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O projecto do
Bangladesh proposto também
irá preencher necessidades
críticas em termos de
capacidade
de resposta a surtos

Responsáveis do Bangladesh idealizam um Sistema de
Vigilância de Doenças moderno

Quando três membros de uma família morreram
recentemente no Bangladesh devido a infecção pelo
vírus Nipah, dois organismos estabeleceram uma
rápida colaboração para determinar a causa –
exposição a secreções de morcego contidas em
sumo de tâmara não fervido – e tomar medidas
destinadas a conter o surto. O Instituto de Epidemiologia, Controlo e Investigação de Doenças (IEDCR Institute of Epidemiology, Disease Control and
Research) e o Centro Internacional Para a Pesquisa
Prof. Mahmud Rahman de Doenças Diarreicas do Bangladesh (ICDDR,B International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh), identificaram e confirmaram a doença, tendo aconselhado os habitantes locais a
tapar os jarros com redes, ferver o sumo de tâmaras recentemente colhidas,
e a lavar e descascar as frutas antes de as ingerir. Graças ao programa
governamental de detecção precoce, muito poucas pessoas morreram
devido a infecção pelo vírus Nipah no ano passado.
Esta forte parceria público-privada, apoiada pelo U.S. CDC (Centro de Controlo de Doenças dos EUA) e por outros organismos, assim como o empenho
visionário dos responsáveis, tem contribuído consideravelmente para a
melhoria dos programas de vigilância, verificada no Bangladesh nos anos
mais recentes. No entanto, apesar de todos os progressos registados, continuam a existir algumas lacunas, pelo que o IEDCR, o qual é membro da
IANPHI, solicitou o auxílio desta para alargar a sua plataforma de vigilância
baseada na Internet, financiada pelo CDC (actualmente centrada na ligação
distrital-nacional), ao nível sub-distrital.
Em resposta, a IANPHI está a auxiliar o instituto a identificar oportunidades
que permitam optimizar os escassos recursos, de forma a obter um impacto
mais vasto na saúde pública. Em Janeiro, a Drª. Sue Binder e a Srª Allison
Greenspan (IANPHI-Emory) visitaram o IEDCR, para trabalhar com o Director Mahmud Rahman e respectivos colegas no sentido de desenvolverem
uma proposta para um projecto a três anos. As melhorias do sistema nacional
de vigilância de doenças permitirão optimizar a comunicação atempada e
precisa de doenças e da análise de tendências. O projecto proposto também
irá preencher necessidades críticas em termos de capacidade de resposta a
surtos, assim como facilitar o desenvolvimento de métodos de vigilância
noutras áreas, tais como doenças não transmissíveis e lesões, e desenvolver
os alicerces para o planeamento de um laboratório nacional de saúde
pública. Leia mais.

O Comité de Programação
da Reunião Anual precisa
de voluntários

Contribua para fazer da reunião anual
de 2010 um evento importante para si
e para os seus colegas. Convidamos
os membros da IANPHI a voluntariarem-se para trabalhar em conjunto
com directores de outros INSPs na
elaboração da agenda e programa
para a reunião deste ano. Queira
contactar Allison Greenspan caso
esteja interessado em participar.

Planei agora a sua presença na Reunião Anual de 2010, a ter
lugar em Atlanta

Está em curso o planeamento para a Quinta Reunião Anual da IANPHI, e
esperamos ver muitos membros da IANPHI no próximo Outono em Atlanta,
Geórgia, E.U.A. A reunião terá lugar entre 31 de Outubro e 2 de Novembro
de 2010, estando previstas algumas actividades opcionais no dia 3 de
Novembro. Em Atlanta, os membros terão oportunidade de trabalhar em
conjunto com outros colegas, actualizar as suas competências de liderança
e ficar a conhecer a forma como outros INSPs estão a fortalecer as suas
iniciativas para melhorar a saúde pública a nível local e mundial. Outubro de
2010 pode parecer distante no futuro, mas os organizadores da conferência
necessitam de saber com brevidade se planeia estar presente. Esteja atento
ao seu e-mail, pois brevemente irá receber informações sobre a inscrição,
ou visite www.ianphi.org.

Inscreva-se no Curso de Verão da IANPHI

O Curso de Verão da IANPHI – focando o Papel e Funções de um Instituto
de Saúde Pública Abrangente – terá lugar entre 7 e 11 de Junho, em Helsínquia, Finlândia. O prazo limite para inscrições é o dia 15 de Março. Será
dada prioridade aos candidatos pertencentes a institutos membros da
IANPHI. Está disponível um número limitado de bolsas de viagem, a serem
atribuídas a participantes oriundos de países de baixos recursos. Para obter
mais informações ou para efectuar a inscrição, consulte Curso de Verão da
IANPHI.

Notícias de Institutos Membros

O Dr. Kevin M. De Cock vai ser o Director de Saúde Mundial do U.S. CDC,
iniciando as suas novas funções no próximo mês de Maio. Mais recentemente, o Dr. Kevin desempenhou as funções de Director do CDC Quénia.
Consulte o organigrama do U.S. CDC.

Kevin De Cock

O Dr. Stephen Blount, um dos primeiros apoiantes da IANPHI e consultor
activo do Secretariado e do Conselho Executivo, foi nomeado Subdirector
para o Desenvolvimento da Saúde do U.S. CDC (Centro de Controlo de
Doenças dos Estados Unidos). Nesta função, conduzirá iniciativas para
ajudar a reconstruir o sistema de saúde pública do Haiti.
Jitka Sosnovcová, um perito em segurança de materiais utilizados na indústria alimentar e engenheiro químico de profissão, é o novo director
em exercício do Instituto Nacional de Saúde Pública Checo.

Stephen Blount

Prémios de Viagem para Jovens Investigadores

The American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH) (Sociedade Americana de Medicina Tropical e Higiene) vai disponibilizar um
número limitado de bolsas de viagem, a serem atribuídos a estudantes e
jovens investigadores a seleccionar, para que possam participar na reunião
anual da ASTMH, que decorrerá entre os dias 3 e 7 de Novembro em
Atlanta, após a Reunião Anual da IANPHI. O formulário online de candidatura à bolsa de viagem estará acessível em www.astmh.org a partir do dia
3 de Março, tendo de ser preenchido até ao dia 1 de Abril.

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.

Calendário de Conferências

Conferência Internacional Sobre Gripe Suína
10 a 12 de Março, Londres, Reino Unido
5ª Conferência Nacional Sobre VIH/SIDA na Nigéria
Organizada pelo Instituto de Pesquisa Médica da Nigéria, membro
da IANPHI
2 a 5 de Maio, Abuja, Nigéria
Workshop sobre Saúde Pública Internacional e o 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.
4ª Conferência Africana Sobre Epidemiologia Nutricional
4 a 8 de Outubro de 2010, Nairobi, Quénia
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