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ÍndiceNota da Sede Africana
Caros leitores,

A EDCTP iniciou 2010 com grande vigor e enfoque nos objectivos estratégicos 
da parceria. Este número do boletim informativo dá a conhecer os pontos 
altos das actividades do primeiro trimestre do ano. É feito um resumo sobre 
a iminente segunda reunião conectando a cadeia com destaque para a união 
das agendas da investigação clínica e do desenvolvimento da saúde em 
África. As actas desta reunião tão importante irão servir de complemento à 
preparação das acções futuras da EDCTP ao abordar a ligação crítica entre a 
investigação e o desenvolvimento. 

Nesta edição, a família EDCTP dá as boas-vindas aos novos membros do 
Conselho da Parceria e apresenta a sua gratidão aos antigos membros pela sua dedicação e 
inestimáveis contribuições para o programa da EDCTP. Queremos ainda chamar a atenção 
do leitor para o relatório do Centro Suíço para a Saúde Internacional do Instituto Tropical da 
Suíça no seguimento de uma avaliação interna do programa da EDCTP. Valorizamos este tipo 
de feedback aberto e construtivo e agradecemos a todos os intervenientes da EDCTP que 
contribuíram para este exercício.

A EDCTP lançou outra ronda de convites à apresentação de propostas a 22 de Fevereiro 
de 2010. Esta nova ronda inclui três convites: Bolsas de Estudo para Quadros Superiores 
autónomas, Bolsas de Estudo para Quadros Superiores ligadas às redes regionais de excelência 
e bolsas para apoiar a criação e reforço de Comissões Éticas Nacionais Africanas (CENs) 
ou de Conselhos de Revisão Institucional (CRIs). São também descritos os novos projectos 
adicionados aos cada vez mais perfis do projecto da EDCTP. Em destaque nesta edição surge 
o lançamento do Consórcio da África Oriental para a Investigação Clínica (EACCR) e da Rede 
de Ensaios de Excelência na África Austral (TESA), redes de excelência regional, actualizações 
do Registo Pan-Africano de Ensaios Clínicos (PACTR) e as actividades de colaboração entre a 
EDCTP e o COHRED nas actividades de revisão ética e identificação da capacidade reguladora. 
Além disso, informamos o leitor sobre as nossas actividades contínuas de trabalho em rede 
e desenvolvimento de capacidades em África e sobre a visita à Rede da África Central para a 
Tuberculose, VIH/SIDA e malária para a realização de ensaios clínicos (CANTAM) e a outros 
parceiros nos Camarões. 

Queremos agradecer aos intervenientes da EDCTP o apoio ininterrupto à Parceria na luta contra 
o VIH/SIDA, tuberculose e malária.

Michael Makanga
Director da Colaboração Sul-Sul e Director da Sede Africana

Nota da Sede Africana

Eventos
Conectando a Cadeia II: Unir a Investigação • 
e o Desenvolvimento

Informação sobre a Governação da EDCTP
O CP dá as boas-vindas aos novos membros• 
Avaliação Interna da EDCTP 2003-2009• 

Notícias sobre Convites à Apresentação 
de Propostas e Bolsas

Convites abertos à apresentação de • 
propostas: 

Bolsas de Estudo para Quadros Superiores• 
Bolsas de Estudo para Quadros Superiores • 
NoE
Ética• 
Concurso para especialistas• 

Projectos financiados• 

Foco nos bolseiros EDCTP
Lançamento das Redes de Excelência para • 
os ensaios clínicos EACCR e TESA 
Análises de dados recentes revelam avanços • 
positivos para o PACTR

Reuniões e Visitas
A EDCTP visita os locais CANTAM nos • 
Camarões
Reforçar a Inovação Farmacêutica em África• 

Eventos

Conectando a Cadeia II:  
Unir a Investigação e o Desenvolvimento

A EDCTP planeia uma reunião com os representantes chave das agências Nacionais de 
Desenvolvimento Europeias ou as suas equivalentes para explorar estratégias pragmáticas 
e viáveis para uma colaboração mais eficaz de acordo com as Declarações de Paris (2005) 
e Bamako (2007). A reunião irá ter lugar a 9 de Junho de 2010, na Fundação Universitária 
em Bruxelas, Bélgica, e o debate será sobre a melhor forma de coordenar as agendas da 
investigação clínica e do desenvolvimento da saúde em África de modo a facilitar uma 
entrega eficaz de intervenções.  

