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The EDCTP Newsletter is available in three languages 

namely English, French and Portuguese in electronic 

format on our website (www.edctp.org). Persons who 

wish to receive the electronic format should subscribe 

online (www.edctp.org, click on Newsroom).

Abril de 2011

Nota da Sede Africana Índice

Eventos: Sexto Fórum da EDCTP

Em nome da família alargada da EDCTP, dou a todos as 
boas-vindas a este Boletim de Abril que faz o ponto da 
situação das actividades da EDCTP. 

Deixem-me começar por destacar a segunda reunião anual da 
Rede de Ensaios de Excelência na África Austral (TESA), em 
Maputo (Moçambique), nos dias 23 a 25 de Fevereiro de 2011. 
Esta rede regional de excelência, financiada pela EDCTP, na 
realização de ensaios clínicos sobre o VIH, a tuberculose e a 
malária teve a sua reunião para analisar resultados, partilhar 
experiências e planear as actividades futuras. Vinte e cinco 
representantes das instituições que integram a TESA estiveram 
presentes e visitaram o CISM – Centro de Investigação em Saúde 
de Manhiça. Sobre os progressos efectuados, a reunião sublinhou 

que até à data mais de 80 estudantes clínicos e pessoal clínico de investigação, de 10 locais 
diferentes, participaram em cursos de curta duração, conferências e oficinas organizados 
pela TESA.

A secção sobre os projectos seleccionados chama a vossa atenção para o projecto de estudo 
sobre o Artesunato + Mefloquina (ASMQ) como tratamento alternativo contra a malária 
para as crianças em África. Além disso, entre os mais de quarenta projectos de reforço da 
capacidade ética em África, partilhamos convosco os esforços bem sucedidos do Professor 
Beyene Petros para reforçar a ética na investigação em saúde na Etiópia.

Esta edição do boletim também aborda a forma como os resultados do estudo Kesho Bora 
trazem uma nova esperança de redução substancial do risco de transmissão do VIH de mãe 
para filho durante a amamentação. Para além disso, é anunciado o curso de Mestrado em 
ensaios clínicos a ser lançado em várias universidades francófonas na África subsariana.

Também vos poderão interessar as notícias relativas aos convites à apresentação de 
propostas lançados até à data em 2011 e acerca dos projectos financiados recentemente. A 
secção sobre a governação da EDCTP traz-vos as últimas informações sobre as alterações no 
nosso quadro de pessoal de forma a responder aos desafios da próxima fase da organização.

A título pessoal, gostaria de vos informar que, a partir de Janeiro de 2011, continuarei a 
contribuir para os objectivos da EDCTP desde Maputo, em Moçambique.

Dr. Pascoal Mocumbi
Embaixador da EDCTP e Conselheiro da Assembleia Geral da EDCTP 

Oportunidades de patrocínio 
O Fórum da EDCTP tornou-se uma das principais conferências em África sobre as três 
doenças relacionadas com a pobreza, VIH/SIDA, tuberculose e malária. O Fórum constitui 
uma excelente oportunidade para se darem a conhecer actividades cruciais junto de 
um público diversificado, incluindo representantes de instituições de investigação, 
universidades, organizações interessadas, governos, organismos regionais e indústria. 

O tema do Sexto Fórum da EDCTP é o “Reforçar as Parcerias de Investigação para 
uma Melhor Saúde e Desenvolvimento Sustentável”. O programa abordará o passado, 
o presente e o futuro da EDCTP e sublinhará a necessidade de parcerias eficazes e 
sustentáveis para a investigação no âmbito da saúde e o desenvolvimento na luta contra as 
doenças da pobreza. O fórum terá lugar no Centro de Conferências das Nações Unidas em 
Addis Abeba, na Etiópia, entre 9 e 12 de Outubro de 2011.

