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1. SÍNTESE 

Informações gerais 

A investigação sobre saúde é cada vez mais considerada vital para aliviar a pobreza e atingir os Objectivos de Desenvolvimento 
do Milénio. O Programa Especial de Investigação e Capacitação no Domínio das Doenças Tropicais (TDR), criado em 1975 
para apoiar o desenvolvimento de novos meios de luta contra as doenças tropicais relacionadas com a pobreza e reforçar a 
capacidade de investigação de países em desenvolvimento afectados, tem contribuído de maneira importante para este objectivo. 
Contudo, o contexto da investigação mudou imenso durante as últimas décadas: (i) a epidemiologia das doenças infecciosas está 
a alterar-se com o encaminhamento de certas doenças para a eliminação e o aparecimento ou reaparecimento de outras; (ii) há 
muitas iniciativas e actores novos proporcionando nova dinâmica mas conduzindo também a um contexto mais complexo; (iii) 
os países de endemias têm maior capacidade de investigação mas estão cada vez mais a ser postos de lado em planeamento 
mundial da investigação e estabelecimento de prioridades; (iv) as necessidades prioritárias de investigação são desigualmente 
cobertas, com várias áreas de investigação descuradas apesar da sua natureza vital. Para responder a estas oportunidades e 
desafios, o TDR, por meio de consultas com as suas partes interessadas, elaborou uma visão e estratégia renovadas. 

Visão e estratégia 

A nova visão do TDR para os próximos 10 anos é: “Promover um esforço mundial de investigação eficaz sobre doenças 
infecciosas ligadas à pobreza, no qual os países com doenças endémicas desempenhem um papel central”. Para concretizar esta 
nova visão, o TDR irá utilizar uma estratégia de três frentes para: fornecer uma estrutura e um serviço de informações conjuntos
para parceiros em investigação; dar autonomia a cientistas de Países com Doenças Endémicas (DEC) como líderes de 
investigação; e apoiar a investigação sobre necessidades prioritárias descuradas. Isto implica três funções estratégicas principais
para o TDR: 

1. Gestão estratégica para investigação sobre doenças infecciosas em populações pobres: um novo papel importante como 
organizador e gestor dos conhecimentos para apoiar a avaliação de necessidades, a determinação de prioridades, a análise 
do progresso e promoção, e fornecer uma plataforma neutra para discussão e harmonização das actividades entre parceiros. 

2. Autonomia de investigadores e profissionais de saúde pública de países com doenças endémicas para além da formação 
clássica em investigação para criar liderança a nível individual, institucional e nacional para que os países possam melhor 
lançar e dirigir actividades de investigação, desenvolver uma presença mais forte na investigação sobre saúde a nível 
internacional, e utilizar de maneira eficaz os resultados da investigação para as decisões políticas e práticas 
nacionais/regionais. 

3. Investigação sobre necessidades prioritárias descuradas que não são devidamente abordadas por outros parceiros. Isto 
enfocará três funções de investigação: 
a) promover a inovação para descoberta e desenvolvimento de produtos 
b) promover a investigação sobre desenvolvimento e avaliação de intervenções em contextos reais 
c) promover a investigação para acesso a intervenções. 

Sectores de actividade 

A fim de implementar esta estratégia, o TDR irá reestruturar as suas operações concentrando-as num número limitado de 
sectores de actividade (SAs), cada um apoiado por um sólido plano de trabalho detalhando os produtos a fornecer, os prazos, os 
marcos e as parcerias. A questão das desigualdades entre sexos será integrada nestes planos. A sua introdução fornecerá o 
enfoque necessário para atingir os objectivos do TDR e também assegurar a responsabilidade desejada. Especificamente, o TDR 
propõe introduzir onze sectores de actividade durante o biénio 2008-2009 com base em discussões com partes interessadas, 
oportunidades científicas no terreno e oportunidades ligadas ao actual portefólio do TDR. Duas correspondem às funções 
estratégicas de Gestão estratégica (SA1) e Autonomia (SA2) que estão no centro da estratégia do TDR. As outras nove 
correspondem à função estratégica de Investigação sobre Necessidades Prioritárias Descuradas e podem mudar com o decorrer 
do tempo. Estas incluem Descoberta de pistas para medicamentos (SA3), Inovação para desenvolvimento de produtos em Países 
com Doenças Endémicas (SA4), Intervenções inovadoras para controlo de vectores (SA5), Desenvolvimento de medicamentos 
e avaliação para helmintíase e outras Doenças Tropicais Descuradas (SA6), Diagnósticos acessíveis de qualidade garantida 
(SA7), Indicação para política de tratamento do VIH e infecção tuberculosa concomitante (SA8), Indicação para política e acesso
antipalúdicos (SA9), Eliminação de leishmaniose visceral (SA10), e Intervenções integradas de base comunitária (SA11). 
Enquanto os sectores de Gestão estratégica e Autonomia cobrem todas as áreas de investigação, as outras nove, apoiando 
Investigação sobre Necessidades Prioritárias Descuradas, têm níveis variáveis de pré/pós orientação com uma prioridade global 
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crescente em investigação ulterior. Algumas são especificamente funcionais, enquanto outras se concentram em doenças 
específicas. Sob um perspectiva geográfica, o foco em investigação em Países com Doenças Endémicas será reforçado 
especialmente na África. O alcance dos sectores de actividade será analisado anualmente pela Comissão Consultiva Científica e 
Técnica do TDR utilizando critérios bem definidos para assegurar uma utilização óptima dos recursos e uma pertinência 
contínua. A análise também permitirá acrescentar ou retirar do portefólio diferentes sectores de actividade. 

Monitorização e Avaliação do Impacto do TDR 

O TDR será avaliado segundo o impacto criado em cada uma das suas três funções estratégicas. Dado o carácter a longo prazo 
das suas actividades de investigação, propõe-se que o impacto criado seja avaliado durante dois períodos. Dentro de cinco anos 
(em 2012), o TDR será avaliado sobre o impacto global criado em três dimensões específicas, nomeadamente (i) harmonização 
dos esforços de investigação como um indicador de Gestão estratégica (ii) liderança de país com doença endémica em 
investigação sobre saúde como um indicador de Autonomia e (iii) acesso melhorado a intervenções superiores como um 
indicador de Investigação sobre Necessidades Prioritárias Descuradas. Esta avaliação implica uma análise qualitativa das 
principais partes interessadas do TDR e um estudo quantitativo abrangente de todos os resultados de investigação produzida pelo
TDR. Entretanto, o TDR seria avaliado anualmente sobre quinze indicadores de impacto quantitativo, relacionados com o 
impacto geral a longo prazo, e ligados aos pontos de referência do projecto do sector de actividade. Assim o sistema irá cobrir os 
onze sectores de actividade, podendo também ser utilizado para monitorizar o seu progresso respectivo. 

Modelo de funcionamento 

Pôr a estratégia em prática exigirá o aumento do orçamento anual do TDR de 50 milhões de US$ em 2007 para 80 milhões de 
US$ em 2013, representando um aumento de ~8% por ano, o que é uma quantia modesta mas necessária para que o TDR possa 
atingir os seus objectivos de visão declarados e promover esforços eficazes de investigação e autonomia a nível mundial de 
maneira profissional. Enquanto o TDR procurará fundos mais importantes junto do sector privado, organizações caritativas e 
organizações não-governamentais, está previsto que a maioria dos recursos (70%) ainda será proveniente do sector público 
nacional e internacional. No caso de ser incapaz de mobilizar os recursos alvejados, o TDR tem planos para dar prioridade a 
actividades entre e dentro dos sectores de actividade. O TDR irá reestruturar o funcionamento da sua organização para 
estabelecer claramente responsabilidades e obrigações e também favorecer um sentimento de empreendimento. Sob a estrutura 
revista, quatro áreas de funcionamento respondem ao gabinete do director: (i) Gestão estratégica (SA1), (ii) Autonomia (SA2), 
(iii) Investigação sobre Necessidades Prioritárias Descuradas (SA3 a 11) e, como parte integrante da organização (iv) uma 
pequena equipa de Política e Desenvolvimento do portefólio que será responsável pela monitorização e gestão mensurável de 
um ‘fundo para inovação’. Para apoiar devidamente estas actividades, o TDR terá de aumentar o número do seu pessoal a uma 
taxa anual de 6% passando dos níveis actuais de ~85 a ~120 em 2013. O TDR também reforçará e melhorará a colaboração com 
todas as organizações co-patrocinadoras, principalmente a OMS, incluindo as suas sedes regionais. Devidamente posicionado, o 
TDR pode tornar-se o ramo de investigação sobre doenças infecciosas da OMS e as suas outras organizações co-patrocinadoras. 
Enquanto se fizer a transição para este modelo de funcionamento revisto, o TDR assegurará prioridade adequada a (i) processos 
de coordenação e controlo, (ii) mecanismos para garantir a responsabilidade, (iii) melhoramento da capacidade e (iv) 
conservação da motivação do seu pessoal e das suas comissões científicas. O TDR reconhece os riscos financeiros, científicos, 
em recursos humanos, de ambiente externo e de execução do projecto ligados à consecução deste plano de actividades e está a 
procurar activamente atenuá-los à medida que passa para este novo modelo. 

O realce global em objectivos enfocados, com base em análise e consulta de partes interessadas, responsabilidade pelos produtos
finais, optimização das exigências de recursos, estabelecimento de mecanismos de monitorização e um plano de funcionamento 
prático, é indicativa do empenho do TDR em avançar para um modelo funcional mais prático. Com os países endémicos 
desempenhando um papel vital, o impacto eficaz e de baixo custo da investigação sobre a saúde pública que é antecipado pode 
comparar-se favoravelmente, e completa, outros esforços de investigação internacionalmente dirigidos. O TDR acredita que este 
plano de actividade responde aos desafios da sua nova visão excitante e representa uma oportunidade convincente para 
investimento em investigação sobre doenças infecciosas relacionadas com a pobreza. 
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2. INFORMAÇÕES GERAIS 

POBREZA, DESENVOLVIMENTO  UMANO E INVESTIGAÇÃO SOBRE SA DE 

A pobreza cria condições favoráveis à propagação de doenças infecciosas e impede as populações afectadas 
de obter prevenção e cuidados adequados. Ao contrário, as doenças infecciosas afectam principalmente as 
populações pobres e são uma causa importante de pobreza. Esta mensagem tem sido largamente divulgada 
pela OMS e outras organizações e é cada vez mais reconhecido que a má saúde é um obstáculo ao 
desenvolvimento e que a luta contra as doenças infecciosas é um requisito prévio para atenuar a pobreza e 
atingir os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM). Todos os ODM estão relacionados com 
doenças infecciosas, quer directamente como no caso do VIH/SIDA, paludismo e outras doenças 
infecciosas (ODM 6), mortalidade infantil (ODM 4) e saúde materna (ODM 5), quer indirectamente na 
medida em que as doenças infecciosas afectam a produtividade e a procura de conhecimentos, estigmatizam 
as mulheres e são um fardo para elas, e proliferam em bairros de lata e entre populações pobres que não têm 
acesso a medicamentos essenciais. 

O ciclo vicioso de doenças infecciosas e pobreza é difícil de quebrar. Há necessidade urgente de 
investigação para desenvolver ferramentas e estratégias mais eficazes para lutar contra as doenças 
infecciosas dos pobres e ajudar a atingir os ODM. Considera-se cada vez mais que a investigação, 
especialmente em relação a capacidades e liderança em países em desenvolvimento, é uma componente 
crucial tanto para melhoria da saúde como também para desenvolvimento económico e humano. 

TDR - UM PROGRAMA ESPECIAL 

O Programa Especial UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigação e Capacitação no Domínio 
das Doenças Tropicais (TDR) foi criado em 1975 no seio da OMS como seu Organismo Executivo para 
mobilizar a investigação e o reforço das capacidades na luta contra as doenças infecciosas de pessoas 
pobres, com o objectivo de melhorar a saúde de tais populações e de eliminar estas doenças que são 
obstáculos ao desenvolvimento social e económico. O TDR agiu com eficácia e, graças a parcerias eficazes, 
desenvolveu ferramentas e estratégias. Uma análise SWOT concluiu que o TDR está apoiado numa base 
sólida e comprovada de competências científicas e de redes internacionais eficazes, que deve resolver certos 
pontos fracos, tal como uma administração pesada, e que pode desempenhar um papel importante a nível 
internacional estando consciente das oportunidades e resolvendo desafios resultantes da evolução da 
paisagem da investigação.2

EVOLUÇÃO DA PAISAGEM E NOVOS DESAFIOS ESTRATÉGICOS 

A paisagem da investigação no domínio das doenças infecciosas da pobreza evoluiu imenso durante as 
últimas décadas. Este evolução resultou em novas oportunidades importantes mas também em novos 
desafios que limitam a efectividade do esforço mundial de investigação. Os quatro aspectos principais desta 
paisagem em evolução são: 

1 Poverty, Human Development And Health Research description summarized from ‘TDR 10 Year Vision and Strategy’  
2 Linhas gerais da análise SWOT para o TDR em “TDR 10 Year Vision and Strategy” 
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1. Alterações da epidemiologia 

A epidemiologia e a luta contra as doenças infecciosas relacionadas com a pobreza evoluíram muito desde 
o início do TDR, em parte graças à investigação por este realizada. Cinco das oito doenças cobertas na 
origem pelo TDR são agora alvo de eliminação mundial (doença de Chagas, lepra, filaríase linfática, 
oncocercose) ou regional (leishmaniose visceral) como problemas de saúde pública. Contudo, nenhuma 
destas doenças pode ser totalmente erradicada com os meios actuais e ainda será preciso muita investigação 
para conseguir e manter a sua eliminação, mas as necessidades de investigação destas doenças evoluíram 
imenso. No caso de doenças como o paludismo, embora se tenham desenvolvido novos e importantes 
meios e estratégias de intervenção (por exemplo, redes tratadas com insecticida, terapias 
multimedicamentosas com artemisina), a sua aplicação em grande escala está muito atrasada e a carga da 
doença continua terrivelmente elevada. Em outros casos, tal como com a tuberculose, a epidemiologia da 
doença alterou-se radicalmente e é cada vez mais impulsionada pela epidemia do VIH. No caso de outras 
doenças infecciosas tropicais que na origem o TDR não cobria, por exemplo, certas infecções helmínticas e 
úlcera de Buruli, o fardo da doença, se é conhecido, persiste e não se dispõe de meios adequados para lutar. 
A separação entre as dez doenças cobertas actualmente pelo TDR e as outras doenças infecciosas 
descuradas de populações pobres é cada vez mais artificial e há necessidade de uma resposta mais 
apropriada, mais abrangente, às necessidades prioritárias da investigação em países com doenças 
endémicas. 

2. Maior actividade e novos actores 

O meio das organizações que se ocupam de investigação sobre doenças infecciosas mudou imenso. Existe 
uma nova organização importante, a Fundação Bill e Melinda Gates, e muitas novas parcerias entre o sector 
público e o privado (34 para o desenvolvimento de produtos), iniciativas de luta contra uma dada doença, 
consórcios universitários, etc. Este aumento do número de actores tem sido acompanhado por um aumento 
importante de recursos de várias origens para o desenvolvimento de novas ferramentas e prevêem-se novos 
aumentos dos orçamentos para desenvolvimento de produtos no âmbito de parcerias entre os sectores público 
e privado. Este aumento do número de actores e de recursos é uma evolução muito positiva para a 
investigação sobre doenças infecciosas, mas também resultou numa fragmentação dos esforços e dos recursos. 
Por isso, doadores multilaterais e bilaterais, organizações caritativas e governos apreciariam melhor 
coordenação na determinação de prioridades, harmonização em financiamento da investigação, e informações 
mais fidedignas sobre investimentos em investigação sobre doenças infecciosas3. Isto facilitaria um melhor 
alinhamento entre financiamento e necessidades prioritárias de investigação em países com doenças 
endémicas, assim como uma maior eficácia colectiva das acções dos doadores de acordo com a Declaração de 
Paris sobre a Eficácia da Assistência4.

3. Papel limitado dos países com doenças endémicas 

Apesar dos esforços do TDR e de muitas outras organizações, os países com doenças endémicas são cada 
vez mais deixados de lado no planeamento e determinação de prioridades para investigação em doenças 
infecciosas endémicas nos seus países. Para muitos países, o fosso tecnológico está a aumentar. Sentem-se 
excluídos dos debates e decisões importantes e inquietos devido ao facto que a investigação não aborda 
devidamente os problemas de saúde pública mais importantes para as suas populações. Os países com 
doenças endémicas exprimiram a necessidade de participar mais directamente à determinação de 
prioridades no campo da investigação e outras consultas onde decisões são tomadas, e de estabelecer 

3 Fourth External Review of TDR. Towards evolution and growth. Genebra, TDR, 2006 
4  High Level Forum on Aid Effectiveness, Paris, Março de 2005. Paris Declaration on Aid Effectiveness 

www1.worldbank.org/harmonization/paris/FinalParisDeclaration.pdf 
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padisposições para poderem exprimir, dar a conhecer e fazer compreender as suas necessidades em 
questões de investigação sobre saúde pública.

A capacidade de investigação em países com doenças endémicas tem aumentado durante as últimas
décadas e vários países estão a empenhar mais recursos próprios na investigação sobre saúde. Contudo, 
continua a existir uma necessidade enorme de reforço das capacidades, especialmente a um nível mais
estratégico para apoiar a determinação de prioridades e o planeamento da investigação. As capacidades de
investigação ainda continuam em grande parte em contextos universitários, e os países com doenças
endémicas continuam a depender fortemente da transferência de tecnologias norte-sul. Nestes países, há
uma grande necessidade de desenvolver capacidades de inovação e de desenvolvimento de produtos, criar
capacidades nacionais para políticas e execução de investigação, e reforçar a capacidade de investigação em
programas de luta e o empenho nacional pela investigação sobre saúde.

4. Campos de investigação descurados

Actividades de outras organizações de investigação e controlo e prin-
cipais lacunas (em vermelho) explicando a base da estratégia do TDR .
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A nível mundial, a investigação sobre doenças infecciosas relacionadas com a pobreza é diversa e
fragmentada. Certas áreas são bem cobertas, como por exemplo a elaboração de medicamentos contra o
paludismo e a tuberculose, e nestas áreas há pouca necessidade da ajuda do TDR em investigação. Pelo 

contrário, há outras áreas que são 
descuradas embora sejam cruciais 
para o impacto global dos esforços 
mundiais de investigação. Entre 
estas áreas descuradas há interfaces 
entre os principais domínios de
investigação, por exemplo inves-
tigação de conversão entre
investigação básica e desenvolvi-
mento de produtos, investigação 
sobre a eficácia de intervenções 
entre desenvolvimento de produtos
e política de intervenção, e inves-
tigação funcional entre investiga-
ção e luta contra as doenças em 
grande escala. A investigação 
sobre cada uma destas interfaces é 
absolutamente essencial: investiga-
ção de conversão para alimentar a 
cadeia de desenvolvimento de 
produtos, investigação sobre a 
eficácia de intervenções para 
orientar a política de utilização e 
investigação sobre a implemen-
tação para ajudar a assegurar que 
as intervenções chegam até aos 
pobres. A necessidade de investi-

gação sobre implementação é especialmente grande devido aos problemas com que deparam os sistemas de
saúde e os programas de luta para atingir cobertura adequada com as intervenções disponíveis. Sem
actividades de investigação importantes nestas interfaces, o esforço mundial não terá o impacto desejado
sobre a saúde pública.

6.
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3. VISÃO E ESTRATÉGIA DO TDR 

CONTEXTO 

Dadas as alterações ocorridas no contexto da investigação durante as últimas décadas e descritas no 
capítulo anterior, o TDR realizou um exercício importante revendo a sua visão e estratégia em 2005-
2006. Como parte do processo, o Conselho Conjunto de Coordenação ordenou um Estudo Externo. Em 
sequência do estudo, o Conselho Conjunto de Coordenação e a Comissão Consultiva Científica e Técnica 
do TDR proporcionaram liderança e orientação geral. Por sua vez, isto levou a uma consulta activa mais 
vasta com membros directores do TDR e partes interessadas incluindo especialistas da luta contra as 
doenças, contribuintes para recursos, investigadores de países com e sem doenças endémicas, parcerias 
públicas/privadas, o sector privado e OMS (Sede principal e sedes regionais). 

A nova visão e estratégia resultante responde às novas oportunidades e desafios para investigação sobre 
doenças infecciosas e à urgência em tornar o esforço colectivo mundial de investigação mais eficaz e de 
acordo com as necessidades de luta contra as doenças infecciosas em países endémicos. Também 
reconhece a necessidade de tais países desempenharem um papel importante em investigação e 
determinação de prioridades a fim de garantir pertinência, sustentabilidade e o melhor impacto na saúde 
de pessoas pobres. Esta estratégia foi discutida com o Conselho Conjunto de Coordenação do TDR 
durante uma sessão especial a tema realizada em Outubro de 2006, foi aprovada e está resumida a seguir 
no resto do capítulo.5

VISÃO 

A visão do TDR para os próximos 10 anos é promover: 

um esforço mundial de investigação eficaz sobre doenças infecciosas ligadas à pobreza,  
no qual os países com doenças endémicas desempenhem um papel central 

O TDR está numa posição única para tornar esta visão uma realidade em colaboração com outros 
parceiros do esforço mundial de investigação, mas isto implicará para o programa uma nova maneira de 
trabalhar. Cada vez mais, o TDR precisa de ser uma organizador que apoia todos os parceiros para 
optimizar os seus esforços colectivos de investigação contra as doenças infecciosas relacionadas com a 
pobreza e que ajuda os países com doenças endémicas a desempenhar um papel de líder neste esforço. 
Graças aos seus laços estreitos com países com doenças endémicas, meios científicos e todas as suas 
organizações co-patrocinadoras e ao facto de estar estabelecido no âmbito da OMS, o TDR pode 
desempenhar tal papel de gestão estratégica. O TDR é considerado como um programa que combina 
competências, trabalho em rede experiência científicas com um sistema de governo que prevê uma 
participação em partes iguais dos países com doenças endémicas a nível da tomada de decisões. 

O TDR também está bem colocado para se ocupar de áreas descuradas de investigação sobre necessidades 
prioritárias da luta contra as doenças. Um dos principais pontos fortes do programa nos últimos 30 anos tem 
sido a orientação da investigação para o impacto e o reforço das capacidades, o que originou muitos êxitos 
tangíveis, alterou a gestão da luta contra as doenças, reduziu o fardo de morbidade e salvou vidas. A 
experiência, as competências e as redes de investigação do TDR nas áreas pertinentes são incomparáveis, e 
a sua capacidade em termos de doença e competências funcionais facilitam abordagens integradas e 

5 Descrição detalhada da visão e estratégia do TDR resumida no documento “TDR 10 Year Vision and Strategy” 



TDR/GEN/07.1/PT/Rev.1

8.

multidisciplinares dos problemas. O TDR está cada vez mais a integrar as suas actividades de investigação e 
de reforço das capacidades de maneira a assegurar que cientistas de países com doenças endémicas possam 
assumir um papel director nos trabalhos que financia e coordena. 

ESTRATÉGIA 

A fim de concretizar a nova visão, o TDR irá utilizar uma estratégia de três frentes com os seguintes 
objectivos:

� Proporcionar uma estrutura de colaboração e um serviço de informação sobre necessidades e 
actividades da investigação mundial para os parceiros a nível mundial, regional e nacional; 

� Reforçar as competências científicas e de gestão de investigadores de países com doenças endémicas 
para os habilitar a exercer um papel de líder na investigação, na determinação de prioridades e na 
tradução de resultados da investigação em políticas de saúde; 

� Apoiar a investigação sobre necessidades prioritárias para a luta contra as doenças que não são 
devidamente cobertas. 

Estes objectivos implicam três funções estratégicas importantes para o TDR: 

1. Gestão estratégica. Novo papel importante de organizador e gestor de conhecimentos para: fornecer 
aos parceiros uma plataforma neutra para discussão e harmonização das suas actividades de 
investigação; fornecer análises actualizadas e um serviço de informação em linha sobre necessidades, 
actividades e progressos da investigação mundial; facilitar a identificação comprovante de 
prioridades da investigação por meio de um processo no qual os países com doenças endémicas 
desempenhem um papel importante e que aborda especificamente questões de desigualdades entre 
sexos; promover a investigação sobre doenças infecciosas relacionadas com a pobreza; e ajudar a 
dirigir os esforços mundiais da investigação para as necessidades prioritárias de países com doenças 
endémicas. 

