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Presentes no encontro com a DirectoraGeral da OMS, Margaret Chan (centro),
estiveram, da esquerda para a direita,
na fila da frente: o Secretário-Geral da
IANPHI, Pekka Jousilahti, a Directora
da IANPHI-Atlanta, Courtenay Dusenbury, o Director do Instituto Pasteur de
Marrocos, Mohammed Hassar, o
responsável pelos contactos OMS/
IANPHI, Ramesh Shademani e o
Director do CDC China, Yu Wang; fila
de trás: o Director do Instituto de Saúde
Pública Norueguês, Geir Stene-Larsen,
o Presidente da IANPHI, Jeffrey Koplan
e o Director-Geral Adjunto da OMS,
Timothy Evans.

Directora da OMS defende a criação de INSPs

A Directora-Geral da OMS, Margaret Chan, pretende envolver-se activamente na promoção de projectos da IANPHI para a criação de institutos
nacionais de saúde pública, os quais, na sua perspectiva, constituem uma
forma bastante necessária para o desenvolvimento de sistemas de saúde
pública sustentáveis a longo prazo. Num encontro com membros do Conselho Executivo da IANPHI, ocorrido no início de Abril na Sede da OMS em
Genebra, Suíça, a Dra. Chan debateu as etapas seguintes para a contínua
parceria das duas organizações. Na opinião da Directora-Geral da OMS, os
INSPs são necessários em todos os países do mundo, para proporcionar um
ponto de convergência de infra-estruturas e recursos humanos necessários à
resolução de desafios da saúde pública: surtos de doenças, resposta a
desastres, avaliação de riscos e educação da saúde, bem como programas
de combate à diabetes, obesidade, tabagismo, lesões e outras ameaças.
Futuramente, a Dra. Chan juntar-se-á à IANPHI no encorajamento de governos para que considerem a criação de INSPs como forma de fortalecerem as
respectivas capacidades e para promoverem uma política de desenvolvimento baseada em evidências. A IANPHI e a OMS assinaram um Memorando
de Entendimento em Outubro de 2009, que inclui a centralização de esforços
em projectos de desenvolvimento de INSPs e numa estrutura para INSPs.

IANPHI concede sete novos financiamentos

A IANPHI aprovou mais de 276.000 dólares (EUA) de fundos para novos
financiamentos para pesquisa e projectos a curto prazo, concebidos para
reforçar a pesquisa ao nível da saúde pública, sistemas de saúde pública e a
tomada de decisões baseada em evidências em cinco institutos membros.
Os financiamentos, anunciados durante a reunião de Abril do Conselho
Executivo, decorrida em Genebra, Suíça, incluem quatro financiamentos a
curto prazo, no valor de 25.000 dólares (EUA) cada, destinados aos
seguintes institutos:
INASA da Guiné-Bissa para a realização de um curso intensivo sobre a
monitorização e controlo da malária. Este financiamento irá contribuir significativamente para o estabelecimento a nível nacional de um sistema de
vigilância do mosquito, destinado a avaliar o impacto das intervenções em
larga escala de controlo do vector da malária, que estão actualmente a ser
implementadas em toda a Guiné-Bissau. As autoridades de saúde pública da
Guiné-Bissau receberão formação no Instituto de Higiene e Medicina Tropical
(IHMT) português.
Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) de Portugal para auxiliar o
Instituto Nacional de Saúde Pública (INASA) da Guiné-Bissau a desenvolver
capacidades de gestão financeira. O estabelecimento de um forte departamento financeiro no INASA é crucial, dado que este novo instituto irá ser
responsável pela implementação e monitorização de programas de saúde
pública financiados quer por parceiros nacionais, quer por parceiros internacionais. Através deste financiamento, com a duração de um ano, o instituto
português irá ministrar formação a nível da gestão financeira a profissionais
de saúde do INASA.

Instituto Nacional de Saúde da Tailândia (INS Tailandês) para formação na
área da Garantia de Qualidade Externa (GQE). O INS Tailandês irá implementar um programa de GQE para o teste molecular de agentes patogénicos humanos, com o objectivo de minimizar resultados de testes falsos
ou erróneos. Após a formação, ministrada pelo Laboratório de Referência
Nacional Australiano, o INS Tailandês pretende desenvolver programas de
GQE sustentáveis para laboratórios tailandeses e de países vizinhos.

