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O mundo é movido não só pelos vigorosos empurrões dos 
seus heróis, mas também pelo conjunto dos pequenos 
empurrões de cada trabalhador honesto – Helen Keller

É com todo prazer que vos trago este número do 
boletim informativo da EDCTP, ao entrarmos no último 
trimestre de 2008. O terceiro trimestre de 2008 foi um 
período em que se verificou um aumento significativo 
das actividades da EDCTP em África. Marca também um 
momento importante para a EDCTP com a celebração 
do seu quinto aniversário a 15 de Setembro de 2008. 
Durante este período, lançámos pedidos de propostas 
para o tratamento da malária, vacinas contra a malária, 
Bolsas de Estudo para Quadros Superiores e um reforço 
das Comissões de Revisão Ética em África e continuámos 
com o pedido de propostas para as Actividades do 
Programa Comum. Teve também lugar uma reunião 
de intervenientes para o diagnóstico da tuberculose, 
da qual resultaram valiosas recomendações. A EDCTP 
financiou igualmente vários novos projectos que visam 
o desenvolvimento da liderança científica africana e o 
reforço da ética e do quadro regulamentar em África.

A EDCTP continuou com as visitas aos locais de projectos financiados pela EDCTP. 
Durante o terceiro trimestre, os representantes da EDCTP visitaram instituições no 
Mali, Senegal, África do Sul e ainda a União Africana, na Etiópia. O presente número 
do boletim informativo contém igualmente o concurso para novos membros para os 
constituintes do CP e da DCCC, bem como uma actualização sobre as convenções de 
acolhimento.

Com o conjunto dos pequenos empurrões de todo o pessoal do Secretariado, membros 
dos constituintes e intervenientes da EDCTP temos vindo a contribuir para uma redução 
dos desafios colocados pelas principais doenças relacionadas com a pobreza no mundo.

Michael Makanga, 
Director para o Reforço 
de Capacidades

Eventos

A EDCTP festejou o seu quinto aniversário 
no dia 15 de Setembro. Mais de 100 
intervenientes e acompanhantes 
participaram neste evento informal que 
decorreu em simultâneo nas sedes do 
Secretariado da EDCTP em Haia e na Cidade 
do Cabo.  O evento permitiu informar os 
intervenientes sobre as actividades em 
curso e as estratégias futuras. A EDCTP 
agradece a todos os que compareceram 
nos eventos ou que enviaram palavras de 
felicitação e encorajamento.

Por ocasião do quinto aniversário da EDCTP 
foi produzido um filme sobre o passado, o 
presente e o futuro da parceria. O filme, 
com cerca de 10 minutos, condu-lo desde 
a fundação da EDCTP, passando pelos seus 
objectivos, concretizações e perspectivas 
futuras. Todos os interessados são 
convidados a ver o filme no site da EDCTP: 
www.edctp.org e clicar em ‘Movies’ na 
Newsroom.

Quinto aniversário da EDCTP: Cinco anos de 
integração da investigação do VIH/SIDA, TB e 
malária

Outubro 2008
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A EDCTP procura dois novos membros 
para o seu Conselho da Parceria (CP) 
e três membros para a sua Comissão 
Coordenadora dos Países em Vias de 
Desenvolvimento (DCCC).

Membros do Conselho da Parceria 
(CP)
O CP desenvolve o quadro estratégico 
para o programa de investigação da 
EDCTP e aconselha a Assembleia Geral 
sobre assuntos técnicos e científicos 
relacionados com o programa da EDCTP. 
A constituição do CP, que inclui membros 
do Norte e do Sul bem como de países 
endémicos, é um elemento nuclear da 
abordagem Sul-Norte da parceria, que 
está na base da iniciativa da EDCTP.

A EDCTP procura dois cientistas seniores e 
profissionais da saúde com experiência em 
qualquer uma das seguintes áreas:

Indústria/Assuntos Regulamentares• 
Tuberculose• 

Os membros serão nomeados para um 
período inicial máximo de dois anos, 
seguido de períodos renováveis de um 
ano cada até um máximo de cinco anos. 
A partir de 1 de Janeiro de 2009 estarão 
disponíveis duas vagas. Serão aceites 

candidaturas até 30 de Novembro de 
2008. Convidamo-lo a ler o anúncio de 
vagas para membros do CP (em www.
edctp.org) para obter mais informações 
sobre o ingresso e a candidatura.