A EDCTP convida desde já as organizações interessadas em patrocinar o evento. Foram 
desenvolvidos pacotes de patrocínio que oferecem aos patrocinadores diversas formas de 
apoiar o Sexto Fórum da EDCTP e, assim, aumentar a visibilidade das suas organizações 
durante o evento. As possibilidades de patrocínio são explicadas no sítio internet do Sexto 
Fórum da EDCTP (www.edctpforum.org). As organizações interessadas em apresentar 
as suas actividades deverão preencher o formulário de interesse em patrocínio, também 
disponível no sítio internet do fórum.

Nota da Sede Africana

Eventos
• Sexto Fórum da EDCTP: oportunidades de 

patrocínio e panorâmica geral do programa 

Governação da EDCTP
• A EDCTP dá as boas vindas aos novos 

membros do pessoal 

Convites e Bolsas
• A EDCTP lança novos convites à 

apresentação de propostas 
• Projectos financiados

Acerca dos Projectos
• Artesunato + Mefloquina (ASMQ) como um 

tratamento alternativo para a malária em 
crianças (Nathalie Strub Wourgaft)

• Reforço da ética na investigação em saúde 
na Etiópia (Prof. Beyene Petros)

Acerca dos Bolseiros
• Estudo Kesho Bora: esperança em reduzir 

o risco de transmissão do VIH de mãe para 
filho durante o período de amamentação

• London School of Hygiene and Tropical 
Medicine: Mestrado em ensaios clínicos 
traduzido para as instituições francófonas 

Reuniões e visitas
• Iniciativa ESSENCE: harmonizar os fundos 

para a investigação 
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Eventos

Governação da EDCTP

(continued from page 1)

Panorâmica geral do programa
O programa do fórum inclui contributos de 
oradores de relevo nas áreas da ciência, 
política, ética, regulação e parcerias 
estratégicas. Os discursos de apresentação 
de oradores convidados, oriundos de ambos 
os hemisférios, abordarão um leque alargado 
de tópicos de investigação sobre VIH/
SIDA, tuberculose e malária, assim como 
questões transversais, tais como a ética e 
as questões reguladoras. Todos estes temas 
serão desenvolvidos em sessões plenárias e 
paralelas, mesas redondas, apresentações 
orais, sessões de postéres e reuniões por 
satélite. Um espaço dedicado ao mercado, 
integrado no Fórum, disponibilizará espaço 
para exposições sobre investigação. 

A abertura oficial terá lugar no Domingo, dia 
9 de Outubro de 2011, entre as 15:00 e as 
17:00 horas, seguida de um cocktail de boas-
vindas.

Na Segunda-feira, 10 de Outubro, na sessão 
introdutória ao fórum, os líderes africanos 
e europeus falarão da necessidade de um 
compromisso para com a investigação clínica 
na luta contra as três principais doenças 
relacionadas com a pobreza. A seguir, o 
programa abordará os resultados reais 
do projecto com base em actividades de 
investigação concluídas e em curso na África 
subsariana.

Na Terça-feira, 11 de Outubro, os trabalhos 
começarão com a sessão para jovens 
cientistas entitulada “Conheça o Professor”. 
Esta sessão pretende dar orientações 
de carreira a jovens cientistas e prestar 
aconselhamento sobre projectos específicos 
de investigação. Haverão grupos paralelos, 
mais pequenos, baseados em cada área 
temática. Durante a sessão plenária da parte 
da manhã, vários oradores apresentarão uma 
panorâmica geral dos últimos avanços dos 
ensaios clínicos sobre VIH/SIDA, tuberculose 
e malária, seguindo-se as sessões paralelas 
da parte da tarde. 