Novos financiamentos
combatem problemas de
saúde urgentes, desde
úlceras de Buruli no Gana,
cólera na Tailândia e
malária na Guiné-Bissau, a
DNTs na Nigéria.

Instituto de Pesquisa de Vírus do Uganda (UVRI) para fortalecimento de
capacidades. Uma equipa de um INSP da região irá ministrar formação
sobre gestão de financiamentos e software de contabilidade a funcionários
administrativos superiores do instituto ugandês, de forma a permitir o
desenvolvimento de um Gabinete de Apoio a Pesquisas e aumentar a
capacidade do UVRI para gerir projectos novos e de grandes dimensões
em coordenação com os seus parceiros internacionais.
Também foram aprovados programas de ajuda financeira na área da
pesquisa, no valor de aproximadamente 60.000 dólares (EUA), a serem
implementados ao longo de dois anos:
Instituto Memorial Noguchi para a Pesquisa Médica do Gana for para a
detecção e tratamento precoces da úlcera de Buruli (BU). Este financiamento irá ajudar o Gana a reduzir a morbilidade da UB no distrito de
Asante-Akim. O projecto tem como objectivo implementar estratégias que
promovam a participação activa das comunidades na detecção precoce de
casos da doença, bem como auxiliar os centros de saúde a confirmar e a
tratar a UB.
Instituto Nigeriano de Pesquisa Médica (NIMR) para a realização de
pesquisas sobre doenças não transmissíveis e implementação de métodos
de prevenção em Lagos. Com este financiamento da IANPHI, no valor de
56.000 dólares (EUA), o NIMR irá dirigir uma equipa de pesquisa multidisciplinar num estudo dos factores associados ao estilo que vida que contribuem para as doenças não transmissíveis, um problema de saúde
pública em rápida ascensão no seio da população dos bairros de lata
nigerianos. Os resultados do estudo, que abrangerá três bairros de lata de
Lagos, permitirão transmitir aos decisores políticos um conhecimento
fidedigno da realidade, com base no qual poderão tomar decisões informadas sobre saúde pública.
Instituto Nacional de Saúde da Tailândia para alargamento da pesquisa
sobre a cólera na Tailândia e no Laos. Este projecto, com a duração de
dois anos, irá reforçar as capacidades laboratoriais para avaliar a prevalência da cólera em pacientes com diarreia. A pesquisa, destinada a determinar os genes associados à virulência da cólera, também ajudará a dar
forma e a apoiar os programas de prevenção da cólera e as políticas de
controlo.
Para obter mais informações sobre estes financiamentos, queira visitar o
website da IANPHI ou contacte Katja Heikkiläinen Gestora de Projectos do
Secretariado da IANPHI na Finlândia.

Conferência de Lima cria nova rede de trabalho Sul-Americana

Responsáveis de saúde pública
aprovam colaboração além fronteiras

Os responsáveis pela saúde pública de nove países e vários representantes
de instituições regionais de alto nível, começaram a traçar o esboço de um
plano que visa criar uma Rede Sul-Americana de Institutos Nacionais de
Saúde , que não só permitirá reforçar as capacidades de cada INSP como
também melhorará as capacidades da região em termos de saúde pública.
Reunidos em Março, em Lima, no Peru, os directores dos INSPs da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela assinaram a Declaração de Lima sobre os Institutos Nacionais de Saúde,
sendo este o primeiro passo no sentido da criação da nova rede de trabalho.
Os passos seguintes incluirão a criação do Plano Quinquenal de Cooperação
2010-2015 entre os INSPs da América do Sul.
“A partilha de informação e a colaboração entre INSPs permitem respostas
mais rápidas e decisões mais informadas em tempos de crise – uma das
funções essenciais de um instituto nacional de saúde pública”, afirma o Dr.
Paulo Buss, representante da fundação brasileira Fiocruz e um dos signatários da declaração. O Dr. Buss, membro do conselho executivo da IANPHI,
ajudou a abrir e a encerrar o evento, tendo também procedido à apresentação da Estrutura para a criação de INSPs, da IANPHI. A próxima reunião da
rede de trabalho terá lugar em Outubro de 2010, na cidade do Rio de Janeiro,
Brasil. Para obter mais informações, contacte o Dr. Anibal Velásquez, director
do INS do Peru.

