
Baronesa Chalker of Wallasey, Presidente, Africa Matters Ltd (United Kingdom); Dr Chris
Hentschel, Diretor Executivo, MMV; Dr Kate Taylor, Diretor, Global Health Initiative, World
Economic Forum e Mr André van der Bergh, Conselheiro Regional, África austral, Saúde,
Segurança e Ambiente, BHP Billiton SA Limited (África do Sul) durante a conferência de
imprensa anunciando a nova parceria entre MMV e BHP Billiton no Cimeira Econômico da África
do World Economic Forum em Maputo, Moçambique.

Numa parceria focalizada na proteção dos trabalhadores, das famílias e das comunidades nos países onde
a malária existe, a MMV vai fazer equipe com o BHP Billiton, a maior companhia do mundo de recursos
minerais, para trazer um impacto positivo de longo prazo de saúde nos países endémicos da doença, asse-
gurando-se de que todos no risco da malária tenham acesso a estas drogas que salvam vidas. 
O anúncio de parceria que ocorreu no Cimeira Econômico de África organizada pelo World Economic Forum em Maputo, Moçambique
em 2 Junho 2004, que segui da Quarta Reunião Anual das Partes Interessadas da MMV, é um impulso principal ao desenvolvimen-
to de uma droga e à sua distribuição na luta contra à malária. O BHP Billiton prometeu US$ 750 000 à MMV para continuar seus
esforços de desenvolver um portfolio de antimaláricos novos . > veja a página 6

Dr. Federico Gomez de las Heras, Diretor, Unidade de Descoberta
de Drogas de Doenças do Terçeiro Mundo, do GSK Tres Cantos,
Espanha; Dr. Pascoal Mocumbi, Membro do Conselho de
Administração da MMV e Dr. Domingo Gargallo, Investigator
Principal no projeto do pyridone - em Maputo na cerimônia de
entrega de prêmios.

A equipe de projeto seleciona um candidato de droga
pyridone para o desenvolvimento preclinical 
MMV anunciou o vencedor do seu Prêmio do Projeto do Ano em 1 Junho
2004, na reunião das partes interessadas em Maputo. O projeto do pyridone
do GlaxoSmithKline foi escolhido entre os 21 projetos no portfolio da MMV
para seu progresso rápido e bem sucedido em encontrar um candidato de
droga. O candidato de droga recentemente selecionado está sendo desen-
volvido agora para o desenvolvimento preclinical. 

O projeto do pyridone é um dos quatro projetos na colaboração de pesquisa
entre GSK/MMV (concordada em junho 2003) que está investigando um
número de compostos novos com atividades antimalariais prometedoras. O
projeto do pyridone foi selecionado pelo Comitê Consultivo de Peritos
Científicos da MMV para seu sucesso rápido em mover-se com o ‘’lead opti-
mization’’, uma fase na descoberta de droga que identifica candidatos para
o desenvolvimento através do trabalho coordenado de múltiplas disciplinas
dos químicos e dos biólogos que preparam e avalíam centenas dos compostos.

> see page 6

O BHP Billiton junta a Medicines for Malaria Venture na luta
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Obrigado!

De Genebra a Maputo  
Após três reuniões das Partes Interessadas na área de Genebra, a
MMV foi determinada de realizar sua quarta reunião num lugar mais
pròxima da sua missão. Na cooperação com a Iniciativa Global de
Saúde do World Economic Forum, do qual a MMV é sócio, a MMV decid-
iu de ligar sua reunião das partes interessadas deste ano 2004 com
a Cimeira Econômico de África, programada para ocorrer em Maputo,
Moçambique de 2-4 Junho. Como previdência, Dr. Pascoal Mocumbi,
então primeiro-ministro de Moçambique, juntou o Conselho de
Adminstração da MMV. 

Organizar a Reunião das Partes Interessadas em Maputo apareceu
primeiro um desafio, mas chegando alí, as relações foram estabele-
cidas rapidamente com a ajuda do escritório do Dr. Mocumbi. A MMV
começou também a trabalhar com o Ministério da Educação em
Maputo para realizar uma idéia inspirada por Maud Lugand do Alibi,
a empresa de design usada pela MMV: a fim de estabelecer uma
conexão com a comunidade local e para coletar peças de arte originais
para o relatório anual da MMV, por que não organizar uma competição
de desenho com os alunos de 6-12 anos nas escolas de Maputo? 