A Rede de Investigação Clínica “Switching 
the Poles” organizará uma reunião satélite 
onde serão discutidos ”Os ensaios clínicos na 
prática: como conseguir a melhor protecção 
dos participantes nos estudos”. Esta reunião 
terá lugar no mesmo local do Fórum, entre as 
12.30 e as 14.00 horas. Incidirá no desafio 
de se conseguir uma protecção adequada 
dos pacientes que participam em ensaios 
clínicos que decorrem em contextos de parcos 
recursos. 
O dia colmatará com uma sessão paralela 
sobre as estratégias futuras em investigação 
clínica e o reforço de capacidades de 
pesquisa nas três doenças relacionadas 
com a pobreza. Incluem-se aqui sessões 
transversais organizadas conjuntamente 
pela EDCTP e pela NACCAP (Netherlands-

African partnership for capacity development 
and clinical interventions against poverty-
related diseases), sobre o reforço de 
capacidades. Tem por objectivo melhorar 
o impacto das bolsas da EDCTP através da 
troca de experiências e da formulação das 
melhores práticas em matéria de reforço de 
capacidades para a investigação no âmbito da 
saúde e os ensaios clínicos. 
Na manhã de Quarta-feira, 12 de Outubro, 
os parceiros de investigação da EDCTP, os 
financiadores e os doadores apresentarão 
uma perspectiva do seu trabalho e dos 
esforços conjuntos com a EDCTP. De 
seguida, continuará a sessão paralela sobre 
os ensaios clínicos em matéria de VIH/
SIDA, tuberculose e malária, assim como p 
reforço de capacidades e o trabalho em rede 
para a investigação no âmbito da saúde, a 
ética e o quadro regulamentar em África. O 
programa terminará com uma síntese das 
recomendações e perspectivas para o futuro.

Para mais informações acerca do 
programa do fórum, faça por favor o 
descarregamento do ”Programme at a 
Glance” em www.edctpforum.org. 

A EDCTP dá as boas-vindas ao novos membros do pessoal

Christa Janko

Coordenadora de Relações com o 

Sector Privado

A Dr.ª Christa Janko licenciou-se 

em 1998 em filosofia e ciências 

da tradução, com especializações 

em economia e medicina, pela 

Universidade de Viena. Obteve 

uma experiência substancial em 

ensaios clínicos durante os quase 

dez anos em que esteve ao serviço 

da indústria farmacêutica. Entre 

2001 e 2009, Christa Janko foi 

responsável pela direcção geral e desenvolvimento estratégico da 

Escola de Investigação Clínica de Viena, uma das bolseiras da EDCTP 

para actividades de formação e educação. Até 2009 foi membro da 

Assembleia Geral (AG) da EDCTP, assim como da Rede Europeia de 

Programas Nacionais (REPN). Este leque alargado de experiências 

e conhecimentos ajudá-la-á a cumprir as suas funções actuais 

na EDCTP. Na sua qualidade de Coordenadora de Relações com o 

Sector Privado, Christa Janko será responsável pela coordenação, 

consolidação e expansão das relações da EDCTP com o sector privado.

Gert Onne van de Klashorst

Responsável pela Comunicação

O Sr. Gert Onne van de Klashorst 

possui habilitações académicas em 

história cultural e trabalhou como 

investigador da história das ideias 

políticas e como professor de história 

cultural na Universidade de Utrecht, 

nos Países Baixos. Entre 1998 e 

2001 exerceu cargos de gestão e 

comunicação (numa empresa de 

consultoria em relações públicas 

e comunicação). Posteriormente, 

dirigiu o departamento de comunicação e foi adido de imprensa da 

Autoridade de Protecção de Dados dos Países Baixos, tratando de 

dossiês sobre uma grande diversidade de assuntos, nomeadamente, 

polícia e justiça, banca, internet, segurança social e cuidados de 

saúde. 
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Convites e Bolsas

Acerca dos projectos

Abertura de convites a candidaturas Projectos financiados

Convite: Bolsa de Estudo para Quadros 
Superiores
Fundos disponíveis: € 1,200,000

Convite: Bolsa de Estudo para Quadros 
Superiores ligadas às redes regionais de 
excelência
Fundos disponíveis: € 400,000

Objectivo das bolsas
Através destes convites a EDCTP pretende 
identificar e apoiar investigadores 
credenciados, capazes de desenvolverem 
e liderarem grupos de investigação em 
instituições da África subsariana, que sejam 
competitivos em termos internacionais e 
que consigam obter bolsas de organismos 
internacionais de financiamento. Esta bolsa 
está disponível para investigadores que 
já trabalhem em África, assim como para 
aqueles que estejam a pensar regressar 
ao continente africano (bolsa de regresso). 
Através do convite relativo à Bolsa de Estudo 
para Quadros Superiores no âmbito das 
Redes de Excelência, a EDCTP pretende 
contribuir especificamente para o reforço 
de capacidades sustentáveis através da 
formação e do trabalho em rede com 
ligações às redes de excelência na África 
subsaariana apoiadas pela EDCTP.