2. Autonomia de investigadores e profissionais de saúde pública de países com doenças endémicas 
para além da formação clássica em investigação para criar liderança a nível individual, institucional e 
nacional para que os países com doenças endémicas possam lançar e dirigir actividades de 
investigação, desenvolver uma presença mais forte na investigação sobre saúde a nível internacional, 
e utilizar de maneira eficaz os resultados da investigação para as decisões políticas e práticas.

3.  Investigação sobre necessidades prioritárias descuradas com realce para investigação inovadora 
sobre necessidades prioritárias que não são devidamente abordadas por outros parceiros, com um 
vasto alcance funcional desde a descoberta a investigação operacional, mas com um aumento 
importante do apoio a esta última. Os papéis de gestão estratégica e de autonomia serão parte 
integrante destas actividades de apoio à investigação e o TDR também facilitará a entrada de outros 
parceiros nestas áreas descuradas da investigação.  

No âmbito da investigação sobre prioridades descuradas, o TDR enfocará três funções de 
investigação: 

 3a. Promoção da inovação para descoberta e desenvolvimento de produtos, dando ênfase à 
participação de países com doenças endémicas 

Enquanto as parcerias para o desenvolvimento de produtos se concentram em elaborar meios de 
luta, especialmente medicamentos, subsiste a necessidade de “investigação prática” para fornecer 
“pistas” para ramos de desenvolvimento; e um maior empenho de cientistas de países com 
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doenças endémicas em investigação e desenvolvimento de produtos. O TDR irá trabalhar e 
complementar actividades de outros organismos e parcerias de investigação desenvolvendo mais 
as o trabalho em rede entre companhias farmacêuticas, meios universitários e instituições em 
países endémicos para a descoberta de novas pistas para desenvolvimento de medicamentos. 
Segundo o caso, as pistas prometedoras serão transferidas para outras organizações, e no caso de 
não serem devidamente investigadas, o TDR poderá também retomar a sua investigação. Em 
países com doenças endémicas, a inovação, a investigação e o desenvolvimento de produtos 
serão objecto de nova atenção, e o TDR procurará estabelecer e apoiar iniciativas inovadoras no 
seio de instituições de investigação e desenvolvimento de produtos em tais países. Apoiando-se 
em êxitos anteriores, o TDR irá desenvolver as suas parcerias e mobilizar esforços mundiais para 
a descoberta e desenvolvimento de meios de luta contra vectores solicitando, negociando e 
financiando de maneira específica a investigação e actividades de apoio. 

 3b. Promoção da investigação em desenvolvimento e avaliação de intervenções em contextos reais 

Uma das áreas mais descuradas da investigação é o desenvolvimento, avaliação e melhoramento de 
novas intervenções e estratégias de intervenção em contextos reais, e num quadro de saúde pública. 
Este aspecto vital da investigação fornece aos países com doenças endémicas os dados necessários 
para a tomada de decisões políticas bem informadas e está a tornar-se cada vez mais importante 
dado o número crescente de meios de intervenção. À medida que reduz a sua prioridade em 
desenvolvimento de produtos em si mesmo, o TDR irá expandir as suas actividades de investigação 
e parcerias neste campo com maior orientação para a avaliação de produtos (diagnósticos, 
associações medicamentosas e novas estratégias terapêu-ticas) e a avaliação em populações 
vulneráveis (e.g. mulheres grávidas) onde outros não querem trabalhar. Incluirá investigação para 
desenvolvimento de melhores estratégias de intervenção / eliminação / vigilância e estabelecimento 
da relação custo/eficácia em condições reais. 

 3c. Promoção de investigação sobre implementação para acesso a intervenções 

Muitos produtos que seguiram com êxito todo o processo clássico de investigação e 
desenvolvimento, não conseguiram atingir todo o seu impacto potencial pois problemas de 
implementação impediram o acesso. A experiência tem mostrado que a investigação sobre 
implementação resulta em estratégias inovadoras para levar as intervenções até às pessoas que 
delas necessitam (e.g. o tratamento sob directivas comunitárias para lutar contra a oncocercose). 
A investigação do TDR enfocará inicialmente intervenções de base comunitária e estratégias 
integradas de prestação (cobrindo produtos disponíveis de eficácia comprovada assim como 
novos produtos), que são actualmente uma necessidade prioritária para programas de luta contra 
doenças e ministérios da saúde, e tratará das questões essenciais para a sua extensão. A 
investigação sobre implementação terá lugar no contexto de sistemas de saúde e programas de 
luta nacionais e implica mobilizar apoio para actividades relacionadas de investigação nos países 
(e.g. por intermédio do Fundo Mundial de Luta contra a SIDA, a Tuberculose e o Paludismo). As 
ciências sociais irão desempenhar um papel central na investigação sobre implementação, não só 
propondo metodologias importantes mas também realizando investigação fundamental 
relacionada sobre determinantes de implementação eficaz de intervenções tais como questões de 
desigualdades entre sexos em acesso e prestação de cuidados de saúde. 
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4. SECTORES DE ACTIVIDADE 

DESCRIÇÃO GERAL 

A fim de implementar esta estratégia, e satisfazer os objectivos das funções estratégicas de gestão,
autonomia e investigação sobre necessidades prioritárias descuradas, o TDR irá reestruturar as suas
operações concentrando-as num número limitado de sectores de actividade bem definidos. Estes 
representam um conjunto de actividades coerentes no centro da nova estratégia. Cada sector está 
inerentemente orientado para produtos acabados, apoiado por um sólido plano de trabalho detalhando os 
produtos a fornecer, os marcos, os prazos, as exigências de financiamento e as parcerias, assegurando assim 
a responsabilidade. Dois dos sectores de actividade correspondem às funções centrais de Gestão estratégica
e Autonomia que estão no centro da estratégia e que exigem que o TDR desempenhe a nível mundial um
papel transversal para dar maior coesão e pertinência ao esforço internacional de investigação. Os outros 
sectores de actividade fazem parte da função estratégica de Investigação sobre prioridades descuradas. Cada 
um deles visa um objectivo que responde à satisfação de uma necessidade que não foi coberta pela luta 
contra as doenças infecciosas e que o TDR está bem colocado para a abordar. A introdução destes sectores 
de actividade proporciona o orientação necessária e a maneira prática de funcionar às actividades de 
investigação apoiadas pelo TDR. Os quadros a seguir ilustram uma orientação em algumas áreas de
investigação sob a nova estratégia e os sectores de actividades específicos a introduzir em 2008-2009. 

Cobertas pelo TDR
depois da introdução
dos SA

~50

~100

~75

Cobertas pelo TDR
em 2005

Áreas identificadas
pelo TDR em 2000

Redução em áreas de investigação prioritária cobertas pelo TDR

SA1: Gestão estratégica

SA2: Autonomia

SA3: Descoberta de pistas para
medicamentos e diagnósticos

SA4: Inovação para desenvol-
vimento de produtos em
países endémicos

SA5: Intervenções inovadoras
para controlo de vectores

SA6: Desenvolvimento e avaliação
de medicamentos contra
helmintos

SA7: Diagnósticos acessíveis de
qualidade garantida

SA8: Indicação para política de 
tratamento do VIH e infecção
tuberculosa concomitante

SA9: Indicação para política e
acesso antipalúdicos

SA10: Eliminação de
leishmaniose visceral

BL11: Intervenções integradas
de base comunitária

Sectores de actividade a introduzir no biénio 2008-2009

SA1: Gestão estratégica

SA2: Autonomia

SA3: Descoberta de pistas para
medicamentos e diagnósticos

SA4: Inovação para desenvol-
vimento de produtos em
países endémicos

SA5: Intervenções inovadoras
para controlo de vectores

SA6: Desenvolvimento e avaliação
de medicamentos contra
helmintos

SA7: Diagnósticos acessíveis de
qualidade garantida

SA8: Indicação para política de 
tratamento do VIH e infecção
tuberculosa concomitante

SA9: Indicação para política e
acesso antipalúdicos

SA10: Eliminação de
leishmaniose visceral

BL11: Intervenções integradas
de base comunitária

Sectores de actividade a introduzir no biénio 2008-2009
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Espera-se que os objectivos evidentes para os sectores de actividade, identificação de produtos a fornecer
e determinação de indicadores para monitorizar o progresso possam: (i) assegurar compatibilidade de
organização com a estratégia geral do TDR, (ii) facilitar uma execução de alto nível e o alcance dos 
objectivos, e (iii) tornar-se mais atractivos para doadores potenciais.

Os nove sectores de actividade em investigação planeados como ponto de partida para a estratégia são 
baseados em dados combinados provenientes de recomendações recentes de grupos de trabalho de
cientistas que foram dirigidos em colaboração com os departamentos técnicos pertinentes da OMS, outras
consultas com partes interessadas sobre necessidades e prioridades no campo da investigação, mais uma
avaliação de oportunidades ligadas ao portefólio actual do TDR. Enquanto os dois sectores de actividade
correspondentes às funções de gestão estratégica e autonomia serão aspectos permanentes da estratégia
de 10 anos, os sectores sobre investigação mudarão com o decorrer do tempo. Os critérios e processos de 
tais alterações são descritos mais adiante sob ‘gestão de sectores de actividades’.

ALCANCE DOS SECTORES DE ACTIVIDADE 

Orientação da pré/pós investigação

Os projectos realizados pelo TDR dentro do campo de acção dos seus sectores de actividade podem
ser considerados em seis categorias de investigação que são: Investigação Básica, Descoberta,
Desenvolvimento de Produtos, Desenvolvimento de Intervenções, Avaliação em Condições Reais e
Investigação para Acesso. Enquanto os sectores de actividade Gestão estratégica e Autonomia
podem abranger todas estas categorias, os nove sectores da função Investigação sobre Necessidades 
Prioritárias Descuradas tem níveis variáveis de importância em pré- e pós- projectos tal como se vê
na ilustração apresentada a seguir. Os sectores de actividade 3 e 4 são pré-orientados enquanto 7, 8,
9, 10 e 11 têm mais ênfase em questões ulteriores.

11.

Investigação
básica
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condiç. reais

Desenvolvim.
de productos
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contra helmintos/NTD

SA8: Indicação para política de tratamento do VIH e infecção
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Nem todos os sectores de actividade terão um alcance uniforme; alguns podem ser operacionalmente
específicos mas cobrir uma vasta gama de doenças, enquanto outros podem ser específicos a uma doença e
cobrir uma gama de funções tal como mostra a ilustração (à direita). Gestão estratégica (SA 1) e Autonomia
(SA 2) cobrem todo o campo das 
doenças infecciosas. O sector de
actividade Inovação para desen-
volvimento de produtos será 
limitada às doenças mais
descuradas e áreas críticas que 
não são devidamente cobertas
por outros (e.g. o sector de 
actividade 6 não cobrirá o 
paludismo nem a tuberculose
dada a existência de vastos 
esforços de parcerias público/ 
privadas, mas será orientado para a luta contra helmintos). Os sectores de actividade de intervenção e 
implementação relacionada com a investigação será orientada para o conjunto central do TDR de doenças
descuradas, mas com flexibilidade para responder a necessidades específicas de investigação de outras 
doenças afectando as populações mais necessitadas. Por exemplo, a prioridade do TDR à lepra (uma das
dez doenças iniciais de orientação do TDR) seria potencialmente restrita ao sector de actividade 7
(Diagnósticos acessíveis de qualidade garantida) e sector de actividade 11 (Intervenções integradas de base
comunitária). Ao mesmo tempo, o TDR projecta introduzir necessidades emergentes em doenças
sexualmente transmissíveis (sector de actividade 7) e irá realizar investigação limitada em relação com o
VIH (sector de actividade 8) e outras doenças de que sofrem crianças especialmente em relação com o
tratamento antipalúdico, incluindo febre (sector de actividade 9). Esta flexibilidade proposta em orientação
segundo a doença permitirá uma resposta mais apropriada às necessidades prioritárias de investigação em 
países com doenças endémicas.

Nem todos os sectores de actividade terão um alcance uniforme; alguns podem ser operacionalmente
específicos mas cobrir uma vasta gama de doenças, enquanto outros podem ser específicos a uma doença e
cobrir uma gama de funções tal como mostra a ilustração (à direita). Gestão estratégica (SA 1) e Autonomia
(SA 2) cobrem todo o campo das 
doenças infecciosas. O sector de
actividade Inovação para desen-
volvimento de produtos será 
limitada às doenças mais
descuradas e áreas críticas que 
não são devidamente cobertas
por outros (e.g. o sector de 
actividade 6 não cobrirá o 
paludismo nem a tuberculose
dada a existência de vastos 
esforços de parcerias público/ 
privadas, mas será orientado para a luta contra helmintos). Os sectores de actividade de intervenção e 
implementação relacionada com a investigação será orientada para o conjunto central do TDR de doenças
descuradas, mas com flexibilidade para responder a necessidades específicas de investigação de outras 
doenças afectando as populações mais necessitadas. Por exemplo, a prioridade do TDR à lepra (uma das
dez doenças iniciais de orientação do TDR) seria potencialmente restrita ao sector de actividade 7
(Diagnósticos acessíveis de qualidade garantida) e sector de actividade 11 (Intervenções integradas de base
comunitária). Ao mesmo tempo, o TDR projecta introduzir necessidades emergentes em doenças
sexualmente transmissíveis (sector de actividade 7) e irá realizar investigação limitada em relação com o
VIH (sector de actividade 8) e outras doenças de que sofrem crianças especialmente em relação com o
tratamento antipalúdico, incluindo febre (sector de actividade 9). Esta flexibilidade proposta em orientação
segundo a doença permitirá uma resposta mais apropriada às necessidades prioritárias de investigação em 
países com doenças endémicas.

Orientação regionalOrientação regional

Segundo uma perspectiva regional, e tomados individualmente, os sectores de actividade terão níveis de
ma-niose visceral) concentrar-se-á no 
subcontinente indiano. O sector 5
(Intervenções inovadoras para con-
trolo de vectores) incluirá a doença
de Chagas que se concentra na
América do Sul. O sector 9 (Indica-
ção para política e acesso antipalú-
dicos) concentrar-se-á essencialmente
na África. Colectivamente, haverá
um elfoque importante na investi-
gação em países com doenças endé-
micas dando a prioridade global à
África. Quando possível, certas acti-
vidades de investigação terão uma
base regional (e.g. o sector de
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tais casos o TDR irá apoiar e obrar para que as actividades sejam analisadas, geridas e administradas 
localmente. De acordo com tendências actuais do TDR, a investigação por este patrocinada será cada vez mais 
realizada e dirigida por cientistas e instituições de países com doenças endémicas, isto acompanhado de 
empenho crescente por parte do país e da região. Além disso, o TDR irá facilitar a resposta dos seus sectores 
de actividade a diferenças em necessidades regionais graças a iniciativas regionais específicas de gestão 
estratégica e autonomia, nomeadamente: 

� Instituições de nível nacional e regional empreenderão a avaliação conjunta das necessidades e 
prioridades para investigação e criação de capacidades na região, e ajudarão a desenvolver soluções 
em colaboração com outras organizações a trabalhar a nível da região e do país. Este processo irá 
utilizar totalmente as estruturas regionais e nacionais da OMS (e.g. comissões consultivas regionais 
para investigação sobre saúde) e outras organizações co-patrocinadoras. 

� Em combinação com o anterior, haverá uma prioridade reforçada sobre empenho de alto nível em 
discussões sobre investigação incluindo ministérios, grupos políticos regionais e bancos regionais de 
desenvolvimento. 

� Serão estabelecidas novas iniciativas regionais, tais como desenvolvimento de associações da região de 
medicina e higiene tropicais; e será dado apoio para desenvolver melhores práticas e processos para 
privilegiar e harmonizar a investigação sobre doenças infecciosas em países com problemas de recursos. 

� Todas as comissões científicas do TDR terão representantes regionais das comunidades de 
investigação e de luta, e realizarão frequentemente reuniões em países com doenças endémicas. 

� Sob a função de Autonomia está a desenvolver-se um conceito, segundo o qual, sectores de actividade 
‘satélites’ serão geridos e financiados localmente, mas com o apoio técnico e a garantia de qualidade 
do TDR. Isto será especialmente valioso para compromisso contínuo do TDR com certos países de 
renda média e pode proporcionar um mecanismo de mobilização dos seus recursos para apoio a países 
vizinhos com mais problemas de recursos. 

� O trabalho em redes regionais orientadas para questões específicas, tais como a Iniciativa Multilateral 
contra o Paludismo, a Iniciativa Estratégica para Desenvolvimento de Capacidades para Análise Ética e 
o Foro de Editores Médicos Africanos continuarão a ser um foco da actividade do TDR. 

� Estas e muitas outras actividades regionais continuarão a receber a atenção do TDR graças aos seus 
mecanismos de gestão, incluindo o facto de dois representantes de cada uma das seis regiões da OMS 
fazerem parte do Conselho Conjunto de Coordenação. 

GESTÃO DOS SECTORES DE ACTIVIDADE 

Os sectores de actividade serão analisados regularmente, pelo menos anualmente, para assegurar uma 
utilização óptima dos recursos, a continuidade da pertinência das suas actividades e a estabilidade do 
portefólio geral. Cada sector de actividade terá a sua própria comissão consultiva científica para analisar 
o progresso técnico, fazer recomendações sobre financiamento com base em estudos por colegas da 
especialidade, e aconselhar em relação à direcção estratégica e ao plano de trabalho do sector de 
actividade. Além disto, a Comissão Consultiva Científica e Técnica (STAC) do TDR terá o papel 
principal analisando o progresso de todo o portefólio dos sectores de actividade a um nível estratégico 
superior e aconselhando sobre direcção, pertinência e estabilidade de todo o portefólio das actividades do 
TDR. Em particular, a entrada ou a retirada de um sector de actividade específico exige uma proposta do 
Secretariado do TDR, a análise pela STAC e uma decisão subsequente do Conselho Conjunto de 
Coordenação. 
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Entrada – retirada de sectores de actividade 

Embora esteja previsto que os sectores de actividade associados com as funções estratégicas de Gestão 
(SA.1) e Autonomia (SA.2) sejam mantidos durante toda a estratégia, os sectores de actividade 
associados com a função Investigação sobre Necessidades Prioritárias Descuradas podem mudar, 
dependendo da necessidade e condições durante os próximos 10 anos de proporcionar maior dinamismo 
ao portefólio. Serão utilizados os critérios seguintes para decidir dar entrada no portefólio de um novo 
sector de actividade (todos os critérios de entrada devem ser satisfeitos) ou retirar um sector de actividade 
existente (quando um critério de retirada é satisfeito). 

Critérios de entrada: 

� Necessidade prioritária de investigação 
pedida por um país e entrando no quadro da 
estratégia do TDR 

� Área descurada de investigação não 
devidamente coberta e/ou necessitando de 
empenho dos países endémicos 

� Previsão de grande impacto 

� Valor acrescentado graças à participação do 
TDR

� Aumento potencial das vantagens graças ao 
estabelecimento de parcerias 

� Utilização e mobilização dos meios de 
investigação e liderança dos países endémicos 

� Recursos adequados 

� Plano de actividades realista demonstrando os 
critérios anteriores e com uma avaliação dos 
riscos e das vantagens 

Critérios de retirada: 

� Produtos entregues e objectivo atingido 

� Provas convincentes de que os objectivos não 
podem ser atingidos 

� Diminuição importante da pertinência devido 
a factores externos ou a alteração da relação 
riscos/vantagens 

� Resultados insuficientes, sector de actividade 
suplantado por outros, ou actividade melhor 
executada por outros 

� Derivação: participação eficaz de novos 
parceiros com recursos suficientes e uma 
estratégia para manter a investigação sem o 
apoio completo do TDR 

� Falta de recursos suficientes 

Além dos sectores de actividade, será estabelecido um fundo para inovação de um milhão de US$ por 
ano destinado a atrair e promover novas actividades de investigação que actualmente poderão não estar 
ao alcance dos sectores de actividade do TDR. No caso destas actividades de investigação serem 
aplicáveis e estarem de acordo com os objectivos estratégicos do TDR, poderiam potencialmente 
estimular o desenvolvimento de novos programas independentes ou futuros sectores de actividade do 
TDR. Uma área temática pode surgir para estabelecimento de um novo sector de actividade da seguinte 
maneira: (i) a análise de áreas críticas de investigação realizada graças à função Gestão estratégica 
poderia identificar necessidades de investigação não satisfeitas (e.g. doenças transmitidas por vectores e 
alteração climática ou impacto de zoonoses); (ii) a consulta com parceiros poderia elaborar uma 
investigação piloto realizada proveitosamente através do TDR, a qual é integrada e gerida através do 
fundo para inovação; (iii) a actividade piloto pode resultar em paragem de trabalhos ulteriores, pode levar 
a actividades adicionais para melhor aproveitamento por outros, ou pode levar a actividades 
estrategicamente importantes que justificam o desenvolvimento de um plano e sector de actividades para 
participação do TDR. 
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Os cenários para retirada de sectores de actividade são igualmente importantes. Pode ser possível planear
adiantadamente a retirada de certos sectores de actividade se estes tiverem prazos especificados. Por 
exemplo, o sector 10 deveria ser terminado em 2015, atendendo à actual data meta de eliminação da
leishmaniose visceral no 
subcontinente indiano. Contudo, em
geral, retirar os sectores de
actividade não é tão fácil de prever
pois as questões que podem justificar
retirada são múltiplas. Em certos
casos, um sector de actividade pode
ser retirado se os seus objectivos
deixarem de ser pertinentes devido a
alterações no ambiente externo (e.g.
aparecimento de outras organizações
satisfazendo correctamente a 
necessidade). Pelo contrário, certos
sectores de actividade poderiam
melhorar de maneira significativa o seu alcance e importância (e.g. sector de actividade 3: Descoberta de 
pistas para medicamentos) resultando numa versão derivada como uma organização independente, tal
como o caso do Projecto para Medicamentos Antipalúdicos (MMV) e a Fundação para Novos
Diagnósticos Inovadores (FIND). Quando o trabalho de certos sectores de actividade se torna
intimamente ligado, pode ser preciso unirem-se (e.g. sector de actividade 9 sobre Indicação para política e 
acesso antipalúdicos e sector de actividade 11 sobre Intervenções integradas de base comunitária). Assim,
embora este plano de actividades indique actividades a médio e longo prazo para todos os nove sectores
de actividade associados à função Necessidades Prioritárias Descuradas até 2013, na prática um ou outro
pode retirar-se ou necessitar modificações importantes antes de 2013. Isto seria realizado com a 
orientação das comissões consultivas científicas dos sectores de actividade e da Comissão Consultiva
Científica e Técnica (STAC).

Cada círculo representa um sector de actividade
distinto,  o tamanho indica a prioridade relativa
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Papel da investigação fundamental

A passagem para a investigação impulsionada pelo impacto, definida pela abordagem dos sectores de
actividade e o enfoque na investigação sobre conversão, intervenção e implementação, não implica que o
TDR dê menos importância e significado à investigação fundamental. O TDR acredita firmemente que a
oportunidade científica impulsiona a investigação durante toda a continuidade da investigação. Contudo,
tal como se demonstra na ilustração da página 6, a participação do TDR é menos necessária na
investigação básica mais aberta que muitas organizações nacionais de investigação podem dirigir e 
financiar melhor, sendo a sua principal vantagem comparativa mais ulterior.

A investigação do TDR concentrar-se-á sobre a conversão de investigação básica em inovação para
desenvolvimento de produtos e sobre a conversão de desenvolvimento de produtos em implementação e
uso. Contudo, estas actividades continuam hipóteses impulsionadas e prontas a abordar questões
fundamentais:

(i) no contexto da sua análise global de necessidades e oportunidades de investigação, a gestão
estratégica apresentará relatórios e fará pressão para resultados e necessidades de investigação
básica;

15.
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(ii) a autonomia irá desenvolver competências essenciais para investigação em conversão, mas 
também procurará assegurar a resolução de lacunas em competências universitárias fundamentais, 
por exemplo, investigação em ciências sociais; 

(iii) a investigação sobre inovação para produtos incluirá, segundo o caso, investigação de 
exploração/descoberta e cada um dos sectores de actividade terá uma componente orçamento para 
esta actividade; 

(iv) a investigação sobre intervenções e acesso incluirá investigação clínica movida por hipóteses, ou 
investigação social fundamental sobre questões tais como determinantes de conformidade;; 

(v) o TDR reservará um ‘fundo para inovação’ destinado a investigação de qualquer tipo que mostre 
ter uma certa promessa para a ciência.. 

