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“Agora, podemos afirmar
ousadamente que a MDRTB está a ser tratada na
Nigéria. Enormes agradecimentos aos nossos
financiadores – IANPHI
– que nos facultaram os
fundos para o desenvolvimento das capacidades
necessárias à realização
desta pesquisa. ”
DR. ONI IDIGBE
director de Pesquisa
do NIMR

Nigeria cria meios para identificar rapidamente e tratar TB-MDR

Até recentemente, o país mais populoso de
África, com uma elevada prevalência de VIH,
tuberculose e co-infecção VIH-Tuberculose,
não possuía quaisquer meios nacionais para
identificar ou tratar estirpes de tuberculose
resistentes aos fármacos. Contudo, um financiamento da IANPHI no valor de 160.000
dólares (EUA), apoiado por outros doadores,
colocou a Nigéria no caminho certo para
identificar casos de MDR-TB – e reduzir o
número de mortes – no país.

Durante o primeiro ano do financiamento da
IANPHI, o Nigerian Institute for Medical Research (NIMR) (Instituto Nigeriano
de Pesquisa Médica) facultou a realização de testes de susceptibilidade a
fármacos da Mycobacterium tuberculosis na Nigéria, ao equipar e dar formação a pessoal, com vista à realização do novo teste Hain, aprovado pela
OMS, para a rápida detecção de resistência à isoniazida (INH) e à rifampina.
O segundo ano do financiamento permitiu ao NIMR aumentar a capacidade
do laboratório para analisar mais amostras, aumentar a precisão dos resultados dos testes, diminuir para metade o tempo necessário para processar
amostras e iniciar o primeiro rastreio nacional da tuberculose multirresistente.
Além disso, os medicamentos de segunda linha, aprovados pela OMS,
necessários para o tratamento de 80 pacientes, chegaram ao país em Fevereiro de 2010.
Os resultados iniciais do rastreio nacional em curso revelaram que 6,1% dos
pacientes apresentam organismos resistentes tanto à INH como à rifampina
(MDR-TB). Num estudo realizado em separado, o NIMR avaliou mais de 160
pacientes acompanhados na sua clínica de terapêutica observada directamente (DOTS - directly observed therapy) em 2009, tendo concluído que
4,8% apresentavam MDR-TB.
Durante o terceiro ano, o NIMR tenciona utilizar fundos da IANPHI e as
contribuições de outros parceiros (incluindo um instrumento para efectuar
culturas líquidas, um gerador eléctrico e um veículo destinado a efectuar a
transferência de amostras), para consolidar, optimizar e manter as capacidades existentes, através da expansão do laboratório e da formação adicional
dos seus funcionários. Outros parceiros incluem o Centro de Controlo e
Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA e o Instituto Nacional para as Doenças Contagiosas da África do Sul, bem como a Hain Lifescience e a Harvard
School of Public Health (Escola de Saúde Pública de Harvard).
Sendo um dos primeiros institutos a realizar um rastreio nacional utilizando o
teste Hain Line, a abordagem nigeriana revela-se promissora para outros
países em desenvolvimento e atraiu as atenções do grupo Stop TB (Parar a

Tuberculose) em Geneva, que tem como objectivo erradicar a tuberculose
em todo o mundo. Num recente ensaio de proficiência, realizado em coordenação com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, o
NIMR obteve uma pontuação de 100%. Leia mais.

El Salvador pondera a criação de um INSP

El Salvador é o mais recente país a ponderar a criação de um instituto nacional de saúde pública, para coordenar e aumentar as capacidades do país no
domínio da saúde pública. Com a assistência técnica da fundação brasileira
Fiocruz e financiado pelo Banco Inter-Americano de Desenvolvimento, El
Salvador está a traçar as linhas gerais para a criação do instituto proposto e
irá trabalhar, ao longo do próximo ano, com agentes locais no sentido de
desenvolver um plano mais detalhado. Uma proposta preliminar para o novo
instituto foi divulgada pela Ministra de Saúde Pública, Drª María Isabel Rodríguez, durante um encontro entre altos funcionários ministeriais e organizações parceiras ocorrido no passado dia 4 de Fevereiro em São Salvador.
Também participaram no encontro o Dr. Felix Rosenberg, director de planeamento da Fiocruz, cuja equipa está a apoiar os colegas salvadorenhos, e
Courtenay Dusenbury, directora da IANPHI-Emory

Assista à palestra da OMS sobre Saúde Pública num Mundo
Interdependente

A Directora-Geral da OMS, Margaret Chan, debateu o tema “Public Health in
an Interdependent World: Cash, Commodities, Capacities and Conspiracies”
(Saúde Pública num Mundo Interdependente: Dinheiro, Matérias-primas,
Capacidades e Conspirações), durante a Oitava Palestra Anual Jeffrey P.
Koplan sobre Liderança Mundial na Saúde Pública, ocorrida em Março. A palestra, patrocinada pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC)
dos EUA, pode ser visualizada em www.cdc.gov.
Dr. Margaret Chan

Actualização sobre membros

O Dr. Solomon Mpoke, director de pesquisa e responsável pela pesquisa
sobre o VIH/SIDA, é o novo director em exercício do Kenya Medical
Research Institute (KEMRI).

Partida de uma colega da IANPHI

A IANPHI gostaria de agradecer os muitos contributos da Drª Sue Binder, que
irá deixar o Secretariado no próximo dia 1 de Abril para enveredar por outros
projectos profissionais. A Drª Binder foi um elemento fundamental no desenvolvimento do quadro da IANPHI e parte integrante das actividades de
desenvolvimento de projectos. Estamos-lhe gratos pelo seu trabalho. Os
membros que desejarem contactar directamente a Drª Binder, poderão
fazê-lo através do endereço scbinder@bellsouth.net.
Dr. Sue Binder

Lista de congresos y reuniones
Fixe a data!
Quinta Reunião
Anual da IANPHI
31 de Outubro–3 de
Novembro de 2010
Atlanta, Geórgia, Estados
Unidos da América
Anfitrião: U.S. CDC

5ª Conferência Nacional Sobre VIH/SIDA na Nigéria
Organizada pelo Instituto de Pesquisa Médica da Nigéria,
membro da IANPHI
2 a 5 de Maio de 2010, Abuja, Nigéria
Seminário Internacional de Saúde Pública sobre o Vírus
do Papiloma Humano (VPH)
3 e 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.
4ª Conferência Africana Sobre Epidemiologia Nutricional
4 a 8 de Outubro de 2010, Nairobi, Quénia
59ª Reunião Anual da American Society of Tropical Medicine and Hygiene
3 a 7 de Novembro de 2010, em Atlanta, Geórgia, E.U.A.
formulário online de candidatura à bolsa de viagem deverá ser
preenchido até ao dia 1 de Abril
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