Membros da Comissão 
Coordenadora dos Países em Vias de 
Desenvolvimento (DCCC)
A DCCC garante o compromisso, 
propriedade e liderança do programa 
da EDCTP pelos países participantes da 
África subsariana. A DCCC é composta 
por 15 especialistas da África subsariana 
que estejam  envolvidos na investigação, 
reforço de capacidades relacionadas com a 
gestão de doenças e ensaios clínicos sobre 
o VIH/SIDA, tuberculose e malária. 

A EDCTP procura dois cientistas seniores 
e profissionais da saúde da África 
subsariana com experiência em uma das 
seguintes áreas ou mais:

VIH/SIDA (1 vaga para a Região da • 
África Ocidental, 1 vaga para a Região 
da África Oriental)
Malária (1 vaga para a Região da África • 
Central)

Os membros serão nomeados por um 
período inicial máximo de dois anos, 

seguido de períodos renováveis de um 
ano cada até um máximo de cinco anos. 
A partir de 1 de Janeiro de 2009 estarão 
disponíveis três vagas. Serão aceites 
candidaturas até 30 de Novembro de 
2008. Convidamo-lo a ler o anúncio de 
vagas para membros da DCCC (em www.
edctp.org) para obter mais informações 
sobre o ingresso e a candidatura.

 

 

 

.
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Eventos

Primeiro anúncio
O Quinto Fórum da EDCTP irá ter lugar 
em Arusha, na Tanzânia, de 12 a 14 de 
Outubro de 2009. O tema do Fórum é 
Combater o VIH/SIDA, a Tuberculose e a 
Malária: Um Mundo, Uma Parceria e irá 
focar-se nos resultados e progressos dos 
esforços de financiamento da EDCTP em 
actividades de investigação e reforço de 
capacidades na África subsariana. Será 
uma plataforma importante para todos 
aqueles ligados à investigação das três 
principais doenças relacionadas com a 
pobreza (VIH/SIDA, tuberculose e malária) 
para criar ou reforçar a cooperação e a 
sinergia.

O programa
O programa do fórum irá incluir oradores 
da área científica e política e irá centrar-
se nos progressos e na definição de uma 
agenda para a investigação clínica do VIH/
SIDA, tuberculose e malária. O programa 
será uma combinação dos seguintes 
acontecimentos:

Discursos de apresentação por oradores • 
convidados
Sessões plenárias e paralelas• 
Mesas Redondas• 
Apresentações orais dos projectos • 
financiados pela EDCTP sobre o VIH/
SIDA, tuberculose e malária em África

Sessões de posters electrónicos.• 
O local
Ngurdoto Mountain Lodge, em Arusha, na 
Tanzânia. Os participantes do fórum podem 
ficar alojados no hotel. Será também 
disponibilizada uma lista com locais de 
alojamento alternativos.

Participar no Quinto Fórum da EDCTP
A EDCTP irá convidar oradores de relevo 
para as sessões plenárias e paralelas. 
Além disso, serão enviados convites para o 
envio de resumos para apresentações orais 
ou   posters electrónicos, de preferência 
sobre projectos financiados pela EDCTP. 
Em breve, a EDCTP irá publicar um pedido 
de resumos no seu site e fará circular a 
informação através de vários canais. Serão 
atribuídas bolsas de estudo a um número 
limitado de pessoas da África subsariana 
a trabalhar em projectos financiados pela 
EDCTP. A informação pormenorizada sobre 
como submeter um ensaio e sobre como 
se candidatar a uma bolsa de estudo será 
publicada juntamente com o pedido de 
resumos.

Nos próximos meses, a EDCTP irá lançar e 
manter o site da Internet do Quinto Fórum 
da EDCTP. Neste site poderá consultar 
todas as actualizações ao programa e às 
oportunidades para participar no Fórum. 

A EDCTP recorrerá a vários canais para 
anunciar o lançamento deste site e para 
outras actualizações sobre o Quinto Fórum 
da EDCTP. No entanto, e por enquanto, 
continue a consultar regularmente o site 
da EDCTP (www.edctp.org) para mais 
actualizações.