Integração de questões de desigualdade entre sexos 

O TDR irá integrar questões de desigualdade entre sexos em todas as suas actividades de gestão 
estratégica, autonomia e investigação. Cada sector de actividade identificou no seu plano a dimensão da 
questão de desigualdades entre sexos das suas actividades, que vão de gestão estratégica para igualdade 
entre mulheres e homens no estabelecimento da agenda de investigação e o papel da desigualdade entre 
sexos como uma questão essencial nessa mesma agenda, a igualdade entre mulheres e homens como um 
objectivo importante em autonomia para liderança em investigação sobre saúde, e o papel da 
desigualdade entre sexos nas actividades de investigação apoiadas pelos sectores de actividade em 
investigação. A desigualdade entre sexos é particularmente importante para os sectores 7 a 11 que tratam 
de investigação sobre avaliação e implementação em que a desigualdade entre sexos é uma determinante 
vital da aplicabilidade e aceitabilidade de intervenções e dos processos sociais cruciais em prestação e 
acesso a intervenções, e os planos de actividade correspondentes incluem uma descrição mais detalhada 
da maneira como estas questões de desigualdade entre sexos serão abordadas. A comissão consultiva de 
cada sector de actividade seguirá o progresso realizado na abordagem das questões definidas relativas a 
desigualdade entre sexos, e identificará novas questões que serão incorporadas no plano de actividades 
segundo indicado. Será pedido a cada sector para abordar especificamente a dimensão da desigualdade 
entre sexos das suas actividades no seu relatório anual à Comissão Consultiva Científica e Técnica a qual 
irá então avaliar, de maneira abrangente, o progresso do TDR em integração de tais questões. 

Assegurar que os países com doenças endémicas desempenham um papel central 

O plano estratégico e de actividades só pode ter êxito se for prestada atenção cuidadosa a este elemento 
vital da visão. 

Do ponto de vista do funcionamento, é essencial que no início indivíduos, instituições e governos de 
países com doenças endémicas estejam no centro do trabalho do TDR, segundo uma perspectiva 
administrativa, de gestão estratégica e técnica. Principia com representação apropriada em consultas de 
gestão e autonomia e é evidente na maneira como os sectores individuais de actividades de investigação 
são administrados e funcionam através das comissões e investigadores. 

Todas as comissões do TDR continuarão a se esforçar por um equilíbrio apropriado, geográfico e entre 
sexos. Todas as actividades de investigação em países com doenças endémicas procurarão ter cientistas 
nacionais como investigadores principais, e assim desenvolver e utilizar competências através da sua 
investigação. O TDR procurará assegurar que as actividades de investigação nos países vão de par com 
os objectivos nacionais e continuará a procurar trabalhar com e através programas nacionais, 
especialmente para investigação em intervenção e implementação. Desta maneira, o TDR procurará 
aplicar os princípios da Declaração de Paris para a sua investigação. Além de reter a promoção durável 
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do TDR e a utilização das competências dos países com doenças endémicas através da sua investigação, 
as funções de gestão estratégica e autonomia procurarão implantar firmemente tudo isto dentro do 
contexto político mais vasto da investigação para a saúde, incluindo provas para políticas e capacidade 
para inovação.  

Assegurar sinergias entre as funções estratégicas e os sectores de actividade 

No centro de tudo o que o TDR  deve estar a visão ‘promover um esforço mundial de investigação eficaz 
sobre doenças infecciosas ligadas à pobreza, no qual os países com doenças endémicas desempenhem um 
papel central’. O TDR não pode conseguir esforços mundiais mais coerentes se não trabalhar de uma 
maneira que é internamente coerente no âmbito do Programa e também no âmbito da OMS. Os processos 
de gestão assegurarão transparência dos objectivos e actividades com troca abrangente de informações 
para ajudar a ligar actividades pertinentes entre funções e sectores de actividade. No âmbito da gestão 
estratégica e da autonomia, será particularmente vital que a sobreposição de objectivos leve a sinergias de 
acção. O êxito para as duas funções depende de alcançar a comunidade científica. Alcance, gestão dos 
conhecimentos e análise conduzindo a coerência em programas (gestão estratégica) e promoção da 
liderança em investigação em países com doenças endémicas (autonomia) são actividades separadas mas 
os objectivos estão relacionados. Podem reunir-se como parceiros colaboradores para avaliar 
necessidades e fornecer capacidades. Estes dois processos estão presentes em todos os sectores de 
actividade do TDR. Discussões entre tais sectores  para assegurar uma comunicação eficaz entre redes 
externas diferentes, assim como dentro das redes, dará origem a sinergias importantes e movimento para 
alterações. Isto terá lugar graças a informação apropriada através da Web sobre actividades, planeamento 
apropriado das reuniões das comissões consultivas e reuniões regulares do secretariado para monitorizar 
e avaliar o progresso em relação a objectivos definidos e oportunidades para atingir os objectivos do 
TDR. Trabalho de colaboração entre funções estratégicas e sectores de actividade será uma das 
competências consideradas para avaliação do pessoal. 

Descrição resumida dos Sectores de Actividades 

Nas secções seguintes cada um dos sectores de actividade será resumido para ilustrar as necessidades e 
oportunidades, os objectivos, as actividades, os produtos finais e a vantagem comparada do TDR 
associada ao seu funcionamento. 
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SECTOR DE ACTIVIDADE    GESTÃO ESTRATÉGICA 

Necessidades e oportunidades 
Nos últimos anos, tem havido uma grande e nova dinâmica e maior apoio financeiro para investigação e 
controlo de doenças infecciosas ligadas à pobreza. Embora esta evolução seja positiva, também teve como 
resultado fragmentar os esforços e aumentar as desigualdades entre países em desenvolvimento e 
desenvolvidos. Há pouca coordenação entre diferentes iniciativas de investigação e para todas as partes 
interessadas está a ficar cada vez mais difícil saber qual é a investigação que está a ter lugar e até que ponto 
os esforços actuais satisfazem as necessidades prioritárias da luta contra as doenças infecciosas. Como 
constituintes diferentes definem as prioridades segundo as suas próprias perspectivas, conhecer as 
necessidades prioritárias está a ficar confuso e o papel dos países com doenças endémicas em 
estabelecimento de prioridades de investigação continua a ser extremamente limitado. Além disso, o acesso 
limitado a provas de investigação pertinentes continua a dificultar a utilização eficaz de resultados de 
investigação para esforços de luta contra doenças em países em desenvolvimento. Agora, há grande 
necessidade de esforços para uma melhor coerência e harmonização das várias actividades. Como único 
programa apoiado nas Nações Unidas e dedicado a investigação sobre doenças infecciosas, o Programa do 
TDR tem uma posição única para assumir este papel de animador mundial, em estreita colaboração com os 
seus inúmeros co-patrocinadores, partes interessadas e parceiros, incluindo a nível nacional e de região. 

Objectivo global 
Organizar e facilitar a gestão dos conhecimentos, a avaliação das necessidades, o estabelecimento de 
prioridades e a análise do progresso para investigação sobre doenças infecciosas relacionadas com a 
pobreza, e proporcionar uma tribuna neutra para as partes interessadas discutirem e harmonizarem as suas 
actividades com os países com doenças endémicas desempenhando um papel central no estabelecimento 
da agenda. 

Objectivos específicos 
1. Proporcionar uma tribuna de informação mundial sobre necessidades, oportunidades e 

actividades de investigação sobre doenças infecciosas ligadas à pobreza. 

2. Desenvolver uma discussão impulsionada por provas e análise para identificação de necessidades 
prioritárias e principais lacunas em investigação graças a consultas com partes interessadas, e 
melhorar a pertinência de prioridades em investigação sobre doenças infecciosas para controlar 
as necessidades. 

3. Proporcionar uma tribuna neutra para as partes interessadas discutirem as suas actividades, 
atingirem o mais alto nível possível de consenso e reforçarem a sua eficácia e promoção 
colectivas em prol de doenças infecciosas de pessoas pobres com a participação activa de países 
com doenças endémicas. 

4. Promover o apoio a investigação sobre saúde e utilização eficaz dos seus resultados na luta contra 
as doenças infecciosas ligadas à pobreza, a nível de política internacional. 

5. Ajudar as redes de investigação e o lançamento de iniciativas inovadoras no campo da investigação. 

Actividades 
O sector de actividade organizará vastas consultas com parceiros de comunidades de investigação, de luta 
contra doenças e de doadores, com o objectivo de estudar a análise das necessidades e prioridades de 
investigação e de facilitar maior harmonização das actividades dos diferentes parceiros. Para levar a cabo 
um estudo aprofundado e autorizado sobre o progresso da investigação, necessidades e prioridades para 
doenças individuais ou questões cobrindo várias doenças, serão organizadas reuniões de grupos de 
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trabalho compostos de cientistas. Com o apoio de consultores e de grupos de especialistas de referência 
virtual, especialmente com a participação activa de países com doenças endémicas, o sector de actividade 
realizará análises sistemáticas de oportunidades e necessidades de investigação, e publicará de dois em 
dois anos uma actualização mundial sobre investigação no campo de doenças infecciosas. O sector de 
actividade também irá gerir e melhorar uma plataforma de conhecimentos em linha sobre investigação no 
campo de doenças tropicais que será lançado em meados de 2007 e gerido por BIREME, um centro bem 
considerado da OMS para informações sobre ciências da saúde estabelecido no Brasil, em colaboração 
com a Iniciativa InterNet-Saúde de Acesso a Investigação (HINARI) e outros parceiros essenciais. 

Produtos finais 
� Plataforma de conhecimentos mundiais em linha para investigação sobre doenças infecciosas com 

acesso equitativo a informação abrangente sobre necessidades, actividades e resultados de 
investigação; extractos de publicações científicas; acesso a artigos publicados; notícias e estudos 
sobre questões importantes, tribunas de discussão, recursos, multimedia (lançamento 06/2007). 

� Grupos de referência formados de especialistas mundiais em doenças específicas ou questões 
cobrindo várias doenças, que estudam continuamente a evolução da investigação, identificam 
oportunidades científicas e necessidades de controlo, e publicam actualizações anuais de grande 
impacto incluindo em revistas analisadas por colegas da especialidade. 

� Relatórios actualizados e publicados sobre oportunidades, necessidades e prioridades no campo da 
investigação, e resultados de investigação sobre doenças infecciosas individuais ou questões 
cobrindo várias doenças que são largamente aceites e promovem a investigação em países com 
doenças endémicas. 

� Análises abrangentes, a nível regional ou mundial, das necessidades em investigação, das 
oportunidades e dos desafios da ciência em sistemas de saúde que estimulam um alto nível de 
discussão e acção. 

� Relatório bienal sobre investigação no campo de doenças infecciosas: necessidades prioritárias, 
lacunas e progresso mundial (primeira publicação em 12/2009). 

� Promoção colectiva para novas oportunidades de investigação no campo de doenças infecciosas, 
com provas de actividades iniciadas ou reforçadas, e com instituições de países com doenças 
endémicas a desempenhar um papel central. 

Vantagem comparativa 
Historicamente, o TDR é o líder mundial em estabelecimento de prioridades para investigação sobre 
doenças tropicais. Desenvolveu um método sistemático para análise de necessidades prioritárias e 
oportunidades de investigação sobre doenças tropicais, e os resultados de uma análise abrangente sobre 
10 doenças tropicais foram largamente utilizados como referência para prioridades mundiais em 
investigação sobre doenças tropicais. O TDR tem uma política de consulta, constituição de redes e 
criação de consenso que é essencial para uma análise objectiva e estabelecimento abrangente de 
prioridades. É um programa construído segundo os princípios da ciência e profundamente empenhado em 
produzir provas objectivas como base para acção em prol da saúde pública. O TDR, funcionando no 
âmbito da OMS, tem ganho a confiança dos ministérios da saúde de países com doenças endémicas nos 
quais o programa tem redes consideráveis que facilitam enormemente a análise das necessidades de 
investigação. O TDR tem sólidos antecedentes em publicações de grande qualidade e produtos de media 
electrónicos sobre doenças infecciosas, e na sua disponibilidade em países com doenças endémicas. O 
TDR tem estudado as necessidades de conhecimentos para pesquisadores e profissionais de saúde, e já 
tomou a liderança desenvolvendo uma plataforma em linha de conhecimentos mundiais para investigação 
no campo das doenças tropicais. 
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20.

SECTOR DE ACTIVIDADE    AUTONOMIA 

Necessidades e oportunidades 
A capacidade de investigação em países com doenças endémicas aumentou nas últimas décadas e vários 
países estão a investir mais recursos em investigação no campo da saúde. Contudo, continua a haver uma 
necessidade importante de maior capacitação, especialmente a um nível mais estratégico e para apoiar a 
determinação de prioridades e o planeamento da investigação. Em países com doenças endémicas, há 
necessidade de uma liderança forte em investigação no campo da saúde para inspirar inovação e dirigir 
programas de investigação de grande qualidade que abordem prioridades nacionais e regionais. Tal 
liderança exige líderes competentes, assim como um contexto favorável e interacção com decisores no 
campo da saúde. A comunidade internacional de investigadores procura cada vez mais desenvolver 
parcerias com instituições locais, nacionais e regionais em países com doenças endémicas. Para serem 
eficazes, estas parcerias exigem uma liderança forte e competente dentro das comunidades de 
investigação sobre saúde em países com doenças endémicas. Há uma grande necessidade de reforçar a 
capacidade de inovação e desenvolvimento de produtos em países com doenças endémicas, criar 
competências nacionais para investigação básica, clínica e de implementação, e de reforçar a capacidade 
de investigação em programas de luta e o empenho nacional por investigação no campo da saúde.  

Objectivo global 
Desenvolver excelência e liderança em investigação no campo da saúde e tomada de decisões para que 
sistemas institucionais e nacionais de grande qualidade possam identificar e gerir prioridades de investigação. 

Objectivos específicos 
1. Apoiar o desenvolvimento de uma liderança responsável em investigação no campo da saúde em 

países com doenças endémicas a nível individual, institucional e nacional. 
2. Reforçar a qualidade e pertinência da investigação no campo da saúde em países em 

desenvolvimento no contexto de estruturas institucionais e nacionais: 
a. promovendo relações entre meios académicos de investigação e instituições de luta contra 

doenças; 
b. promovendo melhores práticas para investigação e tomada de decisões relacionadas. 

3. Dar influência ao papel do TDR em investigação no campo da saúde favorecendo iniciativas 
nacionais e regionais para promover e habilitar investigadores locais de maneira a satisfazerem as 
suas próprias prioridades em investigação no campo da saúde. 

Actividades   
As actividades irão apoiar tanto os investigadores como as instituições graças a vários mecanismos. Os 
indivíduos terão acesso a subvenções e bolsas de estudo para investigação, e a Sede Regional da OMS 
conseguiu obter planos com pequenas subvenções. As instituições serão encorajadas a apoiar os seus 
investigadores recebendo aconselhamento estratégico permanente e apoio financeiro. Como recursos 
essenciais de ligação, serão estabelecidas bases de dados sobre investigadores, instituições, redes de 
investigação, comissões de ética, políticas e metodologias de investigação do TDR. Será prestada atenção 
especial a investigadoras e a países onde o inglês não é língua principal. 

Cursos de gestão de investigação no campo da saúde acentuarão a necessidade da investigação e da 
tomada de decisões serem éticas e de grande qualidade, tanto para investigação laboratorial como clínica. 
Isto será apoiado com um processo que ajuda os países a reconhecer e a demonstrar os resultados obtidos 
por investigadores e instituições, e que facilita a transição da investigação para a prática. O TDR também 
apoiará, por uma abordagem em rede, o desenvolvimento orientado de programas necessários para apoio 
da investigação em áreas prioritárias de doenças infecciosas descuradas.  
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Serão desenvolvidos sectores de actividade ‘satélites’ para iniciativas nacionais e regionais, geridas e 
financiadas localmente. O TDR proporcionará apoio técnico e garantia de qualidade até tais iniciativas 
serem auto-suficientes. 

Produtos finais 
� Liderança assumida por investigadores e instituições de investigação de países com doenças 

endémicas: 
o Líderes de investigação em países com doenças endémicas com projectos de investigação de 

grande qualidade reconhecidos internacionalmente. 
o Universidades de países com doenças endémicas gerindo eficazmente investigação de grande 

impacto e criando doutorados de grande qualidade. 
o Inventário de investigadores do TDR e instituições de investigação em países com doenças 

endémicas, incluindo antigos alunos, especialistas, e laboratórios e instituições reconhecidos, 
para que as suas competências possam ser utilizadas. 

o Cursos de curta duração e mestrados em investigação e gestão, mantidos e apoiados em países 
com doenças endémicas. 

� Reforço da qualidade e pertinência da investigação no campo da saúde no âmbito de estruturas 
nacionais: 

o Redes de investigadores de países com doenças endémicas, instituições de investigação e 
parceiros da luta participando a discussões sobre necessidades nacionais de investigação e 
favorecendo a aplicação prática de resultados de investigação. 

o Desenvolvimento, segundo tópicos, de directivas e bases de dados relacionadas destinadas a 
fornecer informações sobre a implementação e adopção de melhores práticas. Aumento do 
número de laboratórios e investigadores, programas de protecção de pessoas, comissões de ética 
e centros de gestão de dados satisfazendo padrões reconhecidos internacionalmente. 

o Estabelecimento a nível nacional e desenvolvimento do conceito de sistemas de qualidade de 
investigação no campo da saúde. 

� Estabelecimento de sectores de actividade/redes ‘satélites’ baseadas a nível regional sobre actividades 
de investigação específicas para abordar necessidades não satisfeitas, controlados localmente e com 
fundos sustentáveis de origem local. 

Vantagem comparativa 
O TDR é um líder mundial em reforço de capacidades para investigação no campo da saúde em países 
com doenças endémicas. Tem estabelecido parcerias com muitas organizações, instituições e redes 
académicas e não-académicas para apoiar o desenvolvimento de recursos e de infra-estruturas de 
investigação. Há mais de 30 anos que tem vindo a fomentar o desenvolvimento de um potencial de acção 
em programas biomédicos e de investigação no campo da saúde, e tem um conhecimento preciso das 
necessidades dos países com doenças endémicas e países em transição em relação a autonomia para 
liderança em investigação no campo da saúde. O TDR está empenhado em todos os aspectos da 
investigação biomédica e clínica, o que por sua vez lhe proporciona uma compreensão prática da 
necessidade de capacidade de investigação, liderança e tomada de decisões ética. Desde o seu início, o 
TDR ajudou a capacitação de 1.400 cientistas de países com doenças endémicas, 70% de doutoramento e 
20% de mestrado, com os restantes 10% de pós-doutoramento ou capacitação especializada a curto prazo. 
Graças a escolha cuidadosa dos candidatos, com seguimento a longo prazo, e a assistência para reentrada 
na instituição-mãe, a fuga dos cérebros tem sido mínima. Tem um historial de lançamento de actividades 
auto-sustentáveis de base regional, tal como a Iniciativa Estratégica em Desenvolvimento de Capacidade 
para Análise Ética (SIDCER) e o Foro para Editores Médicos Africanos (FAME). 
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SECTOR DE ACTIVIDADE    PISTA PARA DESCOBERTA DE 
MEDICAMENTOS

Necessidades e oportunidades 
Nos últimos anos, tem havido uma expansão de actividades de elaboração de produtos para doenças 
tropicais graças a um certo número de novas parcerias públicas/privadas (PPP) para paludismo, 
tuberculose e certas doenças tropicais descuradas. Contudo, as pistas de medicamentos possíveis que tais 
parcerias possam tomar são escassas, e há uma necessidade urgente que uma iniciativa activa para 
descoberta de medicamentos produza tais pistas. Além disso, no caso de doenças por helmintos, não 
existe actualmente qualquer parceria pública/privada para elaboração de produtos, e para as verminoses 
há necessidade de ir além da descoberta de pistas e identificar medicamentos candidatos que possam ser 
desenvolvidos por parceiros ou no âmbito do TDR. 

Companhias farmacêuticas e de saúde animal têm muitas vezes compostos apropriados cujo potencial 
para tratamento de doenças tropicais não foi devidamente avaliado. A experiência mostra que as 
companhias estão dispostas a deixar experimentar os seus compostos mas, devido ao risco de exposição 
da sua propriedade intelectual a concorrentes, não estão muito seguras sobre o mecanismo apropriado. O 
TDR tem desempenhado um papel de pioneiro estabelecendo com a indústria acordos vantajosos para as 
duas partes, segundo os quais há associação e contribuição com compostos para avaliação através da rede 
coordenada do TDR de centros de avaliação de compostos. A disponibilidade de sequências do genoma 
do parasita também representa uma oportunidade de descobertas de novos componentes químicos. 

O interesse internacional e as discussões promovidas pela OMS sobre saúde pública, inovação e 
propriedade intelectual continuam a realçar a necessidade desta actividade e a ligá-la ao desenvolvimento 
de capacidade de inovação em países em desenvolvimento. 

Objectivo global 
Para facilitar e apoiar a descoberta de pistas de novos medicamentos para doenças tropicais graças a redes 
e parcerias entre companhias farmacêuticas, meios académicos e instituições de países com doenças 
endémicas. 

Objectivos específicos 
� Identificar pistas para medicamentos de qualidade para doenças tropicais e facilitar a 

transferência de tais pistas para parcerias públicas/privadas, a indústria e outras parcerias 
inovadoras para continuação do desenvolvimento. 

� Identificar medicamentos candidatos para helmintíases (enfoque inicial em esquistossomíase, 
filaríase linfática e oncocercose) graças à Iniciativa contra Helmintos, e transferi-los para 
parceiros indicados para aperfeiçoamento. 

� Promover a coordenação mundial das actividades de descoberta de medicamentos através de 
trabalho em rede e parceria. 

� Promover a transferência de tecnologias e a descoberta de medicamentos inovadores em países 
com doenças endémicas graças ao trabalho em rede e parcerias de colaboração norte-sul. 

� Apoiar a investigação fundamental orientada para criação de novos meios com o fim de facilitar 
a descoberta de medicamentos.  

Actividades 
A descoberta de pistas para medicamentos de qualidade contra doenças infecciosas associadas à pobreza 
implicará o estabelecimento de um portefólio de objectivos privilegiados, fazendo progredir os objectivos 
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validados por detecção de produtividade operacional, detecção in vitro e in vivo por intermédio de redes
do TDR farmacológicas e de avaliação de compostos, assim como química medicinal iterativa e
toxicologia exploratória sobre pistas prometedoras. Serão activamente identificados novos parceiros para
fornecimento de compostos e será implementada a transferência de pistas para parceiros em
desenvolvimento pertinentes. Investigadores e instituições de países com doenças endémicas tomarão
parte nestas parcerias.

Produtos finais
� 10 pistas descobertas até 2013, 1 pista transferida para um parceiro cada dois anos.

� Acesso a base de dados sobre objectivos de medicamentos (início em 2007).

� Iniciativa contra Helmintos completamente operacional em 2008.

� 2 medicamentos candidatos contra helmintíases identificados em 2013.

� Estratégia coordenada de descoberta de medicamentos, apoiada em redes e parcerias.

� Cientistas e instituições de países com doenças endémicas participando à descoberta de pistas.

� Acesso a publicações de grande impacto e procedimentos operacionais normalizados para 
descoberta de pistas.

Vantagem comparativa
O TDR está bem colocado para tomar a liderança da descoberta de novas pistas apoiado nos seus
antecedentes e no progresso actual. Também tem uma grande experiência em descoberta virtual de
medicamentos e conhece o tipo dos produtos desejados e as necessidades dos países com doenças
endémicas. O TDR ajudou a criar algumas das parcerias públicas/privadas (PPP) (e.g. MMV, DNDi, 
FIND) e também forneceu algumas das pistas que estas estão actualmente a estudar. O TDR tem o poder
de reunir especialistas mundiais de meios universitários e da indústria para estudar e escolher projectos
prometedores. Graças à sua rede excepcional de centros de avaliação de compostos, tem um acesso
incomparável a milhares de compostos, e estabeleceu acordos com indústrias, vantajosos para as duas
partes (e.g. com Pfizer, Serono, Chemtura) para que possam contribuir para a rede. O TDR tem
experiência em criação de trabalho em rede entre o Norte e o Sul e em estabelecimento de ligações entre
descoberta de pistas e associações e desenvolvimento de capacidades em países com doenças endémicas.
De facto, uma nova estratégia para descoberta de medicamentos para doenças tropicais apoiada em redes
entre meios universitários e indústrias em países desenvolvidos e em desenvolvimento já está
estabelecida e a fornecer pistas.