O objectivo da reunião é informar as agências de Desenvolvimento europeias da relevância 
do programa da EDCTP para a agenda de desenvolvimento da saúde destas agências em 
África, compreender melhor as lacunas existentes entre as actuais agendas de investigação 
e desenvolvimento e os obstáculos a uma colaboração optimizada, explorar como alcançar 
um desenvolvimento de capacidades e trabalho em rede integrados e explorar como os 
resultados dos ensaios clínicos podem ser usados de formas mais coordenadas e eficazes, 
promovendo a tradução dos resultados em políticas. 
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Informação sobre a Governação da EDCTP

Avaliação Interna da EDCTP 
2003-2009

O CP dá as boas-vindas aos novos membros

A EDCTP dá as boas-vindas aos dois novos 
membros do Conselho da Parceria (CP), o 
Professor Tumani Corrah e o Professor Robert 
Sauerwein. Os dois novos membros trazem 
para o Conselho um vasto conhecimento 
nas áreas da tuberculose e da malária, 
respectivamente, e o início de funções oficial 
foi em Janeiro de 2010. Depois de quatro 
anos de serviço, o Professor Peter Kremsner 
e o Professor Richard Adegbola deixaram o 
CP em Dezembro de 2009, para dar lugar a 
novos membros. A EDCTP agradece a sua 
dedicação e contribuições inestimáveis para o 
programa da EDCTP. 

O Professor Tumani Corrah (CBE) é o Director 
da Unidade e Presidente do Conselho 
Executivo do Conselho de Investigação Médica 
(MRC) da Gâmbia e Professor Convidado na 
Universidade de Oxford. Já esteve ao serviço 
da EDCTP em vários cargos ao longo dos 
anos, incluindo como membro da Comissão 
Coordenadora dos Países em Vias de 
Desenvolvimento (DCCC). Os mais de vinte 
e cinco anos de trabalho de investigação a 
nível sénior em África nas doenças tropicais e 
infecciosas do Prof. Corrah trazem um elevado 
nível de conhecimento científico, clínico e de 
trabalho em rede para o Conselho da Parceria. 
Os seus interesses são a investigação 
clínica, o reforço de capacidades e a ética da 
investigação, com particular incidência na 
área da tuberculose (diagnóstico precoce; 
diagnóstico da TB em situações difíceis, tais 

como doentes com VIH e baixas contagens de 
CD4; e encurtar a duração do tratamento da 
TB). O Prof. Corrah também tem interesse no 
VIH e na malária e trabalha actualmente em 
várias comissões de organizações, tais como 
a Rede Africana de Investigação da SIDA, o 
Grupo de Missão da OMS para o controlo da 
TB em África, a Real Sociedade de Medicina 
Tropical e Higiene e a Agenda de Investigação 
para a Erradicação da Malária. Em 2007, 
foi-lhe concedido o título honorário de 
Comandante da Ordem do Império Britânico 
(CBE) na lista de honra de Sua Majestade, 
a Rainha Isabel II, em reconhecimento pela 
sua longa e notável carreira como médico 
consultor, investigador e líder. O Prof. Corrah 
deseja continuar a contribuir para a visão da 
EDCTP: encorajar os cientistas africanos a 
liderar os ensaios clínicos tão prementes na 
África subsariana. 

