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Dia Mundial da Hepatite 2010

Isto é hepatite…

Avanços importantes
A Aliança Mundial contra a Hepatite (WHA) fez grandes progressos no mês que passou. Em especial, o Conselho Executivo
(CE) da Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou à Assembleia Mundial da Saúde, após um intenso lobby, tanto da
WHA como de associações de pacientes do mundo inteiro, a promulgação de uma resolução sobre hepatite viral.
Desde a última edição, a WHA vem se
mantendo em contato com diversos
indivíduos dispostos a participar
do novo website global e do blog
compartilhando suas experiências
com a hepatite viral. A WHA gostaria
de agradecer a todos aqueles que
se candidataram a participar. As
solicitações estão sendo avaliadas e os
candidatos serão contatados em breve.
Você já deve ter recebido todos os
pôsteres e impressos do Dia Mundial
da Hepatite 2010. Para a WHA, é

muito importante saber como você
pretende utilizar este materiais. Envie
fotos e informações ao conselheiro
responsável por sua região.
Faltam apenas três meses para o dia
19 de maio. seu planejamento para o
Dia Mundial da Hepatite já deve estar
bem adiantado. Para inspirar você,
a WHA traz aqui algumas dicas de
ideias e eventos que você poderá
empregar em sua campanha de
mídia para o Dia Mundial. (A página
2 contém mais informações.)

CE da OMS promulga resolução sobre hepatite viral
Conseguimos uma importante
vitória. Após intenso lobby da
WHA e de grupos de pacientes,
os 34 estados-membros do CE da
OMS recomendaram à Assembleia
Mundial da Saúde, que será realizada
em maio, a promulgação de uma
resolução sobre hepatite viral.
Patrocinada pelo Brasil e copatrocinada
pela Indonésia e pela Colômbia, a
resolução respaldará o Dia Mundial
da Hepatite no mundo inteiro, dando
foco a iniciativas de conscientização,
tanto internacionais como em países
específicos. A recomendação desta
resolução é uma grande vitória para
os grupos de pacientes que vêm
trabalhando incansavelmente para
promover a conscientização e melhorar
as vidas das pessoas que vivem com
hepatite B ou C no mundo inteiro.
No ano passado, o debate sobre
hepatite viral na Assembleia Mundial
da Saúde foi adiada devido ao surto do
vírus H1N1, mas agora a resolução será
debatida pelos 193 estados-membros
da OMS na 63ª Assembleia Mundial da
Saúde, que será realizada em Genebra
entre os dias 17 e 21 de maio de 2010.
Assim, existem grandes possibilidades
de que a resolução seja discutida no
próprio Dia Mundial da Hepatite.
Se aceita pela assembleia, a resolução:

• Afirmará claramente que a hepatite viral
passou a ser uma prioridade global a
ser enfrentada no mundo inteiro

• Gerará vários financiamentos para
atividades de coordenação de
respostas à hepatite viral em nível
global patrocinadas pela OMS

• Assinalará um claro compromisso dos
governos de reforçar suas atividades
contra a hepatite viral. Os grupos de
pacientes poderiam então incentivar
mudanças de políticas e práticas nos
países em que atuam
Charles Gore, Presidente da WHA, apelou
diretamente aos delegados na reunião
do CE em Genebra, esclarecendo que
estava ali falando em nome de centenas
de grupo de pacientes e de 500 milhões de
pessoas que vivem com hepatite B ou C.
“Hoje pedimos a vocês que mostrem
a iniciativa coletiva necessária para
reduzir as mortes. A hepatite viral não
respeita fronteiras, não discrimina
raças e não reconhece o potencial de
um recém-nascido. A Aliança Mundial
contra a Hepatite vem aqui pedir uma
resolução sobre hepatite viral que
reconheça explicitamente a necessidade
de agir... uma resolução que produza
resultados. Pedimos isto porque fomos
atingidos por estas doenças, porque
somos representados por vocês, porque
somos cidadãos. Somos 1/12 avos da
população mundial.”

Notícias de Atualizações
Regionais

Número 05 da
Newsletter da WHA

Faltam apenas três meses para o
dia 19 de maio, e a WHA gostaria de
saber o que você vem planejando
para comemorá-lo. Compartilhe com
o conselheiro responsável por sua
região, para que todos possamos saber
tudo aquilo que você vem fazendo.

Se quiser que as suas próximas
iniciativas sejam mostradas em
uma edição futura desta newsletter,
entre em contato conosco. O
número 5 da Newsletter da WHA
será disponibilizado na véspera do
Dia Mundial da Hepatite 2010.

O texto da resolução original foi
modificado e, em sua forma atual,
propõe comemorar o Dia Mundial da
Hepatite no dia 28 de julho, aniversário
de Baruch Blumberg, mas esta mudança
e o restante da resolução têm de ser
aprovados pela Assembleia Mundial
da Saúde, que só será realizada depois
de maio. Logo, o Dia Mundial da
Hepatite 2010 será realizado conforme
planejado no dia 19 de maio.
Como a Assembleia Mundial da
Saúde está se aproximando, a WHA
frisará junto a todos os delegados a
importância do Dia Mundial da Hepatite
como um foco de conscientização e
de estratégias de controle da doença.
Nos últimos três anos, a comunidade
de hepatite aumentou enormemente a
visibilidade do Dia Mundial da Hepatite.
Com esta resolução, poderemos
promovê-lo ainda mais, incentivando
a OMS e governos do mundo inteiro a
participarem de atividades futuras.
A WHA continuará a tratar com a WHO
e com estados-membros para garantir
um bom resultado na Assembleia
Mundial da Saúde e, em breve, procurará
todos os grupos-membros trazendo
novas informações sobre como
podem contribuir e fazer a diferença.
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O que você está planejando para o Dia Mundial da Hepatite?

