7 - EDCTP Newsletter April 2010

Vol 5, No 3

Julho 2010

EDCTP Newsletter

Nota da Sede Africana

Índice

Caros leitores,

Nota da Sede Africana

É um prazer trazer-vos o presente número do boletim informativo da
EDCTP com destaque para o progresso e actividades da EDCTP ao longo
do segundo trimestre de 2010. O número de actividades e o progresso
da Parceria continuaram a aumentar e pode encontrar breves descrições
destes no recém-publicado Relatório Anual de 2009 da EDCTP. Este
número dá-lhe também a conhecer os novos projectos da base de
dados Perfis do Projecto, que crescem a olhos vistos. Fazemos também
uma breve apresentação de um projecto concluído recentemente sobre
tratamentos personalizados para crianças infectadas com o VIH, liderado
pelo Professor Chifumbe Chintu, da Zâmbia. É com grande orgulho que
a EDCTP reconhece os feitos excepcionais de um dos seus bolseiros, a Professora Marleen
Temmerman, a quem foi atribuído o prémio para “lifetime achievement” do grupo British
Medical Journal. Incentivamo-lo ainda a consultar os dois novos convites à apresentação
de propostas sobre: Avaliação do impacto dos ensaios clínicos em África e um convite à
apresentação de propostas Iniciado pelos Estados-membros, a ser lançado em meados de
Agosto de 2010.
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Outro destaque neste número do boletim informativo é a reunião da EDCTP Conectando
a Cadeia II, que teve lugar em Bruxelas a 9 de Junho de 2010, e cujo tema foi Unir a
Investigação e o Desenvolvimento. Um agradecimento especial a todos os intervenientes da
EDCTP que fizeram desta reunião um grande sucesso.
A EDCTP continuou com as visitas aos locais de projectos financiados pela EDCTP e a
procurar o diálogo com os governantes dos países onde a investigação é de facto feita. No
último trimestre, a equipa da EDCTP visitou instituições no Ruanda e reuniu-se com várias
entidades, tal como é abordado neste número. Uma delegação da EDCTP reuniu com o
Presidente da Comissão da União Africana, uma actividade que tinha como objecto a partilha
mútua de informações e o reforço da colaboração estratégica entre a União Africana e a
EDCTP.

Foco nos bolseiros EDCTP
• A Prof.ª Marleen Temmerman recebe o
prémio “Lifetime Achievements” da BJM
• Projecto em destaque: tratamentos
personalizados para crianças infectadas
com o VIH
Reuniões e Visitas
• Reunião da EDCTP com o Presidente da
Comissão da União Africana
• Visita da EDCTP a Kigali, Ruanda

À medida que a EDCTP prossegue o seu caminho, o actual período representa um marco
importante para a organização, envolvendo reflexão, consolidação e ouvir as opiniões de
todos os nossos estimados intervenientes. E assim chamo a vossa atenção para o relatório
do painel de avaliação independente da Comissão Europeia sobre a análise final do programa
da EDCTP que está disponível nos sites da EDCTP e da Comissão Europeia. Gostaria ainda
de aproveitar esta oportunidade para reconhecer e agradecer o apoio entusiástico de todos
os nossos intervenientes pela participação nas consultas públicas em curso da Comissão
Europeia.
Desejo-vos uma leitura agradável.

The EDCTP Newsletter is

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

available in three languages

Eventos

electronic format on our

namely English, French and
Portuguese. It is available in
website (www.edctp.org)
and in print in English for
distribution mainly in

Conectando a Cadeia II:
Unir a Investigação e o Desenvolvimento

sub-Saharan Africa.
Persons who wish to receive
the print format should

A 9 de Junho de 2010, mais de 60 representantes da Europa e África de organizações e
universidades, governantes, agências de desenvolvimento, Parcerias de Desenvolvimento de
Produto (PDP), organizações filantrópicas e outros intervenientes na luta contra as doenças
relacionadas com a pobreza reuniram-se na Fundação Universitária em Bruxelas, Bélgica,
para debater o impacto do actual programa da EDCTP e como delinear o futuro programa da
EDCTP. As deliberações desta reunião centraram-se na agenda de desenvolvimento da saúde
em África e em como explorar e ultrapassar lacunas entre a colaboração do desenvolvimento
e a investigação.
continues page 2