O Professor Robert Sauerwein é o Chefe de 
Divisão de Parasitologia Médica e do Centro 
de Estudos Clínicos da Malária (CCMS), 
Nijmegen, e Professor Catedrático de 
Parasitologia Médica. Tem ainda experiência 
comprovada como investigador clínico 
no desenvolvimento da vacina contra a 
malária e uma longa experiência em estudos 
epidemiológicos em África. Os seus interesses 
são na área do desenvolvimento e realização 
de investigação e ensaios clínicos na malária 
em África, em particular, nos testes clínicos 
das vacinas contra a malária, correlatos 

imunes de protecção e indução de imunidade 
protectora. O Prof. Sauerwein tem sido 
membro de várias comissões, tais como a 
Comissão Coordenadora Científica da AMANET 
e, actualmente, é membro da Comissão 
MALVAC da OMS e da Comissão Consultiva 
Científica do Instituto de Vacinas da Suíça. 
É também membro do conselho do WOTRO 
Ciência para o Desenvolvimento Global, 
presidente eleito da Sociedade Neerlandesa 
de Parasitologia e está envolvido activamente 
em várias redes de trabalho europeias nesta 
área.  
 

 
 
Em Julho de 2009, a EDCTP encarregou o 
Centro Suíço para a Saúde Internacional do 
Instituto Tropical da Suíça de levar a cabo 
uma avaliação interna do programa da EDCTP, 
desde a sua criação até 2009. O objectivo da 
avaliação era medir o progresso da EDCTP 
até ao final de 2009 e reunir opiniões sobre a 
direcção futura.  

A família EDCTP agradece a todos aqueles 
que participaram e volta a assegurar a todos 
os envolvidos que a sua participação não 
terá sido em vão, uma vez que a EDCTP 
irá analisar todas as valiosas sugestões. Os 
resultados desta análise estão disponíveis no 
site da EDCTP (www.edctp.org).

Notícias sobre Convites à Apresentação de Propostas e Bolsas

Convites abertos à apresentação de propostas

Bolsas de Estudo para Quadros Superiores

Fundos disponíveis: € 1,200,000
Número de projectos a financiar: 6 projectos
Data de início de candidatura:  22 de 
Fevereiro de 2010
Data limite de candidaturas: 28 de Junho de 
2010

Bolsas de Estudo para Quadros Superiores 
ligadas às redes regionais de excelência 
(NoEs)

Fundos disponíveis: € 800,000
Número de projectos a financiar: 4 projectos
Data de início de candidatura: 22 de Fevereiro 
de 2010
Data limite de candidaturas: 28 de Junho de 
2010

Objectivo das bolsas
Através destes convites, a EDCTP pretende 
identificar e apoiar investigadores de quadros 
superiores capazes de criar e de liderar 
grupos de investigação em instituições 
da África subsariana, competitivos a nível 
internacional e capazes de obter bolsas de 
organismos financiadores internacionais. 
Estas bolsas estão disponíveis para 

investigadores que já desenvolvam trabalho 
em África e para aqueles que procuram voltar 
ao continente (bolsa de reingresso). Com a 
Bolsa de Estudo para Quadros Superiores, a 
EDCTP tem como objectivo contribuir para a 
construção de uma capacidade sustentável 
através da formação e trabalho em rede com 
ligação às redes de excelência regionais com 
apoio da EDCTP na África subsariana.

Criação e reforço de Comissões Éticas 
Nacionais Africanas (CENs) e de 
Conselhos de Revisão Institucional 
(CRIs)

Fundos disponíveis: € 750,000
Número de projectos a financiar: 15 projectos
Data de início de candidatura: 22 de Fevereiro 
de 2010
Data limite de candidaturas: 28 de Junho de 
2010

Objectivo da bolsa
A EDCTP deseja promover a criação e o 
reforço de Comissões Éticas Nacionais 
(CEN) e de Conselhos de Revisão 
Institucional (CRI) que sejam competentes 
e independentes. Encorajam-se os CEN e 
os CRI a se estabelecerem administrativa 

e financeiramente, de modo a garantir um 
desempenho optimizado e sustentável para 
além do financiamento da EDCTP. O reforço 
dos CEN ou dos CRI tem como objectivo 
torná-los operacionais e dar apoio às suas 
funções em curso. É também encorajado e 
apoiado o trabalho em rede e a formação. 
Será ainda disponibilizado apoio adicional 
em forma de acesso online a literatura, 
documentação, acesso a sites da Internet 
sobre ética e BPC. 