Convite: Criação e reforço das Comissões 
de Ética Nacionais Africanas (CNEs) e de 
Conselhos de Revisão Institucional (CRIs)
Fundos disponíveis: € 500,000

Objectivo da bolsa
A EDCTP deseja promover o estabelecimento 
e o reforço de Comissões de Ética 
Nacionais (NEC) e de Organismos de 
Revisão Institucional (IRB) que sejam 
competentes e independentes. As NEC e 
os IRB são encorajados a estabelecerem-
se administrativa e financeiramente de 
forma a assegurarem o seu funcionamento 
sustentado optimizado, para além do 
financiamento da EDCTP. O reforço das NEC 
ou dos IRB visa torná-los operacionais e 
apoiar as suas funções actuais. O trabalho 
em rede e a formação serão encorajados e 
apoiados. Serão facilitados outros apoios, 
sob a forma de acesso online a bibliografia, 
documentação, acesso a sítios na internet 
sobre ética e BPC.

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

Convite: Bolsa de Estudo para 
Quadros Superiores

Avaliação préclínica de vacinas 

proteicas Gag contra o VIH, consensos 

B, C, CRFO2-AG e MOSAIC, dirigidas às 

células Dendríticas em PBMC de doentes 

cronicamente infectados na África 

Central 

Coordenador do Projecto: Godwin Nchinda

Orçamento: € 199,036

Duração do projecto: 10 Março 2011-

10 Março 2013

Países africanos envolvidos: Camarões

Artesunato + Mefloquina 
(ASMQ) como tratamento 
alternativo da malária em 
crianças (Nathalie Strub 
Wourgaft)

Anualmente, a malária Plasmodium falciparum 
mata mais de um milhão de pessoas e 
resulta em perto de 500 milhões de casos 
que afectam sobretudo as crianças de tenra 
idade e as mulheres grávidas. A malária é 
curável e prevenível. As principais estratégias 
de controlo incluem diagnóstico rápido, 
tratamentos eficazes e protecção pessoal com 
redes de cama.

Dois dos medicamentos contra a malária 
mais utilizados, a Cloroquina e a Sulfadoxina-
Pirimetamina, já deixaram de ser eficazes em 
muitas partes do mundo devido a terem-se 
desenvolvido resistências a esses fármacos. 
A Organização Mundial de Saúde recomenda 
actualmente o recurso a terapias de 
combinação com base na Artemisinina (ACT) 
para o tratamento da malária falciparum não 
complicada. De forma a prevenir a resistência 
às artemisininas e para obstar ao seu tempo 
de vida relativamente curto, recomenda-
se a administração de artemisininas em 
combinação com um agente antimalária 
adequado.

Este projecto é uma iniciativa conjunta 
cofinanciada pela EDCTP e pela iniciativa 
Medicamentos para Doenças Negligenciadas 
(DNDi). É coordenada pela directora clínica 
da DNDi, Dr.ª Nathalie Strub Wourgaft, e é 
um dos estudos cruciais no desenvolvimento 
de uma combinação de dose fixa de AS+MQ 
a ser registada internacionalmente. Tem por 
objectivo avaliar o ASMQ como um tratamento 
alternativo contra a malária nas crianças em 

África. Para além disso, os regimes de dose 
simples facilitam a adesão ao tratamento, 
o que é fundamental para a sua eficácia. 
No estudo clínico multicêntrico, a eficácia 
e a segurança do ASMQ tem vindo a ser 
comparada com a Artemether-Lumefantrina 
(Coartem®) em crianças com menos de 
cinco anos de idade com malária falciparum 
não complicada. Cerca de 1.000 crianças 
afectadas serão tratadas (o número previsto 
de pacientes é de 940). 