Quinto Fórum da EDCTP (12 a 14 de Outubro 
de 2009): Um Mundo, Uma Parceria

Informação sobre a Governação da EDCTP

Vagas: Membros do CP e da DCCC (data limite: 30 de Novembro)

A NWO prorroga o acordo 
de acolhimento até 15 de 
Setembro de 2010

A Organização Holandesa para a 
Investigação Científica (NWO) prorrogou 
a sua convenção de acolhimento com a 
EDCTP até 15 de Setembro de 2010. Isto 
surge na sequência da prorrogação da 
convenção de acolhimento do Conselho de 
Investigação Médica da África do Sul (MRC 
SA), que se verificou no início do ano, 
até à mesma data para a Sede Africana 
da EDCTP. Tanto a NWO como o MRC SA 
confirmaram que se irão disponibilizar 
para continuar a acolher os secretariados 
da EDCTP depois de Setembro de 2010.



Os principais objectivos deste convite à 
apresentação de propostas são:

Realizar ensaios clínicos em grupos • 
especiais, incluindo crianças e pessoas co-
infectadas com VIH, utilizando fármacos 
registados. Estes estudos podem também 
incluir a farmacocinética e interacções de 
fármacos antiretrovirais
Realizar os estudos de fase II em novos • 
antimaláricos GMP que envolvam quer 
combinações baseadas em artemisinina, 
quer combinações não baseadas em 
artemisinina.

Total de fundos disponíveis: € 6 milhões*
Início da candidatura: 30 de Julho de 2008
Limite da candidatura: 30 de Novembro de 
2008

* Esperamos que a contribuição da EDCTP 
seja igualada pelo menos por um valor 
equivalente de co-financiamento pelos 
Estados-membros da EDCTP-AEIE e por 
possíveis contribuições adicionais de 
outras organizações (terceiros).

O principal objectivo deste convite é levar 
a cabo conduzir a fase I/II de ensaios 
de vacinas contra a malária em países 
africanos, incluindo ensaios clínicos que 
atenuem os perigos da idade. Estes 
podem incluir ensaios de segurança, 
imunogenicidade e eficácia em populações 
alvo, que podem ser bebés ou crianças, 
dependendo da intensidade da transmissão 
e exposição anterior.

Total de fundos disponíveis: € 6,5 milhões*
Início da candidatura: 30 de Julho de 2008
Limite da candidatura: 20 de Novembro de 
2008

* Esperamos que a contribuição da EDCTP 
seja igualada pelo menos por um valor 
equivalente de co-financiamento pelos 
Estados-membros da EDCTP-AEIE e por 
possíveis contribuições adicionais de 
outras organizações (terceiros).

A EDCTP deseja promover a criação e o 
reforço de Comissões Éticas Nacionais 
(CEN) e Conselhos de Revisão Institucional 
(CRI) que sejam competentes e 
independentes. Encorajam-se os CEN e os 
CRI a estabelecerem-se 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, 
documentos, acesso a sites da Internet 
sobre ética e BPC.

Fundos disponíveis: € 500 000
Início de candidatura: 30 de Julho de 2008
Limite da candidatura: 30 de Novembro de 
2008

Através deste convite, 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. Esta bolsa está disponível 
para investigadores que já desenvolvam 
trabalho em África e para aqueles que 
procuram voltar ao continente (bolsa de 
reingresso). Os bolseiros devem estar 
ligados às Redes de Excelência financiadas 

pela EDCTP.
Fundos disponíveis: € 1 200 000
Início de candidatura: 30 de Julho de 2008
Limite de candidaturas: 30 de Novembro de 
2008

Esta bolsa tem como objectivo financiar 
projectos que identifiquem e reforcem as 
Actividades do Programa Comum (APCs) 
e que contribuam para a integração dos 
programas nacionais dos Estados-membros 
da EDCTP nos ensaios clínicos do VIH/SIDA, 
malária e tuberculose dentro da área de 
intervenção da EDCTP na África subsariana. 
Tem também como objectivo promover as 
actividades dos investigadores a trabalhar 
no mesmo tópico ou doença, reduzir a 
duplicação de esforços e melhorar as 
colaborações entre ou dentro de instituições 
africanas. 

