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A ganhar impulso

À medida que 2016 avança, 
mobilizamo-nos intensamente 
na EDCTP para expandir os 
nossos limites e alargar o nosso 
raio de atuação, mantendo-se 
concentrada nos objetivos 
primários do programa. O nosso 
segundo programa (EDCTP2) 
prossegue a missão principal da 
EDCTP com um âmbito 
alargado, o que também 
significa novas oportunidades. 
Renovamos a nossa marca e 
identidade visual com um novo 
grafismo que aparecerá em 
todos os meios de comunicação 
nos próximos meses. Também 
acolhemos com prazer novos 
integrantes no Secretariado 
Executivo. Ainda mais 
importante, os contratos de 
subvenção recentemente 
assinados, e os muitos que lhes 
seguirão no decurso do ano, 
indicam claramente que o 
EDCTP2 esta a ganhar impulso.

É igualmente gratificante 
constatar os resultados de alto 
impacto que continuam a fluir 
de vários projetos financiados 
ao abrigo do nosso primeiro 
programa e do programa de 
transição EDCTP-Plus. Só para 
citar alguns: os resultados do 
ensaio PregACT publicados 
recentemente contribuirão para 

melhorar as práticas na área da 
saúde para as grávidas 
infetadas por malária. Um 
resultado notável do programa 
EDCTP-Plus é a acreditação 
internacional (ISO 15189) de 
três laboratórios africanos: o 
Laboratório da Unidade de 
Diagnósticos de Rotina do 
Conselho de Investigação 
Médica na Gâmbia, o 
Laboratório Clínico do Instituto 
de Investigação de Vírus do 
Uganda/Conselho de 
Investigação Médica e o 
Laboratório de Virologia/
Bacteriologia do Hospital 
Universitário A. le Dantec em 
Dacar, no Senegal. 

A partir de julho de 2016, após 
a aprovação final do plano de 
trabalho anual, começará o 
lançamento gradual dos 
convites para apresentação de 
propostas de 2016. O presente 
boletim informativo contém 
uma perspetiva geral do que irá 
acontecer. Como preparação 
para o programa de trabalho de 
2017, à medida que se incluem 
metodicamente novas áreas, a 
EDCTP organizará duas 
reuniões das partes 
interessadas. Especialistas e 
outros parceiros serão 
consultados sobre doenças 
diarreicas e infeções do trato 
respiratório inferior, que são 
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prioritárias nos países 
subsarianos. As reuniões terão 
lugar a 5 e 6 de julho de 2016 e 
as atas serão publicadas. 

Em conclusão, gostaria de 
convidar todos os nossos 
parceiros a participar no Oitavo 
Fórum da EDCTP. Está quase a 
despontar no horizonte e terá 
lugar em Lusaca, na Zâmbia, 
entre 6 e 9 de novembro de 
2016. A conferência reunirá 
todas as partes interessadas da 
EDCTP: investigadores e 
responsáveis políticos de África 
e da Europa, bem como 
organizações internacionais de 
financiamento, parcerias para o 
desenvolvimento de produtos, 
empresas farmacêuticas e 
biomédicas e organizações de 
desenvolvimento.

Michael Makanga

Participe, contribua ou patrocine 
o Oitavo Fórum da EDCTP! Terá 
lugar em Lusaca, na Zâmbia, 
entre 6 e 9 de novembro de 
2016. É organizado em 
colaboração com o Ministério da 
Saúde da República da Zâmbia, 
um dos membros africanos da 
Associação da EDCTP. O Fórum 
oferece uma vasta gama de 
sessões científicas e orientadas 
para a política sobre 
diagnóstico, tratamento e 
prevenção de doenças 

relacionadas com a pobreza, 
desenvolvimento das 
capacidades de investigação, 
bem como temas éticos e 
regulamentares. O sítio do 
Fórum (www.edctpforum.org) 
oferece serviços on-line para 
registo, envio de 
apresentações de trabalhos, e 
patrocínios. O prazo para o 
envio de apresentações de 
trabalhos (bem como para 
pedidos de bolsas) é 24 de 
junho de 2016.