subscribe on the website
(www.edctp.org, click on
Newsroom).
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Eventos (continued from page 1)
A principal questão era como ultrapassar a
lacuna entre a investigação, as políticas e a

investigação e auxílio
4. Como ultrapassar a lacuna na investigação

europeias e africanas. No animado debate
que se seguiu às apresentações, foram

prática. As sessões altamente interactivas

translacional entre a geração e a

feitas várias recomendações para melhorar e

foram conduzidas pelo Presidente, o Prof.

implementação da investigação aplicada,

reforçar o impacto das actividades da EDCTP.

Sir Andrew Haines, e nelas os participantes

i.e. entre produtos e a distribuição de

Uma das questões mais debatidas foi o papel

puderam abordar seis grandes problemas:

novos produtos médicos aos doentes

da na investigação de optimização de saúde.

1. Como desenvolver estratégias eficazes

5. Estratégias para um reforço de

para o compromisso e a coordenação da

capacidades, utilização e retenção

Outras observações de valor prenderam-

investigação e dos parceiros de auxílio de

sustentável de competências desenvolvidas

se com o papel da EDCTP na promoção

desenvolvimento e como ultrapassar as

no âmbito da investigação e dos sistemas

da implementação dos resultados da

actuais lacunas entre estes

de serviços de saúde

investigação, aumentando a atenção em

2. Como coordenar e melhorar as sinergias
entre a investigação clínica e a capacidade

6. As necessidades e o papel dos Centros ou
Redes de Excelência.

3. Como reforçar os governos para criar
uma boa governação e boas práticas na

da investigação na saúde e do reforço das
comunidades locais através do reforço de

de desenvolvimento sustentável dos
sistemas de saúde

relação a aspectos éticos e reguladores

A reunião arrancou com o discurso de sete

capacidades.

oradores representando organizações de
investigação, políticas e desenvolvimento

A EDCTP irá ter em consideração todas as
recomendações e agradece a todos aqueles
que participaram na reunião pelas suas
valiosas opiniões.
O relatório da reunião e as respectivas
apresentações estarão disponíveis
brevemente no site
www.edctp.org/connectingthechain.

Apresentação da Gesellschaft für
technische Zusammenarbeit (GtZ),
Alemanha, na reunião Conectando a
Cadeia II

Informação sobre a Governação da EDCTP
Relatório Anual de 2009 da EDCTP
A EDCTP tem o prazer de
anunciar a publicação do
seu relatório anual de 2009.
O ano de 2009 foi mais um
gratificante ano de sucesso
para a EDCTP. Ao longo do
ano, a Parceira lançou sete
convites à apresentação de
propostas, incluindo o novo tipo de bolsa para
projectos Iniciados por Estados-membros
europeus (MSI). Foi assinado um total de 31
contratos de bolsas. Estes incluem 17 bolsas
para Projectos Integrados em ensaios clínicos,
quatro Bolsas para Quadros Superiores, seis
bolsas de apoio à Ética/CRI, duas bolsas no
âmbito das Actividades do Programa Comum
e três no âmbito das Redes de Excelência.
Em 2009, o número médio de países a
colaborar nos projectos integrados da EDCTP
era de três países para a Europa e sete
para a África subsariana. Uma proporção
significativa de ensaios clínicos teve um

maior envolvimento dos Estados-membros
europeus, com 35% de todos os ensaios
clínicos financiados pela EDCTP a ter quatro
ou mais Estados-membros europeus a
colaborar num projecto. Isto representa um
nível de integração muito bom.
Outro destaque do ano foi o Quinto Fórum da
EDCTP em Arusha, na Tanzânia, de 12 a 14 de
Outubro de 2009. O tema “Combater o VIH/
SIDA, a Tuberculose e a Malária – Um Mundo,
Uma Parceria” reflectiu-se claramente na forte
participação que contou com 450 delegados
de 49 países diferentes e nas apresentações
de vários parceiros da EDCTP.
O Relatório Anual de 2009 inclui um resumo
em francês e português e está disponível no
site www.edctp.org. Se desejar receber uma
versão em papel, envie o seu pedido para
info@edctp.org.