Este estudo está a ser levado a cabo na 
Tanzânia (“National Institute for Medical 
Research” – NIMR), no Quénia (“Kenya 
Medical Research Institute” - KEMRI) e 
no Burkina Faso (“Centre National de 
Recherche et de Formation sur le Paludisme” 
- CNRFP), em parceria com o “Centre 
de Recherche Public de la Santé” – CRP 
Santé (Luxemburgo), o “Centre Hospitalier 
Universitaire Vaudois” - CHUV (Suíça) e 
“Cardinal Systems” (França). O recrutamento 
dos pacientes começou em Dezembro de 2010 
nas instalações do CNRFP em Balonghin e 
Ouagadougou, no Burkina Faso. 

Se o estudo demonstrar que o ASMQ constitui 
uma alternativa ao Coartem®, os programas 
nacionais poderão considerar adoptar uma 
política de terapias múltiplas de primeira-
linha que inclua o ASMQ no arsenal de 
medicamentos para o controlo e eliminação da 
malária. 
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Convite: Criação e reforço de 
Comissões de Ética Nacionais 
Africanas (CENs) ou de Conselhos 
de Revisão Institucional (CRIs)

Convite: Tratamento do VIH 

Estabelecimento da Comissão de 
Investigação Institucional e Ética 
(IREC) no Quénia Ocidental
Coordenador do Projecto: Wellington Otieno
Orçamento: € 52,348 (€ 49,720 EDCTP)
Duração do projecto: 3 Março 2011-

31 Janeiro 2013
Países africanos envolvidos: Quénia

Ensaio aleatorizado controlado de 
3 estratégias para o tratamento de 
pacientes infectados com o VIH, ARV-
naive, e com tuberculose (RAFA)
Coordenador do Projecto: Corinne Merle
Orçamento: € 2,766,767 (€ 1,768,737 
EDCTP)
Duração do projecto: 21 Janeiro 2011-

21 Janeiro 2014
Países africanos envolvidos: Benin, Guiné, 
Malawi, Senegal e África do Sul.

Acerca dos bolseiros

London School of Hygiene 
and Tropical Medicine: 
Mestrado em ensaios 
clínicos traduzido para as 

instituições francófonas 

O curso de Mestrado (MSc) à distância na 
área dos ensaios clínicos, oferecido pela 
London School of Hygiene and Tropical 
Medicine - LSHTM e cofinanciado pela EDCTP, 
tem os seus materiais agora disponíveis em 
francês para os estudantes das instituições de 
investigação da África francófona. 

O programa do Mestrado em Ensaios Clínicos 
foi inicialmente lançado em inglês, na School 
of Public Health da Universidade do Gana. 
Antes do seu lançamento, a Universidade de 
Witwatersrand na África do Sul organizou um 
seminário para universidades e instituições 
de investigação. O objectivo era desenvolver 
a sua capacidade para utilizarem os materiais 
de ensino do programa no ensino presencial 
de métodos clínicos e incluir isso nos cursos 
de formação existentes ou a serem criados. 

Uma oficina semelhante, baseada em 
materiais traduzidos para francês, foi 

levada a cabo para lançar o Mestrado nas 
universidades da África francófona. A oficina 
teve lugar entre 6 e 10 de Dezembro de 
2010 sendo organizada pelo Centro Muraz 
em Bobo-Dioulasso, no Burkina Faso, em 
parceria com a Universidade de Montpellier. 
Envolveu 24 formadores de 11 instituições 
de ensino superior da África francófona, 
que incluíram representações do Benin, 
Burkina Faso, Camarões, Costa do Marfim, 
República Democrática do Congo, Madagáscar, 
Mali e Senegal. Várias universidades 
francófonas, incluindo as de Bobo-Dioulasso e 
Ouagadougou no Burkina Faso, deverão lançar 
este curso de Mestrado em ensaios clínicos no 
ano académico de 2011-2012.