Reuniões das partes interessa-
das a 5 e 6 de julho de 2016

Como o segundo programa 
EDCTP inclui uma gama alargada 
de doenças infeciosas 
negligenciadas, são organizadas 
duas reuniões das partes 
interessadas da EDCTP para 
consultar especialistas sobre 
doenças diarreicas e infeções do 
trato respiratório inferior. As 
reuniões das partes interessadas 

informarão a estratégia da 
EDCTP e os futuros planos de 
trabalho. A participação nas 
reuniões das partes interessadas 
com a duração de um dia é 
exclusivamente por convite. As 
reuniões sobre doenças 
diarreicas e infeções do trato 
respiratório inferior terão lugar a 
5 e 6 de julho, respetivamente.
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Concursos e Subvenções 

2016 Concursos e Subvenções 

Assinatura de novas subvenções

Concurso: Desenvolvimento das capacidades de 
investigação em apoio da resposta ao Ébola

Reforço das capacidades laboratoriais no Hospital Católico 
de S. José (Monróvia) para ensaios clínicos sobre doenças 
infeciosas (SELeCT)
ISGLobal-Instituto de Saúde Global de Barcelona, em Espanha, 
com parceiros da Libéria e Espanha
Data de início: 1 de fevereiro de 2016
Duração: 18 meses
Montante da subvenção: 249 554 EUR
Convenção da subvenção: EDCTP-CSA-Ebola-334 

Concurso: Instrumentos de diagnóstico para doenças 
relacionadas com a pobreza

Instrumentos de diagnóstico para a tripanossomíase 
humana africana (DiTECT-HAT)
Instituto de Investigação para o Desenvolvimento (IRD, França) 
com parceiros da Bélgica, Burquina Faso, República Democrática 
do Congo, Guiné, Costa do Marfim e Reino Unido
Data de início: 1 de fevereiro de 2016
Duração: 48 meses
Montante da subvenção: 2 999 006 EUR
Convenção da subvenção: DRIA-2014-306

Integração nos serviços de saúde de rotina do diagnóstico 
e da gestão de infeções do sistema nervoso central 
associadas ao VIH nos países de baixo e médio rendimento 
(DREAMM)
Coordenação do projeto: Universidade St. George em Londres 
(Reino Unido) com parceiros dos Camarões, França, Maláui, 
Tanzânia e Reino Unido
Duração: 48 meses
Montante da subvenção: 1 887 717 EUR
Convenção da subvenção: DRIA-2014-314

Serviço único para o diagnóstico e a gestão da TB  
e do VIH no mesmo dia (Stop TB/HIV at One)
Coordenação do projeto: Escola de Medicina Tropical de Liverpool 
(Reino Unido) com parceiros da Etiópia, Moldávia, Nigéria e Espanha
Duração: 36 meses
Montante da subvenção: 1 413 749 EUR
Convenção da subvenção: DRIA-2014-309

Concurso: Maximização do impacto da investigação da 
EDCTP: tradução dos resultados da investigação em 
políticas e práticas 

Tradução da Investigação em Prática (TRIP): Avaliação e 
aceleração da adoção de um pacote REMSTART inovador e 
factual com vista a reduzir a mortalidade de doentes 
infetados por VIH em fase avançada que iniciam a 
terapêutica antirretrovírica na Tanzânia
Instituto Nacional de Investigação Médica (NIMR), Dar-es-salam, 
na Tanzânia, com parceiros da Tanzânia e do Reino Unido
Data de início: 1 de março de 2016
Duração: 36 meses
Montante da subvenção: 499 433 EUR
Convenção da subvenção: CSA-2014-279 

Governação da EDCTP

Scientific Advisory Committee

RIA

Vaccines
for PRDs

Research
and clinical

management
of patients in 

PRD epidemics

Research and innovation actions Coordination and support actions Training and mobility actions

RIA RIA RIA CSA CSA TMA TMA TMA

Strategic
actions

supporting
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operational
research in
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newborns,
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adolescents

Two-stage application procedure

Contract negotiations to follow: 1-3 months

One-stage application procedure

Ethics and
regulatory
capacities

Strategic
actions

supporting
health systems/

services
optimisation

research capacities

EDCTP-
WHO/TDR

Clinical research
and capacity

development
fellowships

Career
development

fellowships

Call opens - Evaluation results available on or before:

14 July 2016-
4 Aug 2017

14 July 2016-
4 Aug 2017

13 Oct 2016-
27 June 2017

3 Nov 2016-
6 July 2017

22 Oct 2016-
7 Oct 2017

10 Nov 2016
29 June 2017

14 July 2016-
4 Aug 2017

14 July 2016-
4 Aug 2017

10 Nov 2016
29 June 2017

Grant Agreement Signed By or Before:

Nov 2017 Nov 2017 Sept 2017 Oct 2017 Jan 2018 Sept 2017Nov 2017 Nov 2017 Sept 2017

Calls for Proposals 2016

36 - 60 
months

36 - 60 
months

24 - 36 
months

36 - 60 
months

Placements 
12-18 months
+ 6 months
return phase

Up to
60 months

Up to
36 months

Expected project duration:

36 - 60 
months

36 - 60 
months

Senior
fellowships

Grant agreement signed by or before:

More information on the three types of grants (RIA, CSA, and TMA) can be found on the 
EDCTP website (http://www.edctp.org/funding-opportunities/grant-types/).