Publicado o relatório de
avaliação sobre a análise
final do programa da EDCTP
Foi publicado o relatório de avaliação final
do programa da Parceria entre a Europa e os
Países em Desenvolvimento para a Realização
de Ensaios Clínicos (EDCTP) por uma
Comissão de Avaliação Externa Independente.
Este processo de avaliação, que teve início em
Julho de 2009, foi solicitado pela Comissão
Europeia para fazer recomendações sobre a
continuidade do programa após Setembro de
2010, quando a actual constituição da EDCTP
termina oficialmente.
O relatório completo está disponível no
site da EDCTP em www.edctp.org.

3 - EDCTP Newsletter Julho 2010

Notícias sobre Convites à Apresentação de Propostas e Bolsas
Anúncio de convites

Projectos financiados

Os seguintes convites à apresentação de
propostas serão lançados em Agosto de 2010:

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

Convite: Avaliar o impacto dos ensaios
clínicos em África

O objectivo desta bolsa é obter um
conhecimento profundo do impacto dos
ensaios clínicos nos serviços de saúde na
África subsariana, com especial enfoque na
qualidade dos serviços prestados às mulheres
e/ou crianças.
Neste convite, será dado especial ênfase
à avaliação do impacto a partir das
perspectivas dos doentes, dos profissionais
da saúde, da comunidade e dos serviços de
saúde pública nos locais na África subsariana
onde estejam a ser realizados ensaios
clínicos.

Convite: Projectos Iniciados por
Estados-membros

É frequente os Estados-membros financiarem
projectos na área de competências da
EDCTP. O objectivo desta bolsa da EDCTP
é proporcionar financiamento e valor
acrescentado a estas iniciativas, agindo como
o local de integração de vários projectos e
programas iniciados independentemente e/ou
financiados por Estados-membros.
Estes convites serão publicados em Agosto
em www.edctp.org

Convites abertos à
apresentação de propostas
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, tuberculose e malária
• Bolsas de formação de pós-graduação
• Bolsas de reforço de capacidades,
incluindo ética e a criação de redes de
excelência.
Para mais informações, consulte o
convite disponível no site da EDCTP em
www.edctp.org.

Avaliação de múltiplas tecnologias novas
e emergentes para o diagnóstico da TB
em pessoas com esfregaço negativo e
infectadas com VIH em países com um
elevado ónus da doença (estudo TB-NEAT)

Convite: Apoio de ensaios clínicos,
reforço de capacidades e trabalho
em rede em diagnósticos novos e
melhorados da tuberculose

Coordenador do Projecto: Keertan Dheda
Orçamento: € 7.265.164,00 (€ 2.615.164,00
EDCTP)
Duração do projecto: Maio 2010-Maio 2013
Países africanos envolvidos: África do Sul,
Avaliação das assinaturas do receptor
Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué
de citocina específico da Mycobacterium
tuberculosis em sobrenadantes da cultura Parceiros co-financiadores: Sistemas
do sangue total como biomarcadores de
de Imagiologia de Delft BV (Países
diagnóstico da infecção activa por TB
Baixos), Ministério Federal de Educação e
Investigação (BMBF) (Alemanha), Fundação
para Novos Diagnósticos Inovadores (FIND)
Coordenador do Projecto: Gerhard Walzl
(Suíça), Hospital Universitário de Munique,
Orçamento: € 4.387.203,00 (€ 3.349.570,00
Instituto para a Bionformática Médica
EDCTP)
(Alemanha), Conselho de Investigação
Duração do projecto: Junho 2010-Junho 2013
Médica (Reino Unido), Organização
Países africanos envolvidos: Etiópia, Gâmbia e Holandesa para a Investigação Científica
África do Sul
(NWO) (Países Baixos) e a Agência Sueca
Parceiros co-financiadores: BMBF (Alemanha), para a Cooperação e Desenvolvimento
Investigação UE (Alemanha), Universidade
Internacionais (SIDA) (Suécia)
de Leiden (Países Baixos), LSHTM (Reino
Unido), Universidade de Makarere (Uganda),
Convite à apresentação de propostas
Instituto Max Planck (Alemanha), Conselho de
para Identificação e Reforço das
Investigação Médica (Reino Unido), NACCAP
Actividades do Programa Comum
(Países Baixos), Universidade de Stellenbosch
(África do Sul)
Avaliação de diagnósticos novos e
emergentes para a tuberculose infantil
em países com um elevado ónus da
doença (TB CHILD)
Coordenador do Projecto: Fred Lwilla
Orçamento: € 3.309.885,00 (€ 1.532.586,00
EDCTP)
Duração do projecto: Maio 2010-Maio 2013
Países africanos envolvidos: África do Sul,
Tanzânia e Uganda
Parceiros co-financiadores: Hospital AISPONsambya (Uganda), Ministério Federal de
Educação e Investigação (BMBF) (Alemanha),
Fundação para Novos Diagnósticos
Inovadores (FIND) (Suíça), Hospital
Universitário de Munique, Instituto para a
Bioinformática Médica (Alemanha), Ministério
dos Negócios Estrangeiros (Itália), Fundação
San Raffaelle del Monte Tabor (Itália),
Agência Suíça para o Desenvolvimento e
Cooperação (SDC) (Suíça) e a Fundação
Nacional Suíça para a Ciência (Suíça)

