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É com prazer que apresento este relatório que identifica alguns dos resultados 
das actividades de investigação do TDR em 2004-05, e actividades em curso que 
esperamos conseguirão resultados notáveis nos dois próximos anos, 2006-07.

Entre estes tópicos encontrarão uma grande variedade de doenças. 
O principal aspecto comum a estas doenças é a sua associação com pobreza. 
A investigação devidamente dirigida pode ajudar a quebrar o ciclo de pobreza 
e doença que destrói tantas comunidades.

É importante manter o enfoque sobre produtos e resultados imediatos das 
nossas actividades de investigação, mas fundamentalmente, o nosso objectivo 
é ter impacto – sobre a saúde e o bem-estar humanos, e sobre a capacidade 
dos países em desenvolvimento para dirigir e implementar as inovações. 
Assim, é com grande honra que na primeira secção deste relatório apresentamos 
quatro exemplos importantes de impacto que este ano resultaram de muitos 
anos de atenção e empenho por parte das pessoas e organizações que nos 
apoiam e com as quais trabalhamos.

Rob Ridley, Director, TDR

MENSAGEM DO DIRECTOR 
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Planos para eliminação da leishmaniose visceral
A leishmaniose visceral, também conhecida como 
kala-azar, se não tratada é fatal num período de dois 
anos. As zonas mais afectadas no mundo, com 70% 
de todos os casos fatais notificados, situam-se no 
Bangladesh, Índia e Nepal. Com base em novas ferra-
mentas desenvolvidas com o apoio do TDR, estes 
países desenvolveram planos para eliminar esta 
doença e na Assembleia Mundial da Saúde de 2005, 
os seus ministros da saúde assinaram um protocolo 
de acordo para eliminação da leishma niose visceral 
no subcontinente indiano até 2015.

Eliminaçao da sífilis congénita
Todos os anos, pelo menos meio milhão de bebés 
nascem com sífilis congénita. Contudo, com o desen-
volvimento de testes seguros e simples, a doença 
poderia ser facilmente detectada e tratada sem 
grandes custos, aplicando às mulheres infectadas uma 
dose única de penicilina no início da gravidez. O TDR 
avaliou testes de diagnóstico da sífilis  existentes no 
mercado e nove deles deram entrada na lista de 
aquisições da OMS. Isto resultou numa redução dos 
custos e na elaboração de planos nacionais para 
eliminação da sífilis congénita em vários países.

Confirmação da segurança do tratamento 
da oncocercose (cegueira-dos-rios)
O teste do TDR de avaliação rápida para detecção de 
comunidades com altas taxas de infecção pela Loa 
loa resultou em melhor controlo da oncocercose, 
doença que causa cegueira e lesões cutâneas graves. 
Este teste identifica populações onde se pode utili-

zar ivermectina com segurança, o medicamento 
essencial para lutar contra a doença. A distribuição do 
medicamento foi restabelecida em muitas zonas 
onde previamente tinha sido interrompida.

Directivas éticas para investigação clínica
A Iniciativa Estratégica para Desenvolvimento de 
Capacidade para a Revisão de Aspectos Éticos 
(SIDCER) apoiada pelo TDR e iniciada em 1999, 
resultou em nova legis lação em vários países do 
sudeste asiatico e da Europa do leste para melhorar 
e reforçar a protecção de sujeitos humanos par-
ticipantes de projetos de investigação. Também 
levou à criação de comissões nacionais de ética em 
vários países onde estas não existiam.

INVESTIGAÇÃO DO TDR 
              RESULTANDO EM GRANDE IMPACTO
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O TDR apoia investigação voltada à redução da pobreza 
e da doença em países em desenvolvimento. 
Para isso, investimos na criação de novos conheci-
mentos, desenvolvendo novas ferramentas e estra-
tégias, apoiando pessoas e instituições em países 
em desenvolvimento. A seguir apresentam-se 
alguns resultados obtidos em 2004-05.

NOVOS CONHECIMENTOS

Investigação genética sobre mosquitos 
transmissores do paludismo (malaria)
O paludismo é transmitido por mosquitos, mas um 
objectivo importante da investigação é alterar este 
facto pela manipulação genética do mosquito para 
que não possa transmitir o parasita da doença. Mas 
esta abordagem ainda tem de enfrentar muitas 
questões éticas, legais e sociais. Contudo, em termos 
técnicos, este tipo de investigação a longo prazo está 
a progredir bem e certos estudos concentram-se 
agora sobre a maneira como tais mosquitos se podem 
espalhar na natureza. Estudos recentes apoiados 
pelo TDR demonstraram as consequências físicas 
positivas de hibridação cruzada de populações e a 
taxa de propagação dos genes introduzidos em 
mosquitos Anopheles gambiae em condições quase 
de terreno. Esta informação é de importância funda-
mental para prever de que maneira os mosquitos 
geneticamente modificados podem ser integrados 
na natureza.