Concurso para especialistas

A EDCTP está a aceitar candidaturas de 
pessoas que queiram trabalhar na Comissão 
de Revisão Científica (CRC) da EDCTP ou 
como Revisores Externos (RE) nas seguintes 
áreas: 

Ensaios clínicos para as doenças VIH/SIDA, • 
malária e tuberculose
Bolsas de formação de pós-graduação• 
Bolsas de reforço de capacidades, incluindo • 
ética e a criação de redes de excelência.

Para mais informações sobre estes 
pedidos de propostas e sobre como 
se candidatar, consulte os respectivos 
pedidos de propostas no site da EDCTP: 
www.edctp.org
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Notícias sobre Convites à Apresentação de Propostas e Bolsas

Projectos financiados

A EDCTP tem o prazer de anunciar o financiamento dos seguintes projectos:

Convite: Vacinas contra a malária Convite: Criação e reforço de 
Comissões Éticas Nacionais Africanas 
(CENs) ou de Conselhos de Revisão 
Institucional (CRIs)Integrar o reforço de capacidades e o 

trabalho em rede na concepção e realização 
das fases I e II de ensaios clínicos de 
candidatos a vacinas de vectores virais 
contra a malária em crianças e bebés da 
África Oriental e Ocidental (Vacinas de 
Vectores contra a Malária)

Coordenador do Projecto: Egeruan 
Babatunde Imoukhuede
Orçamento: € 9.543.311,00 (€ 7.882.536,00 
EDCTP)
Duração do projecto: Fevereiro de 2010 a 
Fevereiro de 2011
Países africanos envolvidos: Burquina Faso, 
Quénia, Senegal, Gâmbia
Parceiros co-financiadores: SIDA (Suécia), 
Conselho de Investigação Médica (Reino Unido), 
Departamento dos Negócios Estrangeiros 
(Irlanda), KEMRI (Quénia), Universidade de 
Oxford (Reino Unido), Okairos s.r.l (Itália), 
Escola de Investigação Clínica de Viena 
(Áustria), Centre national de recherche de 
Formation sur le Paludisme (Burquina Faso), 
Laboratórios do Conselho de Investigação 
Médica (Gâmbia), Ministério Federal da 
Ciência (Áustria), Iniciativa Europeia da Vacina 
(Alemanha) e Université Cheikh Anta DIOP de 
Dakar (Senegal)

Convite: Tratamento da malária

Convite: Bolsas de Estudo para 
Quadros Superiores

Desenvolvimento de fosmidomicina 
e clindamicina numa combinação de 
dose fixa para o tratamento da malária 
aguda não complicada por Plasmodium 
falciparum 

Coordenador do Projecto: Saadou Issifou
Orçamento: € 4.917.381,00 (€ 3.252.381,00 
EDCTP)
Duração do projecto: Janeiro de 2010 a 
Janeiro de 2013
Países africanos envolvidos: Benim, Gabão, 
Moçambique e Tanzânia
Parceiros co-financiadores: Jomaa Pharma 
GmbH (Alemanha), IRD França, BMBF 
Alemanha e o Instituto de Salud Carlos III 
(Espanha)

Reforço do CRI do Botsuana e criação de 
Instituições de Saúde e de Comissões 
Distritais de Ética da Saúde

Coordenador do Projecto: Mary Kasule
Orçamento: € 47,200
Duração do projecto: Fevereiro 2010 - 
Fevereiro 2012
Países africanos envolvidos: Botsuana, Uganda 
e África do Sul