Actividades de formação integrada e
infra-estruturas de TI para melhorar as
capacidades na área da África oriental

Coordenador do Projecto: Anders Sönnerborg
Orçamento: € 282.908,00
Duração do projecto: Maio 2010-Maio 2013
Países africanos envolvidos: Etiópia, Quénia e
Tanzânia

Ferramentas melhoradas de diagnóstico e
prognóstico para combater a tuberculose
em áreas altamente endémicas – da
investigação aos ensaios clínicos

Coordenador do Projecto: Thomas Schoen
Orçamento: € 213.087,00
Duração do projecto: Abril 2010–Abril 2013
Países africanos envolvidos: Etiópia e GuinéBissau

Erratum
No boletim informativo de Abril de 2010 verificou-se uma gralha na duração do projecto,
no projecto “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) ” (Egeruan Babatunde Imoukhuede). A duração correcta do projecto é
Fevereiro 2010 - Fevereiro 2013.
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Foco nos bolseiros
EDCTP
Convite à apresentação de propostas
para o apoio, criação e reforço
de Comissões Éticas Nacionais
Africanas ou de Conselhos de Revisão
Institucional
Reforçar a capacidade de revisão Ética
do Centro de Investigação Clínica
Comum-CRI e colaboradores CRI no
Norte e Ocidente do Uganda

Coordenador do Projecto: Peter Mugyenyi
Orçamento: € 49.759,00
Duração do projecto: Maio 2010-Maio 2012
Países africanos envolvidos: Uganda

Reforço da Comissão Ética Nacional
no Gabão e criação de uma Rede de
Comissões Éticas da África Central
(CAEN)
Coordenador do Projecto: Pierre-Blaise
Matsiegui
Orçamento: € 49.995,00
Duração do projecto: Maio 2010-Maio 2013
Países africanos envolvidos: Gabão
Criação e formação de um Conselho de
Revisão Institucional (CRI) no Hospital
Universitário da Universidade de Kigali
(KUTH) para reforçar as capacidades de
revisão ética no Ruanda
Coordenador do Projecto: Stephen Rulisa
Orçamento: € 47.850,00
Duração do projecto: Maio 2010-Maio 2011
Países africanos envolvidos: Ruanda

Reforçar a capacidade do CRI do ULPIRE
Coordenador do Projecto: James Kollie
Orçamento: € 47.740,00
Duração do projecto: Abril 2010–Abril 2012
Países africanos envolvidos: Libéria

Evolução dos anticorpos neutralizantes
entre indivíduos com infecção aguda
e infecção em fase inicial pelo VIH
de subtipo C no Botsuana: estudo
longitudinal de um ano
Coordenador do Projecto: Takafira Mduluza
Orçamento: € 199.870,00
Duração do projecto: Maio 2010-Maio 2012
Países africanos envolvidos: Botsuana e
Zimbabué