Descoberta de uma vacina contra a 
esquistossomíase (bilharzíase)
Nunca foi elaborada uma vacina para uma helmin-
tíase humana tal como a esquistossomíase. 
Investigação apoiada pelo TDR identificou um antí-
geno prometedor, SM14, que foi protegido por 
 patente em sete países para ser utilizado no desen-
volvimento de uma vacina para esquistosso míase 
intestinal.

Descoberta de um medicamento para a 
oncocercose (cegueira-dos-rios)
Embora haja agora várias parcerias públicas-privadas 
activas em desenvolvimento de medicamentos para 
doenças tropicais, continua a existir uma lacuna 
importante na área de pesquisa básica de medica-
mentos. Graças a parcerias eficazes com a indústria 
farmacêutica, o TDR está a tomar a dian teira nesta 
área. Os êxitos recentes em descobertas de medica-
mentos incluem a identificação de um composto 
que é um candidato prometedor para um macrofila-
ricida, um medicamento que mata os vermes adul-
tos. Isto é uma prioridade para lutar contra a on-
cocercose.

NOVAS E MELHORES FERRAMENTAS

Medicamento antipalúdico pode ser utilizado em 
crianças muito pequenas
Crianças pequenas e mulheres grávidas correm o 
maior risco de paludismo. Contudo, a utilização de 
Coartem, a nova combinação de medicamentos 
antipalúdicos baseados em artemisina, ainda não 
estava estabelecida como inócua em crianças 
pequenas com peso inferior a 15 quilos. Estudos do 
TDR realizados com Novartis, o fabricante do medi-
camento, mostraram que Coartem, actualmente a 
combinação de medicamentos anti palúdicos mais 
largamente utilizada, pode ser administrada a 
 crianças pequenas. As indicações de utilização 
 foram alteradas passando o limite do peso de 
15 quilos para 5 quilos.

Segurança de administração conjunta de medica-
mentos para várias doenças tropicais degligenciadas
A estratégia de combate à oncocercose (cegueira-
dos-rios), filaríase linfática (elefantíase), esquistosso-
míase (bilharzíase) e helmintíase intestinal baseia-
se em tratamento de massa da população a risco 
com medicamentos baratos (ou gratuitos). Como 
os programas de combate a estas doenças utilizam 
estratégias de intervenção semelhantes, muitas 
vezes nas mesmas populações, há um interesse 
crescente para integrar as actividades de tratamento 
de massa para as diferentes doenças. Contudo, não 
se sabia se os medicamentos utilizados – ivermecti-
na, albendazole e praziquantel – podiam ser admin-
istrados ao mesmo tempo. Investigação levada a 
cabo por TDR estabeleceu agora a segurança da 
administração conjunta destes medicamentos e 
removeu um obstáculo importante a tal integração.

Diagnóstico da tuberculose
A tuberculose mata milhões de pessoas todos os 
anos e há uma necessidade urgente de melhorar a 
detecção e tratamento de casos. É absolutamente 
essencial ter diagnósticos de confiança e o TDR 
avaliou 19 testes serológicos de diagnóstico actual-
mente disponíveis no mercado. O estudo mostrou 
que todos eles tinham pouca especificidade ou 
sensibilidade e nenhum deles podia ser recomendado 
para utilização em diagnóstico da tuberculose. Um 
resultado negativo mas muito importante para o 
combate à tuberculose.

Diagnóstico da leishmaniose visceral
Depois do desenvolvimento de miltefosina como o 
primeiro medicamento por via oral para a leish-
maniose visceral, aumenta a procura de melhores 
diagnósticos para esta doença. Os actuais testes de 
diagnóstico são muito agressivos e implicam as-

PROGRESSOS DO TDR NA LUTA CONTRA 
            AS DOENÇAS TROPICAIS EM 2004-05
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piração de material do baço ou da medula óssea. O 
TDR tem apoiado estudos para comparação de testes 
de diagnóstico simples e rápidos e um deles, o teste 
rK39 de tira reactiva, foi recomendado para utilização 
na iniciativa de eliminação da leishmaniose visceral 
no subcontinente indiano. Neste caso, um resultado 
positivo e oportuno.

NOVAS E MELHORES ESTRATÉGIAS

Relação custo-eficácia do tratamento multimedica-
mentoso com artemisina no controlo do paludismo
Testes clínicos mostraram que o tratamento multi-
medicamentoso com artemisina (ACT) é muito mais 
eficaz que uma monoterapia. Mas os ACT são muito 
mais caros. Um estudo em grande escala realizado 
na África do Sul acabou de mostrar que, dada a maior 
eficácia dos medicamentos, a utilização de ACT é 
ainda muito mais rentável. A introdução de ACT 
reduziu de maneira espectacular os números de 
casos e de mortes por paludismo, e o custo de cada 
vida salva foi um oitavo do custo de medicamentos 
convencionais.