23.
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SECTOR DE ACTIVIDADE    INOVAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO
DE PRODUTOS EM PA SES COM DOENÇAS ENDÉMICAS

Necessidades e oportunidades
Muitos países em desenvolvimento exprimem uma necessidade crescente de capacidade para
descobrir, desenvolver e produzir produtos farmacêuticos para não serem totalmente dependentes de
inovações de fontes externas para satisfazer as suas necessidades. Há também um desejo de muitos
países de melhor acesso e utilização de conhecimentos indígenas para produtos farmacêuticos. Estas
necessidades foram recentemente reconhecidas no relatório da Comissão para Propriedade Intelectual
e Inovação em Saúde e o Grupo de Trabalho Intergovernamental sobre Saúde Pública, Inovação e 
Propriedade Intelectual. Há cada vez mais exemplos de países com doenças endémicas e suas
instituições que se orientam para investigação e desenvolvimento impulsionados pela inovação de 
produtos, principalmente em países de economias emergentes como o Brasil, a Índia e a África do 
Sul. Contudo, inovar no campo de doenças descuradas continua a ser um desafio tanto para o público
como para o sector privado de países em desenvolvimento. A nível internacional, compreende-se
melhor como desenvolver parcerias públicas/privadas para elaboração de produtos. Existem
oportunidades para coordenar redes académicas e grupos de investigação existentes em equipas de
investigação e desenvolvimento internacionalmente competitivas, ligando-as a contactos apropriados
no sector privado e negociando acesso a tecnologias e práticas que as habilitariam, de maneira 
competitiva, a desenvolver produtos e obter fundos de fontes nacionais e regionais assim como da
comunidade internacional mais vasta. Os conhecimentos indígenas e a sua aplicação potencial em 
novos tratamento são uma área que poderia ser especialmente proveitosa. 

Objectivo global
Facilitar a descoberta e desenvolvimento de novos medicamentos, testes de diagnóstico e outros
produtos por instituições de países com doenças endémicas.

Objectivos específicos
� Desenvolver projectos que resultem em descoberta e desenvolvimento de novos testes de

diagnóstico, medicamentos e outros produtos para doenças tropicais realizados em
colaboração por equipas de investigadores e instituições em países com doenças endémicas.

� Fornecer uma plataforma e estrutura para apoio científico, legal e ético para facilitar a 
liderança de países com doenças endémicas em projectos e parcerias para descoberta e 
desenvolvimento de produtos farmacêuticos.

� Proporcionar a criação de ‘destacamentos’ baseados no sul (e.g. parcerias públicas/privadas,
redes de instituições académicas e fundações sem fins lucrativos) concentrados e dedicados a
inovação para descoberta e desenvolvimento de medicamentos e testes de diagnóstico em
países com doenças endémicas.

Actividades
Graças ao estabelecimento de certas parcerias bem sucedidas de investigação e desenvolvimento em
países com doenças endémicas supõe-se que se poderá mobilizar maior interesse e apoio para esta
área. O sector de actividade irá definir lacunas e oportunidades para descoberta e desenvolvimento
inovadores em países com doenças endémicas criando uma base de dados de projectos, instituições e
investigadores. Com apelos competitivos para apresentação de propostas, proporcionará projectos
exploradores de descobertas rápidas assim como projectos de desenvolvimento cuidadosamente
estabelecidos e facilitará o desenvolvimento conjunto de parcerias. O sector de actividade irá
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trabalhar com outras organizações para prestar apoio para avaliação, transferência e desenvolvimento
de tecnologias emergentes e projectos para centros em países com doenças endémicas. Será prestada
uma atenção especial a projectos e tecnologias apoiando-se e utilizando conhecimentos indígenas,
incluindo os associados a remédios tradicionais. Serão concebidos centros de excelência para
actividades essenciais, e.g. detecção, e para apoiar parcerias e redes mais vastas. Uma vez que
estejam estabelecidos projectos sólidos, o TDR irá negociar colaborações, por exemplo, com o sector
privado e parcerias públicas/privadas para desenvolvimento de produtos, de maneira a facilitar o seu
progresso. O sector de actividade também ajudará centros e parceiros a estabelecer melhores práticas
de gestão. Será prestada muita atenção à utilização de fundos do TDR para que os projectos atinjam
um ponto em que podem mobilizar outras fontes de financiamento e investimento

Produtos finais
Ao fim de sete anos, este sector de actividade planeia fornecer os seguintes produtos finais:

� Estabelecimento de uns 9 projectos de parceria em investigação e desenvolvimento dirigidos
por instituições de países com doenças endémicas.

� Pelo menos 3 novos centros estabelecidos na África, Ásia e/ou América Latina com
capacidades, reconhecidas internacionalmente, de detecção e identificação de compostos para
elaboração de novos medicamentos destinados a doenças cobertas pelo TDR.

� Transferência e estabelecimento de tecnologias necessárias para aprovação de objectivos,
optimização de pistas e estudos de toxicologia em 5 centros pelo menos.

� Derivados para aperfeiçoamento e sustentabilidade de um mínimo de 4 parcerias de projectos
baseados em países em desenvolvimento, quer como projectos individuais de parcerias
públicas/privadas, organizações independentes com fins não-lucrativos, ou actividades
assumidas por companhias.

� Parcerias dirigidas por países com doenças endémicas tenham desenvolvido 2 testes rápidos
de diagnóstico e promovido a desenvolvimento 2 medicamentos candidatos.

Vantagem comparativa
Durante os últimos 30 anos, o TDR tem apoiado um certo número de redes de instituições e
investigadores em países com doenças endémicas como o Brasil, a Colômbia, a Nigéria, a Tailândia,
a Índia e a África do Sul para desenvolver nova bioinformática e outras biotecnologias que podem
ajudar a descobrir intervenções originais para doenças tropicais. Também se estabeleceram redes
electrónicas, especialmente em países desenvolvidos, com o objectivo específico de facilitar a 
descoberta e avaliação de medicamentos e diagnósticos. Estas redes podem ser ligadas entre si
proporcionando uma fonte importante de inovação para transferência e desenvolvimento de
tecnologias para países com doenças endémicas. O TDR tem apoiado o reforço de um potencial de
acção em melhores práticas (GLP, GCP, ética) e publicado directivas sobre muitas actividades
relacionadas com o desenvolvimento de produtos, incluindo a avaliação clínica de produtos feitos a
partir de ervas e a avaliação de diagnósticos. O TDR também estabeleceu com êxito projectos de
desenvolvimento públicos/privados e redes de descoberta. O seu poder de reunir instituições de países
com doenças endémicas e de países industrializados facilitará a criação de uma colaboração eficaz 
norte-sul e sul-sul. O TDR também pode apoiar-se nas suas experiências prévias de lançamento de 
parcerias públicas/privadas muito bem sucedidas (e.g. MMV, FIND).
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SECTOR DE ACTIVIDADE    INTERVENÇÕES INOVADORAS PARA
CONTROLO DE VECTORES

Necessidades e oportunidades
A maior parte das doenças tropicais descuradas são transmitidas por insectos vectores, e há uma 
necessidade importante de investigação para desenvolver melhores ferramentas e estratégias de luta
contra vectores para prevenção destas doenças. A sequência do genoma dos principais vectores do
paludismo, dengue e Tripanossomíase Humana Africana (HAT) promete métodos de luta contra o
vector radicalmente melhores, mas o seu desenvolvimento exigirá coordenação cuidadosa e avaliação
no terreno das novas abordagens. As armadilhas sediadas na comunidade contra os vectores da HAT
podem reduzir eficazmente a população de moscas tsé-tsé. Contudo, a aplicação de tais armadilhas
não tem sido sustentável, em parte devido a problemas técnicos, tais como variações do seu poder de
atracção para diferentes espécies de moscas tsé-tsé. No caso do paludismo, para melhorar a 
implementação de estratégias existentes de luta contra o vector, há necessidade de novos
conhecimentos sobre a biologia, a ecologia e a resistência do vector aos insecticidas. A transmissão
da doença de Chagas foi eliminada em vários países da América do Sul, mas os métodos de controlo
do vector utilizados não são apropriados para a América Central onde a transmissão se mantém por
triatomídeos (ou triatomas) presentes nas casas ou nos silvados.

Objectivo global
Desenvolver e avaliar métodos, melhores e inovantes, de luta contra vectores para a prevenção de
doenças descuradas.

Objectivos específicos
� Promover o desenvolvimento e experimentação de novos métodos para melhorar as 

armadilhas de apanha em massa dos vectores da Tripanossomíase Humana Africana (HAT),
e apoiar a criação e exploração dos dados da sequência do genoma de Glossina.

� Progredir com o desenvolvimento e avaliação de novos e melhores métodos integrados para
controlo dos vectores do paludismo e do dengue.

� Progredir com o desenvolvimento e avaliação de métodos alternativos para prevenção da
reinfecção e controlo dos vectores da doença de Chagas.

Actividades
As actividades deste sector irão desde financiamento de subvenções para investigação competitiva e
apoio a investigadores para criar novos conhecimentos sobre a biologia dos vectores e desenvolver
melhores métodos de luta contra vectores; facilitar actividades de pesquisa realizada por outros para
criar dados do genoma do vector; desenvolver metodologias e critérios para experimentação no
terreno de novos métodos e abordagens, incluindo questões relacionadas com questões éticas, legais e
sociais (ELSI) ligadas à modificação genética de insectos vectores; e apoiar a capacitação e assegurar
a participação activa de investigadores de países com doenças endémicas às diferentes actividades de
investigação. O papel de facilitador e coordenador irá apoiar-se nas actividades actuais do TDR nesta
área, as quais são imensamente apreciadas por todos os principais parceiros.

Produtos finais
� Iscas com melhor odor e melhor sistema de libertação de odor das armadilhas para moscas

tsé-tsé até 2011

� Novos e melhores métodos em grande escala de apanha de moscas tsé-tsé em massa até 2012
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� Criação dos dados sequenciais do genoma de Glossina até 2010

� Estabelecimento de critérios para avaliação da biosegurança e eficácia dos vectores GM até 2013

� Melhores métodos para abordagens integradas de controlo de vectores do paludismo até 2012

� Melhores métodos para controlo visado e integrado de vectores de dengue até 2012

� Métodos para identificação da origem da reinfestação por triatomina até 2010

� Melhores métodos para evitar a reinfestação por vectores da doença de Chagas até 2012 

� Novos métodos para controlo dos vectores da doença de Chagas desenvolvidos e avaliados
até 2013

Vantagem comparativa
O TDR tem dado mostras de liderança em investigação tal como demonstram os inúmeros artigos
que publicou sobre controlo de vectores e a reunião do grupo científico de trabalho de 2002 onde
definiu os problemas e os desafios do controlo de vectores e recomendou novas direcções para a
investigação. O papel catalisador do TDR em investigação sobre vectores é demonstrado por
exemplos tais como o trabalho em rede sobre a transformação genética de vectores do paludismo e a
Iniciativa Internacional para o Genoma da Glossina (IGGI). O TDR está actualmente a colaborar, na
área da pesquisa sobre vectores, com vários parceiros entre os quais o Centro Sanger (Reino Unido),
Genoscope e IRD (França), Centro Riken de Ciências Genómicas (Japão), Escola de Medicina da
Universidade de Yale (EUA), Escola de Medicina Tropical de Liverpool (Reino Unido), SANBI
(África do Sul) e o Fundo Wellcome. A Fundação Gates e a Fundação NIH concordaram em
colaborar com o TDR no campo do paludismo e do dengue. Este interesse está em grande parte
relacionado com a liderança do TDR na promoção do debate e na resposta pragmática da 
investigação a questões éticas, legais e sociais (ELSI) de vectores de doenças geneticamente
modificados em saúde pública, através de uma publicação em 2003. Isto é de grande importância para 
a experimentação e criação potencial de organismos inovadores geneticamente modificados.
Trabalhar sob os auspícios da OMS facilita grandemente a capacidade de ligar a investigação a 
políticas e práticas, como por exemplo, a colaboração de longa data existente entre PAHO e TDR no
campo da doença de Chagas. Por fim, o TDR também é conhecido pelos seus resultados em reforço
das capacidades e trabalho em rede ilustrados pelo seu apoio a centros de formação em
bioinformática e em estabelecimento de genomas instalados na Tailândia (para a Ásia) e no Mali
(para a África) e o seu forte empenho pela participação das instituições de países com doenças
endémicas no debate sobre as implicações éticas, legais e sociais (ELSI).
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SECTOR DE ACTIVIDADE 6: DESENVOLVIMENTO DE MEDICAMENTOS
E AVALIAÇÃO PARA HELMINTÍASES E OUTRAS DOENÇAS TROPICAIS
DESCURADAS

Necessidades e oportunidades
As helmintíases são responsáveis por um fardo de morbidade enorme em países em
desenvolvimento. Isto tem sido realçado nos últimos anos com o desenvolvimento e promoção
pela OMS de uma estratégia integrada para abordar doenças tropicais descuradas. Embora se 
tenham estabelecido muitas novas parcerias públicas/privadas para desenvolvimento de 
medicamentos contra certas doenças infecciosas descuradas, nenhum deles satisfaz as 
necessidades medicamentosas para helmintíases humanas e uma série de outras doenças. O 
controlo de helmintíases baseia-se em quimioterapia preventiva de massa de populações a risco.
Existem medicamentos eficazes mas são poucos e a sua utilização prolongada implica o risco de 
desenvolvimento de resistência ao medicamento. Há também necessidade de aprofundar a
pesquisa para apoiar a expansão da sua utilização em associações medicamentosas. A situação é 
especialmente crítica no caso da oncocercose para a qual o tratamento anual de massa com 
ivermectin conseguiu controlar a doença mas não eliminou os parasitas adultos. Assim, uma das
prioridades da pesquisa é desenvolver um macrofilaricida seguro que permita a erradicação da 
oncocercose. Os medicamentos para lutar contra a filaríase linfática e a esquistossomíase também
têm efeito limitado nas fases adultas ou imaturas dos parasitas, e medicamentos mais potentes
seriam de imenso valor para um controlo mais eficaz ou eliminação destas doenças.

Objectivo global
Desenvolver novos medicamentos para tratamento de helmintíases e outras doenças tropicais 
descuradas (NTD) e optimizar a utilização dos actualmente disponíveis.

Objectivos específicos
� Desenvolvimento e registo de novos medicamentos para tratamento da oncocercose,

filaríase linfática, esquistossomíase e outras helmintíases, e avaliação no terreno da sua
eficácia para atingir os objectivos do programa de luta para os quais estão a ser 
desenvolvidos.

� Criação de provas para melhor utilização dos medicamentos actualmente disponíveis para 
ajudar o controlo de doenças, as estratégias de eliminação ou erradicação para doenças 
tropicais descuradas, com realce para tratamento integrado ou quimioterapia profiláctica 
incluindo:

o Avaliação da eficácia e segurança de modificações das doses ou dos esquema
terapêuticos actualmente utilizados

o Avaliação da eficácia e segurança das associações de medicamentos actualmente
disponíveis

o Avaliação da segurança e eficácia de medicamentos co-administrados
o Avaliação da segurança e eficácia dos produtos em crianças e mulheres grávidas

� Desenvolvimento de produtos para outras doenças descuradas quando surge uma
oportunidade e não há nenhuma outra organização disponível ou com os conhecimentos
técnicos para o fazer. 

Actividades
As actividades deste sector incluirão a identificação de medicamentos candidatos a
desenvolvimento e seu progresso, apoiando-se no trabalho do sector de actividade 3. O
desenvolvimento de produtos será realizado segundo uma estratégia e plano de desenvolvimento,
e um acordo legal entre a OMS e parceiros da indústria farmacêutica, para produzir provas de
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eficácia e segurança para registo de medicamentos por parceiros. Quando um novo medicamento
é registado, o sector de actividade irá para a frente com estudos no terreno para determinar a 
segurança e eficácia do medicamento em contextos normais, e o valor da sua actividade para 
controlo e/ou eliminação da doença. Serão realizados estudos clínicos para fornecimento de 
dados com o objectivo de melhorar a utilização de medicamentos actualmente disponíveis para
doenças visadas em estratégias de intervenção integradas, de acordo com a estratégia da OMS. 
Para optimizar a eficácia e pertinência das actividades de pesquisa, haverá uma interacção 
estreita com programas de luta contra doenças e com companhias bio/farmacêuticas no Norte e 
no Sul, e ao mesmo tempo, expondo e utilizando capacidades e infra-estruturas em países com 
doenças endémicas.

Produtos finais
� Provas pré-clínicas e clínicas de eficácia e segurança de novos medicamentos contra

helmintos que apoiam o registo por parceiros da indústria farmacêutica (e.g. registo do
moxidectin até 2013).

� Provas de que os medicamentos registados são seguros para uso em grande escala e mais
eficazes do que os actualmente utilizados no controlo da oncocercose, filaríase linfática,
esquistossomíase e outras helmintíases (e.g. impacto do moxidectin na transmissão da
oncocercose).

� Novas informações sobre a utilização de medicamentos em doenças visadas para abordagem
integrada e conjuntos de intervenções múltiplas para controlo de doenças (e.g. uso combinado
de praziquantel e oxamniquine).

� Provas para melhor utilização dos medicamentos actualmente disponíveis em apoio de
estratégias de controlo, eliminação ou erradicação de doenças (e.g. efeito do benznidazolo na
doença de Chagas crónica).

� Capacidade em centros de países em desenvolvimento para realização de testes clínicos e 
capacidade das autoridades reguladoras de tais países para analisar e aprovar isenções de
testes clínicos e aplicações de novos medicamentos.

Vantagem comparativa
O TDR tem cerca de 25 anos de experiência e antecedentes em descoberta, desenvolvimento e
avaliação prática de medicamentos para oncocercose, filaríase linfática e esquistossomíase;
forneceu as provas em que se baseiam as estratégias de controlo e eliminação mundiais para estas 
doenças. O TDR tem vindo a apoiar investigação sobre resistência a medicamentos, e nos últimos
8 anos avaliou clinicamente 5 medicamentos candidatos para oncocercose. Também tem
motivado companhias farmacêuticas a proporcionar compostos dos seus medicamentos para 
desenvolvimento para doenças tropicais, e a colaborar e co-financiar o desenvolvimento de tais 
compostos. O TDR tem realizado investigação clínica essencial sobre segurança e eficácia da
administração concomitante de medicamentos essenciais para controlo integrado de doenças. 
Tem antecedentes em criação, reforço e utilização de competências para Boas Práticas Clínicas,
Boas Práticas Laboratoriais, e Estudo Ético em países com doenças endémicas, e direcção de 
testes clínicos segundo padrões aceites internacionalmente. Por fim, o TDR tem laços
particularmente estreitos com o Programa Africano para Controlo da Oncocercose (APOC), os
programas de Eliminação da Filaríase Linfática e os programas de Controlo da Esquistossomíase
que consideram o TDR como o seu ramo de pesquisa. O TDR trabalha nesta área em relação 
muito estreita com o departamento da OMS de Doenças Tropicais Descuradas (NTD) e reage, 
informa e apoia-se nas suas estratégias para controlo e eliminação de tais doenças.
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SECTOR DE ACTIVIDADE    DIAGN STICOS ACESS VEIS DE
 UALIDADE GARANTIDA

Necessidades e oportunidades
Os diagnósticos são uma componente crucial dos esforços para reduzir o fardo de morbidade e ajudar os 
países a atingir os seus Objectivos de Desenvolvimento do Milénio relacionados com a saúde, e a sua
utilização e necessidade são cada vez mais encorajadas nas políticas e estratégias da OMS. Infelizmente,
embora  haja disponibilidade de muitos testes de diagnóstico de grande qualidade para doenças 
infecciosas, estes não são nem economicamente aceitáveis nem acessíveis a pacientes em países em 
desenvolvimento. Por exemplo, na África subsariana, morrem todos os anos 500.000 bebés devido a
sífilis congénita pois as mulheres não têm acesso a um teste de detecção durante a gravidez, e só 16% 
dos casos de tuberculose são comunicados com um diagnóstico confirmado por laboratório. Os poucos 
testes existentes que podem ser apropriados para utilização no âmbito de cuidados primários de saúde 
em países em desenvolvimento são vendidos e utilizados com poucas provas da sua eficácia pois os 
diagnósticos não são sujeitos a normas de aprovação rigorosas. Há uma necessidade urgente de 
diagnósticos acessíveis e de qualidade garantida para doenças infecciosas da pobreza, e de investigação
para reunir provas objectivas sobre a relação custo-eficácia destes testes em contextos normais.

Objectivo global
Promover e facilitar o desenvolvimento, avaliação e aplicação de testes de diagnóstico apropriados
para utilização em contextos de cuidados primários de saúde em países em desenvolvimento.

Objectivos específicos
� Definir necessidades de diagnósticos para doenças da pobreza e estabelecer padrões para

qualidade de diagnósticos
� Favorecer o desenvolvimento de testes
� Avaliar e assegurar os resultados e a qualidade dos diagnósticos
� Aumentar o acesso a diagnósticos no mundo em desenvolvimento, entrando em linha de

conta com factores socioeconómicos e questões de igualdade entre sexos.
Actividades
As actividades desempenhadas neste sector vão desde reunir especialistas para definir necessidades
de diagnóstico e especificações dos produtos, a facilitar o desenvolvimento e avaliação de testes para
a sua introdução em tratamento de casos e controlo de doenças em países com doenças endémicas.
Do desenvolvimento à introdução, o enfoque das actividades de investigação varia segundo as
doenças e as necessidades, e.g. tripanossomíase humana africana, leishmaniose visceral, e tuberculose
exigem investimento intensivo em desenvolvimento de testes pois os diagnósticos existentes não são
sensíveis nem de custo acessível. Para outras doenças, tais como paludismo e infecções sexualmente
transmissíveis (IST), existem diagnósticos mas exigem uma avaliação rigorosa, ou se avaliados e
considerados como dando resultados aceitáveis, é possível que os países precisem de assistência para
desenvolver materiais de formação, programas de garantia de qualidade e elaboração de políticas para
adopção sustentável. O sector de actividade promoverá padrões para investigação em diagnóstico e 
preconizará a homologação de diagnósticos em países com doenças endémicas. Será estabelecida
uma rede de biobancos para fornecer reagentes, estirpes e espécimes bem caracterizados para facilitar 
o desenvolvimento e avaliação de testes. Os postos de testes de diagnóstico receberão treino em Boas
Práticas Clínicas de Laboratório (GCLP) e serão concebidos módulos de capacitação com o objectivo
de permitir a países com doenças endémicas a gestão dos seus próprios programas de investigação e 
desenvolvimento, avaliação e garantia de qualidade de diagnósticos.
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Produtos finais
� Definição, para cada doença prioritária, de necessidades de diagnósticos e detalhes dos

produtos definidos.
� Publicação, para cada doença prioritária, de padrões e directivas internacionais para

concepção e realização de avaliações de diagnósticos.
� Identificação de alvos originais de diagnóstico para tripanossomíase humana africana,

esquistossomíase e tuberculose (em colaboração com o sector de actividade 3). 
� Dados sobre resultados e características práticas de testes para doenças prioritárias, com a 

publicação de pelo menos 10 avaliações de diagnósticos para contextos de cuidados primários
de saúde em países em desenvolvimento até 2012.

� Planos de avaliação pré-qualificação estabelecidos para todas as doenças prioritárias.
� Preços preferenciais e compras por atacado de novos diagnósticos, com pelo menos 2

incluídos no Plano de Aquisições em Quantidade da OMS para cada doença prioritária.
� Estrutura e plano aprovados para acelerar a introdução e adopção sustentável de diagnósticos

prometedores no mundo em desenvolvimento (em colaboração com os sectores de actividade
8-11).

� Modelos para projectos de garantia de Qualidade para diagnósticos realizados dentro das
regras.