Um ensaio aleatório controlado por
agrupamento para avaliar o impacto de
estratégias combinadas (redes de cama
impregnadas mais gestão doméstica
da malária orientada pelo Teste de
Diagnóstico Rápido) na morbidade
associada à malária grave em crianças
dos 6 aos 59 meses no Burquina Faso

Coordenador do Projecto: Alfred Tiono
Orçamento: € 199.956,00
Duração do projecto: Abril 2010-Abril 2012
Países africanos envolvidos: Burquina Faso

Evolução das mutações do VIH-1
resistente aos medicamentos ARV nos
doentes “naive” durante a terapia:
limiar de níveis de frequência e contexto
de ligação associados ao insucesso do
tratamento no Uganda
Coordenador do Projecto: Jonathan Kayondo
Orçamento: € 198.054,00
Duração do projecto: Março 2010-Março
2012
Países africanos envolvidos: Uganda
Desenvolvimento de carreira e reforço
da capacidade institucional para a
investigação clínica da TB na Faculdade
de Ciências da Saúde em Brazzaville

Formação e Recursos na Avaliação da
Ética de Investigação para África

Coordenador do Projecto: Sunny Okhaide
Oyakhirome
Orçamento: € 200.000,00
Duração do projecto: Abril 2010-Abril 2012
Países africanos envolvidos: Camarões e
Gabão

Coordenador do Projecto: Dominique Sprumont
Orçamento: € 49.350,00
Duração do projecto: Março 2010–Março 2011
Países africanos envolvidos: Moçambique,
Nigéria e Senegal

O risco de tuberculose pulmonar
associada à infecção intestinal por
helmintos em crianças em dois locais de
ensaios de vacina contra a tuberculose
na África subsariana

Convite: Bolsas de Estudo para
Quadros Superiores
Construir infra-estruturas de investigação
e capacidades para implementar ensaios
de prevenção do VIH/DST na Libéria pósguerra
Coordenador do Projecto: Stephen Kennedy
Orçamento: € 198.776,00
Duração do projecto: Maio 2010-Maio 2012
Países africanos envolvidos: Libéria

Coordenador do Projecto: Mark Hatherill
Orçamento: € 198.055,00
Duração do projecto: Abril 2010-Abril 2012
Países africanos envolvidos: Quénia e África
do Sul

A Prof.ª Marleen Temmerman
recebe o Prémio “Lifetime
Achievement” do Grupo BJM

A Professora Marleen
Temmerman,
Professora de
Obstetrícia e
Ginecologia no
Hospital Universitário
na Bélgica, foi
distinguida com o
Prémio “Lifetime
Achievement” do
British Medical Journal (BMJ) na cerimónia
que teve lugar a 10 de Março de 2010.
Este prémio é atribuído a alguém que, na
sua carreira, deu uma contribuição única
e substancial para melhorar os serviços
de saúde, quer na prática clínica quer nos
serviços de saúde, saúde pública, política
da saúde, educação médica ou investigação
médica. O júri seleccionou 10 nomeações,
de entre as 117 propostas avançadas, em
que a Prof.ª Temmerman superou todos
os candidatos e foi seleccionada como a
vencedora pelo seu empenho em melhorar
a saúde e os direitos reprodutivos e sexuais
das mulheres, especialmente em África.
A EDCTP tem o orgulho de ter a Prof.ª
Temmerman como beneficiária do seu
financiamento, como investigadora principal
e como colaboradora em várias investigações
financiadas pela EDCTP. A EDCTP felicita
a Prof.ª Marleen Temmerman por este
importante feito.
Para mais informações sobre o Prémio
do Grupo BMJ:
http://groupawards.bmj.com
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Foco nos bolseiros EDCTP
Projecto em destaque: Tratamentos personalizados para crianças infectadas com o VIH
(Prof. Chifumbe Chintu, Zâmbia)
A falta de formulações antiretrovirais
apropriadas para as crianças infectadas com
o VIH tem sido uma das maiores restrições
ao alargamento do tratamento nas crianças
infectadas com VIH-1 em países de recursos
limitados. O Triomune Bebé/Júnior é uma
combinação de dose fixa de estavudina (d4T),
lamivudina (3TC) e neviparina (NVP) numa
nova formulação especialmente desenvolvida
para crianças.
O Professor Chifumbe Chintu e a sua
equipa, em colaboração com o Conselho
de Investigação Médica (Reino Unido),
Radboud University Nijmegen (Países
Baixos), University of Padova (Itália),
University of Zambia and University
Teaching Hospital Zambia, com uma bolsa
da EDCTP, estudou a dosagem adequada
e a aderência ao Triomune Bebé/Júnior
no projecto intitulado “Crianças com VIH
em África, Farmacocinética e aderência a
Regimes Antiretrovirais Simples (Ensaio
CHAPAS-1)”. Este projecto, que teve início
em Novembro de 2005, fez uma descoberta
importante, com os dados farmacocinéticos
(FC) preliminares a serem partilhados com