Reforço de capacidades de pessoas não 
especializadas em CRIs para reverem 
protocolos de investigação e fornecerem 
feedback construtivo

Coordenador do Projecto: Morenike Oluwatoyin 
Ukpong
Orçamento: € 45,799
Duração do projecto: Janeiro 2010 - Janeiro 
2011
Países africanos envolvidos: Nigéria

O projecto Mzadi: reforçar a capacidade 
ética de investigação na República do 
Congo e na República Democrática do 
Congo

Coordenador do Projecto: Bavon Mupenda
Orçamento: € 40,800
Duração do projecto: Dezembro 2009 - 
Dezembro 2010
Países africanos envolvidos: República 
Democrática do Congo

Reforço de capacidades da Comissão 
de Ciência e Ética (CCE) do Instituto de 
Investigação de Vírus do Uganda 

Coordenador do Projecto: Edward Katongole 
Mbidde
Orçamento: € 50,000
Duração do projecto: Fevereiro 2010 - 
Fevereiro 2012
Países africanos envolvidos: Uganda

Consolidação de uma rede de trabalho 
de Comissões de Ética Nacionais em 
Moçambique, promovendo a colaboração 
na formação com as redes africanas e 
europeias

Coordenador do Projecto: João Fumane
Orçamento: € 47,250
Duração do projecto: Fevereiro 2010 - 
Fevereiro 2012
Países africanos envolvidos: Moçambique

Reforço de capacidades para a Revisão 
Ética e Monitorização de Projectos 
Aprovados no Instituto de Investigação 
Médica do Quénia

Coordenador do Projecto: Christine Wasunna
Orçamento: € 49,500
Duração do projecto: Dezembro 2009 - 
Dezembro 2011
Países africanos envolvidos: Quénia

O projecto Palabre: desenvolver 
linhas de orientação nacionais na 
ética da investigação para a República 
Democrática do Congo

Coordenador do Projecto: Emile Okitolonda 
Wemakoy
Orçamento: € 48,700 
Duração do projecto: Fevereiro 2010 - 
Fevereiro 2011
Países africanos envolvidos: República 
Democrática do Congo

Um ensaio clínico multi-local aleatório, 
duplo-cego controlado com placebo para 
a prevenção da síndrome inflamatória de 
reconstituição imune com medicamentos 
anti-inflamatórios não esteróides

Coordenador do Projecto: Jean Nachega
Orçamento: € 189,197
Duração do projecto: Fevereiro 2010 - 
Fevereiro 2012
Países africanos envolvidos: África do Sul

Formação em imunidade das mucosas e 
avaliação dos KIR: genes HLA na infecção 
por VIH-1 de clade C: componentes chave 
para a concepção de uma vacina contra o 
VIH

Coordenador do Projecto: Photini Kiepiela
Orçamento: € 198,000
Duração do projecto: Março 2010 – Março 
2012
Países africanos envolvidos: África do Sul

Estudos de referência da malária para a 
caracterização e criação de um local de 
ensaios clínicos em Mutengene, região 
sudoeste dos Camarões

Coordenador do Projecto: Eric Akum Achidi
Orçamento: € 199,199
Duração do projecto: Março 2010 – Março 
2012
Países africanos envolvidos: Camarões
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Errata

No boletim informativo de Janeiro de 2010, verificou-se um erro na listagem dos 
parceiros co-financiadores envolvidos no projecto Ensaio clínico aleatório de Fase 2b 
internacional para estudar a manutenção diária (Valeriane Leroy). Os países envolvidos 
são os seguintes: Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) (Luxemburgo), Centro de 
Tratamento e Investigação da SIDA (TRAC) (Ruanda), Fonds National de la Recherche 
(Luxemburgo) e Agência Nacional para a Investigação da SIDA (ANRS) (França).