IANPHI procura assistência técnica de pares para a Etiópia

O Instituto Etíope de Pesquisa sobre Saúde e Nutrição (EHNRI) aproxima-se
da conclusão dos mandatos para a Gestão de Emergência de Saúde Pública
e pesquisa de sistemas de saúde. Este projecto transformador, financiado
pela IANPHI, irá criar um INSP abrangente com melhores capacidades para
identificar e responder a emergências de saúde pública e avaliar o estado de
saúde da população, incluindo doenças não transmissíveis. Em Março, uma
equipa da IANPHI visitou o EHNRI, com o objectivo de ajudar a estabelecer
planos e prioridades para os segundo e terceiro anos do projecto, tendo
trabalhado em conjunto com os responsáveis do EHNRI – o Director-Geral
Tsehaynesh Messele e os Directores-Gerais Adjuntos Amha Kebede e Daddi
Jima – bem como com investigadores daquele instituto africano, em saúde
ambiental e na pesquisa de sistemas de saúde. A prioridade actual é tornar o
novo Centro de Operações de Emergência totalmente operacional.
A IANPHI procura agora assistência técnica de pares, para ajudar o EHNRI a
desenvolver iniciativas no campo da saúde ambiental, na pesquisa de sistemas de saúde e na gestão de emergência de saúde pública. No princípio de
Maio, o EHNRI irá acolher uma reunião de agentes envolvidos, que contará
com a presença de representantes de governos, universidades, gabinetes de
saúde regionais, da IANPHI, da OMS e de outros INSPs (tais como o Centro
de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA, o Instituto de Saúde Pública
Norueguês e o Instituto Nacional de Saúde Pública e Ambiente da Holanda),
com o objectivo de divulgar o plano estratégico do EHNRI.

Togo empenhado em melhorar resultados na área da saúde

Apesar dos muitos desafios – incluindo um dramático declínio da economia e no nível de vida desde o início dos anos 90 do século XX, uma fraca
participação de doadores, laboratórios fracamente equipados, formação
inadequada dos funcionários e recursos financeiros limitados – os responsáveis do Institut National d’Hygiène (INH) (Instituto Nacional de Higiene)
do Togo estão determinados em proceder a alterações significativas na
capacidade do Togo para enfrentar desafios relacionados com a saúde
pública e em melhorar os resultados do país na área da saúde. Constituindo um primeiro passo neste sentido, uma equipa da IANPHI visitou o
Togo em Março e recomendou a adopção de algumas medidas imediatas,
destinadas a melhorar e modernizar a infra-estrutura laboratorial do INH,
de forma a criar os alicerces para o futuro desenvolvimento de um INSP.
O Instituto Pasteur de Marrocos (IPM) será um parceiro activo, proporcionando assistência técnica a nível local, bem como oportunidades de
formação em Marrocos.

Mohammed Hassar de Marrocos
visitou uma aldeia nos arredores de
Lomé, Togo.

A visita foi despoletada pela participação do Dr. Dogbe Koku Sika, Director-Geral de Saúde do Togo, na reunião anual da IANPHI ocorrida em
Joanesburgo no ano passado, onde tomou conhecimento da nossa
missão, programas e oportunidades de obtenção de financiamentos para
o desenvolvimento e fortalecimento de INSPs nos países de baixos
recursos.
Esta informação revelou-se particularmente atempada, dado que o Ministério da Saúde do Togo atravessa um processo de auditoria organizacional, que inclui planos para a transformação do INH num INSP mais
abrangente. Durante a visita da IANPHI, o Director do IPM, Mohammed
Hassar (um dos membros do Conselho Executivo da IANPHI) e a Gestora
de Projectos Allison Greenspan da IANPHI-Atlanta, avaliaram a possibilidade de expandir as funções e capacidades do IPH do Togo, por forma a
serem consistentes com as funções e capacidades de um INSP. A equipa
da IANPHI reuniu-se com responsáveis do ministério, do INH e com
diversos funcionários, bem como com potenciais parceiros e apoiantes,
tendo também visitado um hospital regional, escolas de medicina e de
ciências de saúde associadas e laboratórios ligados às mesmas

