
 

Pauta de comunicação - Dia Mundial das DTNs 2023 - 

versão breve  

Este documento apresenta uma pauta de comunicação para o Dia Mundial das DTNs 2023. A 

comunicação vai se adaptar e se conformar aos distintos setores da audiência, porém este marco 

fornece a medula espinhal da comunicação para estabelecer sua coerência e consistência. As 

mensagens contidas neste documento vão se usar para informar por meio de todos os recursos 

comunicativos, conteúdos, materiais colaterais e notas informativas. 

Dia Mundial das DTNs 2023 

O Dia Mundial das DTNs 2023 oferece a oportunidade de reunir a comunidade global das DTNs 

ao redor de um único tema: um chamado à ação pela defesa de mais e melhores inversões em 

DTNs para a recuperação trás as perturbações por causa da COVID-19 e a salvaguarda das 

conquistas conseguidas com muito esforço durante as passadas décadas (são recomendações da 

publicação recente da Organização Mundial da Saúde pela defesa de investir em DTNs). 

A defesa da OMS pela inversão insta aos governos estaduais e aos financiadores internacionais a 

priorizarem a inversão em DTNs. Por isto, em 2023, a comunidade global de DTNs trabalha com 

foco conjunto, centrando o tema na mobilização de recursos. De jeito unido e conjuntamente, 

vamos conseguir advogar pela inversão e pressionar para a ação concertada e o financiamento. 

Tema da campanha 

Ação imediata. Ação conjunta. Pela inversão em Doenças Tropicais Negligenciadas. 

 

O tema serve para nos unirmos ao redor do chamado à ação e inclui a mensagem chave da OMS 

a favor da inversão (Ação imediata. Ação conjunta.). Porém, só “Ação imediata. Ação 

conjunta.”, poderia resultar geral de mais, então temos acrescentado uma petição específica: 

“inversão em DTNs”, porque precisamos tanto a ação concertada como o financiamento para as 

DTNs, se procuramos a recuperação dos graves efeitos da repercussão da COVID-19, para 

conseguirmos os objetivos do Roteiro da OMS 2030 e salvaguardarmos as conquistas 

conseguidas com muito esforço durante as décadas passadas.  

Note-se que este tema pode se usar de acordo com as necessidades: certifique-se de que tenha 

utilidade. Por exemplo, se prefere não utilizar o chamado à ação específica (“Pela inversão”) e 

usar só o chamado à colaboração e à ação (“Ação imediata. Ação conjunta.”) não tem problema. 

Lema da campanha 

Compromisso 100% para acabar com as doenças tropicais negligenciadas 

Note-se que trata-se dum movimento global de mobilização de recursos para as DTNs 

impulsionado em 2021 que vamos continuar aproveitando em nossos esforços de mobilização. 

Coloca na frente e no centro aos países e pessoas atingidas pelas DTNs. Muitas chefaturas de 

estado o tem já usado (e ainda continuam à usá-lo) no seu compromisso de agir pelas DTNs. 



 
Como sintonizam o tema e o lema da campanha Compromisso 100% 

O tema complementa a campanha Compromisso 100% e se usariam juntos: 

Ação imediata. Ação conjunta. Pela inversão em Doenças Tropicais Negligenciadas 

#Compromisso 100% para acabar com as doenças tropicais negligenciadas 

Níveis da mensagem 

Queremos segurarmos de que nossas diferentes atividades permaneçam conectadas ao redor do 

movimento global do chamado à inversão em DTNs, à mesma hora que cada organização/grupo 

acrescenta sua própia mensagem para afinarla segundo uma doença o zona. 

Por isto temos dividido a mensagem em dois níveis: 

1. Mensagem central: teria de ser colocada na frente e no núcleo de todos os níveis de 

comunicação. Por si só, se utiliza em contextos amplos/de alto nível, por exemplo, num 

chamado à ação central, nas páginas principais de conteúdo do site web, nos pontos para 

tratar na mídia. Também será a base sobre a qual edificar qualquer outra mensagem 

específica. 