O Ministério da Educação elaborou esta idéia e em Março 2004 a MMV
recebeu a notícia que a competição já tinha sido organizada e terminada
com mais de 600 crianças fazendo parte. A competição foi maravilhosa-
mente arranjada pelos contatos da MMV no Ministério: Emilita Mateus,
Vicente Pombo das Dividas, Eduardo Chavane e Lenore, Diretor da Direcção
da Educação. Remanesceu para MMV somente encontrá-los em Maio para
ajudar escolher os quatro vencedores.

MMV e a Moçambique: Curando a malária juntos

Um mundo sem malária  
As crianças criaram desenhos fascinantes, em diversos temas, inclu-
ido: viver com a malária, uma vida saudável sem malária, e um futuro
mais brilhante para mim e minha família. Depois que a equipe de fun-
cionários da MMV chegou em Maputo no dia 26 de Maio, um comitê
compreendo de Emilita, Vicente, Eduardo, Chris Hentschel, Maud
Lugand e Anna Wang (Responsável de comunicação e advocacía na
MMV), superou as barreiras da comunicação usando a língua univer-
sal dos sorrisos e do riso para selecionar os quatro finalistas. Os dois
dias seguintes foram passados para visitar as escolas participando
na competição e aonde a MMV encontrou as crianças que fizeram
parte, apreciando os desempenhos da canção e da dança e visitou as
salas da escola. As crianças ensinaram-nos quanto sabem sobre viver
com a malária, e a importância da prevenção com o uso de redes de
mosquito e manter as áreas de habitação limpas e livras de água
parada onde os mosquitos se reproduzem. 

A grande final ocorreu no dia 28 de Maio 2004 na Escola Primária
de 16 de Junho com o Bispo de Maputo, o Presidente da Câmara
Municipal de Maputo e o Responsável pela Educação Elementária
atendendo a cerimônia de entrega de prêmios. Cada vencedor expli-
cou o sentido do seu desenho, dando uma grande introspecção em
como a malária tem um impacto na vida das crianças. A MMV trabalha
diáriamente no desenvolvimento de medicinas contra à malária - con-
tudo estas crianças sabem bem melhor do que nós o que deve ser viver
com a realidade da malária.

Nossa experiência em Maputo nos deixou com uma ligação durável
entre a MMV, os futuros artistas de Mozambique e toda sua gente tão
amável. Agradecimentos especiais ao Sr. F. Albrinho do escritório do
Primeiro-Ministro que era assim instrumental em fazer da visita da MMV
em Maputo um sucesso. Agradecemos todos no Ministério da Educação
e seu apoio, sua maneira profissional de trabalhar e sua amizade.
Agradecimentos muito especiais às crianças e aos professores da
Escola Primária de Maxaquene, da Escola Primária Mista de
Chamanculo, da Escola Primária Rua 7, da Escola Primária Noroeste
2, da Escola Primária de Mavalane A e da Escola Primária das Mahotas
- que fizeram parte na competição de desenho e que desejaram-nos
as boas-vindas com muito carinho e amor. 

Presidente de Moçambique Joaquim Chissano  
Ao jantar da Reunião das Partes Interessadas
da MMV - 31 Maio 2004

Anna Wang (MMV), Maud Lugand (Alibi), Eduardo Chavane 
(Ministério da Educação), Vicente Pombo das Dividas (Ministro da
Educação), Diana Cotran (MMV), Emilita Mateus (Ministério da Educação) 
e Chris Hentschel (MMV) ajudaram a escolher os desenhos vencedores.

O Diretor da Escola Primária de Maxaquene com seus dois vencedores,
Antonia Paula Mariano e Nilton Afonso.

“Um dia nossas 
crianças serão livre 

da malária. 
Com nossa 

determinação 
e perseverança,
podemos atingir 

esse futuro.’’