O Comité Consultivo 
Científico (SAC) da EDCTP 
reuniu a 31 de março e 1 de 
abril de 2016, na Haia. Foi 
solicitada a contribuição do 
SAC para tópicos 
importantes, como o plano 
de trabalho da EDCTP para 
2017, o Plano Estratégico, as 
próximas reuniões das partes 
interessadas sobre doenças 
diarreicas e infeções do trato 
respiratório inferior e o 
Oitavo Fórum da EDCTP. 
Foram apresentados e 
debatidos a análise dos 
concursos do programa 

EDCTP2 lançados até à data e o 
processo de avaliação interpares. 
O SAC desempenhará também 
um novo papel na monitorização 
e avaliação das subvenções do 
programa EDCTP2 examinando 
os progressos ao nível das 
subvenções e os resultados de 
projetos de grandes consórcios. 
Cabe notar, contudo, que a 
análise das candidaturas às 
subvenções está a cargo de 
painéis de revisores 
independentes, separado do 
SAC. A próxima reunião do SAC 
terá lugar a 1 e 2 de setembro 
de 2016.
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Governação da EDCTP (continuação)
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More information on the three types of grants (RIA, CSA, and TMA) can be found on the 
EDCTP website (http://www.edctp.org/funding-opportunities/grant-types/).

Todos os concursos estão dependentes da aprovação do plano de trabalho da 
EDCTP para 2016 pela Comissão Europeia e pela Associação da EDCTP.

Secretariado da EDCTP

A Dr.ª 
Anne-Laure 
Knellwolf 
entrou em 
abril de 2016 
para a EDCTP 
como Gestora 

do Portfólio do Programa, trazendo 
larga experiência na área da 
gestão de projetos de ensaios 
clínicos. Na qualidade de 
Representante Suplente da Itália 
na Assembleia Geral (2012-2014), 
participou ativamente nos 
preparativos do programa 
EDCTP2. Formou-se em Medicina 
na Universidade de Montpellier e 
possui um mestrado em Biologia 
Integrativa e Fisiologia com uma 
especialização em Farmacologia 
Clínica e Experimental na 
Universidade Sorbonne de Paris. 

Durante 10 anos, a Dr.ª Knellwolf 
trabalhou no setor privado em 
gestão de projetos de I&D 
(Novartis/Suíça e GlaxoSmithKline-  
Beecham/França). Tendo 
transitado para o setor público em 
1998, continuou a coordenar 
ensaios clínicos e foi 
corresponsável pela criação da 
primeira unidade de investigação 
clínica em Paris nos hospitais 
públicos. Em 2004, passou a 
exercer o cargo de Gestora de 
Projetos Científicos no Instituto 
Superior de Saúde de Itália. 
Conduziu a monitorização, a 
avaliação e a apresentação de 
relatórios de vários projetos de 
investigação biomédica 
financiados pela Comissão 
Europeia, nomeadamente NEAT 
(Rede de Excelência Europeia em 
Investigação Clínica do VIH/SIDA) 
e EUCO-Net (Rede Europeia para 
a Cooperação Mundial na área da 
SIDA e TB).

Gauri Deoras 
entrou para a 
EDCTP como 
estagiária em 
abril de 2016. 
A sua função 
principal é 

analisar os projetos de 
investigação que são conduzidos 
autonomamente pelos países 
membros da EDCTP mas são 

Fila de trás, da esquerda para a 
direita: Prof.a Clara Menéndez 
Santos, Jean Marie Talom, Prof. 
Simon Croft, Prof. Knut Fylkesnes, 
Prof. Moses Bockarie, Dr. Martin Ota, 
Dr. Salim Abdulla, Prof.a Marie-
Louise Newell, Prof.a Gita Ramjee, 
Dr.a Monique Rijks-Surette, Dr.a 
Pauline Beattie, Dr.a Gabrielle 
Breugelmans, Prof. Stefan Kaufmann, 
Dr. Thomas Nyirenda, Prof.a Maria 
Fraga Oliveira Martins e Dr. Ole 
Olesen. Fila da frente, da esquerda 
para a direita: Prof. Tumani Corrah, 
Dr. Michael Makanga, Prof.a Eleni 
Aklillu e Prof. Ali Zumla.
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Agência Espanhola de 
Cooperação Internacional para 
o Desen volvimento (AECID), a 
Mvi PATH (Iniciativa para a 
Vacina contra a Malária), a 
Fundação Bill & Melinda Gates e 
a EDCTP. 