Estudantes numa aula do curso de 
Mestrado em Ouagadougou, Burkina Faso

Reforço da ética para a investigação no âmbito da saúde na Etiópia (Prof. Beyene Petros)

A prestação eficaz de serviços de saúde 
poderá ser melhor concretizada quando 
apoiada pela investigação local no âmbito 
da saúde. A investigação no âmbito da 
saúde só poderá servir devidamente a 
população se for conduzida de uma forma 
eticamente responsável. Tal só poderá ser 
assegurado se as propostas de investigação 
forem analisadas por comissões de revisão 
de ética independentes e competentes. A 
EDCTP tem um papel importante no reforço 
de capacidades das comissões de ética 
institucionais e nacionais. 

Um exemplo é o caso da Etiópia onde a 
“National Ethical Clearance Committee” 
(NERC) foi criada em 1990 pelo Conselho 
Nacional para as Ciências e Tecnologias 
da Saúde. Até há pouco tempo, a NERC 
costumava rever quase todos os principais 
protocolos de investigação. Apesar de a NERC 
manter a supervisão geral, delegou agora 
parte desta responsabilidade em organismos 
de revisão institucional competentes na 
Etiópia. 

O professor Beyene Petros, da Universidade 
de Addis Abeba na Etiópia, coordena 
um projecto financiado pela EDCTP que 
visa reforçar os organismos de revisão 
institucionais existentes e estabelecer 
novos organismos afins nas instituições de 
investigação em matéria de saúde e nas 
universidades da Etiópia. O pessoal das 
universidades em cada país recebe formação 

sobre investigação da ética na saúde e a 
infraestrutura é desenvolvida de forma a 
tornar estes compromissos operacionais e 
independentes. A Iniciativa para a Bioética 
na Etiópia (ETBIN) fornece o apoio geral de 
coordenação e de gestão ao projecto.

No final de 2010, este projecto tinha 
conseguido criar uma nova rede de 
comissões de revisão ética, no que respeita 
a investigação em matéria de saúde, numa 
parte significativa da Etiópia. No total, 
foram formados 47 estagiários oriundos de 

organismos de revisão institucional e 64 
membros oriundos de 12 organismos de 
revisão já existentes. Foi ainda fornecido 
equipamento de escritório a quatro 
organismos de revisão institucionais 
existentes. Para além disso, foi desenvolvido 
um manual de Protecção dos Participantes 
Humanos e Boas Práticas Clínicas (BPC) em 
Amárico, para distribuição na Etiópia. 

Participantes na oficina de formação 
sobre Ética em Investigação no âmbito 
da Saúde, em Addis Abeba, Etiópia
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Acerca dos bolseiros

Uma bolsa inicial da Fundação Bill & Melinda 
Gates permitiu à LSHTM desenvolver este 
mestrado de ensino à distância dirigido aos 
estudantes dos países em desenvolvimento. 
O currículo do curso foi concebido de forma 
a melhorar a capacidade dos cientistas 
africanos na condução de ensaios clínicos de 
elevada qualidade de intervenções contra 
as doenças endémicas mais relevantes. O 
Mestrado fornece-lhes conhecimentos práticos 
e teóricos acerca da concepção, realização, 
análise e interpretação de ensaios controlados 
aleatorizados de intervenções de saúde. 
Isto é fundamental para a concepção e 
implementação de programas de saúde pública 
eficazes em termos de custos e que tenham 
o maior impacto sobre o fardo da doença nos 
países em desenvolvimento. 

Actualmente, poucas instituições em África 
possuem a capacidade interna necessária 
e suficiente para gerirem um curso de 
mestrado à distância sobre ensaios clínicos. 
Graças a este programa, a capacidade 
das universidades e instituições africanas 
disponibilizarem graus académicos ao nível 
do Mestrado e cursos de curta duração em 
ensaios clínicos aumentará substancialmente. 
Futuramente, irá também reforçar a 
capacidade deas instituições francófonas 
apoiarem futuros ensaios e apresentarem 
propostas para bolsas. 