”
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O desenho da Antonia Paula Mariano incorporou uma parte real do rede de mosquito para mostrar o contraste entre
o mundo perigoso e triste (na esquerda), onde a exposição aos mosquitos pode conduzir à infecção da malária, ao
lado mais feliz da vida (na direita) com redes de mosquito para a prevenção e a esperança de uma vida saudável
sem malária. 

Pedro al Bemto, o nosso vencedor mais jovem, conhecen-
do a realidade do que pode ser viver com a malária, fêz este
desenho de um menino jovem, triste porque está sendo
mordido por um mosquito. 

Pedro Al Bemto, Antonia Paula Mariano, Nilton Afonso, e Ibraimo Assamo mostram seus
desenhos vecendores depois da cerimônia de entrega de prêmios.

O desenho do Nilton Afonso que ganhou o primeiro prêmio mostra que a prevenção
da malária, com redes de mosquito, ajuda o povo manter uma vida mais saudável e
mais felize. O lado direito mostra que sem prevenção, a malária chega até os povos
que assim precisam ir ao hospital para lutar contra essa doença.

A crianças da Escola Primária das Mahotas compartilham
a sua canção e dança com a MMV.

Um cumprimento especial das crianças da Escola Primária
Mista do Chamanculo.

Mais do que apenas uma competição

Quando Ibraimo Assamo fêz este desenho vecedor e inti-
tulado "um futuro mais brilhante para mim e minha
família" - estava pensando de um futuro sem malária.

3 - MMVnews number 8 - august 2004

“A história da vitória da luta
contra à malária será escrito
pela visão que nós concebe-
mos e compartilhamos hoje.

Será uma história de salvação
de vidas humanas e da 

criação da prosperidade 
e do bem estar de todos - 

mulheres, homens e crianças 

”Presidente de Moçambique, Chissano
Reunião das Partes Interessadas da MMV

31 Maio 2004
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Cartazes em toda a parte da cidade de Maputo servem como um lembrete da ameaça
da malária, sempre presente.

O combate contra à malária em
Moçambique é um desafio, porque mais
do que 50% da população não tem nen-
hum acesso regular aos serviços de saúde.

Mesmo quando todos os alunos não podem ir à escola ao mesmo tempo por causa
de falta de espaço de sala de aula, para o povo de Moçambique a educação é un
assunto muito sério.

O hospital do distrito de Manhiça, fora
dos 5000 admissões que tem por ano,
trata mais de 30’000 crianças por
ano..........

O diretor (à esquerda) da Escola Primária Noroeste 2 e alguns de numerosos alunos
que fizeram parte na competição de desenho.

A Baronesa Chalker of Wallasey 
Ao jantar das Partes Iinteressadas
31 Maio 2004 

Quarta Reunião Anual das
Partes Interessadas da MMV
Maputo, Moçambique

“É vital que as drogas
antimaláricas sejam
disponíveis de modo

que a população,
especialmente as 

crianças e mulheres
grávidas, sejam prote-
gidos desta doença.
Este é o desafio real

para a MMV.” 

”

Mark Walport, o Diretor do
Wellcome Trust discutindo
com Azucena Bardaji, um
dos doutores de Manhiça. 
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A quarta Reunião Anual das Partes Interessadas da MMV começou
oficialmente na noite do 31 Maio 2004. A maioria dos doadores
da MMV foi representada, e também os novos sócios potenciais e
amigos da MMV. A MMV foi extremamente privilegiada de ter o ato
do Presidente Joaquim Chissano como o padroeiro do jantar da aber-
tura da reunião e para dar um discurso inspirando, que foi trans-
mitido pela televisão Moçambicana. A Baronesa Chalker de Wallasey
falou também da necessidade urgente de ainda mais reforçar a sen-
sibilização sobre a malária, que ainda remanesce uma doença
negligenciada. Ofereceu seu apoio generoso à MMV para ajudar neste
esforço. A reunião oficial começou em 1 Junho com as apresen-
tações do Dr Chris Hentschel, Sr. Potter-Lesage (oficial financeiro
principal) e do Dr J Carl Craft (oficial científico principal) para dar
uma actualização às Partes Interessadas sobre o progresso da
MMV do ano que passou. O destaque da manhã era a apresentação
do Prêmio do Projeto do Ano ao projeto de drogas pyridones 4(1)H
(veja a página 1 para a história comleta).