Vantagem comparativa
Nos últimos anos, o grupo ocupado com os diagnósticos dentro da OMS/TDR elaborou um plano 
estratégico baseado na vantagem comparativa da OMS que engloba poder de reunir a nível mundial,
estabelecimento de normas e padrões, e uma rede forte de escritórios regionais que trabalham em 
relação estreita com programas nacionais de controlo de doenças. Especialmente, tal grupo realizou
reuniões técnicas mundiais para definir necessidades de diagnósticos, e está a desenvolver padrões de
qualidade para avaliação de diagnósticos, a dirigir tal tipo de avaliações, a trabalhar com países para
identificar barreiras ao seu acesso e a dirigir investigação para fornecimento de provas para políticas e
adopção sustentável. Também utilizou as vastas redes de investigação do TDR e relações com 
programas de controlo de países em desenvolvimento para desenvolver a capacidade de acção em
investigação sobre diagnósticos, avaliação e introdução de testes. O TDR criou um mecanismo para
testes de diagnóstico com resultados aceitáveis e características práticas a ser incluído no Plano de
Aquisições em Quantidade da OMS para que possa ficar à disposição de todos os estados membros
das Nações Unidas a preços negociados. Este sector de actividade irá apoiar-se nesta base e trabalhar
em relação estreita com importantes conceptores de testes, tais como a Fundação para Novos
Diagnósticos Inovadores (FIND) e o Programa para Tecnologia Apropriada em Saúde (PATH), para
avaliar os testes elaborados. Também trabalhará com parceiros da OMS, programas nacionais de
controlo de doenças, instituições de investigação, ONG como Médecins Sans Frontières para dirigir a
introdução de testes impulsionados por políticas e investigação sobre implementação.
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SECTOR DE ACTIVIDADE 8: INDICAÇÃO PARA POLÍTICA DE
TRATAMENTO DO VIH E INFECÇÃO TUBERCULOSA CONCOMITANTE

Necessidades e oportunidades

Os países com recursos limitados têm problemas para enfrentar o fardo crescente de tuberculose 
facilitada pelo VIH devido às provas limitadas sobre estratégias para optimizar o tratamento e a gestão 
de casos. Por exemplo, a tuberculose é concomitante com o VIH e, com a expansão da recente terapia 
anti-retroviral (ART) promovida pela OMS, há uma necessidade crescente de definir a melhor
sincronização desta terapia com o tratamento antituberculoso e de encontrar melhores alternativas aos 
tratamentos medicamentosos actuais (especialmente rifampicina) que minimizam as interacções de
medicamentos e os efeitos colaterais. Independentemente da fase do VIH, o longo tratamento exigido 
com os esquemas terapêuticos actuais é um obstáculo ao controlo eficaz da tuberculose. Medicamentos
como os fluoroquinolones podem permitir tratamentos mais simples e mais curtos; estes tratamentos
devem ser experimentados, desenvolvidos e registados. Também precisamos de compreender melhor e
de procurar resolver a ocorrência frequente de IRIS (síndroma inflamatória de reconstituição imune). A 
identificação de marcadores sucedâneos biológicos ou patogénicos facilitará a monitorização da
actividade da doença e a resposta ao tratamento, com o potencial de acelerar a avaliação do tratamento e
o registo do medicamento. Por fim, há uma necessidade irrefutável de identificar obstáculos em aceder a
diagnóstico e cuidados de indivíduos sofrendo de infecção concomitante por tuberculose e/ou VIH e em 
abordar com êxito os factores afectando a adesão a tratamento (incluindo questões relacionadas com as 
desigualdades entre sexos). Embora estes desafios sejam enormes, há uma forte dinâmica para resolver
estas questões através da parceria para deter a tuberculose, uma aliança mundial de mais de 400 
organizações que tem por objectivo reduzir a metade a prevalência e as mortes por tuberculose até 2015, 
em parte por meio de investimentos em investigação e desenvolvimento.

Objectivo global

Optimizar o tratamento e a gestão de casos / prestação de cuidados para todos os pacientes com
tuberculose e infecção concomitante tuberculose/VIH, incluindo pacientes com outras doenças de
diversas patologias.

Objectivos específicos

� Desenvolver provas para redução e simplificação do tratamento antituberculoso em populações 
de pacientes sofrendo de tuberculose e pacientes sofrendo de tuberculose e infectados pelo VIH.

� Desenvolver provas para tratamento de casos de tuberculose com infecção pelo VIH:
o utilização concomitante de medicamentos antituberculosos e anti-retrovirais
o sincronização óptima da terapia anti-retroviral grandemente activa (HAART) 
o regímen mais eficaz de quimioterapia antituberculosa para tratamento com terapia anti-

retroviral grandemente activa
o papel de marcadores bio/sucedâneos e imunomodulação para o melhor cuidado de 

pacientes apresentando a síndroma inflamatória de reconstituição imune e tuberculose
infectada com o VIH.

� Desenvolver estratégias para implementação prática da gestão de casos de tuberculose e 
VIH/SIDA e estratégias de tratamento em contextos com recursos limitados em países africanos
sobrecarregados.
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Actividades

As actividades incluirão: (i) experiências clínicas para avaliar a segurança e eficácia de melhores
regímens para tratamento da tuberculose (incluindo regímens mais simples/curtos, tratamentos que
possam ser administrados com anti-retrovirais e incorporando sincronização óptima destes últimos); (ii)
investigação clínica sobre a síndroma inflamatória de reconstituição imune; e (iii) investigação prática
sobre tratamento de pacientes tuberculosos infectados com o VIH e aumento de estratégias de
tratamento em contextos de recursos limitados. Estes estudos serão realizados em colaboração estreita
com programas nacionais de luta contra a tuberculose e o VIH em países com grandes fardos de tais 
doenças.

Produtos finais

� Tratamentos antituberculosos mais simples/curtos, incluindo: (i) registo e provas para utilização,
por Programas de Luta contra a Tuberculose, de FDC contendo gatifloxacina durante 4 meses
(2013); (ii) provas de segurança e eficácia da terapia 4-FDC em pacientes com tuberculose
pulmonar, infectados ou não com o VIH (2011).

� Provas para sincronização óptima e utilização concomitante de tratamento antituberculoso e 
HAART para melhorar o tratamento de pacientes com tuberculose infectados com o VIH (2013).

� Utilização de regímens antituberculosos contendo rifabutin (regímen sem rifampicina) para
tratamento de pacientes com tuberculose infectados com o VIH não reagindo a anti-retrovirais de 
primeira linha (2013).

� Provas da utilidade de marcadores bio/sucedâneos e imunomodulação para melhor cuidado de
pacientes apresentando IRIS e tuberculose infectada com o VIH (2013). 

� Provas para desenvolvimento de directivas para melhor acesso a cuidados para pacientes
tuberculosos infectados com o VIH.

Vantagem comparativa

Há muitos provedores de saúde públicos e privados implicados neste campo mas entre os programas
de investigação só poucos têm a experiência e a posição do TDR para abordar a totalidade das
questões ligadas à gestão de casos de tuberculose, especialmente em contextos com grande fardo de
VIH dentro dos Programas Nacionais de Luta contra a Tuberculose. O TDR tem redes estáveis de 
instituições de investigação e pessoal nacional capacitados para dirigir investigação nos países onde o 
fardo da tuberculose e do VIH é mais evidente. Graças aos laços do TDR com os Programas
Nacionais de Luta contra a Tuberculose e as suas redes de apoio a coordenação clínica de base
regional, ser-lhe-á possível fornecer uma avaliação real da eficácia e viabilidade das intervenções
propostas. A aprovação da estratégia do TDR pela parceria Stop à Tuberculose e o departamento da
OMS Stop à Tuberculose e a adopção de recomendações do grupo de trabalho científico do TDR
(SWG) sobre tuberculose são a prova de tal experiência. A parceria pediu ao TDR para contribuir
para o desenvolvimento de uma agenda6 de investigação e a distribuição prática de novos meios
(medicamentos, vacinas e diagnósticos) no âmbito de Programas Nacionais de Luta contra a
Tuberculose, conjuntamente com outros parceiros importantes.

6 Onyebujoh P., Rodriguez W and Mwaba P. Priorities in TB research; Lancet. 2006; 367:940-2 
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SECTOR DE ACTIVIDADE 9: INDICAÇÃO PARA POLÍTICA E ACESSO A
ANTIPALÚDICOS

Necessidades e oportunidades

Segundo estimativas da OMS, o paludismo é responsável de mais de um milhão de mortes por
ano. Tais mortes são evitáveis com terapias multimedicamentosas baseadas em artemisina 
(ACT), mas a maior parte das febres palúdicas não são tratadas correctamente. Muitos pacientes
procuram tratamento demasiado tarde ou não vão a serviços públicos de tratamento e obtêm
cuidados de saúde junto do sector privado ou informal onde muitas vezes o tratamento é
inapropriado ou de má qualidade. Para que se consiga atingir os Objectivos de Desenvolvimento
do Milénio 5, 8 e 17 (reduzir a mortalidade infantil, parar o paludismo e proporcionar acesso a
medicamentos essenciais), há necessidade urgente de investigação para complementar as 
políticas e estratégias existentes de controlo do paludismo, fornecendo indicações para política de 
tratamento do paludismo e sua gestão eficaz a nível comunitário. Vários novos tratamentos
antipalúdicos estão a ser elaborados e maiores fundos estão a ser postos à disposição de países 
com doenças endémicas para distribuição de tais tratamentos. Os países precisam de fazer 
escolhas de políticas com base em provas objectivas e relativas sobre a segurança e eficácia
destes antipalúdicos, e para obter tais provas os diferentes medicamentos precisam de ser
cientificamente avaliados em condições normais. Também há necessidade de investigação para 
determinar a utilidade de diagnósticos em contextos epidemiológicos diferentes, melhorar o 
diagnóstico e tratamento do paludismo a nível comunitário e determinar a efectividade de 
intervenções integradas contra o paludismo e outras infecções da infância a nível comunitário.

Objectivo global
Melhorar o acesso a tratamento antipalúdico eficaz e gestão de casos de paludismo e outras 
infecções da infância a todos os níveis do sistema de saúde, tendo por objectivo reduzir a 
mortalidade infantil.

Objectivos específicos

� Avaliar a segurança e eficácia de medicamentos antipalúdicos em condições normais de 
utilização, a níveis diferentes do sistema de cuidados de saúde, e em grupos de alto risco
incluindo mulheres grávidas e pessoas infectadas pelo VIH. 

� Desenvolver um conjunto abrangente para o diagnóstico e tratamento de episódios de
paludismo de gravidade variável a nível comunitário, determinando a sua viabilidade, 
aceitação, segurança e relação custo-eficácia. 

� Desenvolver um conjunto integrado de diagnóstico e tratamento a ser aplicado a nível 
comunitário para gestão do paludismo e outras infecções da infância, e avaliar o seu
impacto na redução da mortalidade infantil. 

Actividades
Os estudos destinados a avaliar a segurança e eficácia de medicamentos antipalúdicos em 
condições normais de utilização serão realizados por um consórcio internacional, construído à
volta da rede INDEPTH onde os estudos no terreno serão realizados. O TDR terá a 
responsabilidade pela vigilância científica independente dos estudos, e outras instituições 
parceiras prestarão apoio técnico nas suas áreas de competência. A investigação sobre
implementação de tratamento a domicílio de paludismo e febre será dirigida pelo TDR e implica
estudos plurinacionais para desenvolver e experimentar a eficácia e o impacto para a saúde de
melhores métodos e estratégias de tratamento a domicílio. Estes estudos serão realizados em 
colaboração estreita com programas nacionais de luta contra o paludismo para assegurar uma
investigação com pertinência óptima.
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Produtos finais
� Uma estrutura de investigação para produzir informações sobre segurança e eficácia de

medicamentos antipalúdicos em condições normais de utilização (2008). 
� Provas independentes e objectivas sobre segurança e eficácia de novos medicamentos

antipalúdicos em condições normais de utilização (2009). 
� Um conjunto de tratamento seguro e eficaz, experimentado no terreno e aceite pela

comunidade, para episódios de paludismo de gravidade variável a nível comunitário
(2010).

� Provas do impacto do conjunto abrangente de diagnóstico e tratamento para reduzir a 
morbidade e mortalidade do paludismo grave (2012).

� Orientação sobre a maneira de alargar a cobertura com um conjunto eficaz de diagnóstico 
e tratamento para paludismo posto à disposição de decisores por volta de 2013.

� Modelo de prestação de tratamento, socialmente aceitável e operacionalmente possível, 
para tratamento imediato de crianças com paludismo sem complicações, pneumonia e 
diarreia, por prestadores comunitários de cuidados (2009). 

� Provas do impacto de um conjunto de tratamento integrado para paludismo, pneumonia e 
diarreia a nível comunitário na mortalidade de crianças menores de cinco anos (2013).

Vantagem comparativa
Durante a última década, o TDR contribuiu para o desenvolvimento de estratégias para o
tratamento a nível comunitário de episódios de paludismo sem complicações com medicamentos
por via oral – dirigiu a maioria dos estudos originais que resultaram na estratégia de Tratamento a 
Domicílio do Paludismo. Também realizou a maioria dos estudos que resultaram nas
recomendações revistas da OMS para o tratamento multimedicamentoso baseado em artemisina
(ACT) do paludismo. O TDR contribuiu para o desenvolvimento de vários medicamentos
antipalúdicos tais como Lapdap mais artesunato (em colaboração com MMV e GSK), artesunato
por via rectal e extensão da classificação de Coartem para utilização pediátrica. Tem experiência
em direcção de estudos pós-registo, incluindo testes multicentros de “Fase IV” e estudos de 
farmacovigilância, e desenvolveu e aperfeiçoou um modelo de estudo plurinacional para este tipo
de investigação. O TDR tem cada vez mais parcerias em investigação sobre paludismo com
instituições de investigação e programas de luta contra o paludismo, organizações das Nações 
Unidas (e.g. UNICEF), autoridades de controlo, organizações de desenvolvimento de 
medicamentos e outras entidades em países africanos afectados. Combinando eficazmente
investigação e capacitação, o TDR tem ajudado a criar na África uma vasta rede de 
investigadores em paludismo que podem levar a cabo a investigação necessária. O TDR 
trabalhará em relação estreita com o Programa Mundial de Luta contra o Paludismo e a Parceria 
Fazer Recuar o Paludismo da OMS para facilitar ligações entre investigação e controlo. 
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SECTOR DE ACTIVIDADE 10: ELIMINAÇÃO DA LEISHMANIOSE
VISCERAL

Necessidades e oportunidades

A leishmaniose visceral (VL) é uma doença fatal com uma incidência avaliada em 500.000 casos
anuais. Destes casos, 60% ocorrem no subcontinente indiano (Índia, Bangladesh e Nepal)
principalmente entre os grupos mais pobres da população vivendo em zonas rurais. O diagnóstico e
tratamento da leishmaniose visceral sempre foi muito difícil, mas os desenvolvimentos recentes de
novos medicamentos  (e.g. miltefosine – primeiro medicamento por via oral para a leishmaniose
visceral – ambisome e paromomicina) e diagnósticos (rK39 – teste rápido para a leishmaniose
visceral) criaram uma nova e importante oportunidade para melhor controlo ou mesmo eliminação.
Considerando os aspectos epidemiológicos únicos da doença no subcontinente indiano, a saber (i) o
ser humano é o único reservatório (ii) só há uma espécie de vector que pode ser controlado e (iii) a 
distribuição geográfica é limitada, a eliminação da leishmaniose visceral é uma possibilidade realista.
Além disso, há empenho político ao nível mais alto tendo os Ministros da Saúde do Bangladesh, Índia 
e Nepal assinado um Memorando de Acordo, durante a Assembleia Mundial da Saúde de 2005, para
unir os seus esforços com o fim de eliminar a leishmaniose visceral do subcontinente indiano até
2015. A iniciativa de eliminação foi facilitada pela OMS como um todo e principalmente através da
sua Sede Regional da Ásia do Sudeste e tem atraído o interesse de vários doadores. Contudo, para
conseguir a eliminação, será preciso vencer dificuldades importantes e realizar investigação para
melhorar os meios de intervenção e fornecer provas de que as estratégias de implementação são 
eficazes em relação ao custo.

Objectivo global

Desenvolver meios de intervenção e produzir provas para influenciar políticas em prol da eliminação
da leishmaniose visceral. 

Objectivos específicos

� Exercer uma gestão estratégica para definir necessidades e prioridades, e prestar orientação
técnica à investigação para eliminação da leishmaniose visceral.

� Produzir provas sobre as estratégias de eliminação mais eficazes em relação ao custo,
utilizando as melhores intervenções em tratamento e controlo de vectores. 

� Desenvolver e avaliar novos e melhores diagnósticos, medicamentos e terapias multimedi-
camentosas.

Actividades

O TDR será o ramo investigação do Grupo Consultivo e Técnico Regional (RTAG), convocado pela
Sede Regional da Ásia do Sudeste (SEARO) da OMS, da iniciativa para eliminação no subcontinente
indiano e que, graças a análise apropriada, orientação e consulta competentes, aconselharão a
comissão e outros parceiros sobre os aspectos de investigação da iniciativa de eliminação. O TDR irá
expandir a sua investigação em curso sobre implementação nos três países, e integrar cada vez mais
tais actividade nos programas nacionais de eliminação. A investigação sobre o efeito da 
implementação de gestão de casos e controlo de vectores será acompanhada da criação de modelos
epidemiológicos da estratégia mais eficaz para atingir a eliminação. O desenvolvimento da 
investigação sobre associações de medicamentos e diagnósticos irá apoiar-se nas infra-estruturas e 
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competências estabelecidas nos países, especialmente na Índia, e será levado a cabo com parceiros de
maneira a que a sua aplicabilidade para política e acção programática seja máxima.

Produtos finais

� Ligação operacional permanente com o Grupo Consultivo e Técnico Regional (RTAG),
investidores e partes interessadas para avaliação e aconselhamento sobre meios e estratégias
para eliminação (até 2013). 

� Acordo sobre estratégias para eliminação da leishmaniose visceral (2013).
� Definição da estratégia de eliminação melhor e mais eficaz em relação ao custo, combinando

gestão de casos e controlo de vectores:
o estratégia de controlo de vectores eficaz em relação ao custo e sustentável nos 3

países (2011)
o provas reais da eficácia e baixo custo das associações medicamentosas escolhidas

(2013)
o estratégia eficaz e de baixo custo para tratamento de casos e utilização óptima de

medicamentos e diagnósticos para a leishmaniose visceral no sistema de saúde e pela
população.

� Melhores intervenções: terapias multimedicamentosas seguras e de custo acessível (2013).

Vantagem comparativa

O TDR tem uma longa e reconhecida experiência de trabalho, através da OMS, com países e regiões
com doenças endémicas para o desenvolvimento de meios de intervenção eficazes e de baixo custo,
com enfoque em necessidades de saúde pública e impacto no fardo de morbidade, entrando em linha
de conta com a sensibilidade cultural e a possibilidade prática. No caso da leishmaniose visceral, o 
TDR apoiou o desenvolvimento de miltefosina como o primeiro medicamento oral e também apoiou 
o desenvolvimento clínico de Ambisoma e Paromomycina. O TDR avaliou e aprovou diagnósticos
rápidos rK39 para leishmaniose visceral a utilizar no subcontinente indiano e está actualmente a 
avaliar um diagnóstico inovador em elaboração por uma colaboração universidade/companhia de
base indiana. Neste sector de actividade, a importância da investigação reside em actividades
ulteriores de investigação sobre implementação para aconselhamento sobre estratégias e políticas de
eliminação. Neste campo, o TDR tem grande experiência como mostra o seu apoio a investigação e
capacitação que reforçou as estratégias de eliminação apoiadas pela OMS para outras 4 doenças
tropicais. Para tal, o TDR esteve constantemente empenhado com cientistas e programas de controlo
de países com doenças endémicas, num processo dinâmico de acções recíprocas, procurando
continuamente melhores soluções para lutar contra as doenças.

37.



TDR/GEN/07.1/PT/Rev.1

SECTOR DE ACTIVIDADE    INTERVENÇÕES INTEGRADAS DE
BASE COMUNIT RIA

Necessidades e oportunidades

Para evitar ou tratar doenças infecciosas ligadas à pobreza, tal como paludismo e doenças tropicais
descuradas (NTD), estão disponíveis várias intervenções eficazes e simples. Contudo, tais
intervenções muitas vezes não atingem as populações afectadas que delas mais necessitam, em 
especial, populações pobres e rurais da África. Assim, há necessidade urgente de maneiras inovadores
para levar intervenções eficazes a pessoas pobres afectadas. Foram elaboradas estratégias de
prestação de base comunitária para diferentes doenças, mas variam em termos de participação
comunitária, eficácia e sustentabilidade. Programas de controlo diferentes implementam as suas 
estratégias comunitárias de maneira independente, o que resulta em faltas de eficiência e práticas
conflituosas a nível comunitário. Há necessidade urgente de estratégias eficazes para implementação
conjunta de intervenções de base comunitária que se apoiem em modelos eficazes como o tratamento
a domicílio do paludismo e tratamento da oncocercose dirigido pela comunidade, em que as
comunidades são habilitadas a gerir o processo por si próprias. Estudos recentes mostraram que a
implementação conjunta, utilizando o modelo dirigido pela comunidade, pode aumentar imenso o
acesso a intervenções de saúde entre populações pobres, de acordo com os objectivos da OMS de 
promoção de abordagens integradas que reforçam os sistemas de saúde.

Objectivo global

Desenvolver estratégias inovadoras e eficazes para proporcionar intervenções de base comunitária a
populações pobres.

Objectivos específicos

� Determinar a maneira de alargar a estratégia de Intervenções Dirigidas para Comunidades
(CDI) e como a introduzir eficazmente em novas zonas.

� Desenvolver e experimentar outras estratégias de intervenção a nível comunitário,
especialmente para zonas urbanas e de pós-conflito, para populações nómadas e por meio de
colaboração com outros sectores tais como programas sanitários para escolas.

� Determinar os custos, benefícios e limites da implementação conjunta de intervenções de
saúde baseadas na comunidade, e como tal implementação pode ser simplificada.

� Desenvolver soluções inovadoras ao problema de políticas incentivas conflituosas para 
voluntários da comunidade, e desenvolver mecanismos graças aos quais as comunidades
possam fazer valer o seu pedido de meios de intervenção.

Actividades

O sector de actividade realizará grandes estudos multinacionais e multidisciplinares para explorar e 
experimentar novas estratégias de intervenção. Os estudos serão realizados em estreita colaboração 
com programas nacionais, regionais e mundiais de luta contra doenças, incluindo o Programa
Africano para Controlo da Oncocercose (APOC) e os programas da OMS de Doenças Tropicais
Descuradas (NTD) e de luta contra o paludismo. Tanto quanto possível, as estratégias de intervenção
serão experimentadas dentro do sistema de saúde normal. A preparação dos estudos implicará
consultas importantes com programas de controlo de doenças e ministérios da saúde para definir
cuidadosamente as necessidades e questões ligadas a pesquisa, e estudos de investigação para
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identificar soluções potenciais que entrem em linha de conta com factores sociais importantes tais
como desigualdades entre os sexos e situação económica. A África será o enfoque do sector de
actividade e a investigação utilizará a vasta rede de investigadores africanos em saúde pública e
ciências sociais que foi estabelecida no contexto de investigação prévia realizada pelo TDR.

Produtos finais

� Estratégia para alargar as Intervenções Dirigidas para Comunidades (CDI) para
implementação conjunta de intervenções contra doenças tropicais descuradas e paludismo em
zonas onde o tratamento dirigido pela comunidade já está estabelecido para controlo da
oncocercose (2010).

� Estratégia para Intervenções Dirigidas para Comunidades (CDI) em zonas onde não há
oncocercose (2010).

� Estratégias de prestação para intervenções comunitárias em zonas urbanas e de pós-conflito, e
estratégia para expandir a utilização de vermífugos através dos Programas Sanitários para
Escolas (2011).

� Estrutura para implementação conjunta, incluindo provas sobre custos e benefícios das
diferentes estratégias de implementação conjunta, e o tipo de intervenções que são
apropriadas para tal implementação (2009-2011).

� Demonstração do impacto de políticas conflituosas de incentivos a voluntários da 
comunidade e desenvolvimento e experimentação de soluções inovantes (2011).

� Mecanismos para reforçar a influência das comunidades na estratégia de implementação e
ajudar a reforçar os seus pedidos para apoio e meios para intervenções (2010).

Vantagem comparativa

Com o decorrer dos anos, o TDR adquiriu uma experiência excepcional em concepção e
implementação de estudos plurinacionais sobre intervenções inovadoras baseadas na comunidade
contra doenças infecciosas em populações descuradas. Desenvolveu estratégias de tratamento
baseadas na comunidade, e.g. o tratamento dirigido pela comunidade com ivermectin e o Tratamento
a Domicílio do Paludismo, e a estratégia para Intervenções Dirigidas para Comunidades (CDI), como
modelos eficazes de implementação conjunta de intervenções. O TDR tem apoiado a formação de
uma vasta rede de cientistas e investigadores numa vasta gama de disciplinas (incluindo, entre outras,
epidemiologia, ciências sociais, investigação económica) criando assim uma rede única de
investigadores com competências nas áreas de abordagem de intervenções de base comunitária. O
TDR é líder na aplicação de ciências sociais superiores na concepção e avaliação de estratégias de
intervenções de saúde. Tem experiência em implicação de programas de controlo de doenças e 
sistemas nacionais de saúde na concepção e implementação de tais estudos, e em facilitar a
transferência efectiva de resultados de investigação em políticas e práticas. Como um programa da 
OMS, o TDR tem laços estreitos com os seus programas técnicos pertinentes, tais como o Programa 
Africano de Luta contra a Oncocercose, Doenças Tropicais Descuradas e Programa Mundial de Luta
contra o Paludismo, e acesso efectivo a ministérios da saúde através das sedes regionais e escritórios
nacionais da organização.
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5. MONITORIZAÇÃO E MEDIDA DO IMPACTO DO TDR 

ABORDAGEM GLOBAL

Um problema central com muitas metodologias de monitorização é a perda dos objectivos da 
organização quando se entra em indicadores específicos e medidas de objectivos de actividades
individuais. O processo proposto nesta secção evita este problema (i) assegurando ênfase nos três
objectivos estratégicos – (1) Gestão estratégica, (2) Autonomia e (3) Investigação sobre
Prioridades Descuradas; (ii) enfocando a avaliação do impacto global a longo prazo obtido com 
estes objectivos; (iii) avaliando o progresso provisório para atingir o impacto global a longo 
prazo graças a indicadores de monitorização provisórios; (iv) descendo sucessivamente os 
indicadores de monitorização provisória do nível do TDR a sectores de actividade individuais. 