Fundos disponíveis: € 5 milhões
Início de candidatura: 26 de Março de 2008
Limite de candidaturas: 5 de Dezembro de 
2008

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 os 
pedidos de propostas, os vários 
anúncios e sobre como se candidatar, 
consulte os respectivos anúncios do 
pedido de propostas e os anúncios no 
site da EDCTP: www.edctp.org.
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Notícias sobre convites à apresentação de propostas e bolsas

Convites abertos à apresentação de propostas

Programa de Pequenas 
Bolsas suspenso

Tratamento da Malária: apoio 
de ensaios clínicos, reforço de 
capacidades e trabalho em rede

Tratamento da Malária: apoio 
de ensaios clínicos, reforço de 
capacidades e trabalho em rede

Comissões de Revisão Ética

Bolsas de Estudo para Quadros 
Superiores

Actividades do Programa Comum

Convite para Especialistas

Por motivos estratégicos e operacionais, 
o programa de pequenas bolsas será 
suspenso a partir de 15 de Outubro 
de 2008. Isto significa que não serão 
aceites mais candidaturas a partir desta 
data. As candidaturas submetidas nesta 
data ou antes desta serão tratadas em 
conformidade.
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Reunião de intervenientes 

da EDCTP para Diagnóstico 

da TB, Paris, 7 de Outubro 

de 2008

A EDCTP tem uma estratégia para os seus 
pedidos de propostas e bolsas que se foca 
numa abordagem com base no produto. Para 
cumprir esta estratégia, a EDCTP realiza 
reuniões de intervenientes com frequência, 
as quais são usadas para recomendar 
prioridades à EDCTP em termos de produtos 
em desenvolvimento e de locais adequados 
na África subsariana para conduzir ensaios. 
A 7 de Outubro de 2008, teve lugar em 
Paris, no Instituto Pasteur, uma reunião 
de intervenientes para Diagnóstico da TB. 
A EDCTP atribuiu 8 milhões de Euros para 
apoio aos ensaios clínicos para Diagnóstico 
da TB, valor que se prevê que seja igualado 
pelos Estados-membros europeus. Os 
estudos serão financiados entre 2009 e 
2011.

A EDCTP compreende que uma ferramenta 
de diagnóstico da TB mais eficaz é um 
componente essencial, tanto para a 
investigação clínica como para o tratamento. 
Assim sendo, o Conselho da Parceria 
recomendou à EDCTP o lançamento de 
um pedido de propostas que levem ao 
desenvolvimento de ferramentas de 
diagnóstico da TB mais simples, mais 
baratas e mais eficazes.

Participaram na reunião sessenta pessoas, 
incluindo 35 cientistas, 2 membros da 
Assembleia Geral da EDCTP, 7 membros 
do Conselho da Parceria, 6 Responsáveis 
de Rede Europeus, 3 membros da DCCC e 
7 membros do Secretariado da EDCTP. Foi 
acordado na reunião que a EDCTP deveria 
abrir um concurso público. O foco será nos 
ensaios clínicos de produtos existentes 
prestes a serem comercializados. Além 
disso, os ensaios serão parte essencial  dos 
ensaios da TB em curso em locais de ensaios 
clínicos estabelecidos sem ser necessário 
abrir novos locais de ensaios. As outras 
áreas a incluir no pedido de propostas 
serão a melhoria do diagnóstico da TB em 
crianças e a criação de um repositório local 
de amostras, se exequível. A EDCTP irá 
lançar este pedido de propostas no primeiro 
trimestre de 2009 com o objectivo de 
começar a financiar projectos de sucesso no 
final desse ano.

Projectos financiados

A AMANET lança a quarta formação com 
base na Internet: Curso Avançado de Ética 
da Investigação em Saúde

Mark Nicol:•  O impacto da detecção 
genotípica rápida da tuberculose 
multirresistente no resultado do 
tratamento numa região semi-rural da 
África do Sul 
Harr Freeya Njai:•  Caracterização das 
respostas dos anticorpos neutralizantes 
em infecções dos Clados Crónicos 
A e D por vírus da imunodeficiência 
humana tipo 1 (VIH -1) e a relação 
com os marcadores estabelecidos da 
progressão da doença – Um estudo 
longitudinal no Uganda Rural 
Nicaise Ndembi:•  Frequência e 
determinantes de infecção dupla 
com diferentes estirpes do VIH-1 e 
populações de risco baixo e elevado no 
Uganda  
Keertan Dheda:•  Vias imunitárias 
inatas do pulmão que regulam a estase 
e a destruição de M. tuberculosis em 
cenários de elevado ónus . 
Daniel Dodoo:•  Avaliação da 
funcionalidade dos anticorpos que 
se associam à protecção da malária 
clínica através do ensaio de inibição do 
crescimento in vitro de p. falciparum.