A equipa do CHAPAS-1

a Autoridade Norte-Americana responsável
pelo controlo alimentar e farmacêutico (FDA).
Estes dados contribuíram para a aprovação
da utilização do Triomune Bebé/Júnior em
crianças infectadas com o VIH, em Agosto de
2007. Esta aprovação permitiu a utilização de
muitos destes medicamentos de Combinação
de Dose Fixa (CDF) em programas e projectos
apoiados por organizações norte-americanas.
Os medicamentos CDF Triomune Bebé/Júnior
são agora amplamente utilizados na Zâmbia,
Uganda e Zimbabué, e muitos outros países
da África subsariana poderão em breve
beneficiar da utilização destes produtos.
Os resultados deste ensaio resultaram em
recomendações da Organização Mundial de
Saúde (OMS) para as taxas mais optimizadas
de medicamentos antiretrovirais em fórmulas
sólidas de combinações de dose fixa e
têm sido usadas para definir uma faixa de
peso optimizada destes medicamentos em
crianças.

Planos de investigação futura
O ensaio CHAPAS-1 foi concluído em 2009.
O ensaio tinha como objectivo abordar a

falta de regimes antiretrovirais adequados de
primeira linha disponíveis para as crianças
em países em vias de desenvolvimento, o
que as impedia de ter acesso ao tratamento
em 2005, quando o CHAPAS-I teve início.
O projecto CHAPAS seguinte, financiado
pela EDCTP, “Expandir a disponibilidade de
formulações antiretrovirais de combinação
de dose fixa para tratamentos de primeira
linha em crianças infectadas com o
VIH-1 - Crianças com VIH-1 em África,
Farmacocinética e Aceitabilidade/Aderência
a Regimes Antiretrovirais Simples: O ensaio
CHAPAS-3”, está previsto para ser realizado
pelos outros locais CHAPAS-3 e tem como
objectivo examinar a FC de um novo
lopinavir/ritonavir (LPV/r) pediátrico em spray
em comparação com o LPV/r pediátrico em
comprimidos e líquido. Prevê-se que esta seja
uma formulação de segunda linha bastante
útil e apropriada para uso pediátrico.
Mais informações em: aceda ao perfil
do projecto em “Crianças com VIH em
África, Farmacocinética e Aderência a
Regimes Antiretrovirais Simples” no site
da EDCTP em www.edctp.org.
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Reuniões e Visitas

Alertas de notícias da EDCTP
e RSS

Reunião com o Presidente da Comissão da União Africana
A 26 de Abril de 2010, o Director
Executivo, Professor Charles Mgone. o
Alto Representante da EDCTP, Dr. Pascoal
Mocumbi e o Director da Colaboração SulSul e Director da Sede Africana, Dr. Michael
Makanga, visitaram a Comissão da União
Africana em Addis Abeba, Etiópia. Durante a
visita, a delegação da EDCTP reuniu-se com
o Presidente da Comissão da União Africana,
Sua Excelência, Sr. Jean Ping. Estiveram
também presentes: o director da Comissão da
União Africana para os Assuntos Sociais, Dr.
Olawale Maiyegun; o Chefe de Gabinete do
Presidente, Sr. John Shinkaiye; o Subchefe de
Gabinete do Presidente, Sr. Pierre Moussavou
e o Embaixador de Moçambique na Etiópia,
Sr. Manuel Lubisse.
Os objectivos desta reunião eram tripartidos:
1. Partilhar informação sobre as actividades
da EDCTP em África e a necessidade de
promover a participação e a contribuição
africana na Parceria
2. Actualizar o Presidente da Comissão da
União Africana sobre a estratégia da

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.