Controlo do vector de dengue
Os mosquitos transmissores do dengue reproduzem-
se em contendores de água perto das casas. Em 
estratégias anteriores, o controlo desta reprodução 
realçava a pulverização de todos os sítios de re-
produção possíveis mas isto tem sido dispendioso. 
Um estudo realizado em nove países mostrou que 
um método simples de vigilância pode rapidamente 
identificar os contendores de água responsáveis 
pela maior parte da reprodução dos mosquitos. A 
utilização deste método permitirá um controlo eficaz 
e económico enfocando os contendores de água 
mais produtores. O método é também útil como 
uma ferramenta de investigação para prever o risco 
de epidemias.

Eliminação da filaríase linfática
Estudos prévios de TDR demonstraram a eficácia do 
tratamento de massa com uma dose única de DEC 
ou ivermectina, e em 2000 foi lançado um progra-
ma mundial para eliminação da filaríase linfática. 
O principal objectivo do programa é interromper a 
transmissão da filaríase linfática graças a adminis-
tração em massa de medicamentos (MDA)  mas não 
se sabia quantos anos de MDA seriam necessários 
para o conseguir. Estudos longitudinais na Índia e na 
África confirmaram a eficácia de MDA mas indicaram 
que a eliminação da filaríase linfática na maior 
parte dos lugares necessitaria de mais tempo do 
que os 4-6 anos normalmente sugeridos. Eliminar a 
transmissão da doença poderá ser mais complexo e 
difícil do que se pensava ao princípio.

PARCERIAS E REFORÇO DAS CAPACIDADES

Parceiros e bolseiros em investigação 
e desenvolvimento
Em 2004-2005, o TDR apoiou financeiramente mais 
de 1.000 cientistas, 77% dos quais de países em desen-
volvimento afectados por doenças tropicais. O TDR 
continua a apoiar a formação em investigação de 
cientistas de países em desenvolvimento e durante 
os dois últimos anos 15 bolseiros obtiveram 
mestrados e 45 outros um doutoramento.

Reforço de instituições
Uma das histórias bem sucedidas dos esforços do 
TDR em reforço de instituições é o Instituto de 
Doença Endémicas (IEND) da Universidade de Cartum, 
Sudão. Após cinco anos de apoio pelo TDR, o Instituto 
tem agora serviços de laboratório dos mais avança-
dos e postos no terreno, 22 cientistas (15 com 
doutoramento) e 11 técnicos. IEND tornou-se uma 
instituição de investigação bem estabelecida que 
ganhou subvenções de TDR nas áreas de patogéneses 
e vacinas, e que está a obter subvenções de outras 
organizações de financiamento. Nos últimos anos, 
cientistas de IEND fizeram mais de 50 contribuições 
para jornais revistos por pares e estão na lista final 
para uma subvenção 2,7 milhões de euros para es-
tudar a tuberculose no Sudão oriental.

Foro dos Editores Médicos Africanos (FAME)
Muita investigação útil realizada em países em 
desenvolvimento não é suficientemente notificada, 
em parte devido à falta de qualidade e acessibilidade 
internacional de revistas científicas locais. Depois 
de reuniões convocadas pelo TDR sobre este tópico, 
estabeleceu-se FAME com o objectivo de encontrar 
maneira de apoiar a publicação de investigação 
médica na África e melhorar a qualidade, clareza e 
impacto de revistas médicas africanas a nível nacional 
e internacional. Procura promover as melhores 
práticas de publicação e metodologia de revisão por 
homólogos. Realizaram-se reuniões de trabalho 
para editores, autores e revisores e produziram-se 
directivas. O impacto da iniciativa será monitorizado 
por um aumento internacional de extractos das 
revistas implicadas, tal como através de Medline.
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PONTOS IMPORTANTES DOS PRINCIPAIS  
  PROJECTOS DE INVESTIGAÇÃO EM 2006-07

O TDR está activo num grande número de áreas de 
investigação e doenças. Eis alguns exemplos dos 
resultados previstos para 2006-07.

NOVOS CONHECIMENTOS  

Abordagens inovadoras para controlo de insecto 
vector – genoma da mosca tsé-tsé
A tripanossomíase africana é uma doença negligen-
ciada que afecta algumas das pessoas mais pobres 
do mundo. A doença é transmitida pela mosca tsé-
tsé (Glossina). O TDR facilitou a criação de uma inicia-
tiva internacional que levantou fundos para o esta-
belecimento da sequência do genoma de Glossina. 
Espera-se que o genoma esteja estabelecido em 
2007 e que resulte em oportunidades para desen-
volver abordagens totalmente novas à prevenção da 
doença do sono.