As Partes Interessadas depois visitaram o Centro de Investigação
em Saúde - Manhiça (CISM), aproximadamente 80 quilômetros
fora de Maputo. Pedro Alonso, o diretor científico do CISM e seus
colegas daram uma série de apresentações sobre o trabalho de
pesquisa corrente do CISM. Além da pesquisa e do treinamento,
o CISM fornece um serviço de saúde à comunidade local e trabalha
pròximamente com o hospital do distrito de Manhiça, situado na
mesma rua e que as Partes Interessadas também visitaram.

Foi a primeira vez que a MMV organizou sua Reunião Anual das
Partes Interessadas num país onde a doença està presente, mas
com certeza não foi a última. Agradecemos todos que viajaram
de distante e de próximo para assistir neste evento especial e

agradecemos o auxílio e o
opoio do World Economic
Forum neste esforço. Uma
galeria das fotos da reunião
de Maputo está disponível
no endereço:
www.mmv.org/maputo2004.asp
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A MMV na impressão
◗ O Dr. Solomon Nwaka da MMV é um dos co-autores de um papel
importante sobre a necessidade de uma intensificação nos esforços na
descoberta de drogas antimaláricas, e o estabelecimento de modelos
padrão para a progressão dos compostos na descoberta de estas drogas.
Os outros co-autores são David A. Fidock da Faculdade de Medicina
Albert Einstein; Philip J. Rosenthal da Universidade de Califórnia, San
Francisco; Simon L. Croft, então da Escola da Higiene e da Medicina
Tropical de Londres e Reto Brun do Instituto Tropical Suíço, todos de
quem estiveram ou são envolvidas em projetos da MMV. O título e a refer-
ência completa do papel é: Antimalarial Drug Discovery: Efficacy Models
for Compound Screening (A Descoberta de Drogas Antimaláricas: Os
Modelos de Eficácia para a Seleção de Compostos), Nature Reviews Drug
Discovery, Vol. 3, junho 2004, pp. 509-520. A versão completa e inter-
ativa do artigo está disponível para subscritores da revista Nature em
www.nature.com/reviews/drugdisc ou no formato do PDF em www.mmv.org 

A informação supletiva relacionada ao papel está disponível no site inter-
net da MMV ou no endereço www.mmv.org/FilesUpld/164.pdf

MMV no Parlamento
◗ Um Grupo de Todo-Partido da Malária foi
lançado - 16 Junho 2004
Os membros de Parlamento Peter Luff e Peter
Pike do Grupo Parlamentário Todo-Partido no
Desenvolvimento Ultramarino convidaram out-
ros membros do Parlamento Britânico a uma
reunião especial no dia 16 de junho na Câmara
de Comuns focalizada na negligência global da
malária. Stephen O'Brien e outros MPs afiados para crear um Grupo do
Todo-Partido da Malária (All-Party Malaria Group) escolheram esta ocasião
para iniciá-lo.

O Dr Pascoal Mocumbi, membro do Conselho de Administração da MMV,
falou sobre os efeitos da malária nos povos e nas economias da África,
evocando em particular o caso de Moçambique e Dr. Hentschel falou
sobre o papel que têm a pesquisa e o desenvolvimento, os problemas da
resistência de drogas antimaláricas e o que a MMV está fazendo neste
assunto. A reunião culminou no lançamento unânime do Grupo do Todo-
Partido da Malária que servirá como um mecanismo do advocacy para a
malária dentro do Parlamento Britânico.

Os internos da MMV
Desde o ano 2001, a MMV tem tido o grande privilégio de ter quatro
inspirando mulheres de como internos para trabalhar com nós:

◗ Este verão a MMV deu boas-vindas a Meghan
Bruce, que será um sénior na Universidade de
Princeton no outono 2004, especializando-se em
biologia molecular. Meghan está trabalhando com
MMV em avaliando locais de experimentais clínicos
e em pesquisando a lacuna na informação rela-
cionada a fazer uma droga registada acessível àque-
las que a necessitam. De volta em Princeton,
preparará uma tese guiada por seu conselheiro membro da MMV, Dr. Leon
Rosenberg, baseado em seu trabalho deste verão na MMV e em suas out-
ras perseguições academicas. Os futuros planos possíveis após da gradu-
ação incluem estudos em relações internacionais ou em medicina. 