Ministério da Saúde, Ruanda:•  
Reforço das Comissões Éticas Nacionais 
do Ruanda 

Fórum de Investigação em Saúde, • 
Tanzânia: Reforço dos padrões e 
práticas éticas na protecção dos 
participantes na investigação em saúde 
na Tanzânia 
Conselho Nacional do Uganda para • 
a Ciência e Tecnologia: Reforço 
do Sistema e Processo de Revisão 
Científica e Ética Nacional no Uganda 
Instituto Nacional de Investigação • 
Médica: Criação de um Conselho de 
Revisão Institucional (CRI) local em 
Mwanza, na Tanzânia e reforço da 
colaboração entre os CRIs locais e 
nacionais 
Iniciativa Etíope para a Bioética:•  
Reforçar a Ética da Investigação em 
Saúde na Etiópia 
Universidade de Ibadan:•  Reforçar 
as Comissões Éticas Nacionais de 
Investigação em Saúde da Nigéria 
(NHREC) 
Instituto de Investigação e • 
Formação em Biomédica: Criar uma 
Unidade de Investigação Ética.

Projecto de colaboração entre • 
a OMS e a EDCTP: Programa 
para reforçar os sistemas de 
regulamentação nos países africanos.

Bolsas de Estudo para Quadros 
Superiores

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

Reforço do ambiente regulamentar 
em África 

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

Foco nos bolseiros da EDCTP

Em Setembro, a Rede Africana Contra 
a Malária (AMANET) lançou o quarto 
curso com base na Internet sobre Ética 
da Investigação em Saúde. Este curso 
financiando pela EDCTP proporciona um 
conhecimento básico de questões éticas 
e fornece aos formandos (membros 
das comissões éticas, investigadores 
em saúde, cientistas e outras pessoas 
envolvidas na investigação em saúde) 
as ferramentas e o conhecimento 
necessários para garantir a segurança 

e o bem-estar dos participantes nas 
investigações. Outros cursos contínuos 
da AMANET com base na Internet são os 
cursos básicos de Ética da Investigação 
em Saúde (versão inglesa), Ética da 
Investigação em Saúde (versão francesa) 
e Boas Práticas Clínicas. Todos os cursos 
estão disponíveis gratuitamente em 
http://webcourses.amanet-trust.org.

Fonte: Site da AMANET (http://www.
amanet-trust.org)
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EDCTP representatives and WHO Representative for Mali, Dr Diallo

Fatoumata Binta (left) visit patient recruitment site in Bancoumana

Reuniões e visitas

O Alto Representante 
visita a União Africana

Visita da EDCTP ao 
Senegal

Visita da EDCTP ao Mali

O Dr. Pascoal Mocumbi, Alto Representante 
da EDCTP, visitou a Comissão da União 
Africana (UA) em Adis Abeba (Etiópia), 
no dia 26 de Setembro de 2008. Manteve 
conversações com diversas entidades, 
incluindo o Professor Jean-Pierre Ezin, 
Comissário para os Recursos Humanos e 
Ciência e Tecnologia. O Dr. Mocumbi deu 
a conhecer aos representantes da UA o 
trabalho em curso na EDCTP e os seus 
planos futuros. Ao discutir o futuro da 
EDCTP, o Dr. Mocumbi solicitou o apoio 
político nas negociações entre a União 
Europeia (UE) e as Comissões da UA 
para considerar a atribuição de fundos 
de desenvolvimento aos ensaios clínicos, 
incluindo o reforço e a harmonização do 
ambiente regulamentar e ético nacional 
aos níveis comunitário económico regional 
na África subsariana. Espera-se que a 
comissão leve estas questões a debate na 
próxima reunião de Comissários UA/UE, em 
Bruxelas.