A sessão de encerramento da 
conferência prestou tributo ao 
Dr. Pascoal Mocumbi. Os elogios 
foram generosos e estiveram a 
cargo de Nazira Abdula, 
Ministra da Saúde de 
Moçambique, Joaquim 
Chissano, antigo Presidente de 
Moçambique, Dr. Pedro Alonso, 
Diretor do Programa Mundial 
contra a Malária da OMS, e Dr. 
Michael Makanga. Na sua longa 
carreira política como Ministro 
da Saúde, Ministro dos 
Negócios Estrangeiros e 
Primeiro-Ministro de 
Moçambique e, posterior mente, 
como Presidente da Fundação 
Manhiça, o Dr. Mocumbi 
desempenhou um importante 
papel na promoção de parcerias 
internacionais na área da 
investigação em saúde e no 
apoio ao desenvolvimento das 
capacidades de investigação em 
África. No período de 2004-
2014, o Dr. Mocumbi também 
foi Alto Representante da 
EDCTP que, em 2015, criou o 
Prémio Dr. Mocumbi em 
reconhecimento da sua 
contribuição excecional para a 
diplomacia científica e para o 
reforço da capacidade de 
investigação africana.

Países membros da EDCTP em destaque Governação da EDCTP (continuação)

considerados como parte 
integrante do campo de 
intervenção do programa 
(PSIAs). A sua análise visa 
identificar oportunidades de mais 
investigação e colaboração no 
desenvolvimento das 
capacidades entre os membros 
da EDCTP. Gauri Deoras concluiu 
uma licenciatura em Bioquímica 
no King’s College de Londres 
(Reino Unido) e recebeu o grau 
de mestre em Inovação 
Farmacêutica na Universidade de 
Utreque (Países Baixos).

Neodia 
Flores-
Mensing foi 
nomeada 
Assistente 
Financeira 
para 

Subvenções da Equipa Financeira 
da EDCTP a partir de maio de 
2016. As suas funções principais 
serão examinar a informação 
financeira relativa às subvenções 
e prestar apoio aos bolseiros 
nesta área. É natural das 
Filipinas onde obteve um 
bacharelato em Comércio e 
Contabilidade; depois de se ter 
mudado para Hong Kong 
continuou a trabalhar e a 
estudar. É titular de um 
mestrado em Administração de 
Empresas (Hong Kong, 2003) e 
de um mestrado da Universidade 
de Amsterdão (Países Baixos) 
em Contabilidade e Controlo 
Financeiro (2009).

Robert 
Netten 
Robert 
Netten 
juntou-se à 
Equipa 
Financeira da 

EDCTP como Assistente 
Financeiro para Subvenções 
numa base temporária. 
Anteriormente, exerceu a função 
de Gestor Financeiro Sénior em 
várias empresas. Antes disso, 
trabalhou durante 16 anos na 
empresa KPMG Management 
Services em diferentes projetos. 
Possui larga experiência em 
vários aspetos de administração 
financeira, pagamentos, folhas 
de remunerações e relato 
financeiro.

Moçambique: simpósio da 
Fundação Manhiça

Por ocasião do 20° aniversário 
do Centro de Investigação em 
Saúde de Manhiça (CISM), a 
Fundação Manhiça organizou 
um simpósio internacional em 
saúde global centrado no “Papel 
das Instituições de Investigação 
Biomédica em África para a 
Consecução dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável”.  
A conferência realizou-se no 
Maputo, em Moçambique, entre 
7 e 9 de março de 2016. 

Participantes em representação 
de importantes centros de 
investigação em saúde em 
África e parceiros internacionais 
refletiram sobre os desafios e as 
oportunidades que o futuro 
reserva aos centros de 
investigação em saúde 
africanos. O Dr. Michael 
Makanga, Diretor Executivo da 
EDCTP, proferiu o discurso de 
abertura. Na perspetiva da 
investigação em África, falou 
sobre as Parcerias Norte-Sul 
para os centros de investigação 
africanos, os mecanismos de 
financiamento da investigação 
em África e a importância 
crucial de apoiar os cientistas 
africanos no desenvolvimento 
das suas carreiras.