2. Mensagem específica: para maior incidência se trata-se de certas doenças o zonas 

concretas. Podem-se usar pautas específicas, argumentos relevantes localizados, dados e 

provas que acrescentam a mensagem central. Para mais informação sobre as pautas, 

pode se dirigir aqui. 

Mensagem central 

Esperança/agência 

Incríveis avanços mostram como é possível pôr fim as DTNs 

• Na última década temos observado avanços incríveis contra as doenças tropicais 

negligenciadas (DTNs), um grupo de 20 doenças as quais debilitam, desfiguram e podem 

resultarem letais. 

• Quarenta e seis países tem eliminado pelo menos uma DTN, numerosos países tem 

eliminado dois, três o até quatro DTNs. 

• Em 2020, diminuiu até 600 milhões o número de pessoas requerindo uma intervenção por 

causa de DTNs1*. 

 

1*Todos os dados e provas provém de WHO’s case for investment 



 
• O compromisso nacional e internacional para o control, a eliminação e a erradicação das 

DTNs, tem acelerado o avanço contra objetivos de doenças específicas, mostrando como 

é possível alcançar algumas das comunidades mais empobrecidas e distantes do mundo 

por meio de programas criativos e acessíveis. 

Obstáculo/problema 

Os esforços por abordar as DTNs são uma historia de sucesso da saúde global, porém, a 

repercussão da pandemia COVID-19 ameaça as conquistas duramente alcançadas 

• A COVID-19 tem repercutido nos sistemas de saúde do mundo inteiro e os programas de 

DTNs tem resultado especialmente prejudicados. 

• De acordo com o terceiro inquérito global da OMS, os serviços relacionados com as DTN 

foram os mais adversamente afectados pela pandemia, tendo quase metade dos países 

inquiridos comunicado os impactos e as alterações nos comportamentos de cuidados de 

saúde das populações afectadas*. 

• Entre os serviços da NTD, as actividades de abrangência comunitária, incluindo 

campanhas de quimioterapia preventiva, têm sido os mais afectados pela pandemia*. 

Houve uma diminuição de 34% na administração em massa de medicamentos em todo o 

mundo em 2020, em comparação com 2019*. Apesar do aumento de 8% na cobertura em 

2021, os níveis permanecem muito mais baixos do que antes da pandemia e comparáveis 

com os de há dez anos atrás. 

• Isto representa uma séria ameaça à capacidade da comunidade mundial para conseguir 

as metas estabelecidas no Roteiro da OMS sobre DTNs e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável para reduzir num 90% para 2030 o número de pessoas 

requerindo uma intervenção por DTN.  

*Todos os dados e provas provém de WHO’s case for investment 

Oportunidade/necessidade 

Tanto a ação concertada como o financiamento para las DTNs são necessárias se 

queremos conseguir as metas do Roteiro da OMS para as DTNs de 2030 e preservar as 

conquistas duramente adquiridas nas últimas décadas. 

• A actividade pós-COVID-19 foi retomada, mas o financiamento sustentado é essencial 

para permitir a recuperação total 

Benefícios 

Pôr fim as DTNs tornará mais resilientes nossos sistemas de saúde e o mundo será um 

lugar mais seguro e mais equitativo 



 
• A inversão em programas para DTNs tem um efeito de ondulação na sociedade. Conduz à 

melhores resultados na educação, saúde e emprego, transforma vidas e comunidades. 

Contribui para reduzir a desigualdade de género, o estigma e a doença e mortalidade 

evitáveis. 

• A inversão em abordar as DTNs concorda com a inversão em equidade e o acesso 

equitativo à saúde. As DTNs são doenças da pobreza, pelo que fortalecendo a 

acessibilidade aos sistemas de saúde para as pessoas mais empobrecidas do mundo é 

em si só uma forma de fortalecer as comunidades, assim como também as respostas 

nacionais à doenças concretas, bem como à precariedade da saúde em geral. 