De 18 a 22 de Agosto de 2008, a EDCTP 
visitou algumas das instituições de 
investigação no Senegal. A equipa da 
EDCTP era composta pelo Dr. Pascoal 
Mocumbi (Alto Representante da EDCTP), 
o Sr. Simon Belcher (Director Financeiro 
e Administrativo), o Dr. Michael Makanga 
(Director para o Reforço de Capacidades) 
e a Prof. Alioune Dieye (membro da DCCC 
do Senegal). A equipa teve reuniões 
com os cientistas e com a direcção das 
seguintes instituições com projectos 
financiados pela EDCTP:

Laboratório de Bacteriologia e 
Virologia do Le Dantec Hospital, em 
Dakar (Laboratoire de Bactériologie-
Virologie Le Dantec: LBVD)

Reforço de capacidades para preparar • 
os locais da África Ocidental para 
ensaios clínicos do VIH/SIDA, TB e 
Malária. O prof. Souleymane Mboup é o 
coordenador deste projecto.
Fase IIb de um ensaio clínico prova • 
de conceito para avaliar a eficácia 

preventiva da vacina potenciadora 
MVA85A administrada a adultos 
saudáveis infectados com VIH na África 
do Sul, Senegal e Gâmbia: o Prof. 
Souleymane Mboup é o investigador 
colaborador no Senegal para este 
projecto. 

Universidade Cheikh Anta Diopde 
Dacar

Ensaio aleatório da aceitabilidade • 
e eficácia de quatro regimes 
medicamentosos para o tratamento 
preventivo intermitente sazonal da 
malária. Este é um projecto de Bolsa de 
Estudo para Quadros Superiores do Dr. 
Badara Cisse.
Reforço de capacidades para preparar • 
os locais da África Ocidental para 
ensaios clínicos do VIH/SIDA, TB e 
Malária. O Prof. Souleymane Mboup é o 
coordenador deste projecto.

De 14 a 18 de Julho de 2008, a EDCTP 
visitou a Universidade de Bamako e vários 
locais de recuperação de pacientes em 
Bancoumana e Kolle, no Mali. A equipa 
da EDCTP era composta pelo Dr. Pascoal 
Mocumbi (Alto Representante), pelo Sr. 
Simon Belcher (Director Financeiro e 
Administrativo) e pelo Dr. Michael Makanga 
(Director para o Reforço de Capacidades). 
A equipa teve várias reuniões com os 
cientistas e com a direcção do Centro 
de Formação para a Investigação contra 
a Malária (MRTC) da Universidade de 
Bamako, bem como com Ministros do 
governo do Mali e outras altas entidades.  

O Centro de Formação para a Investigação 
contra a Malária (MRTC), Universidade 
de Bamako, está envolvido nos seguintes 
projectos financiados pela EDCTP:

Avaliação do benefício para a Saúde • 
Pública das terapias de combinação 
baseadas em artemisinina para o 
tratamento da malária não complicada 
no Mali. Este é um projecto de Bolsas de 
Estudo para Quadros Superiores do Dr. 
Abdoulaye Djimde.
Reforço de capacidades para preparar os • 
locais da África Ocidental para ensaios 
clínicos do VIH/SIDA, TB e Malária. Faz 
parte do projecto de Rede de Excelência 
da África Ocidental coordenado pelo Prof. 
Souleymane Mboup com o Prof. Ogobara 
Doumbo como colaborador do Mali. 
Estudo multicêntrico aberto, comparativo • 
e aleatório de fase IIIb da eficácia, 
segurança e impacto na incidência da 
malária do tratamento repetitivo com 4 
ACTs: pironaridina-artesunato (PYR-
AS), dihidroartemisinina-piperaquina, 
amodiaquina-artesunato (AQ-AS) e 
arteméter-lumefantrina (AL) para o 
tratamento da malária não complicada 
nas crianças. Este é um novo projecto 

integrado, com o Dr. Abdoulaye Djimde 
como IP.
Factores imunogenéticos do receptor • 
na susceptibilidade e/ou protecção da 
malária em pacientes com diferentes 
historiais de infecção por malária e em 
grupos étnicos simpatricos (Dogon e 
Fulani) no Mali: papel potencial das 
células dendríticas na protecção contra 
a malária. Este é um projecto de 
Doutoramento do Dr. Arama Charles.

Reuniões com o Primeiro-ministro 
e outros funcionários/quadros 
superiores
A equipa da EDCTP teve reuniões 
separadas com o Primeiro-ministro da 
República do Mali, Sua Ex.ª o Sr. Modibo 
Sidibé; com o Ministro da Educação 
Secundária, Ensino Superior e Investigação 
Científica, Sua Ex.ª o Sr. Amadou Touré; 
com o Ministro da Saúde, Sua Ex.ª o Sr. 