Foco nos bolseiros EDCTP

Lançamento das Redes de Excelência para os 
ensaios clínicos EACCR e TESA 

O Consórcio da África Oriental para a 
Investigação Clínica (EACCR) lançou a 
sua Rede de Excelência para a África Oriental 
a 21-22 de Janeiro de 2010. O EACCR é 
um projecto financiado pela EDCTP com o 
derradeiro objectivo de integrar e aproximar 
esforços para:

reforçar a capacidade de investigação• 
Conceber, realizar, avaliar e comunicar • 
ensaios clínicos multicêntricos em grande 
escala de acordo com as melhores práticas 
internacionais nesta região
desenvolver trabalho em rede entre • 
parceiros e melhorar as colaborações sul-
sul e norte-norte
contribuir para o objectivo da EDCTP de • 
acelerar o desenvolvimento de novos 
medicamentos e ferramentas para 
controlar o VIH/SIDA, a tuberculose e a 
malária.

As redes regionais unificam instituições 
que colaboram com base nas suas forças 
individuais complementares, tais como as 
boas práticas para a conduta de ensaios 
clínicos (BPC e BPCL), gestão de dados e 
capacidade laboratorial. As redes têm um 
desenvolvimento a nível estrutural, bem 
como componentes de desenvolvimento de 
capacidades humanas. Espera-se que estas 
redes aumentem a qualidade da investigação 
e práticas clínicas na África subsariana, ao 
facilitar as actividades de investigação em 
ambiente colaborativo, de formação e de 
esquemas de orientação.

O EACCR é coordenado pelo Dr. Pontiano 
Kaleebu e une as instituições africanas da 
Etiópia, Quénia, Sudão, Tanzânia e Uganda 
em colaboração com instituições europeias da 

Alemanha, Países Baixos, Noruega, Suécia e 
Reino Unido.

A Rede de Ensaios de Excelência 
na África Austral (TESA), o primeiro 
projecto do Consórcio sul-africano, é um 
esforço de colaboração de dez institutos de 
investigação sul-africanos e universidades 
envolvidas em ensaios clínicos do VIH/
SIDA, tuberculose e malária. O objectivo do 
projecto é construir capacidades e infra-
estruturas para ensaios clínicos através 
da orientação e formação das capacidades 
existentes entre os investigadores, clínicos 
e técnicos laboratoriais para a realização de 
ensaios clínicos de acordo com as linhas de 
orientação éticas e as Boas Práticas Clínicas. 
O projecto irá focar-se na construção de 
capacidades para os ensaios clínicos e infra-
estruturas entre as organizações parceiras, 
para além de melhorar a colaboração e o 
trabalho em rede das equipas de investigação 
clínica através da realização de estudos de 
referência em doenças infecciosas do VIH/
SIDA, tuberculose e malária.
 
A TESA foi lançada oficialmente a 22 de 
Fevereiro de 2010, em Durban, África do 
Sul, a que se seguiu a primeira reunião dos 
colaboradores da rede.

A TESA é coordenada pelo Dr. Alexander 
Pym e une instituições africanas do Malávi, 
Moçambique, África do Sul, Zâmbia e 
Zimbabué, em colaboração com instituições 
europeias da França, Alemanha, Países 
Baixos e Reino Unido.

Sessão de grupo durante o lançamento da TESA e da Unidade de Investigação da 
Tuberculose do MRC em Durban, na África da Sul, de 22 a 23 de Fevereiro de 2010
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Foco nos bolseiros EDCTPReunião e visitas

Análises de dados recentes revelam avanços positivos 
para o PACTR

A EDCTP visita os locais 
CANTAM nos Camarões

O Registo Pan-Africano de Ensaios Clínicos 
(PACTR), uma iniciativa apoiada pela 
EDCTP, é o primeiro registo primário 
reconhecido pela OMS no continente 
africano. O PACTR tem como objectivo 
aumentar o número de registos de 
ensaios clínicos no continente de modo a 
ajudar a harmonizar a regulamentação, 
registo e fiscalização ética de ensaios 
clínicos em África. O projecto tem vindo a 
alargar o seu campo de acção desde a sua 
criação como Registo de Ensaios Clínicos 
do VIH/SIDA, Tuberculose e Malária (ATM) 
da EDCTP. 