Da esquerda para a direita: Dr.
Michael Makanga, Dr. Pascoal
Mocumbi, Sua Excelência, Sr. Jean
Ping e o Prof. Charles Mgone
EDCTP para a representação africana na
Assembleia-Geral (AG) com enfoque no
envolvimento da União Africana
3. Explorar formas de reforçar a colaboração
estratégica entre a União Africana e a
EDCTP.

Registe-se agora
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.

Visita da EDCTP a Kigali, Ruanda
O Ruanda é um dos países africanos com
um número cada vez maior de projectos
financiados pela EDCTP entre 2005 e 2010.
Actualmente, os seguintes projectos estão a
decorrer ou foram concluídos recentemente:
1. Reforço das Comissões Éticas Nacionais do
Ruanda (liderado pelo Dr. Justin Wane)
2. Criação e Formação de um Conselho de
Revisão Institucional (CRI) no Hospital
Universitário da Universidade de Kigali
(KUTH) para Reforçar as Capacidades de
Revisão Ética no Ruanda (liderado pelo Dr.
Stephen Rulisa)
3. Projecto Ubuzima: Preparação da Fase III
de ensaios de microbicidas vaginais no
Ruanda e Quénia: Estudos de preparação,
reforço de capacidades e reforço dos
sistemas de referência médica (liderado
pelo Dr. Van der Wijgert e Dr. Kishor
Mandaliya)
4. Ensaio multicêntrico do Projecto Monod
para simplificar a terapia ARV pediátrica
(liderado pela Dra. Valeriene Leroy e Dra.
Corine Karema)
5. Tratamentos de combinação baseados
em artemisina seguros e eficazes para as
mulheres grávidas africanas com malária
(liderado pelo Prof. Umberto D’Alessandro)
6. Avaliação de 4 combinações baseadas em
artemisina para o tratamento da malária
não complicada em crianças africanas
(liderado pelo Prof. Umberto D’Alessandro)
7. Caracterização de novos biomarcadores
para segurança microbicida na África
Oriental e Austral (Justin Ntirushwa)

Da esquerda para a direita: Dr.
Stephen Rulisa (Bolseiro de Ética do
Hospital Universitário de Kigali), Dr.
Stephen Karengera (Director para o
Planeamento Político e Reforço de
Capacidades no Ministério da Saúde),
Dr. Gilles Ndiyasaba (Cientista do
Projecto Ubuzima financiado pela
EDCTP), Sr. Simon Belcher, Sua
Excelência Dr. Richard Sezibera
(Ministro da Saúde), Dr. Pascoal
Mocumbi, Prof. Omu Anzala e Dr.
Thomas Nyirenda

Foi realizada uma visita da EDCTP para avaliar
o progresso dos projectos mencionados no
Ruanda entre 31 de Maio e 4 de Junho de
2010. A equipa da EDCTP era constituída pelo
Dr. Pascoal Mocumbi (Alto Representante),
o Sr. Simon Belcher (Director Financeiro
e Administrativo), o Dr. Thomas Nyirenda
(Director para a Rede Sul-Sul e Reforço de
Capacidades) e o Professor Omu Anzala da
Iniciativa para a Vacina contra a SIDA do
Quénia, um especialista em VIH e membro
Comissão Coordenadora dos Países em Vias
de Desenvolvimento (DCCC) da EDCTP.
Durante esta visita, a delegação da EDCTP
manteve reuniões com o Ministro da Saúde da
República do Ruanda, Sua Excelência Richard
Sezibera, representante da OMS para o
Ruanda juntamente com outros responsáveis
do programa e o vice-presidente do Sector da
Saúde junto da Embaixada Belga.
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