Estudo Kesho Bora: esperança em reduzir o risco 
de transmissão do VIH de mãe para filho durante 
o período de amamentação

O estudo Kesho Bora – “Um futuro 
melhor” em Swahilli – é conduzido pelo 
Departamento da OMS sobre Saúde 
Reprodutiva e Investigação. O seus parceiros 
neste projecto são a Agência Nacional 
Francesa para a Investigação sobre a SIDA 
e a Hepatite Viral (ANRS), os Centros de 
Controlo e Prevenção das Doenças (CDC) nos 
EUA e o Instituto Nacional de Saúde Infantil 
e Desenvolvimento Humano Eunice Kennedy 
Shriver (NICHD) dos Institutos Nacionais de 
Saúde. 

Um estudo publicado na Lancet Infectious 
Diseases de 14 de Janeiro de 2011 mostra 
que a administração de uma terapia 
antiretroviral tripla (ART) durante a gravidez, 
o parto e a amamentação, reduz o risco 
de transmissão de mãe para filho (TMPF) 
do VIH em 43%, comparativamente ao 
regime habitual de zudovidina e niverapina 
recomendado pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS) desde 2004. Esta nova 
abordagem irá aumentar as hipóteses de as 
mães com VIH poderem amamentar com um 
risco reduzido de transmitirem o vírus aos 
seus bebés.

O estudo Kesho Bora traz uma nova 
esperança para a prevenção da infecção com 
VIH e da morte entre os bebés oriundos de 

meios pobres onde muitas mães com o vírus 
ainda amamentam. O estudo constituiu um 
ensaio aleatorizado controlado envolvendo 
grávidas sem experiência prévia de 
antiretrovirais, infectadas com o VIH-I e foi 
conduzido em cinco pontos de África. O seu 
objectivo foi avaliar a eficácia e a segurança 
em mulheres grávidas de uma terapia 
antiretroviral tripla, comparativamente à 
zidovudina e à profilaxia de nevirapina numa 
só dose, que era o regime recomendado 
pelas directrizes da OMS. Os resultados 
do estudo Kesho Bora influenciaram 
acentuadamente as directrizes revistas da 
OMS sobre prevenção da transmissão de 
mãe para filho do VIH e sobre a alimentação 
dos bebés. 

O estudo foi financiado pela ANRS, Direcção-
Geral para a Cooperação Internacional 
da Bélgica, CDC, Departamento de 
Desenvolvimento Internacional, Formação 
em Desenvolvimento e Investigação em 
Reprodução Humana da OMS (WHO/HRP), 
EDCTP, NICHD (Institutos Nacionais de 
Saúde), Fundo de Investigação Thrasher, 
PNUD/FNUAP/Banco Mundial/Programa 
Especial de Investigação da OMS e pela 
UNICEF.

Mãe e bebé participantes no estudo
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Reuniões e visitas

Iniciativa ESSENCE: 
harmonizar os financiamentos à investigação

A plataforma de financiamento da investigação ESSENCE é uma 
nova iniciativa com vista a harmonizar os programas de investigação 
financiados internacionalmente. A EDCTP pretende desenvolver 
intervenções inovadoras e relevantes para combater o VIH/SIDA, a 
tuberculose e a malária, e para maximizar a eficácia de prestação 
destas intervenções quando estiverem disponíveis. Tal deverá 
ser feito em colaboração com plataformas como a ESSENCE. A 
harmonização das práticas dos doadores e a prevenção de sistemas 
de financiamento não geríveis irá beneficiar os legisladores e os 
investigadores dos países onde estas doenças são endémicas. 
Passarão a ter uma voz mais forte na determinação das prioridades 
dos programas de saúde globais financiados internacionalmente.