Em Junho de 2009, o ATM passou a incluir 
todas as doenças e muda o nome para 
Registo Pan-Africano de Ensaios Clínicos. 
Em Setembro de 2009, o PACTR foi 
lançado formalmente como um registo 
primário da OMS. Desde então, a base de 
dados do registo praticamente duplicou. 
Do total de aplicações recebidas ao 
longo dos últimos três anos, 45% foram 
recebidas desde Setembro.

O PACTR está ainda a desenvolver uma 
estratégia para englobar o crescente 
registo de ensaios clínicos recrutadores 
de crianças em África numa iniciativa de 
maior escala da Organização Mundial de 
Saúde para aumentar a actividade de 
ensaios centrados nas crianças em todo 
o mundo. Análises de dados mostram 
que dos 19 ensaios clínicos registados, 
nove tratam de questões que afectam a 
saúda das crianças (47%). A actividade 
de ensaios relacionados especificamente 
com crianças está presente em 13 países 
africanos, incluindo o Benim, Burquina 
Faso, Egipto, Gabão, Gâmbia, Quénia, 
Moçambique, Nigéria, Ruanda, África do 
Sul, Tanzânia, Uganda e Zâmbia. 

O PACTR aguarda com entusiasmo um 
crescimento e desenvolvimento futuros. 

Para mais informações sobre o PACTR: 
www.pactr.org

De 1 a 6 de Fevereiro de 2010, os 
representantes da EDCTP visitaram os 
locais de investigação da Rede da África 
Central para a TB, SIDA e malária (CANTAM) 
em Yaoundé e Buea. A delegação era 
constituída pelo Dr. Pascoal Mocumbi 
(Alto Representante), o Sr. Simon Belcher 
(Director Financeiro e Administrativo) e o 
Dr. Thomas Nyirenda (Director para a Rede 
Sul-Sul e Reforço de Capacidades), a Dra. 
Veronique Penlap (membro da DCCC dos 
Camarões) e o Dr. Awono Ambene (membro 
da DCCC do OCEAC). Foram visitadas quatro 
instituições que fazem agora parte da rede, 
nomeadamente: Centro de Biotecnologia da 
Universidade de Yaoundé 1, Hospital Jamot, 
Centro Internacional de Referência – Chantal 
Biya (CIRCB) e a Universidade de Buea. A 
equipa reuniu-se ainda com a comissão ética 
nacional, o conselho institucional de revisão 
ética no CIRB, o Coordenador do projecto 
das doenças relacionadas com a pobreza na 
Universidade, a Universidade de Yaoundé, 
a Delegação da União Europeia (UE) nos 
Camarões, recebida pelo Chefe de Operações 
e Colaboração, o Sr. Emile Jeannee; a 
Representante da Organização Mundial 
de Saúde nos Camarões, a Dra. Charlotte 
Faty Ndiave e a sua equipa; o Dr. Nicolas 
Dologuele, representante do Secretário-
geral do OCEAC; o Director dos Produtos 
Farmacêuticos e Médicos, Dr. Jean-Rollin 
Ndo; o Professor Mol Nang, representante do 
Ministério do Ensino Superior; o Dr. Andre 
Mama Fouda, Ministro da Saúde Pública; 
representantes e o Dr. Biyiti Bi Essam Lucie, 
Inspector-geral em representação do Ministro 
da Investigação, e o Primeiro-ministro, o Sr. 
Philemon Yang. 

O projecto CANTAM iniciou de forma positiva 
nos Camarões e conta com o apoio dos três 
ministérios responsáveis pela investigação e 
instituições, incluindo o gabinete do Primeiro-
ministro. A CANTAM demonstra uma excelente 
colaboração entre os investigadores e os 
decisores políticos, característica essa que 
tem de ser reproduzida noutras regiões.