Descoberta de medicamentos – novas pistas 
a identificar
Há grande necessidade de novos medicamentos para 
doenças negligenciadas. Um dos aspectos mais esti-
mulantes é a fase de inovação inicial para a desco-
berta da pista de uma nova série de moléculas. O TDR 
concentra os seus esforços neste campo criando par-
cerias e redes entre laboratórios académicos que têm 
os indicadores dos medicamentos e companhias farma-
cêuticas que têm colecções de compostos para triagem 
de grandes quantidades de material processado. A 
actividade inclui um enfoque especial para doenças 
por helmintos tais como esquistossomíase, oncocer-
cose e filaríase linfática. Estão previstas para os fins 
de 2007 uma ou duas séries de novas pistas.

NOVAS E MELHORES FERRAMENTAS

Descoberta e desenvolvimento de produtos em 
países com doença endémica
Para encontrar soluções sustentáveis para doenças 
negligenciadas, é preciso que cientistas e instituições 
de países afectados desempenhem um maior papel 
em inovação levando a desenvolvimento de produ-
tos. O TDR apoia iniciativas para que isto aconteça. 
Um bom exemplo que pode brevemente resultar 
num produto valioso é o desenvolvimento de um 
novo diagnóstico para leishmaniose visceral por 
uma companhia na Índia, com base numa desco-
berta de um investigador indiano. Actualmente em 
estudos clínicos, os dados estarão disponíveis em 
2007 para se poder tomar uma decisão sobre a sua 
aplicação em controlo da doença.

Avaliação de diagnósticos para saúde pública
Muitos dos testes de diagnóstico comercializados e 
disponíveis em contextos de cuidados primários de 
saúde em países em desenvolvimento são vendidos 
e utilizados com poucas ou nenhumas provas da 

sua eficácia. Isto acontece porque, ao contrário dos 
medicamentos, os testes de diagnóstico não são 
sujeitos a padrões de homologação regulamentares 
rigorosos. Durante 2006 e 2007, TDR irá avaliar testes 
rápidos de diagnóstico para paludismo, tuberculose, 
dengue, esquistossomíase e doenças sexualmente 
transmissíveis nos contextos a que se destinam, e os 
dados resultantes serão postos à disposição de respons-
áveis de formulação de políticas para que as decisões 
possam ser tomadas apoiadas com provas válidas.

Tratamento de infecções helmínticas
Praziquantel é o principal medicamento para trata-
mento da esquistossomíase. É muito eficaz contra 
todas as formas de esquistossomíase humana, mas 
tem havido notificação crescente de diminuição da 
reacção do parasita ao medicamento. Como resultado, 
o TDR está a estudar a eficácia e segurança de regimes 
de tratamento alternativos utilizando doses maiores 
de praziquantel e a avaliar uma combinação de 
praziquantel e oxamniquina. Os resultados estarão 
disponíveis em 2007.

Ivermectina, o medicamento doado por Merck para 
tratamento da oncocercose, conseguiu controlar a 
doença em muitas zonas afectadas. A principal limi-
tação é que só mata microfilárias, por isso, para 
eliminação da oncocercose a prioridade é um medi-
camento que mate os vermes adultos. Os resultados 
de um estudo da fase 2 com um novo medicamento 
moxidectin estarão disponíveis nos fins de 2007.

Desenvolvimento de medicamentos antipalúdicos 
e tratamento durante a gravidez
Uma prioridade da investigação sobre o paludismo 
é o desenvolvimento de novas combinações medi-
camentosas antipalúdicas. Uma parceria entre TDR, 
Medicines for Malaria Venture e GlaxoSmithKline 
Inc., completará estudos da fase 3 para o desen-
volvimento de clorproguanil/dapsona/artesunato 
(CDA) e, se tudo correr bem, apresentará o dossier 
para registro antes do fim de 2007.

As mulheres grávidas são normalmente excluídas dos 
testes clínicos de para registro de novos produtos mas 
juntamente com crianças pequenas são o grupo em 
maior risco de paludismo. Há necessidade urgente de 
informações sobre a eficácia e segurança de medica-
mentos anti palúdicos durante a gravidez para orien-
tar o tratamento de mulheres grávidas. O TDR está a 
apoiar estes estudos e há resultados previstos para 
2007 sobre clorproguanil/dapsona (Lapdap) e Coartem.

Tratamento de pacientes infectados com  
tuberculose e VIH
Na África, a maior parte dos pacientes tuberculosos 
também estão infectados com o VIH, e o seu trata-
mento exige anti-retrovirais assim como tratamento 
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com medicamentos antituberculosos. O TDR está a 
apoiar estudos com vários programas nacionais de 
luta contra a tuberculose na África sobre a melhor 
maneira de utilizar e combinar tratamentos de 
primeira linha de medicamentos anti-retrovirais e 
medicamentos antituberculosos. Os resultados de 
dados farmacocinéticos estarão disponíveis nos fins 
de 2007 avaliando questões de interacção de medi-
camento a medicamento num contexto da África 
subsaariana para estabelecer se existe qualquer 
problema de segurança que precise de ser tomado 
em consideração em estudos posteriores.