ESSENCE significa Enhancing Support for Strengthening the 
Effectiveness of National Capacity Efforts (Desenvolvimento de 
apoio para reforçar a eficácia dos esforços nacionais de reforço 
de capacidades). Os seus membros são instituições internacionais 
de saúde, agências governamentais de investigação científica e 
sociedades filantrópicas. A iniciativa baseia-se nos princípios da 
Declaração de Paris sobre Eficácia das Ajudas e na Agenda para 
a Acção de Accra, que estabeleceram as bases das boas práticas 
em ajuda internacional. O Secretariado da ESSENCE está bem 
posicionado no Programa Especial da OMS para a Investigação e 
Formação em Doenças Tropicais (TDR). Esta organização mundial 
de investigação no âmbito da saúde é ao mesmo tempo doadora 
e receptora de fundos. A sua relação com os financiadores, assim 
como com os países intervenientes, dá ao TDR um conhecimento 
operacional dos problemas que a ESSENCE pretende resolver.

A ESSENCE deu o seu primeiro passo com o desenvolvimento de 
um documento-quadro concebido para harmonizar o planeamento, 
monitorização e avaliação dos programas internacionais de 
investigação no âmbito da saúde. A ESSENCE também patrocina 
uma análise em curso das práticas de financiamento com vista 
a identificar disparidades, redundâncias e sobreposições entre 
agências. Um primeiro estudo piloto na Tanzânia irá facilitar o 
diálogo entre os doadores internacionais e representantes de todos 
os institutos de investigação no âmbito da saúde da Tanzânia sobre 
como harmonizar o financiamento internacional da investigação no 
país. Mais recentemente, a ESSENCE envolveu-se na nova Iniciativa 
de Parcerias em Educação Médica (MEPI) para a África. 

Para mais informações sobre a ESSENCE, visite: http://apps.
who.int/tdr/svc/partnerships/initiatives/essence

Os membros da ESSENCE sobre Investigação no âmbito da 
Saúde reuniram após a Conferência da MEPI em Joanesburgo, 
na África do Sul, em 10 de Março de 2011

Rede de Excelência para Ensaios Clínicos da 
TESA: Segunda Reunião Anual

A Rede de Ensaios de Excelência na África Austral (TESA) teve a 
sua segunda Reunião Anual no Centro de Investigação em Saúde de 
Manhiça (CISM) em Maputo, Moçambique, de 23 a 25 de Fevereiro de 
2011. A TESA é financiada pela EDCTP e constitui o primeiro projecto 
do Consórcio da África Austral. Trata-se de um esforço conjunto 
de dez institutos de investigação e universidades da África Austral 
que desenvolvem ensaios clínicos sobre VIH/SIDA, tuberculose e 
malária. O objectivo do projecto é desenvolver as capacidades e 
infraestruturas de ensaios clínicos através da orientação e formação 
de investigadores, clínicos e técnicos de laboratório na condução 
de ensaios de acordo com as directrizes éticas e as Boas Práticas 
Clínicas.

Estiveram presentes participantes de nove entidades em seis países 
da África Austral, nomeadamente, 
Botswana, Malawi, Moçambique, África do Sul, Zâmbia e Zimbabué. 
Foram destacados alguns dos resultados do primeiro ano da TESA, 
nomeadamente o facto de a rede ter ultrapassado os marcos previstos 
para o reforço de capacidades em termos de recursos humanos. Para 
o segundo ano foi salientada a necessidade de apostar num melhor 
trabalho em rede e na execução de um estudo preliminar. 

Ao longo da reunião de dois dias os membros da TESA fizeram 
progressos substanciais no trabalho em rede e na exploração de novas 
áreas de investigação 
e ensaios clínicos. Para 
cada doença foi definido 
um estudo preliminar. 
Foram estabelecidas 
estratégias de gestão 
dos projectos com vista 
a obter financiamentos 
e implementar a 
supervisão e formação de 
estudantes de mestrado e 
doutoramento. A questão 
da sustentabilidade 
da rede foi objecto 
da maior parte das 
discussões. Foram 
delineadas estratégias 
para envolver novos 
financiadores regionais e 
internacionais.

Mais informações 
acerca da TESA em 
www.tesafrica.org.

Participantes na Segunda Reunião Anual da TESA em Maputo, 
Moçambique


