
Interligação entre a Ciência e a Acção na Reunião Anual de 2010
 
A Reunião Anual de 2010 da IANPHI, que irá decorrer em Atlanta entre os 
dias 31 de Outubro e 3 de Novembro, incluirá numerosos tópicos científicos 
relacionados com o tema da utilização de sistemas de tomada de decisões 
baseada em evidências para melhorar as práticas e resultados ao nível da 
saúde pública. Organizada pelo US CDC (Centro de Controlo e Prevenção 
de Doenças dos EUA), os destaques da reunião incluirão intervenções do 
director do US CDC, Tom Frieden, assim como tópicos tais como segurança 
alimentar e qualidade da água, o papel dos INSPs na preparação para 
catástrofes, factores de risco e vigilância comportamental e lesões como um 
problema de saúde pública. 

São esperados para a reunião os directores de INSPs de quase 70 países, 
bem como representantes de organizações parceiras, incluindo a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) e a Fundação Bill e Melinda Gates. A reunião 
terá lugar no Emory Conference Center (Centro de Conferências de Emory) 
(localizado mesmo em frente do CDC) e incluirá uma cerimónia de recepção 
no CDC, um almoço formal regional, mesas redondas dedicadas ao debate 
de tópicos e visitas guiadas opcionais em Atlanta. A reunião regional dedi-
cada a África terá lugar após a conclusão da Reunião Anual de 2010 da 
IANPHI, na quarta-feira, 3 de Novembro, entre as 13H00 e as 17H00, 
seguindo-se um evento social ao final da tarde e serão.  

Os convites para a reunião anual foram enviados aos membros da IANPHI e 
convidados em Maio. Os cidadãos estrangeiros necessitam de obter autori-
zação prévia de acesso ao campus do CDC muito tempo antes da data da 
visita, pelo que a IANPHI recomenda o registo antecipado, incluindo o preen-
chimento do questionário de segurança, o qual tem de ser enviado até ao dia 
1 de Julho de 2010. Os membros da IANPHI podem obter mais informações, 
consultar a agenda provisória e efectuar o registo através do website da 
IANPHI.

Parceiro em Destaque:  HDR CUH2A Design 4 Others

A Design 4 Others (D4O) tem empenhado todo o vigor – e centenas de horas 
de trabalho voluntário em serviços de arquitectura e engenharia – a ajudar a 
IANPHI a reforçar as capacidades de INSPs africanos.  

A HDR CUH2A, uma empresa líder na área do planeamento e concepção de 
instalações laboratoriais e de pesquisa avançada em todo o mundo, lançou 
a iniciativa D4O há três anos atrás. “Um dos nossos arquitectos, Jeff Minton, 
ficou tão profundamente comovido com um documentário televisivo sobre as 
crianças e a pobreza em África, que sugeriu que a empresa 
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Scott Butler, voluntário da D4O  

Parceiro em Destaque Contínuo...

devia prestar ajuda às comunidades necessitadas”, afirma Scott Butler, 
vice-presidente sénior da HDR CUH2A e director do programa Ciência + 
Tecnologia.

Essa ideia cresceu e resultou na iniciativa Design 4 Others, que reúne 
a energia e conhecimentos de cerca de 120 voluntários numa equipa 
extraordinária que tem vindo a causar impacto em todo o mundo. Os 
voluntários provêm de todas as especialidades: construção, administração, 
iluminação, saneamento, arquitectura e engenharia. Disponibilizam o 
seu tempo e conhecimentos técnicos para auxiliar os INSPs a planear e 
conceber laboratórios sustentáveis e outras instalações críticas de saúde 
pública. Por cada hora de trabalho voluntário, a empresa suporta os custos 
de outra hora.  

Scott Butler tem sido um participante activo na iniciativa D4O desde o seu 
início. Nas suas visitas a Moçambique com a IANPHI, testemunhou a falta 
de meios para dar resposta às enormes necessidades de saúde pública nos 
países de baixos recursos. “Muitos institutos necessitam de ajuda a quase 
todos os níveis: desde a definição da respectiva missão à determinação 
de quais as instalações de que necessitam para apoiar essa missão 
e enfrentar as principais ameaças à saúde”, afirma. Muitas vezes, os 
voluntários da D4O têm de ser criativos e procurar formas de reconfigurar 
projectos, de maneira a enfrentar as duras realidades que os directores dos 
INSPs enfrentam no terreno – incluindo a falta de redes de alimentação 
eléctrica e de fornecimento de água fiáveis, bem como orçamentos que não 
são suficientes para cobrir laboratórios básicos, equipamentos médicos e 
materiais. Necessitam da tecnologia, infra-estruturas e formação adequadas 
para manter e operar instalações sustentáveis. 