NOVAS E MELHORES ESTRATÉGIAS

Eliminação da leishmaniose visceral no 
subcontinente indiano
O Bangladesh, a Índia e o Nepal lançaram uma inicia -
tiva conjunta para eliminar a leishmaniose visceral do 
subcontinente indiano até 2015. O TDR está a apoiar 
investigação destinada a determinar as estratégias 
de implementação mais eficazes em relação ao custo 
para detecção e tratamento de casos, e a combinação 
ideal destas estratégias com o combate integrado ao 
vector. Melhor utilização dos medicamentos, espe-
cialmente em combinações para reforçar a eficácia e 
evitar resistência também será avaliada. Os primeiros 
resultados estarão disponíveis em 2007.

Tratamento do paludismo em casa utilizando 
combinação de medicamentos baseados 
em artemisina (ACT)
Muitas mortes por paludismo em crianças pequenas 
são devidas a impossibilidade de chegar a um serviço 
de saúde a tempo e iniciar o tratamento nas 24 horas 
seguintes ao início da febre. O TDR elaborou uma 
estratégia para tratamento antipalúdico em casa que 
foi adoptado pelo programa Fazer Recuar o Paludismo. 
Depois da política de tratamento antipalúdico ter 
passado da monoterapia para a nova terapia multi-
medicamentosa baseada em artemisina, o TDR 
lançou um estudo em vários países sobre a viabili-
dade, acessibilidade e segurança de utilização de 
ACT em tratamentos em casa. Os resultados estarão 
disponíveis em meados de 2007.

Estratégias integradas de inter venções a 
nivel comunitario
Em muitos países, especialmente na África, os sistemas 
de saúde não podem prestar intervenções a todas 
as pessoas que delas necessitam. Estudos do TDR 

mostraram que estratégias de prestação de cuidados 
a nível das comunidades podem aumentar imenso o 
acesso, especialmente quando as comunidades são 
habilitadas a gerir o processo. Um estudo de vários países 
está a determinar até que ponto esta estratégia, que 
tão eficaz tem sido na distribuição de ivermectina 
para controlo da oncocercose, pode ser utilizada para 
prestação de outras intervenções contra várias 
outras infecções por helmintos, paludismo e tuber-
culose. Os resultados preliminares estarão dispo-
níveis em fins de 2006, e os finais em fins de 2007.

PARCERIAS E REFORÇO DAS CAPACIDADES

Capacidade para planeamento de projectos
Planear e gerir um projecto de investigação pode ser 
muito complexo. TDR desenvolveu um curso para 
gestão de projectos em investigação. Mais de 100 
cientistas africanos já foram treinados para melhor 
organização e gestão dos seus projectos e reforço 
das suas capacidades para requerer subvenções 
para investigação. Está a ser elaborado um programa 
de formação de instrutores e o sítio Web do TDR irá 
publicar em 2006 material de formação. O curso 
será divulgado e alargado nos próximos anos.

GESTÃO DOS CONHECIMENTOS PARA 
INVESTIGAÇÃO SOBRE DOENÇAS TROPICAIS

Plataforma de conhecimentos
Estudos recentes mostraram que cientistas de países 
endémicos têm grande dificuldade em aceder a 
informação científica actualizada o que é um obstá-
culo importante à sua participação eficaz ao esforço 
de investigação mundial. O TDR está a desenvolver 
uma plataforma em linha de conhecimentos mundiais 
para investigação em doenças tropicais que incluirá 
informação actualizada sobre necessidades de in-
vestigação; actividades e resultados; pontos impor-
tantes de publicações científicas recentes; acesso 
simplificado a artigos publicados; notícias sobre 
investigação em doenças tropicais e seu controlo; 
artigos de estudos sobre questões cruciais; tribunas 
de discussão e vários recursos incluindo multimedia. 
A plataforma de conhecimentos será lançada durante 
a primeira metade de 2007.
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O TDR reúne pessoas e organizações. Nos últimos dois anos, trabalhámos com 
centenas de investigadores e instituições em todo o mundo.

PAÍSES DE PARCEIROS EM INVESTIGAÇÃO

África do Sul
Alemanha
Angola
Argentina
Austrália
Bangladesh
Bélgica
Benim
Bolívia
Botsuana
Brasil
Burkina Faso
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Canadá
Chade
China
Colômbia
Congo
Costa do Marfim
Costa Rica
Cuba
Dinamarca
Equador

Egipto
Eritréia

Estados Unidos
da América

Etiópia
Federação Russa
França
Filipinas
Gabão
Gâmbia
Gana
Geórgia
Grécia
Guatemala
Guiné
Guiné-Bissau
Haiti
Holanda
Honduras
Iémen
Ilhas Salomão
Índia
Indonésia

Irão (República 
Islâmica do)