O Centro de Investigação em 
Saúde de Manhiça foi criado em 
1996 e o seu desenvolvimento 
rege-se por um programa entre 
os governos de Moçambique e 
de Espanha. As atividades do 
CISM abrangem três áreas 
interligadas: investigação 
biomédica sobre VIH, 
tuberculose, malária e outras 
doenças infeciosas bem como 
saúde materno-infantil e 
reprodutiva; formação de jovens 
cientistas; e prestação de 
serviços técnicos. O CISM 
estabeleceu fortes parcerias 
internacionais, incluindo com a 
Universidade de Barcelona e o 
Centro de Investigação em 
Saúde Internacional de 
Barcelona (CRESIB), e a Rede 
de Excelência da EDCTP TESA 
(Ensaios de Excelência na África 
Austral). Os seus principais 
financiadores têm sido a 

Lançamento do Instituto 
Joep Lange

A 15 de Março de 2016, o 
Instituto Joep Lange (JLI) 
– dedicado a desenvolver 
soluções para questões referentes 
a cuidados de saúde a nível 
mundial – foi oficialmente 
inaugurado em Amsterdão, nos 
Países Baixos. Estiveram 
presentes oradores de alto nível, 
e participantes da sociedade civil, 
da indústria, da política, e da 
investigação em saúde mundial. O 
Dr. Michael Makanga, Diretor 
Executivo da EDCTP, disse-se 
muito feliz com “essa importante 
iniciativa que foi lançada, e 
congratulamos todas as partes 
interessadas. Aguardamos com 
ansiedade poder colaborar com o 
Instituto Joep Lange e as suas 
organizações parceiras”. Na 
inauguração a EDCTP esteve 
representada pela Dr.ª Gabrielle 
Breugelmans, Gestora de Trabalho 
em Rede Norte-Norte.
Os objetivos do JLI são fazer com 
que os mercados da saúde 
cuidem dos pobres nos países em 
que o sistema de saúde não 
chega às pessoas. O Instituto 
está associado ao Instituto de 
Saúde e Desenvolvimento Mundial 
de Amsterdão (AIGHD). Nas 
últimas duas décadas, o AIGHD e 
a Fundação PharmAccess, ambos 
criados por Joep Lange, foram 
pioneiros na distribuição de 
tratamento do VIH/SIDA em 
África, e na cooperação com o 
setor privado no interesse público.

Joaquim Chissano entrega um prémio ao Dr. Pascoal Mocumbi  
em reconhecimento do seu trabalho
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Projetos em destaque

Reuniões

PREGACT: tratamentos 
antimaláricos para 
grávidas africanas

Os resultados do estudo 
PREGACT foram publicados no 
New England Journal of Medicine 
a 10 de março de 2016. Este 
ensaio clínico serviu para 
comparar quatro combinações de 
antimaláricos para tratamento de 
grávidas. Os autores concluíram 
que, com base na segurança e na 
eficácia, a diidroartemisinina com 
piperaquina (DHA-PQ) parecia 
ser o tratamento mais adequado 
para a malária sem complicações 
associadas na gravidez. Prevê-se 
que os resultados informem as 
diretrizes de tratamento da OMS, 
sobretudo no que diz respeito ao 
desempenho da DHA-PQ para a 
qual não havia recomendações 
anteriores devido à falta de 
dados. 

O ensaio PREGACT foi 
coordenado pelo Professor 
Umberto D’Alessandro (Unidade 
do CIM da Gâmbia), e foi 
concluído em 2014. Para o 

ensaio, foram recrutadas 3 428 
grávidas com infeção confirmada 
por malária em Burquina Faso, 
Gana, Maláui e Zâmbia, para 
testar a segurança e eficácia de 
terapias combinadas à base de 
artemisina quando administradas 
durante o primeiro e segundo 
trimestres a gestantes com 
P. falciparum.