Quinta Reunião Anual Registo disponível brevemente

Encorajamos os membros da IANPHI e outros convidados a procederem
ao registo para a Quinta Reunião Anual da IANPHI— que este ano terá
lugar entre 31 de Outubro e 2 de Novembro em Atlanta, EUA. Em Maio,
serão enviados convites para o encontro anual aos directores de institutos
nacionais de saúde pública de mais de 65 países, bem como aos representantes de organizações parceiras, incluindo a Organização Mundial de
Saúde (OMS) e a Fundação Bill e Melinda Gates.
O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA e a
IANPHI serão os anfitriões da reunião de 2010, durante a qual os membros poderão analisar progressos, rever pessoas conhecidas e debater
questões comuns e planos destinados a apoiar os objectivos na área da
saúde pública. A Reunião Anual terá lugar no Emory Conference Center
Hotel, localizado mesmo em frente do campus principal do CDC. Terá
lugar uma recepção nocturna no Centro de Visitantes do CDC, sede do
Global Health Odyssey Museum.

Uma sessão regional, destinada a membros de nações africanas, está
programada para a tarde do dia 3 de Novembro.
Dado que os visitantes estrangeiros necessitam de obter autorização
prévia de acesso ao campus do CDC muito tempo antes da data da
visita, deverá enviar as informações de segurança detalhadas, utilizando
o formulário de registo para a reunião, o mais tardar até ao dia 1 de Julho
de 2010. Para obter mais informações, queira visitar www.ianphi.org.

Fórum online de resposta a desastres aberto a comentários

Um dos objectivos da IANPHI é o de ajudar os nossos membros a partilhar experiências e conhecimentos, de forma a poderem estar melhor
preparados para enfrentar questões como o rescaldo, em termos de
saúde pública, após a ocorrência de desastres. Através do novo fórum
online da IANPHI, pode debater com outros membros o papel do seu
instituto na resposta a desastres. Por exemplo, como é que o seu instituto respondeu aos terramotos ocorridos no Chile, Haiti ou China, ou a
outros desastres recentes? Quais foram os maiores desafios? Quais
foram as ilações retiradas pelo seu instituto do ocorrido, e de que forma
irá aplicar essas ilações ao seu plano de resposta a desastres?
Aos membros que visitarem o fórum online no painel de mensagens do
website da IANPHI será solicitado que criem uma palavra-passe, de
forma a terem acesso a este site de acesso exclusivo a membros. Com
a sua autorização, a IANPHI poderá partilhar as experiências do seu
instituto em comunicações futuras e durante um painel de discussão proposto, dedicado à resposta a desastres, na Quinta Reunião Anual que irá
ocorrer no próximo Outono. Obrigado pela sua participação

Marc Sprenger nomeado para dirigir o ECDC

O Dr. Marc Sprenger

O European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) (Centro
Europeu para Prevenção e Controlo de Doenças) nomeou o Dr. Marc
Sprenger para ser o seu novo director. Presentemente, o Dr. Sprenger é
o Director-Geral (CEO) do Instituto Nacional de Saúde Pública e Ambiente (RIVM) holandês, e desempenhou funções no Conselho Executivo
da IANPHI desde 2008, tendo sido um dos co-autores da estrutura da
IANPHI para a criação de institutos de saúde pública. Embora tenha
resignado às suas funções no conselho da IANPHI, planeia continuar a
desempenhar um papel activo na IANPHI. Durante o seu mandato no
Conselho Executivo, o RIVM acolheu a Terceira Reunião Anual da IANPHI em Bilthoven. “A IANPHI está muito grata pelo tempo e esforço que o
Dr. Sprenger dedicou à IANPHI”, afirmou Courtenay Dusenbury, directora
do Secretariado da IANPHI nos EUA. “Desejamos ao Dr. Sprenger as
maiores felicidades no seu cargo no ECDC, o qual tem a sorte de poder
contar com a sua competência e conhecimentos para os conduzir nas
suas futuras iniciativas.”

Lista de congresos y reuniones

5ª Conferência Nacional Sobre VIH/SIDA na Nigéria
Organizada pelo Instituto de Pesquisa Médica da Nigéria,
2 a 5 de Maio de 2010, Abuja, Nigéria
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

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 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.		
Conferência da HPA sobre a gripe pandémica e o H1N1: o mundo
responde a uma pandemia do século 21
14 e 15 de Setembro, Universidade de Warwick, Reino Unido
4ª Conferência Africana Sobre Epidemiologia Nutricional
4 a 8 de Outubro de 2010, Nairobi, Quénia
Obtenha informações sobre outros eventos a terem lugar brevemente em www.ianphi.org.
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