A D4O ajuda primeiramente através do planeamento e concepção, 
gratuitos, de instalações necessárias e, em seguida, encaminha o dossier 
para arquitectos locais, nas fases iniciais do projecto, de forma a que 
possam integrar as normas locais e executar o projecto.

Embora a D4O preste serviços pro bono, o acesso a fundos que permitam 
aumentar a capacidade de actuação constitui um esforço constante para 
muitos países. A ajuda da D4O demonstrou ser também essencial nesta 
área, depois de mais de 40 voluntários, em colaboração com parceiros do 
U.S. CDC, da fundação brasileira Fiocruz e da IANPHI, terem auxiliado 
Moçambique a desenvolver um projecto conceptual para a construção de 
instalações com 8.000 metros quadrados nos arredores de Maputo. 

“Dispor de um projecto para as instalações, juntamente com um plano de 
recursos humanos, que as pessoas possam ver e com os quais possam 
sentir-se estimuladas, é a melhor forma de obter financiamento”, afirma 
Scott Butler. “Podemos falar imenso sobre a missão que pretendemos, mas 
as pessoas levantam-se das cadeiras quando podem ver o projecto de uma 
instalação”. 

O PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief  - Programa de 
Emergência do Presidente de Assistência à SIDA) avaliou o projecto e, o 
ano passado, em colaboração com o U.S. CDC, atribuiu um financiamento 
no valor de 9 milhões de dólares (EUA) ao Instituto Nacional de Saúde de 
Moçambique (INS), para a construção de um novo espaço administrativo e 
de laboratórios extremamente necessários, que proporcionarão ambientes 
de trabalho mais seguros, funcionais e produtivos para a pesquisa, vigilân-
cia, investigação, controlo de surtos e formação. O edifício faz parte de um 
abrangente plano estratégico a cinco anos que, quando implementado, 
resultará no desenvolvimento de um INSP totalmente operacional, que 
incluirá as infra-estruturas, equipamentos e recursos humanos necessários 
para enfrentar os desafios de saúde pública em Moçambique. 

Durante uma visita recente ao 
Ministério da Saúde de Moçam-
bique, uma equipa da IANPHI, 
FIOCRUZ e D4O recomendou que 
este insectário – onde são realiza-
das pesquisas sobre a malária – 
seja transferido para um local mais 
seguro, nas instalações projectadas 
para o Instituto Nacional de Saúde.  
Photo by Michael Barrientos
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Parceiro em Destaque Contínuo...

Sob a liderança de Scott Butler, Jeff Minton e Lynn Mignola, responsável pela 
condução das operações diárias, a D4O também concluiu um plano estratégico 
no Uganda e um projecto para a criação de laboratórios regionais na Tanzânia. 
“Gostaríamos de participar ainda em mais projectos”, afirma Scott Butler. 
“Temos muitas pessoas que querem ajudar e procuramos mais oportunidades”. 
Leia mais.

Nomeados da IANPHI para os Pares Mentores-Mentorandos
em 2010

No seu esforço contínuo para criar competências humanas e proporcionar o 
desenvolvimento de carreiras a profissionais de saúde pública, a IANPHI 
anunciou dois novos pares de mentores-mentorandos ao abrigo do Programa 
de Mentorado da IANPHI.

O professor de longa data e anterior director do programa de desenvolvimento 
para a América Latina da fundação Kellogg, Dr. Francisco B. Tancredi, do 
Brasil, será o mentor de Fátima Omar Mecupa, directora-adjunta de administra-
ção e finanças do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique (INS), aju-
dando-a a adquirir competências em termos de planeamento estratégico para 
a criação de uma forte base de recursos humanos no INS.  

O responsável de saúde pública e elemento veterano do U.S. CDC, Samuel 
Perry, será o mentor do cientista de investigação médica Busarawan Sriwan-
thana do Instituto Nacional de Saúde da Tailândia. Samuel Perry irá auxiliar 
Sriwanthana a obter competências nas áreas do desenvolvimento e planea-
mento estratégico e a aprender como utilizar redes para ajudar a gestão 
institucional.