Irlanda

Israel 
Itália
Japão
Madagáscar
Malásia
Malaui
Mali
Mauritânia
México
Mianmar
Moçambique
Nepal
Nicarágua
Níger
Nigéria
Noruega
Panamá
Paquistão
Peru
Porto Rico*
Portugal
Quénia
Reino Unido
República da Coreia

República Centro-
Africana

República Democrática 
do Congo

República Democrática
Popular do Laos 

República Dominicana

República Unida 
da Tanzânia
Ruanda
São Tomé e Príncipe
Senegal
Sérbia e Montenegro
Serra Leoa
Sri Lanka
Sudão
Suécia
Suíça
Tailândia
Timor Leste
Togo
Tunísia
Uganda
Usbequistão

Venezuela (República 
Bolivariana da)

Vietname
Zâmbia
Zimbabué

PARCERIAS DO TDR EM 2004-05

PRINCIPAIS PARCEIROS FARMACÊUTICOS 2004-05

Bayer (Alemanha)
Chemical Diversity Labs (EUA)
Chemtura (EUA)
GlaxoSmithKline (RU)
Knoll Pharmaceutical Company (EUA)
Lionex Diadnostics and Therapeutics (Alemanha)
Lupin (Índia)
Meiji (Japão)
Merck & Co. (EUA)
Novartis Pharma AG (Suíça)
Paratek (EUA)
Pfizer (EUA)
Pharmacopeia (EUA)
Princeton BioMolecular Research (EUA)
Rapid Sensor Systems Ltd. (RU)
RCC (Suíça)
RP Scherer (EUA)
Sanofi-Aventis (França)
Scanpharm (Dinamarca)
Serono (Suíça)
TopoTarget (RU)
Wyeth (EUA)
Zentaris GmbH (Alemanha)
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Alemanha 534 875
Bélgica 1 997 615
Canadá 2 533 641
China 110 000
Cuba 3 990
Dinamarca 3 322 305
Espanha 137 458
Estados Unidos da América 4 736 250
Holanda 3 634 872
Índia 25 100
Irão, República Islâmica do 10 000
Irlanda 489 720
Itália 637 360
Japão 880 000
Luxemburgo 2 003 421
Malásia 50 000
México 19 980
Noruega 7 554 531
Reino Unido 1 471 040
Suécia 6 685 097
Suíça 2 366 281
Tailândia 38 420
Turquia  5 000
Programa Africano para Controlo da Oncocercose, Burkina Faso 1 190 000
Aventis Pharma Deutschland GmbH, Alemanha 1 875 000
Bill & Melinda Gates Foundation, Estados Unidos da América 5 582 699
ExxonMobil Foundation, Estados Unidos da América 500 000
GlaxosSmithKline, Reino Unido  56 604
Global Forum for Health Research, Suíça 250 000
Infectious Disease Research Institute, Estados Unidos da América 44 319
Institute for One World Health, Estados Unidos da América 450 100
International Development Research Centre, Canadá 269 942
Liverpool School of Tropical Medicine, Reino Unido  60 000
London School of Hygiene and Tropical Medicine, Reino Unido 750 000 
Medicine for Malaria Venture (MMV), Suíça 7 007 210
Novartis Pharma AG, Suíça 170 000
Fundação Oswaldo Cruz, Brasil 224 960
PNUD 263 975
Wellcome Trust, Reino Unido 25 000
OMS 2 009 000
OMS (vários departamentos) 222 400
Banco Mundial 4 604 700
Zentaris GmbH, Alemanha 150 000
Diversos 28 684

 64 981 549

CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS AO  
    TDR EM 2004-05 EM US$ DE 31 DE DEZEMBRO DE 2005
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CONSELHO CONJUNTO DE COORDENAÇÃO 
JCB, 2006

O principal órgão de governação do TDR é o Conselho 
Conjunto de Coordenação. A sua função principal é 
coordenar os interesses e responsabilidades de todas 
as partes cooperantes no TDR. Reúne-se anualmente 
para analisar as actividades, avaliar o progresso 
conseguido e determinar o orçamento.

Presidente do Conselho Conjunto de Coordenação
Dr. Bijan Sadrizadeh
Irão (República Islâmica do)

Vice-presidente do Conselho Conjunto de 
Coordenação
Dr. Jacques Laruelle
Bélgica

4 co-patrocinadores
UNICEF
PNUD
Banco Mundial
OMS

3 partes cooperadoras escolhidas pelo JCB
Irão (República Islâmica do)
Suécia
Estados Unidos da América

12 governos escolhidos pelos contribuintes 
aos recursos do TDR
Alemanha
Bélgica
Canadá
Dinamarca
Holanda
Índia
Japão
Luxemburgo
México
Noruega
Reino Unido
Suíça

12 governos escolhidos pelos comités regionais 
da OMS
Cabo Verde (AFR)
República Centro-Africana (AFR)
Cuba (AMR)
Panamá (AMR)
Barém (EMR)
Djibuti (EMR)
Geórgia (EUR)
Grécia (EUR)
Bangladesh (SEAR)
Mianmar (SEAR)
Mongólia (WPR)
Filipinas (WPR)

COMO SOMOS GOVERNADOS
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A COMISSÃO PERMANENTE

A Comissão Permanente superintende a gestão e o 
financiamento de TDR e inclui os quatro co-patroci-
nadores – UNICEF, PNUD, Banco Mundial e OMS. 
Reúne-se três vezes ao ano em Março, Junho e 
Outubro. O presidente e o vice-presidente do JCB e 
o presidente de STAC assistem como participantes 
ex-officio.

