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Uma equipa do IEDCR e do Centro
Internacional Para a Investigação de
Doenças Diarreicas, Bangladesh, procedeu
à recolha de amostras de sangue,
esfregaços vesiculares e exsudados junto
dos pacientes. O laboratório de microbiologia do IEDCR identificou a presença do
bacilo do antraz, em forma de bastonete,
nas amostras.

As doenças crónicas são
responsáveis por 60% de todos

IEDCR prossegue investigação e controlo do antraz no
Bangladesh
Uma equipa conjunta de epidemiologistas, médicos, veterinários e antropologistas do Instituto de Epidemiologia, Controlo de Doenças e
Investigação (IEDCR) do Bangladesh
percorreu, com carácter de urgência,
várias províncias do país no passado
mês de Agosto, com o objectivo de
investigar um surto de antraz cutâneo. Segundo o director do IEDCR’
Mahmudur Rahman, até ao dia 9 de
Setembro tinha sido detectado um
total de 479 casos de antraz cutâneo,
em oito distritos. O IEDCR está a
monitorizar de perto a situação, em
coordenação com o Ministério da Agricultura e com outras entidades,
no sentido de controlar o surto. Consulte Leia mais para obter mais
informações sobre o surto.
Mais países pretendem aderir à IANPHI
Durante a próxima Assembleia Geral, que decorrerá na Reunião Anual
de 2010 em Atlanta, serão submetidas à aprovação dos membros da
IANPHI as propostas de adesão de alguns institutos e a proposta para a
criação de uma quota de membro, tendo igualmente lugar a eleição de
novos membros para o Conselho Executivo. Os países que apresentaram candidaturas para membro associado ou membro institucional
incluem El Salvador, Gana, Guiné-Bissau, Israel, Nepal, Papua-Nova
Guiné, Arábia Saudita e Togo. Para obter mais informações sobre estas
candidaturas, a proposta de quota de membro e a lista de candidatos
propostos pelo comité de nomeação da IANPHI, queira consultar o
website da IANPHI.
O Problema mundial das doenças crónicas requer uma abordagem
conjunta
Os decisores políticos devem aumentar o seu sentido de urgência e unir
os seus esforços no sentido de interromper a disseminação mundial de
doenças crónicas como a doença cardíaca, o cancro e a diabetes, as
quais ameaçam a saúde e a economia, tanto das nações industrializadas como dos países em desenvolvimento. As doenças crónicas são
responsáveis por 60% de todos os casos de morte a nível mundial e
representam custos na ordem das centenas de biliões de dólares,
segundo um artigo recentemente publicado no New England Journal of

Medicine pelos co-autores da Universidade de Emory K. M. Venkat
Narayan, professor de medicina e saúde mundial, Mohammed Ali,
professor assistente de saúde mundial e Jeffrey Koplan, vice-presidente
para a saúde mundial, director do Emory Global Health Institute (Instituto de Saúde Mundial de Emory) e presidente da IANPHI. O artigo,
intitulado “Global Noncommunicable Diseases – Where Worlds Meet”,
está disponível em http://www.nejm.org.
Nomeado novo Secretário-Geral

Dra. Teija Kulmala

A Dra. Teija Kulmala, natural da Finlândia, uma médica com vasta
experiência em investigação internacional e em iniciativas conjuntas de
desenvolvimento, foi a escolhida para desempenhar o cargo de secretário-geral da IANPHI. A Dra. Kulmala é especialista em ginecologia e
obstetrícia, dedicando especial atenção à saúde reprodutiva a nível
mundial. A sua nomeação pelo Vice-Presidente da IANPHI, Pekka
Puska, será submetida a aprovação pelo Conselho Executivo da IANPHI durante a Reunião Anual de 2010, a ter lugar entre os dias 31 de
Outubro e 2 de Novembro de 2010, em Atlanta, EUA. Queira consultar
Leia mais para obter mais informações sobre a Dra. Kulmala e a função
do secretário-geral.
Grandes desafios da saúde mundial procuram boas ideias

Para obter mais informações sobre os subsídios
Grand Challenges Exploration, queira visitar Grand

Challenges no website
Global Health.

A Fundação Bill e Melinda Gates criou um fundo especial, no valor de
100 milhões de dólares (EUA), destinado a encorajar cientistas de todo
o mundo a expandir a reserva de ideias para combater os nossos maiores desafios a nível da saúde. Lançados em 2008, os subsídios Grand
Challenges Exploration (Exploração de Grandes Desafios) já foram
atribuídos a 340 investigadores de 34 países, que revelaram inovações
na investigação da saúde mundial. Os subsídios iniciais de 100.000
dólares (EUA) são atribuídos duas vezes por ano. Os projectos bem
sucedidos podem ver atribuído um subsídio subsequente, podendo
atingir 1 milhão de dólares (EUA).
O programa está aberto a todas as pessoas, de todas as especialidades, que tenham boas ideias – desde o estudante ao professor consagrado – e de qualquer organização – institutos superiores e universidades, laboratórios governamentais, instituições de pesquisa,
organizações sem fins lucrativos e empresas privadas. A iniciativa
emprega um processo rápido de concessão de subsídios, com o
preenchimento de uma ficha de candidatura online de duas páginas, a
qual não requer quaisquer dados preliminares. Os subsídios são atribuídos às candidaturas aprovadas aproximadamente quatro meses após o
prazo limite para a inscrição.
EDCTP procura cientistas séniores e profissionais de saúde
africanos para Comité Consultivo
A missão da European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) (Parceria Europa/Países em Desenvolvimento para a
Realização de Ensaios Clínicos) consiste em acelerar o desenvolvi
mento de novas intervenções clínicas contra o VIH/SIDA, a malária e a
tuberculose na África Subsaariana. O Comité de Coordenação para os
Países em Desenvolvimento (DCCC - Developing Countries Coordina-

tion Committee), um corpo consultivo independente da EDCTP, integrado por proeminentes cientistas e profissionais de saúde africanos,
procura quatro novos membros para o desempenho de funções durante
dois anos, com início do vínculo a 1 de Janeiro de 2011. O DCCC reúnese, pelo menos, duas vezes por ano, tendo cada reunião a duração de
um ou dois dias. Aceitam-se candidaturas de peritos científicos seniores
e profissionais de saúde da África Subsaariana, com experiência nos
campos do VIH/SIDA, malária ou tuberculose. Para obter mais informações, visite o website da EDCTP.
Calendário de Conferências
4ª Conferência Africana Sobre Epidemiologia Nutricional
4 a 8 de Outubro de 2010 em Nairobi, Quénia
Reunião Anual de 2010 da IANPHI
31 de Outubro a 2 de Novembro em Atlanta, EUA
Reunião Regional da IANPHI dedicada a África
3 de Novembro de 2010, Atlanta, EUA
Reunião Anual da American Public Health Association (APHA)
6 a 10 de Novembro de 2010, Denver, EUA
Reunião de Directores de INSPs Europeus
28 e 29 de Novembro de 2010 em Bruxelas, Bélgica
Saúde Ambiental 2011 – Redefinir as Nossas Prioridades
6 a 9 de Fevereiro de 2011, Salvador, Brasil
8ª Conferência Anual da African Organization for Research and Training
in Cancer (AORTIC)
30 de Novembro a 3 de Dezembro de 2011, Cairo, Egipto
Obtenha informações sobre outros eventos a terem lugar brevemente
em www.ianphi.org.
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