O ensaio clínico foi financiado 
pela EDCTP e pelo Consórcio 
Malária na Gravidez, que é 
financiado por uma subvenção da 
Fundação Bill & Melinda Gates 
para a Escola de Medicina 
Tropical de Liverpool. Além disso, 
beneficiou do apoio de parceiros 
na Bélgica, Países Baixos e Reino 
Unido. A EDCTP contribuiu com 
quase 3 milhões de EUR para o 
orçamento total do projeto no 
valor de 6,5 milhões de EUR. Os 
medicamentos em estudo foram 
fornecidos pela Iniciativa de 
Medicamentos para Doenças 
Negligenciadas (Genebra), 
Novartis (Basileia), Sanofi 
Aventis (Paris, França) e 
Sigma-Tau Industrie 

Farmaceutiche Riunite S.p.A 
(Roma, Itália).
Publicação: DOI: 10.1056/
NEJMoa1508606

Diagnóstico de TB: LAM TB

Os resultados do estudo de 
diagnóstico LAM TB, que faz 
parte do projeto TB-NEAT 
financiado pela EDCTP, foram 
publicados em The Lancet a 
19 de março de 2016. A equipa 
do estudo avaliou um teste de 
fluxo lateral realizado no local de 
prestação de cuidados médicos 
que deteta o antigénio LAM 
(lipoarabinomanano) em 
amostras de urina e o efeito na 
mortalidade de uma estratégia 
baseada no LAM para a 
instauração de um tratamento 
contra a tuberculose. 

A EDCTP investiu signifi cativa
mente no desenvolvimento do 
tratamento, prevenção e 
diagnóstico da TB. Um destes 
projetos foi o estudo TB-NEAT 
liderado pelo Prof. Keertan 

AARCHD

O Dr. Thomas Nyirenda, Gestor 
de Trabalho em Rede Sul-Sul e 
Desenvolvimento das 
Capacidades da EDCTP, assistiu  
à 30ª reunião do Comité 
Consultivo Africano para a 
Investigação em Saúde e o 
Desenvolvimento da OMS 
(AARCHD) na Cidade do Cabo, 
na África do Sul, a 10 e 11 de 
março de 2016. O papel do 
AARCHD é aconselhar a Região 

Africana da OMS sobre a agenda 
de investigação na área da 
saúde e do desenvolvimento.

Consórcio DiTECT-HAT

A reunião de lançamento do 
projeto DiTECT-HAT teve lugar 
em Montpellier, em França, entre 
15 e 17 de Março. O projeto é 
financiado através do concurso 
“Instrumentos de diagnóstico 
para doenças relacionadas com  
a pobreza” e visa implementar  

Da esquerda para a direita: Enock Matovu (Conselho Consultivo Externo); Michelle 
Helinski (EDCTP); Philippe Büscher (ITM, Bélgica); Mamadou Camara (PNLTHA-
MoH, Guiné); Eric Fèvre (UoL, RU), Pere Simarro (Conselho Consultivo Externo), 
Hamidou Ilboudo (CIRDES, Burquina Faso); Bruno Bucheton (IRD, França; PNLTHA, 
Guiné); Veerle Lejon (IRD, França); Alicia Bert (IRD, França); Dramane Kaba (IPR, 
Costa do Marfim). Estiveram presentes na reunião mas não na fotografia: Dieudonné 
Mumba Ngoyi (INRB, DRC); Crispin Lumbala wa Mbuyi (PNLTHA, DRC).

Dheda, da Universidade da 
Cidade do Cabo, na África do 
Sul, que compreendia um 
estudo do teste Xpert MTB/RIF 
em contextos normais de 
prestação de saúde e o ensaio 
LAM TB relativo a um teste da 
urina para diagnóstico rápido da 
TB em doentes com VIH. 

O estudo LAM TB comprovou a 
associação entre a instauração 
de tratamento contra a 
tuberculose com base no LAM a 
doentes internados 
seropositivos com suspeita de 
tuberculose e a diminuição da 
taxa de mortalidade a 8 
semanas.
Os autores concluíram que seria 
provavelmente mais benéfica a 
implementação dos testes LAM 
em hospitais onde os recursos 
diagnósticos são mais escassos 
e em doentes com tuberculose 
ativa, imunossupressão 
avançada e incapacidade de 
expetorar.
Publicação: DOI: http://dx.doi.
org/10.1016/S0140-
6736(15)01092-2

e validar instrumentos de 
diagnóstico para a eliminação da 
tripanossomíase humana 
africana (HAT) e ensaios clínicos 
em África. A Dr.ª Michelle 
Helinski, Responsável de Projeto 
na EDCTP, participou na reunião 
que congregou parceiros do 
consórcio da Bélgica, Burquina 
Faso, Costa do Marfim, R. D. do 
Congo, França, Guiné e Reino 
Unido. A reunião serviu para 
discutir os objetivos e os passos 
críticos na implementação do 
projeto. www.ditect-hat.eu.