Dimensões de impacto a
longo prazo

GESTÃO
ESTRATÉGICA

INVESTIGAÇÃO
SOBRE
PRIORIDADES
DESCURADAS

AUTONOMIA

3 objectivos
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2

3

Harmonização de
esforços mundiais
em investigação

Liderança dos DEC
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sobre saúde

Melhor acesso a
intervenções
superiores

Parâmetros de apoio ao
impacto provisório

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9. 10.
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12. 13.

14.
15.

3a

3b

3c

ABORDAGEM GLOBAL PARA MEDIR OS RESULTADOS DO TDR
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ABORDAGEM GLOBAL PARA MEDIR OS RESULTADOS DO TDR

Dentro de cinco anos (2012), o TDR deve ser avaliado em relação ao impacto global a longo
prazo que criou em três dimensões específicas relacionadas directamente com as suas três 
funções estratégicas 
(descritas a seguir em maior
detalhe). Dada a natureza 
das funções estratégicas e 
seu impacto, o processo de 
avaliação, por definição, 
precisa ria de ser de natureza 
qualitativa assim como
quantitativa. A componente
qualitativa implicaria um
estudo detalhado e rigoroso
de todas as principais partes 
interessadas do TDR (e.g 
programas de controlo,
ministérios da saúde, 
parcerias públicas/privadas,
investigadores responsáveis de países em desenvolvimento e desenvolvidos, etc.), e o aspecto 
quantitativo seria baseado num estudo abrangente de todos os resultados de investigação
produzida pelo TDR. Esta avaliação seria considerada, não só como um estudo formal mas
também como um controlo para o TDR fazer correcções ao elaborar os seus planos de actividade
para os seis anos seguintes. Entretanto, o TDR deveria ser avaliado em quinze parâmetros de 
apoio ao impacto provisório relacionadas com o impacto global visado e fornecendo uma
avaliação mais imediata de finalidades específicas para ajudar a medir o progresso do TDR rumo
a tal impacto global. Estes parâmetros de apoio ao impacto seriam seguidos anualmente
utilizando um conjunto de quinze indicadores de monitorização quantitativa tangíveis, possíveis 
de medir, simples de compreender e de pôr em acção. Estes indicadores serão sucessivamente
aplicados nos onze sectores de actividade para assegurar alinhamento dos objectivos dos sectores 
de actividade com a estratégia do TDR e monitorizar o progresso dos sector de actividade. 
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MEDIDA DO IMPACTO A LONGO PRAZO DO TDR

Dentro de cinco anos (2012), as três dimensões do impacto global a longo prazo sobre as quais o
TDR será avaliado são: 

� Harmonização de esforços mundiais em investigação 

� Liderança dos DEC em investigação sobre saúde 

� Melhor acesso a intervenções superiors 

Estas três dimensões do impacto entram directamente nas funções estratégicas do TDR de (1) 
Gestão estratégica, (2) Autonomia e (3) Investigação sobre Prioridades Descuradas. Algumas das
questões que seriam estudadas durante a análise proposta para fornecer uma avaliação qualitativa
por partes interessadas vitais poderiam incluir: 

� O TDR ajudou a assegurar uma abordagem mais coerente da investigação?

� As iniciativas do TDR resultaram em maior empenho e liderança por parte de países com
doenças endémicas?

� A investigação sobre prioridades descuradas, apoiada pelo TDR, resultou em maior
acesso a melhores intervenções?

A componente quantitativa da avaliação do impacto global a longo prazo incluiria um estudo 
abrangente dos resultados das três funções estratégicas durante os cinco anos, em sintonia com os
quinze indicadores de monitorização resumidos na secção a seguir. 

MEDIDA DO IMPACTO PROVIS RIO DO TDR

O impacto provisório criado pelo TDR será medido anualmente utilizando quinze indicadores de
monitorização quantitativos. Há três indicadores de monitorização para cada uma das funções 
estratégicas de Gestão (1) e Autonomia (2), mais nove para a função de Investigação sobre
Prioridades Descuradas (3) - três para cada subfunção:  favorecer inovação para descoberta e
desenvolvimento de produtos (3a), favorecer investigação sobre desenvolvimento e avaliação de 
intervenções em contextos reais (3b), e favorecer investigação sobre implementação para acesso 
a intervenções (3c). Os indicadores propostos para monitorizar estes parâmetros de apoio ao
impacto são apresentados no quadro a seguir.
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1. consenso mundial sobre as necessid. investigação prioritárias

2. acesso equitativo a inform. sobre invest. no campo da saúde

3. maior empenho de instituições / redes importantes

4. pesquisa de qualid. dirigida por cientistas e instituições DEC

5. investigação regional sustentável e redes de conhecimentos

6. negociação eficaz pelos DEC de parcerias em investigação

7. pistas prometedoras identificadas e transferidas a parcerias

8. estabelecimento de redes inovadoras norte-sul

9. pesquisa e desenvolv. produtos geridos por instituiç. de DEC

10. provas práticas da segurança e eficácia de ferramentas

11. ferramentas e estratégias de intervenção eficazes

12. estratégias de eliminação e vigilância eficazes e baixo custo

13. estratégias integradas prestação intervenções grande escala

14. estratég. eficazes e de baixo custo para expandir intervenções

15. consenso investigação no âmbito de programas de controlo

15 parâmetros do apoio ao impacto provisório Indicadores de monitorização provisórios

1

2

3a

3b

Quadro do impacto provisório do TDR

3c

• No. de consultas/relatórios de qualidade para consenso facilitado pelo TDR

• níveis de satisfação de utilizadores estudados

• % de instituições / redes importantes particip. activam. a reuniões do TDR

• No. de publicações com investigadores de DEC como autores principais

• No. de instituições / redes de investigação em DEC que melhoraram para
padrões internacionais

• No. de parcerias sob liderança de investigadores de DEC

• % de desenvolvimento / transferências de pistas em alturas definidas

• No. de redes de inovação estabelecidas / alargadas / reforçadas

• No. de projectos Importantes de pesquisa e desenvolvimento geridos
por  instituições de DEC

• % avaliações de segurança / eficácia em condições reais alturas definidas

• % de ferramentas e estratégias de intervenção em alturas definidas

• % de estratégias de eliminação / vigilância em alturas definidas

• % estratégias de prestação de intervenções integradas em alturas definidas

• % estratégias eficazes e de baixo custo multiplicadas em alturas definidas

• No. de programas de controlo participando activamente a projectos de
investigação

MEDIDA DOS PARÂMETROS DE APOIO AO IMPACTO PROVISÓRIO

1. consenso mundial sobre as necessid. investigação prioritárias

2. acesso equitativo a inform. sobre invest. no campo da saúde

3. maior empenho de instituições / redes importantes

4. pesquisa de qualid. dirigida por cientistas e instituições DEC

5. investigação regional sustentável e redes de conhecimentos

6. negociação eficaz pelos DEC de parcerias em investigação

7. pistas prometedoras identificadas e transferidas a parcerias

8. estabelecimento de redes inovadoras norte-sul

9. pesquisa e desenvolv. produtos geridos por instituiç. de DEC

10. provas práticas da segurança e eficácia de ferramentas

11. ferramentas e estratégias de intervenção eficazes

12. estratégias de eliminação e vigilância eficazes e baixo custo

13. estratégias integradas prestação intervenções grande escala

14. estratég. eficazes e de baixo custo para expandir intervenções

15. consenso investigação no âmbito de programas de controlo

15 parâmetros do apoio ao impacto provisório Indicadores de monitorização provisórios

1

2

3a

3b

Quadro do impacto provisório do TDR

3c

• No. de consultas/relatórios de qualidade para consenso facilitado pelo TDR

• níveis de satisfação de utilizadores estudados

• % de instituições / redes importantes particip. activam. a reuniões do TDR

• No. de publicações com investigadores de DEC como autores principais

• No. de instituições / redes de investigação em DEC que melhoraram para
padrões internacionais

• No. de parcerias sob liderança de investigadores de DEC

• % de desenvolvimento / transferências de pistas em alturas definidas

• No. de redes de inovação estabelecidas / alargadas / reforçadas

• No. de projectos Importantes de pesquisa e desenvolvimento geridos
por  instituições de DEC

• % avaliações de segurança / eficácia em condições reais alturas definidas

• % de ferramentas e estratégias de intervenção em alturas definidas

• % de estratégias de eliminação / vigilância em alturas definidas

• % estratégias de prestação de intervenções integradas em alturas definidas

• % estratégias eficazes e de baixo custo multiplicadas em alturas definidas

• No. de programas de controlo participando activamente a projectos de
investigação

MEDIDA DOS PARÂMETROS DE APOIO AO IMPACTO PROVISÓRIO

Para a função estratégica de Investigação sobre Prioridades Descuradas (3), dado que as 
iniciativas de investigação múltipla terão lugar no âmbito do TDR nos diferentes sectores de
actividade, o indicador notificado a nível do TDR seria a condição geral para todos estes 
projectos. O quadro a seguir dá exemplos de cada um destes tipos de investigação (a lista é 
ilustrativa e não exaustiva).

Tipo de investigação

• 3
• 5
• 4

SA

• Desenvolvimento de pistas

• Desenvolvimento de produtos
em DEC

Inovação para
descoberta e
desenvolvimento de
produtos

Desenvolvimento e 
avaliação de
intervenções em
condições reais

Investigação sobre
implementação para
acesso a 
intervenções

• 7

• 6

• 8

• 10

• Avaliação de segurança e/ou
eficácia em condições reais

• Desenvolvimento de meios
de intervenção

• Desenvolvimento de
estratégias de intervenção

• Estratégia de eliminação /
vigilância

• 11

• 9

• Lançamento de intervenção
integrada

• Expansão da estratégia

Exemplo

• Identificação de pistas para helmintos
• Abordagens genoma ao controlo vector de HAT
• Pista identificada e desenvolvimento iniciado

por projecto dirigido por instituição de DEC

• Diagnósticos no local para detecção
de paludismo

• Desenvolvimento e avaliação de moxidectin
para eliminação da oncocercose

• Estratégias para uso da terapia ARV em con-
trolo da TB em países com grande fardo de VIH

• Associação óptima de gestão de casos e
controlo do vector para eliminação de VL

• Estratégias para expansão nacional de
tratamento a domicílio do paludismo em 
países africanos

• Lançamento de intervenções integradas e
dirigidas pela comunidade contra NTD e
paludismo

3a

3b

3c

EXEMPLOS DE INVESTIGAÇÃO RELACIONADA COM A FUNÇÃO ESTRATÉGICA NO.3

Tipo de investigação

• 3
• 5
• 4

SA

• Desenvolvimento de pistas

• Desenvolvimento de produtos
em DEC

Inovação para
descoberta e
desenvolvimento de
produtos

Desenvolvimento e 
avaliação de
intervenções em
condições reais

Investigação sobre
implementação para
acesso a 
intervenções

• 7

• 6

• 8

• 10

• Avaliação de segurança e/ou
eficácia em condições reais

• Desenvolvimento de meios
de intervenção

• Desenvolvimento de
estratégias de intervenção

• Estratégia de eliminação /
vigilância

• 11

• 9

• Lançamento de intervenção
integrada

• Expansão da estratégia

Exemplo

Identificação de pistas para helmintos
• Abordagens genoma ao controlo vector de HAT
• Pista identificada e desenvolvimento iniciado

por projecto dirigido por instituição de DEC

• Diagnósticos no local para detecção
de paludismo

• Desenvolvimento e avaliação de moxidectin
para eliminação da oncocercose

• Estratégias para uso da terapia ARV em con-
trolo da TB em países com grande fardo de VIH

• Associação óptima de gestão de casos e
controlo do vector para eliminação de VL

• Estratégias para expansão nacional de
tratamento a domicílio do paludismo em 
países africanos

•

• Lançamento de intervenções integradas e
dirigidas pela comunidade contra NTD e
paludismo

3a

3b

3c

EXEMPLOS DE INVESTIGAÇÃO RELACIONADA COM A FUNÇÃO ESTRATÉGICA NO.3
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Como é provável que o progresso de cada projecto esteja a nível diferente, a estrutura
proposta pela Comissão Consultiva Científica e Técnica do TDR seria utilizada para 
monitorizar certas metas tanto para projectos preliminares (descoberta e desenvolvimento de 
produtos) como ulteriores a cargo de cada sector de actividade. Isto seria então agregado ao
nível do TDR. O eixo Y da estrutura refere-se às fases típicas por onde passa um projecto de
investigação, e o eixo X refere-se aos anos desde o início do projecto. Utilizando esta 
estrutura, o estado dos projectos poderia ser monitorizado com códigos de cor indicando se 
estão bem dentro do prazo/ou adiantados (verde), ligeiramente atrasados mas com
possibilidades de recuperação (amarelo) ou realmente atrasados em relação ao plano
(vermelho). A seguir apresentam-se exemplos de estruturas para descoberta,
desenvolvimento de produtos e projectos ulteriores, com exemplos da situação actual de
projectos que entrariam no campo de acção do sector de actividade 3 (para projectos de
descoberta), sector de actividade 6 (para desenvolvimento de produtos) e sectores de
actividade 9, 10 e 11 (para projectos de investigação ulterior sobre implementação e
intervenção).

ES

Transferência para
desenvolvimento

Optimização de
pistas

Target identification
and validation

1 2 3 4 5 6

Basic
research Discovery

Real- life
Evaluation

Intervention
Development

Research for
access

Upstream Downstream

22180 & 17516 (Malaria)
20364 (HAT)

15087 (VL/ Malaria)

Hits for 7 TDR
diseases

TRUTURA PARA MONITORIZAÇÃO DE METAS DE INVESTIGAÇÃO SOBRE DESCOBERTAS (ILUSTRATIVA PARA SA3

Identificacão e
preferência

FA
SE

 D
O

PR
O

G
R

AM
A

1 2 3 4 5 6

Investigação
básica

Descoberta

Anterior Ulterior

22180 & 17516 palud.)
20364 (HAT)

15087 (VL/ paludismo)

Clorsulon (filária/Onco)
Ro155458 (esquisto)
22093 (paludismo)

Medicamentos alvo
para 8 doenças

(TDR)

Acertar para 7
doenças (TDR)

Inibiçáo HDAC
(paludismo)

Cyclodepsipeptidos
(Emodepside) (filária/onco)

Situação nos inícios de 2007

Não exaustiva

Atrasada em relacão ao plano
Atrasada mas com
posibilidade de recuperacao
Dentro do prazo/ou adiantada

Identificacão e
aprovação de alvos

Optimização de
pistas

NO. DE ANOS DESDE O INICIO DO PROJECTO

Avaliação em.
condic. reais

Investigação
para acesso

Desenvolvim.
de intervenc.

Desenvolvim.
de product.

Transferência para
desenvolvimento

Optimização de
pistas

Target identification
and validation

1 2 3 4 5 6

Basic
research Discovery

Real- life
Evaluation

Intervention
Development

Research for
access

Upstream Downstream

22180 & 17516 (Malaria)
20364 (HAT)

15087 (VL/ Malaria)

Hits for 7 TDR
diseases

ESTRUTURA PARA MONITORIZAÇÃO DE METAS DE INVESTIGAÇÃO SOBRE DESCOBERTAS (ILUSTRATIVA PARA SA3

Identificacão e
preferência

FA
SE

 D
O

PR
O

G
R

AM
A

1 2 3 4 5 6

Investigação
básica

Descoberta

Anterior Ulterior

22180 & 17516 palud.)
20364 (HAT)

15087 (VL/ paludismo)

Clorsulon (filária/Onco)
Ro155458 (esquisto)
22093 (paludismo)

Medicamentos alvo
para 8 doenças

(TDR)

Acertar para 7
doenças (TDR)

Inibiçáo HDAC
(paludismo)

Cyclodepsipeptidos
(Emodepside) (filária/onco)

Situação nos inícios de 2007

Não exaustiva

Atrasada em relacão ao plano
Atrasada mas com
posibilidade de recuperacao
Dentro do prazo/ou adiantada

Atrasada em relacão ao plano
Atrasada mas com
posibilidade de recuperacao
Dentro do prazo/ou adiantada

Identificacão e
aprovação de alvos

Optimização de
pistas

NO. DE ANOS DESDE O INICIO DO PROJECTO

Avaliação em.
condic. reais

Investigação
para acesso

Desenvolvim.
de intervenc.

Desenvolvim.
de product.
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Registration

Phase 2

Fase 3

Pre-clinical
development

Phase 1

Phase IV
(real-life safety and

FA
SE

 D
O

 P
R

O
G

R
AM

A

1 2 3 4 5 6

Real-life
Evaluation

Product
Development

Intervention
Development

Research for
access

Upstream Downstream

Albendazole (Loa Loa)

Chagas Benefit Eflornithine +
Nifurtimox (HAT)

Pentamidine(HAT)

Registro

Fase 2

Desenvolvimento
pré-clínico

Fase 1

FASE IV
Segurança e eficácia
em condiçoes reais

1 2 3 4 5 6

Descoberta Avaliação em
condic. reais

Desenvolvim.
de intervenc.

Investigação
para acesso

Anterior Ulterior

Albendazole (Loa Loa)

Benéfico para Chagas
Eflornithina +

Nifurtimox (HAT)

Pentamidina(HAT)

Dose alta de
PZQ Esquito

Moxidectin

ESTRUTURA PARA MONITORIZAÇÃO DE METAS DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS (ILUSTRATIVA PARA SA 6)

Situação nos inícios de 2007

Não exaustiva

Atrasada em relacão ao plano

Atrasada mas com
posibilidade de recuperacao
Dentro do prazo/ou adiantada

Estudos pós-
registro / extensão
do registro

Investigação
básica

Desenvolvim.
de productos

NO. DE ANOS DESDE O INICIO DO PROJECTO

Registration

Phase 2

Fase 3

Pre-clinical
development

Phase 1

Phase IV
(real-life safety and

FA
SE

 D
O

 P
R

O
G

R
AM

A

1 2 3 4 5 6

Real-life
Evaluation

Product
Development

Intervention
Development

Research for
access

Upstream Downstream

Albendazole (Loa Loa)

Chagas Benefit Eflornithine +
Nifurtimox (HAT)

Pentamidine(HAT)

Registro

Fase 2

Desenvolvimento
pré-clínico

Fase 1

FASE IV
Segurança e eficácia
em condiçoes reais

1 2 3 4 5 6

Descoberta Avaliação em
condic. reais

Avaliação em
condic. reais

Desenvolvim.
de intervenc.

Desenvolvim.
de intervenc.

Investigação
para acesso

Anterior Ulterior

Albendazole (Loa Loa)

Benéfico para Chagas
Eflornithina +

Nifurtimox (HAT)

Pentamidina(HAT)

Dose alta de
PZQ Esquito

Moxidectin

ESTRUTURA PARA MONITORIZAÇÃO DE METAS DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS (ILUSTRATIVA PARA SA 6)

Situação nos inícios de 2007

Não exaustiva

Situação nos inícios de 2007

Não exaustiva

Atrasada em relacão ao plano

Atrasada mas com
posibilidade de recuperacao
Dentro do prazo/ou adiantada

Estudos pós-
registro / extensão
do registro

Investigação
básica

Desenvolvim.
de productos

NO. DE ANOS DESDE O INICIO DO PROJECTO

Research on scale-up of
intervention/strategy

Intervention/strategy
recommended for use,
guidelines developed

Refined intervention / strategy;
further evaluation as required

Evaluation/validation of
intervention/strategy and its cost-
effectiveness in real life settings

Exploratory research to
identify possible solutions

Problem / situation analysis
(definition of research questions)

FA
SE

 D
O

 P
R

O
G

R
AM

A

Basic
research Discovery Real-life

Evaluation
Product
Development

Intervention
Development

Research for
Access

Upstream Downstream

NO. DE ANOS DESDE O INICIO DO PROJECTO

1 2 3 4 5 6

• Dx Home Mgmt
Malaria
• Elimination with
Ivermectin

Incentive policies

Urban LF India

Urban LF Africa

VL case
management

RAPLOA

Investigação para identificar
soluções possíveis

Análise de problemas/
situações (definição de
questões de investigação)

Anterior Ulterior

1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6

• Dx tratamento
paludismo a domicilio

• Eliminação com
Ivermectin

Políticas
incentivas

LF urbana na
India

LF urbana
na Africa

Gestão de
casos de VL

• ACT Tratamento do
paludismo domicilio

• CDI

RAPLOA

Desenvolvim.
de product.

DescobertaInvestigação
básica

Desenvolvim.
de intervenc.

Avaliação em.
Condic. reais

Investigação
para acesso

Atrasada mas com possibilidade
de recuperação

Atrasada em relação oa plano

Dentro do prazo/ou adiantada

Situação nos inícios de 2007

Não exaustiva

ESTRUTURA PARA MONITORIZAÇÃO DE METAS DE INVESTIGAÇÃO ULTERIOR (ILUSTRATIVA PARA SA 9,10 E 11)

Intervenção/estratégia
introduzida para controlar e 
implementada à escala

Investigação sobre expansão
da intervenção / estratégia

Intervenção/estratégia
recomendada,
desenvolvimento de directivas

Avaliação/aprovação de 
intervenções/estratégias e seu
custo-eficácia em contextos reais

Intervenção/estratégia
melhorada; se necessário,
avaliação suplementar

Concepção e pré-teste de
intervenções/estratégias
novas/melhoradas potenciais

Research on scale-up of
intervention/strategy

Intervention/strategy
recommended for use,
guidelines developed

Refined intervention / strategy;
further evaluation as required

Evaluation/validation of
intervention/strategy and its cost-
effectiveness in real life settings

Exploratory research to
identify possible solutions

Problem / situation analysis
(definition of research questions)

FA
SE

 D
O

 P
R

O
G

R
AM

A

Basic
research Discovery Real-life

Evaluation
Product
Development

Intervention
Development

Research for
Access

Upstream Downstream

NO. DE ANOS DESDE O INICIO DO PROJECTO

1 2 3 4 5 6

• Dx Home Mgmt
Malaria
• Elimination with
Ivermectin

Incentive policies

Urban LF India

Urban LF Africa

VL case
management

RAPLOA

Investigação para identificar
soluções possíveis

Análise de problemas/
situações (definição de
questões de investigação)

Anterior Ulterior

1 2 3 4 5 61 2 3 4 5 6

• Dx tratamento
paludismo a domicilio

• Eliminação com
Ivermectin

Políticas
incentivas

LF urbana na
India

LF urbana
na Africa

Gestão de
casos de VL

• ACT Tratamento do
paludismo domicilio

• CDI

RAPLOA

Desenvolvim.
de product.

DescobertaInvestigação
básica

Desenvolvim.
de intervenc.

Avaliação em.
Condic. reais

Investigação
para acesso

Atrasada mas com possibilidade
de recuperação

Atrasada em relação oa plano

Dentro do prazo/ou adiantada

Situação nos inícios de 2007

Não exaustiva

Situação nos inícios de 2007

Não exaustiva

ESTRUTURA PARA MONITORIZAÇÃO DE METAS DE INVESTIGAÇÃO ULTERIOR (ILUSTRATIVA PARA SA 9,10 E 11)

Intervenção/estratégia
introduzida para controlar e 
implementada à escala

Investigação sobre expansão
da intervenção / estratégia

Intervenção/estratégia
recomendada,
desenvolvimento de directivas

Avaliação/aprovação de 
intervenções/estratégias e seu
custo-eficácia em contextos reais

Intervenção/estratégia
melhorada; se necessário,
avaliação suplementar

Concepção e pré-teste de
intervenções/estratégias
novas/melhoradas potenciais

44.



Plano de trabalho do TDR 2008-2013 

MONITORIZAÇÃO DOS SECTORES DE ACTIVIDADE

Os parâmetros de apoio ao impacto provisório do TDR também foram traçados nos onze sectores 
de actividade para indicar os que são responsáveis em primeiro lugar por assegurar que o TDR 
atinge o seu impacto alvejado (notar que esta cartografia indica responsabilidade unicamente
primária pois cada um dos sectores de actividade tem responsabilidades ligadas a gestão 
estratégica e autonomia e da mesma maneira, os sectores de actividade de gestão estratégica e
autonomia contribuirão directamente para a realização dos objectivos dos outros sectores de
actividade). Esta cartografia dos sectores de actividade é ilustrada a seguir. 