Agora no seu segundo ano de existência, o Programa de Mentorado da 
IANPHI facilita a formação de parcerias activas entre responsáveis de saúde 
pública experientes e responsáveis promissores de institutos nacionais de 
saúde pública já existentes ou em perspectiva, proporcionando formação em 
termos de liderança estratégica e gestão. Este programa é financiado através 
de uma generosa oferta do Dr. David Heymann, obtida a partir de um prémio 
da Heinz Family Foundation (Fundação da Família Heinz) e através do Better 
World Fund (Fundo para um Mundo Melhor). Leia mais>>

Actualização sobre membros

Dineke Mulock Houwer foi nomeada directora-geral 
interina do National Institute for Public Health & the 
Environment (RIVM) da Holanda. . 

O Dr. Oni Idigbe, director de pesquisa do Nigerian 
Institute of Medical Research (NIMR) (Instituto 
Nigeriano de Pesquisa Médica), presidiu à 5ª Confe-
rência Nacional sobre VIH/SIDA, em Maio, a qual 
atraiu mais de 4.000 delegados, incluindo interve-
nientes externos e parceiros doadores. Cerca de 85% da resposta nigeriana ao 
VIH é financiada por parceiros doadores. “Na actual era de recessão econó-
mica mundial, é óbvio que o “cansaço” dos doadores pode ser apenas uma 
questão de tempo”, afirma o Dr. Idigbe. “Pensamos ser altura de enfrentar os 
problemas que rodeiam o processo gradual de tomada de posse, por parte da 
Nigéria, dos mecanismos de resposta nacional. Esta é a única forma de asse-
gurar a sustentabilidade dos nossos programas.” 

Le docteur Idigbe vient également d’être nommé professeur adjoint de 
médecine tropicale à la Feinberg School of Medicine de l’Université 
Northwestern (Illinois).

Oni Idigbe
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Actualização sobre membros contínuo...

A European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) 
(Parceria Europa/Países em Desenvolvimento Para a Realização de 
Ensaios Clínicos) designou três institutos membros da IANPHI como 
Centros Para a Excelência da West Africa Network of Excellence for TB, 
AIDS and Malaria (WANETAM) (Rede de Excelência da África Ocidental 
para a Tuberculose, SIDA e Malária): o Projecto de Saúde de Bandim, que 
faz parte do Instituto Nacional de Saúde Pública (INASA) da Guiné-Bissau; 
o Noguchi Memorial Institute for Medical Research (Instituto Memorial 
Noguchi para a Pesquisa Médica) do Gana; e o Nigerian Institute of 
Medical Research. Os principais objectivos da WANETAM são a edificação 
de capacidades e a transferência de tecnologia na sub-região da África 
Ocidental, de forma a permitir a realização, com sucesso, de ensaios 
clínicos.

Nesta análise do artigo de Yazdanbakhsh e Kremsner sobre a gripe em 
África, o Prof. Barry Schoub, director executivo do National Institute for 
Communicable Diseases (Instituto Nacional para as Doenças Contagiosas) 
da África do Sul e membro do Conselho Executivo da IANPHI, destaca a 
pouca atenção dedicada à gripe em África e apela à renovação da vigilância 
da doença no continente.

Calendário de Conferências

Curso de Verão da IANPHI
7 a 11 de Junho de 2010 em Helsínquia, Finlândia  

Seminário Internacional de Saúde Pública sobre o Vírus do Papiloma 
Humano (VPH) 
3 a 8 de Julho de 2010, em Montreal, Canadá

Conferência Internacional Sobre Doenças Infecciosas Emergentes 
11 a 14 de Julho de 2010, em Atlanta, E.U.A. 

Erradicação da Varíola ao fim de 30 Anos: Lições, Legados e Inovações
24 a 27 de Agosto de 2010, no Rio de Janeiro, Brasil

Conferência da HPA sobre a gripe pandémica e o H1N1: o mundo responde 
a uma pandemia do século 21
14 e 15 de Setembro de 2010, Universidade de Warwick, Reino Unido

4ª Conferência Africana Sobre Epidemiologia Nutricional
4 a 8 de Outubro de 2010, Nairobi, Quénia

59ª Reunião Anual da ASTMH
 3 a 7 de Novembro de 2010, Atlanta, E.U.A.

Reunião Regional da IANPHI dedicada a África
3 de Novembro de 2010, Atlanta, EUA

Pour découvrir les autres événements à venir, visitez le site  www.ianphi.org.

Barry Schoub
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