Compartilhamento de 
dados sobre ensaios 
clínicos

A Dr.ª Pauline Beattie, Gestora 
de Operações da EDCTP, 
participou numa reunião sobre o 
“Futuro do Compartilhamento de 
Dados sobre Ensaios Clínicos” no 
Wellcome Trust, em Londres, a 
21 e 22 de março de 2016. 
Nesta reunião, o Centro 
Multirregional de Ensaios Clínicos 
(MRCT) e os seus colaboradores 

apresentaram planos para o 
lançamento de uma nova 
organização sem fins lucrativos 
responsável por dirigir, 
implementar e manter uma 
plataforma mundial de 
compartilhamento de dados 
sobre ensaios clínicos.

APPG TB e APPG Global 
Health

Precedendo o Dia Mundial de 
Luta contra a Tuberculose a 24 
de março de 2016, o Dr. Michael 
Makanga, Director Executivo da 
EDCTP, participou num evento 
para comemorar aquela data na 
Câmara dos Comuns, em 
Londres, no Reino Unido, a 22 de 
março de 2016. O convite partiu 
do muito ativo Grupo 
Parlamentar Multipartidário 
sobre Tuberculose Mundial e da 
Aeras. O tema dos debates foi 
“Como prevenir uma das 
doenças infeciosas mais 
mortíferas a nível mundial:  
o caso da investigação e 
desenvolvimento da vacina 
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Reuniões (continuação)

investidos e apoiar a 
investigação em países onde a 
TB é endémica.

Lançamento da rede NTD

O Dr. Ole Olesen participou na 
reunião de lançamento da nova 
Rede de Doenças Tropicais 
Negligenciadas em Montpellier, 
em França, a 7 e 8 de abril de 
2016. A reunião veio dar 
seguimento à reunião dos 
Ministros da Investigação do G7 
em Berlim em 2015 e foi 
organizada pela Aviesan, a 
Aliança Nacional Francesa para 
as Ciências da Vida e da Saúde. 
A finalidade da reunião era 
elaborar a missão, a estratégia e 
o objetivo da rede. A 8 de abril, 
o Dr. Olesen participou como 
orador na sessão de mesa 
redonda com financiadores 
franceses e europeus.

Senegal: formação 
financeira e em gestão  
de projetos

A EDCTP organizou uma 
formação financeira e em gestão 
de projetos para bolseiros em 
Dacar, no Senegal, entre 11 e 13 
de abril de 2016. A equipa da 
EDCTP era constituída por 
Abdoulie Barry, Diretor 
Financeiro e Administrativo, Dr. 
Ole Olesen, Diretor da 
Cooperação Norte-Norte, e Mary 
Jane Coloma-Egelink, Assistente 
Financeira para Subvenções.

Parlamento Europeu: 
seminário do STOA

A 19 de abril de 2016, realizou-
se um seminário do Painel de 
Avaliação das Opções Científicas 
e Técnicas (STOA)  sobre o 
investimento em saúde no 
mundo em desenvolvimento. Os 
principais temas eram a escassez 
de trabalhadores de saúde, o 
peso das doenças infeciosas e o 
retorno económico do 
investimento em saúde. O Dr. 
Michael Makanga, Diretor 
Executivo da EDCTP, foi um dos 
palestrantes sobre o apoio 
específico que pode ser prestado 
pela União Europeia. O Dr. 
Makanga frisou a importância da 
investigação e do desenvolvi-
mento para as doenças 
relacionadas com a pobreza e as 

doenças infeciosas negligencia-
das na consecução dos objetivos 
de desenvolvimento sustentável. 
É necessária investigação 
aplicada a intervenções para 
melhorar o acesso aos cuidados 
de saúde.

Fundação Gates: Desafio 
do Desenvolvimento de 
Produtos 

A Fundação Bill & Melinda Gates 
organizou o Desafio do 
Desenvolvimento de Produtos 
Sanitários a Nível Mundial em 
Seattle, nos EUA, entre 26 e 28 
de abril de 2016. Contou com a 
participação de cerca de 250 
líderes da comunidade de 
desenvolvimento de produtos 
sanitários a nível mundial, 
incluindo o Dr. Ole Olesen em 
nome da EDCTP. Uma série de 
pequenos seminários criativos 
destinava-se a encontrar 
soluções exequíveis para seis 
desafios sanitários mundiais: 
envolvimento da indústria; 
parcerias e inovações na 
preparação de medidas de 
resposta a uma pandemia; 
implementação de novas 
intervenções mais rápidas e 
eficientes; identificação de 
produtos e soluções sanitárias; 
financiamento sustentável da 
I&D para a saúde mundial; e 
exploração do papel do sexo e 
do género nos ensaios clínicos.