• A COVID-19 mostrou a importância chave da inversão em sistemas de saúde públicos que 

podam dar resposta às doenças endémicas como também as DTNs e à mesma hora 

tornar o mundo mais resiliente frente as pandemias. A inversão em DTNs é sobretudo 

inversão em sistemas de saúde de cobertura universal assim como na resiliência das 

comunidades. Quando temos ao dispor sistemas de saúde fortes, bem como comunidades 

fortalecidas, as doenças letais mais curáveis tem muita menor margem de manobra. A 

população e a economia viram-se más resilientes, isto resulta em frutos tangíveis para 

toda a população mundial, nao só dos países com DTNs endémicas. A inversão inteligente 

desde o começo pode pouparmos milhares de millões. 

• A inversão para lidar com as DTNs é altamente rentável. Um informe de inversão para pôr 

fim as DTNs publicado em 2017 calculou que a quimioterapia preventiva resultou num 

benefício neto para as pessoas atingidas de 25 dólares por cada dólar investido*. 

Chamado à ação 

Acabar com as DTNs durante nosso lapso de vida é possível-o momento é agora para os 

líderes se comprometerem através da assinatura da Declaração de Kigali sobre DTNs 

• Ninguém deveria sofrer doenças evitáveis e tratáveis quando existem donações de 

medicamentos ao seu dispor. 

• Estamos ante uma grande oportunidade de mudar as vidas das pessoas atingidas de 

DTNs. 

• Precisamos atuar já y atuar conjuntamente. Conjuntamente instamos aos líderes de todo 

o mundo à agir pela inversão em doenças tropicais negligenciadas, através da 

assinatura da Declaração de Kigali sobre DTNs e um acordo de compromissos. 

• Notamos a destacável liderança de Botsuana, Djibouti, Etiopia, Malavi, Nigeria, Papua 

Nova Guiné, Ruanda, República Unida da Tanzânia, Timor Leste, Uganda e Vanuatu, além 

da Bélgica, Canadá, Alemanha, Japão, Suíça, EAU, Estados Unidos e o Reino Unido, os 

quais já assinaram a Declaração de Kigali e instamos a outras Chefaturas de Estado a 

endossá-la. 



 
• As DTNs são evitáveis o tratáveis, pelo que está em nossas mãos pôr-les fim. 

• Nosso compromisso é 100% para pôr fim as doenças tropicais negligenciadas. 

Mensagens de apoio/mais detalhes sobre a Declaração de Kigali sobre DTNs 

• A Declaração de Kigali sobre DTNs é uma Declaração política de alto nível que coloca no 

centro a capacidade dos países no relativo aos programas sobre DTNs, integração e 

colaboração intersetorial para garantirem a sustentabilidade de tais programas no longo 

termo. A Declaração de Kigali oferece a oportunidade de mobilizarmos a vontade política, 

o compromisso comunitário, recursos e a ação necessária para acabar com o sofrimento 

desnecessário causado pelas DTNs. 

• Trabalhando em conjunto, adoptando uma abordagem centrada nas pessoas e 

trabalhando entre setores dum jeito integrado, podemos pôr fim as DTN e alcançar os 

alvos do Roteiro da OMS para as DTN 2030. Para os líderes, é agora o momento de 

demonstrar o seu compromisso 100% para acabarem com as NTD e subscreverem seus 

compromissos. 

• Os compromissos contribuirão para aliviar o sofrimento desnecessário, reduzindo as 

causas de pobreza relacionadas com a saúde e tornando nossos sistemas de saúde mais 

resistentes, bem como para tornar o mundo um lugar mais equitativo e seguro. 

• E essencial que os países continuem a liderarem e a demonstrarem sua capacidade de 

acabar com as DTN se quisermos continuar a ver resultados tangíveis em grande escala. 

• Conjuntamente, instamos as lideranças de todo o mundo a assinarem a Declaração de 

Kigali sobre DTNs e a subscrever compromissos. Las DTNs son prevenibles o tratáveis, 

pelo que está em nossas mãos pôr-les fim.  


