováquia
vesna@nextra.sk
Membro sem direito de voto (Região da Europa)

Discriminação no ambiente de trabalho (China)
Há 93 milhões de pessoas que
vivem com hepatite B e 40 milhões
com hepatite C na China. Apesar do
número de pessoas, a discriminação
contra a hepatite B e C é comum 45% dos infectados foram
discriminados no local de trabalho
e 10,55% foram impedidos de
frequentar a escola ou a
universidade. Muitas pessoas,
demitidas simplesmente por ter
hepatite, cometeram suicídio (ou até
mesmo assassinaram seus
empregadores). Acredita-se
amplamente que a HBV ou a HCV
possa ser transmitida por meio de
abraços, beijos ou talheres
compartilhados. Essa visão

distorcida é criada por propagandas
falsas ou pouco conhecimento
sobre saúde pública. O governo
está tentando acabar com a
discriminação contra a hepatite e
proibiu exames obrigatórios de
HBV, solicitados por escolas,
universidades e empregadores.
Apesar dos esforços, a
conscientização pública e a
exatidão das informações sobre a
hepatite são baixas.
Na linha direta da Inno, ajudamos
pessoas que vivem com hepatite a
fazer valer os seus direitos e atender
as suas necessidades psicológicas.
Em uma ocasião, uma funcionária
de fábrica nos ligou pedindo

orientação sobre o que poderia
fazer para se proteger e não ser
infectada por sua colega de quarto,
que tinha HBV e havia dado um
beijo no rosto dela. Em outro caso,
um funcionário ligou para perguntar
como poderia mentir para o seu
empregador porque eles fariam um
exame de sangue nos funcionários
para tornar a fábrica "Live de
Hepatite". Em ambos os casos,
ajudamos os funcionários a lidar
com o medo e o tratamento injusto.
Por Dee Lee, Diretor da Inno
Community Development
Organisation.

Conscientização: maratona em Hong Kong
Além de competir pelo melhor tempo na corrida,
os competidores também promoverão a antidiscriminação - Pela primeira vez neste ano, um
grupo de corredores participará da Maratona de
Hong Kong 2011 para promover o conhecimento
sobre a hepatite B no mundo e ajudar a acabar
com a discriminação. O porta-voz Xiao Zhenhua
disse que eles correram em 13 cidades na China
continental, sendo que Hong Kong é a 14ª. É o
primeiro passo: “a discriminação não pode ser
eliminada da noite para o dia”.

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:

Isto é hepatitite…

A reunião de 2011 da
European Association for the
Study of the Liver (EASL*),
realizada recentemente em
Berlim, foi muito movimentada,
trazendo uma série de dados
interessantes sobre os últimos
desenvolvimentos na área de
hepatite.

Peru

No Peru, a Asociación
Ciudadana de lucha contra
la Hepatitis e o Ministério
da Saúde peruano estão
planejando a realização de
uma
campanha
abrangente, que será
d i re c i o n a d a p a r a o s
profissionais da saúde e a
população em geral. A
mídia nacional e local se
envolverá e as mensagens

sobre o Dia Mundial da Hepatite também serão
divulgadas por DJs de rádios. Folhetos e panfletos
serão distribuídos, e haverá um incentivo para a
vacinação contra a hepatite B e os exames para
detectar a doença. Além disso, a Asociación
Ciudadana, ao lado da Aliança, atualmente está
tentando reservar espaços em outdoors para exibir
cartazes com o tema da campanha deste ano (Isto é
hepatite...) em Lima.

O congresso teve a participação de mais de 8 mil pessoas, e a
Aliança foi convidada a fazer uma apresentação em um de seus
simpósios: Hepatite Viral, um Chamado à Ação, e a se pronunciar
na conferência de imprensa oficial, que abriu o evento, para
mostrar a perspectiva do paciente. Além disso, ao longo de
quatro dias, a Aliança realizou reuniões importantes com grupos
de pacientes europeus, especialistas e pesquisadores
importantes, sede da OMS, CDC e patrocinadores atuais/
potenciais.
Para obter mais informações sobre o congresso e um resumo
do evento, clique no link a seguir: http://www.easl.eu/_theinternational-liver-congress/general-information
* A EASL é a maior sociedade de médicos e cientistas dedicada
a doenças hepáticas na Europa. Estamos contentes em
comunicar que no mês passado, a EASL renovou seu
compromisso de se reunir à Aliança na luta contra a hepatite viral.

A Aliança Mundial da Hepatite lamenta imensamente a morte inesperada do Professor Blumberg.
O seu trabalho na identificação do vírus da hepatite B foi essencial na luta contra a hepatite
crônica. A decisão, tomada pelos 193 Estados-Membros da Organização Mundial da Saúde
em maio do ano passado, de marcar o seu aniversário, no dia 28 de julho, como o Dia Mundial
da Hepatite é uma demonstração do quanto ele era estimado mundialmente. A Aliança se
sentiu extremamente honrada por ter tido o Professor Blumberg como um membro do Painel
de Saúde Pública e gostaria de expressar suas condolência para sua família.

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