Camarões:  
10° seminário INTEREST

O 10° seminário INTEREST 
(Seminário Internacional sobre 
Investigação do Tratamento, da 
Patogénese e da Prevenção do 
VIH em Situações de Recursos 
Limitados) teve lugar em 
Iaundé, nos Camarões, entre 2 e 
6 de maio de 2016. O seminário 

é um importante evento para os 
investigadores africanos do VIH. 
Lara Pandya, Gestora de 
Trabalho em Rede Norte-Norte 
da EDCTP, apresentou o 
programa EDCTP2 numa das 
sessões e, a 6 de maio, liderou 
um seminário sobre o EDCTP2. 

Lançamento do ScreenTB 

A reunião de lançamento do 
ScreenTB, uma das seis 
subvenções da EDCTP 
financiadas ao abrigo do de 2014 
“Diagnóstico de doenças 
relacionadas com a pobreza”, 
teve lugar a 2 e 3 de Maio de 
2016. Na qualidade de 
responsável por este projeto, 
Dr.ª Monique Rijks-Surette foi 
convidada para participar. 
ScreenTB é um consórcio de 
quatro parceiros africanos e 
quatro europeus, dirigido pelo 
Professor Gerhard Walzl da 
Universidade Stellenbosch na 
África do Sul. O ScreenTB parte 
do trabalho desenvolvido pela 
subvenção AETBC financiada 
pelo programa EDCTP1, que 
identificou seis biomarcadores 
circulantes do hospedeiro para a 
TB ativa, independentemente do 
estatuto serológico do doente 
para a infeção pelo VIH. O 
ScreenTB implementará este 
conjunto de seis biomarcadores 
numa análise rápida realizada no 
local de prestação de cuidados 
sem intervenção laboratorial.

contra a tuberculose”.
Uma reunião entre a EDCTP  
e o Grupo Parlamentar 
Multipartidário sobre Saúde 
Mundial foi confirmada para o dia 
6 de setembro de 2016.

África-UE

Em associação com o Diálogo 
Político de Alto Nível UE-África 
sobre Ciência, Tecnologia e 
Inovação, foi convocada uma 
reunião de partes interessadas 
sobre a implementação de uma 
Parceria UE-África sobre Ciência, 
Tecnologia e Inovação nos 
domínios da segurança alimentar 
e nutricional e da agricultura 
sustentável. O Fórum realizou-se 
em Adis Abeba, na Etiópia, a 5 e 
6 de abril de 2016. O Dr. Ole 
Olesen, Diretor da Cooperação 
Norte-Norte da EDCTP, 
apresentou a EDCTP como 
modelo de trabalho para uma 
parceria de investigação bilateral 
de longo prazo entre a África e a 
Europa.

Conferência sobre 
medicamentos contra a 
tuberculose e reunião dos 
financiadores da 
investigação sobre a 
tuberculose

O 8° seminário da iniciativa Rota 
crítica dos regimes terapêuticos 
para a tuberculose (CPTR) 
realizou-se em Washington DC 
entre 4 e 7 de abril de 2016. O 
tema do seminário era “Evolução 
do Desenvolvimento de Regimes 
Terapêuticos e Diagnósticos da 
TB: Quando a Inovação vai ao 
encontro da Implementação”. A 
EDCTP esteve representada pela 
Dr.ª Monique Rijks-Surette, 
Responsável de Projeto.
Ela também representou a 
EDCTP no primeiro Fórum de 
Financiadores de TB sobre 
Criação de Capacidades que foi 
organizado pela OMS a 7 de 
abril. Esta reunião foi organizada 
no seguimento da recente 
publicação pela OMS de Global 
Action Framework for TB 
Research que propunha a 
organização de fóruns regulares 
para reunir os principais 
financiadores da Investigação e 
Desenvolvimento (I&D) da TB a 
fim de discutir estratégias para 
maximizar o impacto dos fundos 

Dr.ª Catherine Hankins (Instituto de 
Saúde e Desenvolvimento Mundial de 
Amsterdão, nos Países Baixos; 
Presidente Científica), e Dr.ª Sinata 
Koulla-Shiro (Ministério da Saúde, 
Camarões; Presidente Local, 2016; 
Representante de Camarões na 
Assembleia Geral da EDCTP)
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