Isto é hepatite…

Desde 2008, mais de 600 eventos foram organizados em torno do Dia Mundial da
Hepatite. Milhares de pessoas se reuniram na luta contra a hepatite viral.
A mídia é vital para promover o Dia Mundial
da Hepatite e para conscientização. Para
atrair a mídia para seus eventos, procure:

• Convidar jornalistas assim que o evento
estiver preparado e enviar lembretes
alguns dias antes da data marcada.

• Se possível, associar o seu evento
com outras notícias. Neste ano,
o debate sobre a resolução da
Assembleia Mundial da Saúde
poderá servir como ‘gancho’.

• Trazer fotógrafos ou crie oportunidades
para que os jornalistas tirem fotos.
Se houver fotos para colocar na
matéria, os jornalistas poderão ter
mais interesse em cobrir o evento.

• Incentivar estações de rádio e TV
havia cobrir os eventos. A presença de
celebridades locais ou profissionais
de saúde para entrevistar aumentará
o interesse dos noticiários em cobrir
o evento.

• Preparar comunicados à imprensa
anunciando seu evento. Informe aos
jornalistas o que vai acontecer e quem
vai participar. Se quiser orientação sobre
como elaborar comunicados à imprensa,
você encontrará alguns exemplos no kit
do Dia Mundial da Hepatite

O kit do Dia Mundial da Hepatite, que você receberá em breve, também conterá novas ideias e dicas.
E não deixe de nos contar seus planos no endereço contact@worldhepatitisalliance.org

Em destaque
Neste mês, Emília Rodrigues contará
o que o SOS Hepatites Portugal vem
fazendo para dar destaque ao problema
da hepatite viral.

“Caixão cedido pela agencia funerária.
Cadáver cedido pela falta de um rastreio!
E você? Sabe se tem hepatite?
Faça o rastreio!”

O que você vem fazendo recentemente?

O que as hepatites virais significam
para você?

Estamos organizando uma campanha
de conscientização para atingir pessoas
jovens. Nesta iniciativa, estamos visitando
escolas para desmistificar a hepatite.

Como vocês comemoraram o Dia
Mundial da Hepatite em 2009?
O SOS Hepatites Portugal coordenou a
projeção do lema ‘Sou o número 12?’ em
quatro cidades: Chaves, Porto, Coimbra
e Lisboa. Em duas delas, a campanha de
projeção foi acompanhada de caixões
com faixas com os seguintes dizeres:

Coordenadores
de Apoio Regional
África/Mediterrâneo Oriental

africa@worldhepatitisalliance.org

Australásia

australasia@worldhepatitisalliance.org

Europa

europe@worldhepatitisallliance.org

América Latina

latinamerica@worldhepatitisalliance.org

América do Norte

northamerica@worldhepatitisalliance.org

Sudeste Asiático

southeastasia@worldhepatitisalliance.org

Pacífico Ocidental

westernpacific@worldhepatitisalliance.org

Para outras regiões,
entre em contato com

contact@worldhepatitisalliance.org

A hepatite viral é o maior problema do
século 21.

O que a WHA pode fazer para ajudá-lo?
Ao participar da campanha ‘Isto é
hepatite…’ nós trabalhamos e, com
isso, nossa voz se torna mais forte.

Qual o principal conselho que você
daria a outros grupos de pacientes
pelo mundo?

hepatite viral são as únicas formas de
ajudar a reduzir o número de casos de
hepatite que pioram e causam cirrose.
Quais os seus planos para o dia 19 de maio
de 2010?
Planejamos fazer testes nas
ruas e participar de campanhas
de conscientização.

Quais as campanhas de
conscientização que mais inspiraram
você?
Globalmente, a campanha ‘Sou o número
12?’ foi realmente inspiradora. No país,
as campanhas que despertam interesse
nos jovens são sempre inspiradoras.

Divulgar! Divulgar! Divulgar! Chamar a
atenção do público e conscientizar sobre

Presidente
Charles Gore
The Hepatitis C Trust
(Reino Unido)
charles.gore@worldhepatitisalliance.org
África/Mediterrâneo Oriental
Abdelhamid Bouallag
SOS Hépatites
(Argélia)
hamidboualeg@yahoo.fr

Australásia
Helen Tyrrell
Hepatitis Australia
(Austrália)
helen@hepatitisaustralia.com

Europa
Achim Kautz
Deutsche Leberhilfe
(Alemanha)
akautz@leberhilfe.org

América Latina
Raquel José
Não-executivo e interino
Aliança Mundial contra a Hepatite
raquel.jose@worldhepatitisalliance.org

América do Norte
Chris Taylor
NASTAD
(EUA)
ctaylor@nastad.org

Pacífico Ocidental
Zhao Wang
Fundação Chinesa para
Prevenção e Controle da Hepatite
(China)
wz@cfhpc.org