A COMISSÃO CONSULTIVA CIENTÍFICA E 
TÉCNICA, STAC 2006

STAC tem por função orientar as actividades científi-
cas do TDR, avaliando e recomendando prioridades 
de maneira independente. É composto por 15-18 
cientistas, escolhidos segundo as suas competências 
científicas ou técnicas, e responde perante o Conselho 
Conjunto de Coordenação.

Professor Peter Martins Ndumbe (presidente), 
Camarões
Professor Hannah Akuffo, Suécia/Gana
Professor Pascale Adukwei Allotey, Austrália/Gana
Professor Alan Fairlamb, Reino Unido
Professor Bernhard Fleischer, Alemanha
Professor Nirmal Ganguly, Índia
Professor Nouzha Guessous-Idrissi, Marrocos
Professor Maria Guzman, Cuba
Professor Jie Chen, China
Dr. Andrew Y Kitua, Tanzânia
Dr. Mary Ann D Lansang, Filipinas
Professor Anthony David Mbewu, África do Sul
Dr. Niels Ørnbjerg, Dinamarca
Professor Michael R. Reich, EUA
Dr. Gill Samuels, Reino Unido
Professor Marcel Tanner, Suíça
Professor Dyann F. Wirth, EUA

COMITES DE ORIENTAÇÃO CIENTÍFICA

O TDR funciona com um certo número de comites 
de orientação que prestam aconselhamento técnico 
e recomendações para financiamento. Reúnem-se 
de maneira regular para definir prioridades e es-
tudar propostas.
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A investigação realizada pelo TDR resultou em 
445 publicações em revistas científicas analisada 
por pares em 2004-05, sendo quase 60% deles 
produzidos por cientistas de países endémicos.

Além disso, TDR produz relatórios científicos e técni-
cos, directivas e manuais. Apresenta-se a seguir 
uma lista escolhida, mas todas as publicações e 
artigos científicos do TDR encontram-se no CD desta 
publicação e no nosso sítio Web (www.who.int/tdr).

PROMOVENDO CAPACIDADE DE 
INVESTIGAÇÃO

Effective project planning and evaluation in 
biomedical research
Manual de formação e guia passo a passo

FAME Directivas editoriais
Publicado em representação do Foro dos Editores 
Médicos Africanos (FAME)

Handbook: Non-clinical safety testing

Operational guidance: information needed to 
support clinical trials of herbal products

Operational guidelines for the establishment and 
functioning of data and safety monitoring boards

PUBLICAÇÕES IMPORTANTES DE 
                           TDR EM 2004-05
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RELATÓRIOS TÉCNICOS CIENTÍFICOS

African trypanosomiasis control:
estudo estratégico de armadilhas e alvos para 
moscas tsé tsé e tripanossomíase africana

Community participation and tropical disease 
control in resource-poor settings
Investigação social, económica e comportamental.
Tópicos Especiais N.º 2

Dengue diagnostics: proceedings of an 
international workshop

Dengue fever: planning social mobilization and 
communication for prevention and control
Guia passo a passo preparado em colaboração com 
o Centro Mediterrâneo da OMS para Redução de 
Vulnerabilidade em Tunis, Tunísia

Filariasis: RNA interference as a means of 
identifying drug targets for filariasis
Grupo científico de trabalho da OMS/TDR. Este rela-
tório contém as opiniões colectivas de um grupo de 
peritos internacionais e não representa necessaria-
mente as decisões ou a política oficial da Organização 
Mundial da Saúde.