Oumar Ibrahima Touré; com o Conselheiro 
para a Saúde Pública; Dr. Oumou Maiga; 
com o Representante da OMS no Mali, Dr. 
Diallo Fatoumata Binta; com o vice-reitor 
da Universidade do Mali, Prof. Amadou 
Diallo; com o Presidente da Comissão de 
Revisão Ética da Faculdade de Medicina, 
Farmácia e Odontoestomatologia (FMPOS), 
Prof. Mamadou Marouf Keita; com o vice-
director da FMPOS, Prof. Drissa Diallo; e 
com o Director do Conselho de Farmácia e 
Medicinas (CFM), Bamako, Prof. Ousmane 
Doumbia, entre outros.
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EDCTP site visit to the  Africa Centre for

Health and Population Studies

EDCTP representatives meet 

with Honourable Dr Safiatou Thiam,

Minister of Health and Prevention of

Republic of Senegal (fourth from left)

Centro Regional de Investigação e 
Formação de Fann (Centre Regional de 
Recherche et de Formation de Fann: 
CRCF)

Fase IIb de um ensaio clínico prova • 
de conceito para avaliar a eficácia 
preventiva da vacina potenciadora 
MVA85A administrada a adultos saudáveis 
infectados com VIH na África do Sul, 
Senegal e Gâmbia: O Prof. Souleymane 
Mboup é o investigador colaborador no 
Senegal para este projecto.

Reuniões com o Primeiro-ministro e 
funcionários/quadros superiores
A equipa da EDCTP teve reuniões com as 
seguintes pessoas, entre outras: Sua Ex.ª 
o Dr. Safiatou Thiam, Ministro da Saúde e 
Prevenção da República do Senegal; o Prof. 
Oumar Fei, Director dos Serviços Médicos; o 

Prof. Abdou Salam Sall, vice-reitor da 
Universidade Cheikh Anta Diopde Dacar 
(CAD); o Prof. Cheikh Saad Bouh Boye, 
Director da Faculdade de Medicina, Farmácia 
e Odontoestomatologia, CAD; o Prof. 
Oumar Gaye, Chefe do departamento de 
Parasitologia, CAD; o Prof. Papa Salif Sow, 
Director do CRCF e o Prof. Bernard Diop, 
Vice-Director do CRCF.

Visita da EDCTP à África do Sul

De 29 de Setembro a 3 de Outubro de 
2008, a EDCTP visitou algumas das 
instituições financiadas pela EDCTP na 
África do Sul. A equipa da EDCTP era 
composta pelo Sr. Simon Belcher (Director 
Financeiro e Administrativo), o Dr. Michael 
Makanga (Director para o Reforço de 
Capacidades) e o Dr. Hulda Swai (membro 
da DCCC sedeado na África do Sul). A 
equipa teve reuniões com os cientistas e 
com a direcção das seguintes instituições 
envolvidas em projectos financiados pela 
EDCTP:

Instituto AURUM Para a Investigação 
em Saúde 

Um ensaio clínico controlado para • 
avaliação de elevadas doses de 
rifapentina e moxifloxacina no 
tratamento da tuberculose pulmonar. 
A Dra. Amina Jindani é a Investigadora 
Principal e o Professor Gavin Churchyard 
é o co-investigador.

Viabilidade e reforço de capacidades • 
de ensaios de vacinas contra o VIH 
em adolescentes na África do Sul. A 
Prof. Linda Bekker é a investigadora 
coordenadora e o Professor Gavin 
Churchyard é o co-investigador.

Centro Africano para Estudos da Saúde 
e da População, Universidade de 
Kwazulu-Natal

Ensaio clínico multicêntrico para • 
investigar o impacto de terapêutica 
altamente activa (HAART) durante a 
gravidez e amamentação na transmissão 
mãe-filho e na saúde da mãe: O Estudo 
Kesho Bora, Prof. Marie Louise Newell.
Viabilidade e reforço de capacidades • 
de ensaios de vacinas contra o VIH 
em adolescentes na África do Sul. A 
Prof. Linda Bekker é a investigadora 
coordenadora e a Prof. Marie Louise 
Newell é a co-investigadora.