Equipa da EDCTP com os cientistas camaroneses envolvidos no Projecto CANTAM
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Reunião e visitas

Reforçar a Inovação Farmacêutica em África

Alertas de notícias da EDCTP 
e RSS

Registe-se agora

De 18 a 20 de Fevereiro, o COHRED e a 
NEPAD organizaram em conjunto uma reunião 
para analisar os resultados do estudo sobre 
Reforçar a Inovação Farmacêutica em África. 
A EDCTP participou nesta importante reunião 
que é descrita em pormenor nos seguintes 
links: 

Perfil do projecto COHRED  • 
http://www.edctp.org/Project-Profiles.245.0.html
Reunião de Especialistas em Pretória: • 
http://www.cohred.org/African_Innovation
Relatório completo e “Enquadramento e • 
Grelha da Inovação Farmacêutica”: http://
www.cohred.org/Report-Strengthening_
Pharmaceutical_Innovation_Africa
Pode fazer o download das recomendações • 
da reunião em: http://www.cohred.org/
Meeting_Final_Statement

A juntar aos debates bastante produtivos 
sobre os problemas e desafios africanos 
no acesso aos medicamentos e a revisão 
e avaliação de uma nova ferramenta, o 
Enquadramento e Grelha da Inovação 
Farmacêutica”, foram dadas a conhecer as 
actividades do Health Research Web.

O Health Research Web é uma plataforma 
online ao dispor de países e instituições 
interessadas em: avaliar o próprio estado 
da investigação e inovação, monitorizar o 
progresso, identificar falhas e comparar 
com outros de relevo. Esta plataforma 
foi desenvolvida pelo COHRED para ser 
usada por países, instituições e pessoas 
interessadas em colocar países de baixo e 
médio rendimento económico ao comando da 
sua investigação da saúde. Naturalmente, o 
HRWeb vai desempenhar um papel chave, 
permitindo aos países monitorizar o seu 

próprio progresso - e disponibilizando esta 
informação a nível regional e global – para 
permitir comparações a nível regional, 
nacional e continental.

A EDCTP apoia um componente central 
do Health Research Web: as páginas 
sobre revisão ética e regulamentação 
de medicamentos. Já são mais de 93 as 
Comissões Éticas Nacionais africanas que 
contam com os seus dados de contacto 
no HRWeb, ao passo que o trabalho para 
a regulamentação de medicamentos está 
apenas a começar. A EDCTP apela a todas as 
comissões éticas e autoridades reguladoras 
nacionais dos medicamentos em África que 
“iniciem sessão” e “criem as suas páginas 
de informação”. É gratuito - e quantas mais 
pessoas usarem, melhor será – para a 
investigação, para a regulamentação e acesso 
aos medicamentos e para a saúde de todos. 

Vá a www.healthresearchweb.org e clique 
em “Ethics Review” (Revisão Ética) para ficar 
com uma ideia geral ou clique simplesmente 
num país e depois em “Ethics and Research 
Regulation” (Regulamentação Ética e da 
Investigação) para encontrar informação, 
registar-se e fazer upload de informação.

Para mais informações contacte:
ethics@healthresearchweb.org (para • 
comissões éticas de investigação)
MRA@healthresearchweb.org • 
(para autoridades reguladoras dos 
medicamentos)

No site da Internet da EDCTP pode 
registar-se nos “EDCTP Announcements” 
(Comunicações da EDCTP) para receber 
as últimas notícias da EDCTP (incluindo 
convites à apresentação de propostas 
na data em que são 
lançados, comunicados à 
imprensa, vagas, eventos 
e outras actualizações 
importantes) quer na 
forma de e-mail quer 
como um feed RSS.

Pode registar-se para receber alertas 
das notícias da EDCTP online:

Visite www.edctp.org• 
Clique em “subscribe” (registar) no • 
menu superior direito

Irá receber de imediato uma 
confirmação do seu registo.
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