SA 1 SA 2 SA 3 SA 4 SA 5 SA 6 SA 7 SA 8 SA 9 SA10 SA 11

1. Gestão estratégica
1. Consenso mundial sobre necessidades de investigação prioritárias
2. Acesso equitativo informação sobre investigação no campo saúde
3. Maior empenho por parte de instituições/redes

2. Autonomia
4. Investigação qualidade dirigida por cientistas e instituições de DEC
5. Redes regionais sustentáveis de investigação e conhecimentos
6. Negociações eficazes parcerias em invest. levadas a cabo por DEC

3A. Inovação para descoberta e desenvolvimento de productos
7. Pistas prometedoras identificadas e transferidas para parcerias
8. Estabelecimento eficaz de redes de inovação norte-sul
9. Produto de investigação e desenvolvimento por instituições de DEC

3B. Desenvolvimento e avaliação de intervenções em contextos reais
10. Provas de segurança e eficácia de ferramentas em condições reais
11. Meios e estratégias de intervenção eficazes para doenças descuradas
12. Estratégias de eliminação e vigilância de boa relação custo-eficácia

3C. Investigação sobre implementação para acesso a intervenções
13. Estratégias integradas para intervenção ou entrega em grande escala
14. Estratégias de boa relação custo-eficácia para aumento intervenções
15. Desenvolvimento da investigação dentro dos programas de controlo
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CARTOGRAFIA DE QUINZE PARÂMETROS DE APOIO AO IMPACTO PROVISÓRIO POR SECTORES DE ACTIVIDADE

SA 1 SA 2 SA 3 SA 4 SA 5 SA 6 SA 7 SA 8 SA 9 SA10 SA 11

1. Gestão estratégica
1. Consenso mundial sobre necessidades de investigação prioritárias
2. Acesso equitativo informação sobre investigação no campo saúde
3. Maior empenho por parte de instituições/redes

2. Autonomia
4. Investigação qualidade dirigida por cientistas e instituições de DEC
5. Redes regionais sustentáveis de investigação e conhecimentos
6. Negociações eficazes parcerias em invest. levadas a cabo por DEC

3A. Inovação para descoberta e desenvolvimento de productos
7. Pistas prometedoras identificadas e transferidas para parcerias
8. Estabelecimento eficaz de redes de inovação norte-sul
9. Produto de investigação e desenvolvimento por instituições de DEC

3B. Desenvolvimento e avaliação de intervenções em contextos reais
10. Provas de segurança e eficácia de ferramentas em condições reais
11. Meios e estratégias de intervenção eficazes para doenças descuradas
12. Estratégias de eliminação e vigilância de boa relação custo-eficácia

3C. Investigação sobre implementação para acesso a intervenções
13. Estratégias integradas para intervenção ou entrega em grande escala
14. Estratégias de boa relação custo-eficácia para aumento intervenções
15. Desenvolvimento da investigação dentro dos programas de controlo
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CARTOGRAFIA DE QUINZE PARÂMETROS DE APOIO AO IMPACTO PROVISÓRIO POR SECTORES DE ACTIVIDADE

2008
Specific ObjectiveMonitoring Metrics# Status

SA 6

2008
Specific ObjectiveMonitoring Metrics# Status

SA 7

2008
Specific ObjectiveMonitoring Metrics# Status

SA 8

2008
Specific ObjectiveMonitoring Metrics# Status

SA 9

2008
Specific ObjectiveMonitoring Metrics# Status

2008
Specific ObjectiveMonitoring Metrics# Status

SA 11

2008
Specific ObjectiveMonitoring Metrics# Status

SA 1

2008
Specific ObjectiveMonitoring Metrics# Status

SA 2

2008
Specific ObjectiveMonitoring Metrics# Status

SA 3

2008
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Cartão de resultados do impacto interino do TDR

Esta cartografia permitirá a descida dos indicadores de monitorização provisória do TDR para um 
‘quadro de indicadores’ a
nível de sector de 
actividade individual e 
assegurar sempre ligações
dos objectivos dos 
sectores de actividade 
com os escopos 
estratégicos globais do
TDR. Além disso, é provável 
que cada sector de actividade tenha
indicadores de monitorização específicos à 
natureza dos projectos de que se ocupa. Como
parte do planeamento de transição, serão elaborados 
quadros para cada um dos onze sectores de actividade. 
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6. FINANCIAMENTO

NECESSIDADES DE RECURSOS

O orçamento anual do TDR é actualmente de 50 milhões de US$ como se vê no seu orçamento bienal
para 2006-2007 de 100 milhões de US$. Durante os próximos seis anos, à medida que a estratégia se
tornar completamente operacional, o TDR
prevê um aumento de ~8% da taxa de 
crescimento anual resultando num
orçamento de 80 milhões de US$ (o que
significa um orçamento de 162 milhões de 
US$ para o biénio 2012-2013). Manter um
portefólio de actividades que gera liderança
em gestão e autonomia e que também tem
um número importante de sectores de 
actividade para tratar de prioridades em
investigação descuradas exigirá um aumento
desta importância. O aumento anual do 
orçamento é causado principalmente pelas 
despesas de funcionamento e de pessoal dos
sectores de actividade de gestão estratégica,
autonomia e investigação sobre prioridades descuradas (~9%) e até um certo ponto por despesas gerais (se
o fundo de inovação de 1-2 milhões de US$ considerado em ‘despesas gerais e outras’ no gráfico junto for
excluído, o aumento em despesas gerais é de ~6%).
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O TDR tenciona gerir o seu portefólio de sectores de actividade de maneira activa incluindo e 
substituindo sectores de actividade, e transferindo projectos vitais dentro dos sectores de actividade para
assegurar a melhor utilização dos recursos. Os recursos necessários para os sectores de actividade estão 

indicados no gráfico (à es-
querda) e no quadro (mais
adiante). Uma grande parte
do aumento inicial do 
orçamento de 2007 a 2008-
2009 resulta da expansão 
rápida para o sector da gestão
estratégica (SA 1). Assim, o
aumento entre 2008-2013 é o 
resultado de um aumento
constante no sector de
autonomia (SA 2), a
introdução planeada para
2009 do sector de actividade 4
(desenvolvimento de produtos
em países com doenças

endémicas), a introdução de um outro sector de actividade em 2011 que será baseado em grande parte em 
informação graças à função de gestão estratégica, e outro aumento devido a vários outros sectores de
actividade no âmbito da função de investigação em prioridades descuradas. Tal como discutido na secção
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4 de gestão dos sectores de actividade (páginas 15 e 16), é difícil de prever a sincronização da retirada de
sectores de actividade. Actualmente, não está previsto retirar nenhum sector de actividade nos próximos
seis anos, mas nos quatro anos seguintes vários deles poderão vir a ser retirados. Tipicamente, os sectores
de actividade necessitam de um orçamento de 2-6 milhões de US$ por ano, podendo em certos casos,
quando em plena actividade, subir a 10 milhões de US$ por ano. Se os orçamentos dos sectores de
actividade excedem este valor significa que provavelmente atingiram um nível de funcionamento que
justificaria o desvio de algumas ou de todas as suas actividades para outra organização/parceria
pública/privada (e.g. sector de actividade 3: descoberta de pistas para medicamentos aproxima-se de tal 
nível). Em outros sectores de actividade, prevê-se um declínio em necessidades de recursos próximo do
fim de 2013 indicando que poderão ser terminados pouco depois e substituídos por novos sectores de
actividade (e.g. sector de actividade 10: eliminação de leishmaniose visceral; sector de actividade 5: 
intervenções inovadoras para controlo de vectores; sector de actividade 11: intervenções integradas de
base comunitária).

Orçamento para 2008-2013

Orçamento em milhões de US$
SA Nome do sector de actividade (SA) 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Gestão estratégica 4.6 5.8 5.1 5.8 5.3 5.5
2 Autonomia 8.1 8.7 10.1 10.7 10.9 10.9
3 Descoberta de pistas para medicamentos 5.7 6.5 7.9 10.2 10.9 10.9

4 Inovação para desenvolvimento de produtos 
em DEC 0.0 1.4 3.0 3.8 5.3 6.6

5 Intervenções inovadoras controlo de vector. 3.4 3.5 3.5 3.3 2.4 1.3

6
Desenvolvimento de  medicamentos e 
avaliação para helmintíase e outras doenças 
tropicais descuradas 2.4 3.0 4.4 6.3 7.9 5.9

7 Diagnósticos acessíveis de qualidade garant. 5.6 6.0 6.7 7.4 7.8 8.3

8 Indicação para política de tratamento do
VIH e infecção tuberculosa concomitante 6.0 6.8 6.2 5.6 4.6 4.5

9 Indicação para política e acesso antipalúdic. 4.8 4.8 5.0 5.6 5.6 5.6
10 Eliminação de leishmaniose visceral 2.4 2.3 2.4 2.1 2.0 1.4
11 Intervenções integradas de base comunitária 3.4 3.7 4.0 2.9 2.1 1.3

Novo sector de actividade (SA) 3.0 3.8
Coordenação dos SA 3-11* 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Orçamento total dos SA 46.7 52.9 58.6 63.9 68.0 66.1

Outras actividades** 2.0 2.2 1.8 2.3 2.8 2.8
Despesas gerais 8.4 8.8 9.5 10.0 10.6 11.4

Orçamento anual total 57.1 63.9 69.8 76.1 81.4 80.2

* Unicamente despesas com pessoal
** Inclui política e desenvolvimento do portefólio, fundo de inovação e projectos em curso 

Esta taxa de crescimento do orçamento visado é modesta mas necessária. O orçamento pode ser
gerido com uma escolha judiciosa e privilegiada de sectores de actividade que podem crescer nos
primeiros anos e depois serem suplementados e/ou substituídos por outros sectores de actividade. No
caso dos recursos financeiros disponíveis não serem suficientes para financiar todos os sectores de 
actividade, será feita uma classificação, segundo o critério de entrada, dos sectores de actividade
propostos e/ou actividades essenciais dentro de sectores de actividade sobre necessidades dos países
com doenças endémicas, investigação descurada, impacto esperado, valor acrescentado, vantagem,
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liderança de países com doenças endémicas, disponibilidade de recursos e um plano de acção sólido. 
Esta classificação fornecerá uma base objectiva para dar prioridade a possíveis sectores de actividade
e para tomada de decisões sobre os sectores de actividade a lançar e a retardar ou cancelar. Em
relação a decisões importantes sobre orçamento, tal como sublinhado na secção sobre gestão de 
sectores de actividade, as propostas do secretariado do TDR são estudadas pela Comissão Consultiva
Científica e Técnica (STAC) para decisão pelo Conselho Conjunto de Coordenação (JCB). A decisão
consciente de retardar o lançamento do sector de actividade 4 (inovação para desenvolvimento de
produtos em países com doenças endémicas) para o ano 2009, com base na necessidade de mais
trabalho preparatório, é um exemplo de tal prioridade no plano de actividades actual. Além disso,
para o caso de não ser possível obter o aumento orçamental requerido para implementação total do
plano de actividades, o TDR classificou em cada sector de actividade as prioridades de objectivos
específicos. O resultado é que, evidentemente, certos objectivos não seriam atingidos.

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS

A visão e estratégia do TDR identifica uma série de actividades alvejadas que, devidamente realizadas,
terão um impacto importante para a saúde. Ao avançar como um facilitador de investigação inovadora e 
necessária no campo da saúde, o TDR enfocará a mobilização de recursos em dinheiro e em géneros
para as actividades dos seus parceiros assim como para as suas próprias actividades. Contudo, esta 
secção ocupar-se-á unicamente dos fundos movimentados pelo TDR para que o Programa concretize a
sua visão e implemente toda a sua estratégia.

Com o apoio da OMS e outras organizações co-patrocinadoras e partes interessadas, a procura de
fundos será feita a dois níveis importantes. O primeiro nível não será atribuído especificamente e 
apoiará o Programa na sua totalidade. O segundo nível de financiamento será a nível de sector de 
actividade. Acreditamos que o conceito de sector de actividade leva a comunicação directa sobre o valor 
das actividades de investigação implicadas e os sectores de actividade serão habilitados a angariar
fundos de maneira activa. 

Foram identificadas três fontes importantes de fundos: sector governamental e sector público
internacional; sector organizações caritativas/ONG e sector privado. 

Como programa baseado no sector público, com uma estratégia dirigida em primeiro lugar para os
objectivos do sector público, as contribuições de organizações governamentais e intergovernamentais
estão no centro da base de recursos do TDR que pensa manter uma grande dependência neste sector e
dele obter um nível de apoio de 70%. 

O significado e a importância do sector caritativo/ONG, tanto como partes interessadas no sentido mais
vasto, como partes colaboradoras podendo assistir a sessões do Conselho Conjunto de Coordenação e 
como contribuintes e/ou prestadores de apoio técnico e/ou científico ao Programa Especial, são 
grandemente apreciados e reconhecidos. Podem também frequentemente ser parceiros em actividades 
de investigação e conjuntamente com o TDR financiar estas actividades. Reconhecendo que a maior
parte das contribuições deste sector serão provavelmente designadas contribuições, procurar-se-á
garantir fundos ao nível de sector de actividade. Será estabelecido um alvo para 20% de financiamento
deste sector. 

O TDR continua a beneficiar de boas acções recíprocas com a indústria e o sector privado e procurará
melhorar esta situação através de financiamento contínuo pelo sector privado, de acordo com as 
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directivas da OMS. Também vemos uma oportunidade para obter fundos de entidades privadas assim 
como de corporações. Para este sector será estabelecido um alvo de 10% de financiamento.
directivas da OMS. Também vemos uma oportunidade para obter fundos de entidades privadas assim 
como de corporações. Para este sector será estabelecido um alvo de 10% de financiamento.

Este plano de mobilização de recursos implica que, enquanto o TDR procurará activamente uma maior
percentagem de financiamento por parte de fontes dos sectores privado e organizações caritativas/ONG 
(tal como se vê no gráfico a seguir sobre a proporção relativa estimada de fontes de fundos em 2007 e 
2013), ainda haverá necessidade de obter recursos suplementares importantes junto de fontes do sector 
público governamental e internacional. Dada a importância das fontes de financiamento do sector
público, o TDR projecta voltar a obter o empenho de antigos contribuintes (além de manter os actuais 
nesta categoria) e recrutar novos, incluindo de países com doenças endémicas. Por fim, também
projecta monitorizar activamente a sua eficiência em angariação de fundos graças a indicadores visados 
tal como % de taxa de renovação de fontes de financiamento para assegurar aderência ao plano de 
mobilização de recursos. 

Este plano de mobilização de recursos implica que, enquanto o TDR procurará activamente uma maior
percentagem de financiamento por parte de fontes dos sectores privado e organizações caritativas/ONG 
(tal como se vê no gráfico a seguir sobre a proporção relativa estimada de fontes de fundos em 2007 e 
2013), ainda haverá necessidade de obter recursos suplementares importantes junto de fontes do sector 
público governamental e internacional. Dada a importância das fontes de financiamento do sector
público, o TDR projecta voltar a obter o empenho de antigos contribuintes (além de manter os actuais 
nesta categoria) e recrutar novos, incluindo de países com doenças endémicas. Por fim, também
projecta monitorizar activamente a sua eficiência em angariação de fundos graças a indicadores visados 
tal como % de taxa de renovação de fontes de financiamento para assegurar aderência ao plano de 
mobilização de recursos. 
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JUSTIFICAÇÃO DE RECURSOSJUSTIFICAÇÃO DE RECURSOS

O crescimento previsto do orçamento é essencial para o TDR implementar eficazmente a sua nova
estratégia, atingir o impacto esperado no esforço mundial de investigação, promover a liderança dos países
com doenças endémicas em investigação e realizar resultados vitais de investigação valiosos para o 
controlo de doenças infecciosas em populações pobres, tal como definido na sua declaração de nova visão.

Foi pedido ao TDR para assumir um novo papel importante em gestão estratégica para investigação sobre 
doenças infecciosas da pobreza, com o objectivo de ajudar a elaborar um consenso mundial sobre
prioridades de investigação, facilitar a harmonização de actividades de investigação entre parceiros e
reforçar a troca e a utilização de informações sobre investigação. A gestão estratégica será árdua exigindo
grande trabalho no terreno, actividades de gestão de conhecimentos e reuniões consultivas para análise de
necessidades, estabelecimento de prioridades e harmonização que ultrapassam muito o alcance das 
actividades correntemente financiadas pelo TDR. As expectativas entre parceiros em países com doenças
endémicas e no norte sobre o novo papel de gestão estratégica do TDR são muito grandes, e para
responder a tais expectativas há necessidade de aumentar de maneira importante o trabalho e os fundos.
Como área prioritária, espera-se um aumento rápido dos recursos mesmo durante os primeiros anos do
plano, o que representa mais de 50% do aumento de fundos pedido para o biénio 2008-2009 e 20% do
aumento durante seis anos. 

A evolução do reforço das capacidade em investigação para a autonomia, e a passagem correspondente
da capacitação tradicional em investigação a reforço das capacidades para liderança em investigação por 

49.



TDR/GEN/07.1/PT/Rev.1

cientistas de países com doenças endémicas, também implica novas actividades tais como apoio para
excelência em investigação, melhores práticas e liderança em estabelecimento de prioridades. O
desenvolvimento de um potencial de acção para investigação sempre foi uma actividade importante e 
bem sucedida do TDR recebendo uma parte substancial do seu orçamento. Para 2008, o orçamento para 
autonomia corresponde aproximadamente ao orçamento planeado para reforço da capacidade de 
investigação em 2007. Contudo, procuramos aumentar esta área em 30% até 2013. 

Tal como no passado, a principal quota-parte do orçamento irá para apoio a projectos de investigação
específicos. Sob a nova estratégias, estes serão empreendidos por um número limitado de sectores de 
actividade dirigidos para prioridades de investigação que procuram resolver lacunas cruciais no esforço
mundial de investigação sobre doenças infecciosas. Tais lacunas em investigação precisam de ser
preenchidas para que o esforço colectivo mundial em investigação tenha o impacto desejado sobre 
doenças infecciosas ligadas à pobreza. 

Graças a análises e consultas e estudo técnico pela Comissão Consultiva Científica e Técnica (STAC), 
foram identificadas oito áreas vitais de investigação para início do sector de actividade até 2008.  São
áreas onde o TDR tem uma grande vantagem comparativa e que se apoiam no seu portefólio existente.
Vão desde descoberta de medicamentos para alimentar os canais de desenvolvimento de medicamentos
de várias organizações, a investigação sobre estratégias para melhor acesso de populações pobres a
intervenções. O início de um outro sector de actividade (SA 4) orientado para promoção de inovações 
para desenvolvimento de produtos em países com doenças endémicas está previsto para 2009, e um
outro sector de actividade, baseado em análise e resultado da função de gestão estratégica mais
discussão e aprovação pela Comissão Consultiva Científica e Técnica (STAC) e o Conselho Conjunto 
de Coordenação (JCB), para 2011. Estes dois sectores de actividade suplementares representarão 37% 
do aumento do orçamento até 2013. O TDR considera que este nível de actividade é necessário para
continuar a ter uma influência muito importante na investigação mundial e poder contribuir de maneira
significativa para a visão aprovada pelas suas partes interessadas.

Em resumo, dos cerca de 30 milhões de US$ de aumento do orçamento previsto entre 2007 e 2013, 
descontando as despesas gerais, cerca de 20% são para gestão estratégica, 10% para autonomia, 37% 
para entrada de dois sectores de actividade suplementares e 33% para aumento de recursos destinados a 
gerir e aumentar colectivamente os oito sectores de actividade iniciais sobre investigação, o que
representa um conjunto de actividades com prioridade e orientação. 

Os sectores de actividade sobre investigação serão geridos de maneira profissional e prática. Para cada
um, existe um plano de actividade detalhado que define claramente os produtos a fornecer e os prazos, e
os recursos humanos e financeiros requeridos. Esta abordagem de definição desde o início de todos os
recursos requeridos para levar um importante empreendimento de investigação a uma conclusão bem
sucedida e atempada, é um elemento chave do novo modelo de actividades do TDR. Reconhece que 
procurar realizar muitas actividades com recursos limitados atrasa o progresso da investigação em todo
o portefólio. Também tem custos com oportunidades indirectas perdidas e aumento de despesas gerais
quando múltiplos projectos mais pequenos têm de ser geridos, cada um provocando um impacto cada 
vez mais limitado. O novo modelo de actividades evita o orçamento insuficiente, e isto explica, tal 
como acima indicado, uma parte do aumento adicional do orçamento.

A nova abordagem também implica que, se parecer improvável a disponibilidade dos recursos 
necessários, o TDR procederá ao adiamento ou cancelamento de um sector de actividade em vez
de tentar trabalhar com um orçamento inadequado que não poderá assegurar realizações dentro
de um prazo apropriado. Evidentemente que o resultado será que certos objectivos não serão 
atingidos.
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7. MODELO DE FUNCIONAMENTO 

ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO

Para implementar a nova estratégia, o TDR propõe reestruturar o seu modelo de funcionamento e
alinhar a sua estrutura de organização e os processos de apoio de acordo com os seus três objectivos
estratégicos. Segundo a estrutura revista, quatro áreas de funcionamento estão ligadas ao escritório do
director incluindo: (i) Gestão estratégica (SA 1), (ii) Autonomia (SA 2), (iii) Investigação sobre
necessidades prioritárias
descuradas (SA 3 a 11) 
mais, como parte integrante 
da organização, (iv) uma 
pequena equipa de Porte-
fólio de Política e Desen-
volvimento que será
responsável pela monito-
rização dos indicadores e 
gestão do ‘fundo de
inovação’. O escritório do
director seria apoiado pelos serviços tradicionais de Comunicação, Relações Externas e
Administração, Gestão de Programa e Alianças Estratégicas. Encargos e responsabilidades serão 
claramente estabelecidos na estrutura de organização proposta, a qual também irá favorecer um 
espírito empreendedor. Cada sector de actividade terá recursos claramente consagrados permitindo
assim um melhor enfoque em objectivos declarados e actividades visadas. Como parte da estrutura 
revista, o TDR terá de aumentar os seus níveis de pessoal a uma taxa anual de ~6% dos níveis 
actuais de ~85 para ~120 até 2013..
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ESTRUTURA DE GOVERNO

STAC, JCB e Comissão Permanente

Em 1978, o TDR foi estabelecido como um Programa Especial co-patrocinado, a ser governado por
um Conselho Conjunto de Coordenação (JCB). Este Conselho é constituído por: (i) 12 países com
doenças endémicas eleitos pelas seis comissões regionais da OMS e essencialmente representados
pelos ministérios da saúde; (ii) 12 países contribuindo com recursos, representados essencialmente
por organizações de desenvolvimento; (iii) 6 outras partes cooperantes7 e (iv) as 4 organizações co-
patrocinadoras. Outros países contribuindo para ou apoiando o Programa, ou directamente afectados
pelas doenças cobertas pelo TDR, assim como organizações intergovernamentais e sem fins 
lucrativos prestando apoio financeiro, técnico e/ou científico ao TDR, podem assistir às sessões do
JCB como observadores, mantendo assim as operações do JCB públicas e transparentes.

JCB
Co-

Special Programme
Coordinator

Standing Committee STAC

JCB
Co-patrocinadores, contribuintes para recursos

representantes regionais, outros

Comissão Permanente STAC

Director e Secretariado

OMS
Organização executora

Coordenador do Programa
Especial

JCB
Co-

Special Programme
Coordinator

Standing Committee STAC

JCB
Co-patrocinadores, contribuintes para recursos

representantes regionais, outros

Comissão Permanente STAC

Director e Secretariado

OMS
Organização executora

Coordenador do Programa
Especial

O JCB apoia-se numa Comissão Consultiva Científica e Técnica (STAC) composta de especialistas
reconhecidos a nível mundial, por exemplo, directores de institutos ou conselhos de investigação, que
aconselham regularmente os seus governos e outras organizações sobre questões de investigação e 
saúde. Esta Comissão procede anualmente a uma análise científica do Programa e presta 
aconselhamento sobre estratégia. 