Gender agenda in the control of tropical diseases: 
a review of current evidence

Globalization and infectious diseases: a review of 
the linkages
Investigação social, económica e comportamental.
Tópicos Especiais N.º 3

Health policy and systems research in China
Q. Meng, G. Shi, H. Yang, M. Gonzalez-Block, E. Blas

Leishmaniasis: scientific working group meeting 
report
2-4 de Fevereiro de 2004

Leprosy: scientific working group meeting report
26-28 de Novembro de 2004

Malaria: scaling up home-based management, from 
research to implementation

Sexually transmitted infections: mapping the 
landscape of diagnostics

Tropical disease research: progress 2003-2004 
Seventeenth programme report of TDR
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 Fim no biénio Período total da estratégia 2000-2005

   2000-2001 2002-2003 2004-2005  Alvo da estratégia   Atingido 

Resultado previsto A: novos conhecimentos

A1 Número de publicações científica 458 500 446 n.d. 1404

A2 Número de patentes resultantes de investigação  4 4 1 n.d. 9

 e desenvolvimento financiados pelo TDR 

A3 Número de progressos notáveis em conhecimentos  7 12 15 8 34

 científicos 

Resultado previsto B: novas e melhores ferramentas

B1 Número de novas e melhores ferramentas homologadas  0 3 3 8 6

 e/ou com prolongamento de autorização ou para 

 diagnóstico, recomendadas para utilização

B2 Número de novas e melhores ferramentas epidemiológicas  1 0 0 5 1

 e ambientais recomendadas para utilização no controlo 

 de doenças descuradas

Resultado previsto C: novos e melhores métodos de intervenção

C1 Número de novos e melhores métodos de intervenção  4 0 3 11 7

 aprovados para prevenção, diagnóstico, tratamento

 de doenças infecciosas

Resultado previsto D: novas e melhores políticas e estratégias

D1 Número de novas e melhores estratégias de saúde pública  3 2 2 

 para as quais se determinou a efectividade, e cujas 

 provas estão disponíveis    
8 12

D2 Número de novas e melhores estratégias para maior acesso  3 2 0

 a intervenções desenvolvidas, autorizadas e recomendadas

 para utilização.     

Resultado previsto E: parcerias e criação de capacidades

E1 Número de parceiros participando em investigação  609 898 943 400 2450

 e desenvolvimento

E2.1 Número de licenciaturas obtidas  19 10 15 50 44

E2.2 Número de doutoramentos obtidos  27 49 45 100 121

E2.3 Número de pessoas preparadas em cursos de  curta duração n.a 657 502 250* 1159**

E3 Número de instituições de investigação reforçadas em  n.a 4 5 13 9**

 países de renda baixa com doenças endémicas

E4 Proporção de parceiros de países com doenças endémicas  60% 72% 79% 50% 70%

 em relação ao número total de parceiros participantes 

E5 Proporção de resultados científicos novos e importantes 37% 49% 57% 15% 48%

 obtidos por cientistas de países com doenças endémicas

Resultado previsto F: informação técnica, directivas, documentos e aconselhamento

F1 Número de documentos de investigação e directivas para  7 13 18 n.d. 38

 doenças infecciosas desenvolvidos e publicados

F2 Número de relatórios publicados sobre estabelecimento  0 2 2 n.d. 4

 de prioridades em investigação mundial para doenças

 infecciosas descuradas

F3  Média mensal do número de consultas ao sítio Web de TDR 51,808 133,968 296,061 n.d. 160,612  

F4 Número de pedidos espontâneos para directivas e n.a 3,912 6,046 n.d. 9,958

 documentos de investigação

Resultado previsto G: gestão de recursos

G1 Recursos mobilizados para prioridades em investigação  US$ 56.0 US$ 71.3 US$ 67.2  60% aumento 24% aumento

 desenvolvimento de produtos, e criação de capacidades million million million 

     

INDICADORES DOS RESULTADOS 
                      ESTRATÉGICOS DO TDR

*  Alvo unicamente para formação em imunologia
** Total notificado de 2002 a 2005 unicamente
n.d. Alvo não definido no documento de estratégia para 2000-2005 

}
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• Melhorar as abordagens existentes e desenvolver 
outras novas para evitar, diagnosticar, tratar e 
controlar doenças tropicais.

• Reforçar a capacidade de investigação dos países 
onde ocorrem doenças tropicais para que estes 
possam dirigir o desenvolvimento de novas e 
melhores abordagens.

Para mais informações sobre o TDR, visitar o nosso sítio Web em

www.who.int/tdr

O CD junto tem detalhes completos sobre todos os indicadores de 
resultados estratégicos apresentados na lista à esquerda.

MISSÃO DO TDR

15



Uma publicação da

TDR 
TDR é um programa que financia e promove a colaboração 
científica internacional. Há quase 30 anos que o TDR tem 
vindo a visar uma vasta gama de doenças afectando 
essencialmente pessoas pobres. O programa estabelece 
prioridades em investigação sobre a saúde, identifica 
necessidades e oportunidades, e exerce a sua acção graças 
a investigação de base, investigação para descobertas, 
desenvolvimento de produtos, investigação em implemen-
tação e criação de capacidade de investigação em países 
com doenças endémicas.

www. who.int/tdr
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Tel: (+41) 22-791-3725
Fax: (+41) 22-791-4854

E-mail: tdr@who.int
Web: www.who.int/tdr

TDR / Organização 
Mundial da Saúde
20, Avenue Appia
1211 Genebra 27
Suíça
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