Uma Comissão Permanente, composta das quatro organizações co-patrocinadoras (UNICEF, PNUD, 
Banco Mundial e OMS), analisa a gestão global do Programa. Recentemente, reforçaram-se as ligações 
entre os diversos ramos de governo, convidando o presidente e o vice-presidente do JCB e o presidente
da STAC a assistir às reuniões da Comissão Permanente numa base ex-oficio, para facilitar a
comunicação e o diálogo entre os vários órgãos directivos do TDR. Isto reforçou a comunicação e o
diálogo, incluindo com a OMS, e facilitou a administração e gestão do programa. Agora, está a avaliar-

7   As partes cooperantes são: a) governos contribuindo com recursos, governos contribuindo com apoio técnico e/ou 
científico, ou governos cujos países são directamente afectados por doenças abordadas pelo TDR; b) organizações
intergovernamentais e outras com fins não lucrativos contribuindo com recursos ou prestando apoio técnico e/ou
científico ao TDR.
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se a possibilidade de convidar outros membros do JCB a assistir regularmente a estas reuniões dentro da 
mesma base. Estão a desenvolver-se medidas para reforçar a eficiência da estrutura de governo e o 
empenho e representação dos países com doenças endémicas.

Este modelo deu ao TDR poder de reunião, legitimidade e acesso a competências e conhecimentos
mundiais em inúmeras disciplinas e sectores durante os últimos 30 anos. Enquanto a estrutura
fundamental do modelo deve continuar pertinente no contexto da estratégia revista, o TDR procura 
actualmente determinar a maneira de reforçar as interacções com STAC e JCB.

Ligações estratégicas com a OMS e outras organizações co-patrocinadoras

O TDR é patrocinado conjuntamente por UNICEF, PNUD, Banco Mundial e OMS, e os laços que os 
unem serão reforçados. É com a OMS que os laços são mais estreitos e mais importantes. O TDR é 
administrado e implementado pela OMS que actua como organização executora.

OMS

O TDR beneficia imenso da sua associação com a OMS. A competência desta organização na luta
contra doenças ajuda a definir as prioridades em investigação e a traduzir em política os resultados. O
pessoal do TDR tem acesso aos escritórios e estruturas de apoio da OMS nas regiões e nos países, e 
através de tais estruturas, aos ministérios da saúde. A OMS beneficia das competências do TDR no
campo da investigação e dos resultados das suas parcerias que forneceram informações para o 
desenvolvimento de meios e estratégias de intervenção para vários programas de luta contra doenças
infecciosas. A investigação realizada pelo TDR graças a sectores de actividade distintos facilitará
interacções futuras com departamentos da OMS de controlo de doenças, tanto a nível mundial como
de região. Entre o TDR e tais departamentos estão a ser elaborados documentos definindo objectivos
comuns e mecanismos de cooperação.

Especificamente, o TDR tenciona assegurar maior influência regional na sua política e estratégia
graças a:

� A participação no conselho de administração do TDR, o Conselho Conjunto de Coordenação
(JCB), de membros do JCB escolhidos pelas comissões regionais da OMS, será apoiada mais
fortemente de maneira a representar os interesses da região, e as reuniões da comissão
regional serão formalmente utilizadas para apresentação anual de informações sobre as
actividades do TDR.

� Os laços estratégicos do TDR com as sedes regionais da OMS e os laços regionais com os
co-patrocinadores do Programa e os contactos de organizações de desenvolvimento serão
reforçados.

� A Comissão Consultiva Científica e Técnica do TDR, que analisa anualmente o Programa e 
que proporciona orientação estratégica, irá interagir com as comissões consultivas regionais
da OMS sobre investigação no campo da saúde. Estas comissões são compostas de cientistas
proeminentes que podem ajudar a avaliar necessidades e oportunidades em investigação nas
diferentes regiões.

A OMS está a elaborar uma estratégia de investigação que irá facilitar uma melhor coordenação de 
actividades de investigação no âmbito da Organização, com o TDR a desempenhar um papel
importante. A OMS deu recentemente maior prioridade à investigação e no seu Décimo Primeiro
Programa Geral de Trabalho (206-2015) definiu-se como uma organização que procura “utilizar os
frutos da ciência e da tecnologia” e define uma das suas seis funções essenciais como “modelando a
agenda de investigação e estimulando a criação, aplicação e divulgação de conhecimentos valiosos.”
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Isto corresponde à nova estratégia do TDR e ao seu enfoque em autonomia. Prevê-se que as
actividades associadas a gestão e autonomia serão cada vez mais fundamentais para o papel da OMS
no campo da investigação e que não haverá dificuldade em ligar de maneira eficaz as actividades do 
TDR à estratégia futura da OMS.

Outras organizações co-patrocinadoras

As organizações co-patrocinadoras irão aumentar o seu apoio e o recurso ao TDR, e serão
desenvolvidas mensagens de significado e valor comuns para o TDR e as organizações. Em 
particular, haverá maior coordenação e acção em relação a sensibilização mundial para pesquisa sobre
doenças infecciosas ligadas à pobreza e para o TDR como Programa Especial. Isto será alargado para
reforçar mais o apoio à angariação de fundos quando for de importância vital apelar para a influência
do Banco Mundial sobre as instituições financeiras ou para o poder de mobilização do UNICEF. As
organizações co-patrocinadoras irão desenvolver o seu papel de apoio ao TDR e assumir os
empenhos necessários.

O TDR irá melhorar os seus laços operacionais com a investigação e actividades estrategicamente
relacionadas nas organizações co-patrocinadoras, investigando papéis mais visíveis em investigação,
gestão estratégica e autonomia em investigação para esta rede única de organizações internacionais. A
este respeito, o TDR e as organizações co-patrocinadoras estão a elaborar documentos definindo
objectivos comuns e mecanismos de cooperação para que o TDR possa harmonizar melhor as suas
actividades com as suas necessidades.

Isto será mais evidente a nível regional com apoio directo e relevante para investigação sobre
implementação e intervenção e política apropriada de investigação e reforço das capacidades.
Considera-se que estes empenhos também irão beneficiar as actividades do TDR dado enfocarem
questões plurissectoriais, alargando assim o impacto da investigação no campo da saúde.
Correctamente posicionado, o TDR poderia tornar-se o instrumento de investigação da OMS e das
suas outras organizações co-patrocinadoras no campo das doenças infecciosas.

GESTÃO DAS ALTERAÇÕES 

À medida que o TDR passa para este modelo de funcionamento revisto, mais adaptado aos seus
objectivos estratégicos, será indispensável assegurar uma atenção especial à gestão das 
alterações. Em geral, quando as organizações procuram reforçar os seus resultados, há
tipicamente nove dimensões de alteração que precisam de receber prioridade. Estas dimensões
estão relacionadas com (i) alinhamento, (ii) execução e (iii) renovação.

Durante os últimos 12 meses, e como parte do exercício para determinação da visão e estratégia,
o TDR concentrou-se nas dimensões de alinhamento dos resultados de organização. No contexto
de um meio externo em mutação, proporcionou nova direcção e instalou novas posições de
liderança para apoiar este processo. Para continuar durante os próximos 12 meses, o TDR 
precisaria de dar prioridade aos aspectos de execução de gestão das alterações: (i) instalação de 
processos para coordenação e controlo, (ii) reforço dos níveis de capacidades e competências,
(iii) instalação de mecanismos de monitorização para assegurar responsabilidade e (iv) motivação
activa do pessoal e comissões científicas. 
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O modelo de sector de actividade facilitará uma estrutura de gestão uniforme para actividades no
TDR. Cada sector de actividade terá uma comissão consultiva e um gestor do TDR com pessoal
associado, responsável pelo seu funcionamento científico e técnico. As comissões devem
aconselhar sobre a estratégia do sector de actividade, e rever actividades e projectos de 
investigação tanto estratégica como tecnicamente. Por sua vez, as suas acções e resultados serão 
analisados anualmente pela Comissão Consultiva Científica e Técnica do TDR. 

A introdução do modelo de sector de actividade como o principal modo de funcionamento para o
TDR proporcionará uma oportunidade importante para voltar a organizar e simplificar os seus 
procedimentos administrativos. Delegar a autoridade ao gestor do sector de actividade para 
tomada de decisões de rotina, optimizar e simplificar procedimentos administrativos e a
utilização eficiente da tecnologia de informação para automatizar processos, integrar informação
administrativa e apoiar análise científica em linha irão acelerar de maneira importante o
processamento de propostas e contratos de investigação. O modelo de sector de actividade
também pode resultar em maior clareza e facilidade de interacção com parceiros externos. 

Como parte do plano de transição, o TDR irá definir os procedimentos, as comissões, as reuniões 
e os processos de aprovação para atingir os resultados expostos. Particularmente, serão definidas
as responsabilidades primárias e secundárias entre sectores de actividade orientados para
actividades de investigação específicas e os sectores de actividade de apoio de Gestão Estratégica
e Autonomia. O resultado será uma compreensão clara das responsabilidades em todos os 
sectores de actividade, o que assegurará uma coordenação eficaz e esforços não duplicados. 
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Níveis de capacidades/competências

Adoptar uma abordagem mais ‘prática’ exigirá o desenvolvimento de novas competências no
seio do TDR. A gestão de um sector de actividade exige elementos sólidos de estratégia, 
planeamento, coordenação, competências em negociação, gestão de pequenas equipas e
capacidade para ligar e integrar o sector de actividade no plano estratégico geral do TDR e o
meio internacional mais vasto. Além disso, devido a maior ênfase em projectos ulteriores
relacionados com intervenção e implementação de investigação, o TDR necessitaria de reforçar
as competências nestas áreas à medida que alarga o foco da sua investigação anterior.

Isto será levado em linha de conta ao desenvolver a futura estratégia em recursos humanos do 
TDR, o que pode implicar um certo número de escolhas tácticas como recrutamento de pessoal
com experiência adequada em gestão, competências em saúde pública, experiência em
negociações e, quando necessário, utilização de peritos externos como consultores. 

Responsabilidade

Para assegurar uma implementação eficaz da estratégia, é importante que os indicadores sejam 
monitorizados como parte integrante dos processos gerais de planeamento estratégico,
planeamento económico e orçamento. O ciclo do planeamento estratégico cobre um período de
dez anos com um controlo intermédio ao fim de 5 anos (i.e. JCB de 2012). Tal como se disse
anteriormente, os indicadores do impacto geral serão avaliados nessa altura com base numa
revisão externa (a apresentar 6 meses mais cedo em Dezembro de 2011), o que implica uma
avaliação qualitativa e quantitativa em relação à capacidade do TDR de proporcionar o impacto
geral desejado. Também se espera que esta verificação da estratégia de 10 anos do TDR vá 
influenciar o ciclo seguinte de planeamento económico, depois de 2013. Depois disso, o processo
seria repetido segundo um ciclo de seis anos. O orçamento continuaria a ser determinado numa
base de biénio, de acordo com o ciclo orçamental da OMS, e seria apresentado ao JCB seis meses
antes do início do biénio. Os indicadores provisórios seriam monitorizados mais regularmente
pela STAC e JCB numa base anual e mesmo mais regularmente no âmbito do TDR (exame todos
os seis meses). Prevê-se que este estudo regular dos resultados e do portefólio também será a 
ocasião de estudar a pertinência dos indicadores e a atribuição dos orçamentos aos diferentes
sectores de actividade para a segunda metade de cada biénio. A política do portefólio e a função
de desenvolvimento serão responsáveis por facilitar todo o processo e assegurar que, no âmbito
de cada sector de actividade, os indicadores pertinentes e a integração da desigualdade entre os 
sexos são monitorizados de maneira atempada e continuam alinhados com os objectivos 
estratégicos gerais do TDR. 
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Espera-se qu-se qu
actividade, a oportunidade empreendedora de gestão semi-autónoma de sectores de actividade e o
realce em orçamentos visados forneçam motivação reforçada ao pessoal do TDR e comissões
científicas. Como parte da Estratégia em Recursos Humanos do TDR, os resultados excepcionais
das equipas dos sectores de actividade serão constantemente reconhecidos graças a mecanismos
formais e informais.

actividade, a oportunidade empreendedora de gestão semi-autónoma de sectores de actividade e o
realce em orçamentos visados forneçam motivação reforçada ao pessoal do TDR e comissões
científicas. Como parte da Estratégia em Recursos Humanos do TDR, os resultados excepcionais
das equipas dos sectores de actividade serão constantemente reconhecidos graças a mecanismos
formais e informais.
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8. RISCOS IMPORTANTES E MECANISMOS DE REDUÇÃO 

Risco financeiro

O TDR estabeleceu a si próprio um alvo – a partir do nível actual de 2007, conseguir até 2013 
aumentar em ~8% o seu orçamento anual. Contudo, durante os últimos biénios, o TDR não 
recebeu fundos em sintonia com os seus planos estratégicos de mobilização de recursos e 
necessitaria de fundos adicionais para aproveitar oportunidades identificadas na sua estratégia.
Dada a natureza de sector público do seu programa, o TDR necessitaria de continuar a contar 
com as contribuições governamentais e intergovernamentais do sector público (70% dos fundos
alvejados) para atingir os seus objectivos em mobilização de recursos. A falta de apoio, poderia
limitar imenso a sua capacidade para atingir os seus objectivos estratégicos alvejados. Espera-se
que a clareza deste plano, baseado numa visão e estratégia apoiada pelos parceiros do TDR e o 
facto de colocar o TDR dentro da estrutura mundial de actividades, será suficiente para 
demonstrar ser um factor positivo para atingir os objectivos de financiamento. Para atenuar mais
este risco, e para complementar o financiamento pelo sector público, o TDR deveria procurar
activamente oportunidades de financiamento por outras vias tais como o sector privado e 
organizações filantrópicas. 

Risco científico 

Uma parte importante da investigação do TDR é dedicada ao desenvolvimento de estratégias e 
meios inovadores. Por exemplo, a descoberta e desenvolvimento de um novo medicamento
implica um risco inerente de não obter o produto desejado (segundo a experiência da indústria, 
em 10 medicamentos candidatos elaborados um só é homologado). Da mesma maneira, dada a
natureza hipotética da investigação em intervenção e implementação, há uma possibilidade de
resultados negativos (que em si mesmos podem ser benéficos em termos de impacto pois podem 
potencialmente poupar gastos importantes com cuidados de saúde em políticas mal orientadas). 
Consciente deste aspecto do risco científico inerente à natureza da sua investigação, o TDR irá
tomar medidas para monitorizar o progresso dos seus projectos para assegurar que os recursos 
são destinados aos projectos mais prometedores em atingir o impacto desejado, e terminar outros 
de maneira atempada. Com a participação de especialistas de renome e cuidado considerável, o
TDR reforçará a probabilidade da sua investigação científica atingir o impacto desejado. 

Risco ambiental

Enquanto o TDR procura alargar o seu papel graças a iniciativas de gestão e autonomia, certas
partes interessadas podem não aceitar que o TDR (ou qualquer outra organização sozinha) tome a
liderança em estabelecimento de prioridades de investigação para doenças infecciosas. Isto 
poderia tornar-se uma questão se o TDR, como um secretariado, for visto como estabelecendo ele 
próprio as prioridades. Assim, será importante tornar claro que o TDR só se ocupará de facilitar
um processo científico objectivo de análise de necessidades e oportunidades de investigação, e de 
identificar prioridades de investigação baseada em provas, e que esse processo terá a colaboração 
de todos os parceiros essenciais. Na verdade, o TDR será um veículo para desenvolvimento de
prioridades, não a fonte de prioridades. 

Da mesma maneira, o êxito do TDR em desenvolvimento de meios de intervenção 
(especialmente medicamentos) dependeria da sua capacidade para atrair a indústria e outras 
instituições académicas e de investigação a colaborar segundo os níveis requeridos (e.g. 
fornecendo medicamentos alvo provenientes de instituições académicas, fornecendo

58.



Plano de trabalho do TDR 2008-2013 

medicamentos gratuitos e outros meios de intervenção provenientes da indústria). Para atenuar 
este risco, o TDR pensa tirar vantagem da sua experiência em criar parcerias com vantagens para 
as duas partes.

Finalmente, a falta de infra-estruturas adequadas em países com doenças endémicas poderia
limitar o verdadeiro impacto da investigação sobre intervenção/implementação explorada pelo
TDR. Esta questão demonstra a razão pela qual o reforço das capacidades e o conceito de
autonomia estão no centro da visão e da missão do TDR e tais elementos estão integrados nas 
actividades dos sectores. O TDR também pensa tirar vantagem dos seus laços fortes com
programas de controlo, da presença da OMS na região e de actividades de gestão planeadas,
implicando ministérios da saúde, para assegurar avaliação segundo o processo devido e, onde
apropriado, implementação bem sucedida das iniciativas que apoia.

Risco ligado a execução de projecto 

Como o TDR trabalha em colaboração com múltiplas partes interessadas importantes, o seu 
controlo sobre os prazos dos projectos é limitado devido a ligações cruzadas com empenhos dos
outros parceiros. Às vezes, isto também inclui incertezas associadas a trabalho em certos países 
(instabilidade política e socioeconómica, desastres e desafios relacionados com infra-estruturas). 
O TDR prevê tirar vantagem da sua experiência em prestação de apoio para atenuar este risco e
respeitar os marcos planeados. 

Risco relacionado com recursos humanos

A implementação de um modelo de funcionamento baseado em sectores de actividade exigiria 
reforço importante de capacidades de gestão e administração para assegurar um funcionamento
sem problemas. Ao progredir, a gestão estratégica exige maior ênfase dado que implica gestão de 
parcerias e programas mais vastos (em oposição a unicamente gestão de actividades de
investigação individuais). O TDR prevê reforçar tal gestão formando activamente e/ou
recrutando pessoal com excelentes referências em investigação além de experiência em gestão de
projectos e competências no campo de saúde pública, e tirando vantagem das competências de 
organizações parceiras. 

Em segundo lugar, à medida que o TDR passa a dar maior ênfase a projectos ulteriores
relacionados com investigação sobre intervenção e implementação, a necessidade de criar
capacidades associadas é reconhecida. Durante a fase de transição, o TDR tenciona aumentar o 
emprego de consultores especializados em áreas pertinentes e a longo prazo recrutará 
activamente, e segundo as suas necessidades, pessoas competentes.

Risco da transição

Ao implementar o novo modelo de funcionamento baseado em sectores de actividade, o TDR 
precisa de se activar para atenuar o risco associado à transição. Especialmente, seria preciso
assegurar, graças a mecanismos de gestão apropriados, a coordenação de áreas de trabalho 
sobrepostas em inúmeros sectores de actividade. Isto garantirá que, tanto interna como
externamente, os sectores de actividade do TDR são sinérgicos e não duplicativos. O TDR já 
iniciou o processo de planeamento para o período de transição de 2007, processo que está a ser 
discutido e estudado com os seus órgãos de gestão e governo. 
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9. CONCLUSÃO 

Sob a direcção da sua nova estratégia, o TDR está a tentar uma transição corajosa para preencher
lacunas importantes em investigação mundial relacionadas com doenças infecciosas em populações
pobres. Está a fazer um novo esforço mundial de gestão estratégica para favorecer e gerir os
conhecimentos requeridos para apoiar a avaliação de necessidades, o estabelecimento de prioridades e 
a harmonização de actividades em parceiros múltiplos. Também tem a liderança na transformação da 
criação tradicional de capacidades em autonomia de investigadores, profissionais de saúde pública e 
instituições em países com doenças endémicas para que estes possam dirigir actividades de
investigação e utilizar mais eficazmente os resultados para políticas e práticas a nível
nacional/regional. E por último, mas não menos importante, o TDR está a visar de maneira selectiva
investigação sobre necessidades descuradas podendo ser abordada. Estas necessidades descuradas
cobrem todo o campo da investigação – desde descoberta e desenvolvimento de produtos, a 
desenvolvimento e avaliação de intervenções, a reforço de acesso a intervenções – mas são orientadas
para áreas da maior importância para programas de controlo e ministérios da saúde, e que não são
adequadamente abordadas por outros parceiros.

Com este esforço, o TDR prevê dentro de 5 anos (2012) conseguir atingir (1) Maior Harmonização
dos esforços de investigação; (2) Mais forte Liderança dos países com doenças endémicas em
investigação sobre saúde; (3) Acesso reforçado a intervenções superiores. A capacidade do TDR a 
atingir este impacto seria determinada por um exame qualitativo detalhado e rigoroso das suas 
principais partes interessadas (e.g. programas de controlo, ministérios da saúde, parcerias públicas-
privadas, etc.) e também um estudo quantitativo abrangente de todos os resultados produzidos pelo
TDR em cada uma das funções estratégicas durante o período provisório (tal como medido pelos
indicadores de monitorização provisórios da página 44). Estes incluem:

1) Gestão estratégica

� Número de reuniões consultivas/relatórios sobre qualidade para consenso proporcionados
pelo TDR

� Níveis de satisfação dos utilizadores estudados com plataforma de conhecimentos

� Percentagem de instituições/redes importantes participando activamente em foros do TDR 

2) Autonomia

� Número de publicações apoiadas pelo TDR cujos principais autores são investigadores de
países com doenças endémicas

� Número de instituições/redes de investigação de países com doenças endémicas funcionando
segundo padrões internacionais

� Número de parcerias derivadas do TDR dirigidas por investigadores de países com doenças
endémicas

3) Investigação sobre prioridades descuradas

� Número de novas pistas desenvolvidas e transferidas

� Número de redes de inovação estabelecidas / alargadas / reforçadas

� Número de projectos de investigação e desenvolvimento derivados do TDR geridos por
instituições em países com doenças endémicas
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� Número de avaliações práticas sobre segurança/eficácia tendo influenciado políticas

� Número de meios/estratégias de intervenção desenvolvidos tendo sido adoptados

� Número de estratégias de prestação de intervenções integradas e desenvolvidas tendo sido
adoptadas

� Número de estratégias de expansão, eficazes e de baixo custo tendo sido adoptadas

� Número de estratégias de eliminação/vigilância desenvolvidas tendo sido adoptadas

� Número de programas de controlo implicados activamente em projectos de investigação

Para tornar esta estratégia operacional, o TDR irá inicialmente introduzir onze sectores de actividade
distintos, cada um apoiado por um sólido plano de actividade dando detalhes de produtos a fornecer,
prazos e parcerias. Dois sectores estarão directamente relacionados com as funções estratégicas de
gestão e autonomia, sendo considerados como elementos constantes da estratégia de 10 anos. Os
outros estão relacionados com a função estratégica de Investigação sobre Prioridades Descuradas e
podem estar mais limitados pelo tempo, dependendo de resultados e de necessidades variáveis. A
introdução de sectores de actividade e a reestruturação da organização do TDR para prestação de 
melhor apoio a tais sectores, fornecerão o enfoque necessário para implementar a estratégia do TDR e
também assegurar a responsabilidade desejada. Dá-se importância a definir e apreender a melhor
ciência e a utilizar as oportunidades resultantes de tal ciência, com o apoio de objectivos claros,
resultados tangíveis, exigências detalhadas de recursos e marcos provisórios. Isto torna cada plano de
sector de actividade uma proposição atraente e com boa relação custo-eficácia para impacto em saúde
pública sob o impulso da investigação, podendo ser complementar e comparada favoravelmente a 
outros esforços de investigação dirigidos a nível internacional.

Apesar da importância do impacto visado, o TDR prevê que as suas necessidades de fundos
aumentem à razão modesta mas necessária de ~8% por ano, resultando em 2013 num orçamento de
80 milhões de US$ (em comparação com os níveis do orçamento de 2007 de 50 milhões de US$).
Adoptando uma abordagem estratégica de gestão que implicaria gerir parcerias e dar relevância a
programas mais vastos (em oposição a investigação individual unicamente), o TDR prevê limitar as 
suas necessidades de pessoal a um aumento anual de 6% durante os próximos seis anos e orienta a 
maior parte do aumento orçamental principalmente para as actividades operacionais relacionadas com 
os sectores de actividade (9% de crescimento anual). Para capturar eficazmente as oportunidades
identificadas na sua estratégia e atingir o impacto acima indicado, o TDR precisaria de apoio
reforçado por parte das fontes de financiamento. Enquanto o TDR procurará activamente maior
financiamento por parte do sector privado (10% dos fundos alvejados) e fontes do sector
caritativo/ONG (20% dos fundos alvejados), ainda será o sector público governamental e 
internacional que fornecerá a maior parte dos recursos (70% dos fundos alvejados). Devido aos laços
evidentes entre necessidades de recursos e produtos finais de cada sector de actividade, espera-se que
a transparência dos doadores, assim como dos resultados conseguidos com os fundos, seja excelente.

O alcance do impacto visado em saúde pública e as lacunas graves em investigação mundial que o
TDR procura resolver são importantes. A visão declarada de ‘um esforço mundial eficaz em
investigação sobre doenças infecciosas da pobreza, em que os países com doenças endémicas
desempenhem um papel central’ merece realizar-se. O TDR acredita que este plano de actividade (e 
os de cada sector de actividade) aborda os desafios com que depara a promoção da visão e representa
uma oportunidade convincente para investir em investigação sobre doenças infecciosas da pobreza.
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