◗ Caroline Loviat, uma estudante em comunicações da Polycom
em Lausana, Suiça, era o primeiro interno suíço da MMV, tra-
balhando com nós por diversos meses em 2003. Caroline ter-
minará seus estudos este outono com a intenção de trabalhar
no campo humanitário, inspirada pelo seu trabalho na MMV.

◗ Megumi Itoh era interno na MMV no verão do
ano 2002. Trabalhou conjuntamente com o
Programa Especial para a Pesquisa e o Treinamento
nas Doenças Tropicais (TDR) detalhando perfis dese-
jados de produtos para indicações da malária e
outra doenças negligenciadas. Depois que retornou
por seu último ano na Princeton, a MMV era muito
contente de receber uma cópia autografada da sua
tese excelente sobre as "Medicinas para a Malária:
Novos Sentidos Científicos e da Policy para o Desenvolvimento de Drogas
Antimaláricas"(M. Itoh, 2003). No outono 2004, Meg começará seu
segundo ano de escola médica na Universidade de Califórnia Davis após
ter passado este verão em Nicarágua trabalhando numa clínica em León.

◗ No verão do ano 2001, a MMV deu boas-vindas ao
seu primeiro interno, Aakanksha Pande, então uma
estudante na Universidade de Yale. Na MMV, Aaka
compilou uma base de dados relacionados à malária
com papeis sobre a pesquisa et as patentes. Desde sua
graduação de Yale, Aaka era um Companheiro
Internacional Fox na Universidade de Cambridge antes
de ir à Escola de Saúde Pública de Harvard. Está atual-

mente fazendo um estágio no Banco do Mundo (World Bank) em Washington
nas programas dos bancos e os compromissos à malária, sobre o quê Aaka
diz que sua "experiência em MMV foi inestimável"!

Para nós na MMV foi um grande prazer trabalhar com estas mulheres
excepcionais e congratulamo-nos de seguir seus progressos enquanto
continuam a fazer sua marca no mundo.

Foco em Moçambique 
O CONTEXTO MAIS LARGO 
The Mozal Community Development Trust (MCDT) foi criada em 2000
pelos accionistas da empresa de alumínio de Mozal, da qual o BHP
Billiton possui 47%. Este projeto é inteiramente operacional desde o
mês de janeiro 2001. As atividades principais da do grupo cobrem
cinco áreas principais do desenvolvimento: desenvolvimento da
empresa de pequeno porte, instrução e treinamento, saúde e 
ambiente, esportes e cultura, e infra-estrutura da comunidade. 
As comunidades seleccionadas inclui aquelas dentro de um raio de dez

quilômetros da empresa mas projetos em Matola e em Maputo são
também considerados. 

Reconhecendo que a malária represente uma ameaça séria, o MCDT
tornou um dos doadores do programa de pulverização pela inicia-
tiva do Lubombo Spatial Development Initiative (LSDI). Em con-
seqüência, o número de pessoas com infecção da malária foi
reduzido por 72% (de 80% a 18%) desde a iniciação do progra-
ma em dezembro 2000 (há três anos) nas áreas pulverizadas. 
O grupo de Mozal patrocina também a distribuição de redes de
mosquito às famílias na área. A MMV era muito contente da
presença de Alcido Mausse, gerente do MCDT, na Reunião das
Partes Interessadas da MMV.
Referências: Mozal Community Development Trust brochure, edition 2, (2003)
http://www.bhpbilliton.com/bbContentRepository/Presentations/MozalPresentation.pdf

Brian Sharp, Diretor, Malaria
Research Programme, Medical
Research Council, África do Súl
discutindo com Alcido Mausse,
Gerente, Mozal Community
Development Trust, na Reunião
das Partes Interessadas da MMV. 
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... (continuação da página 1) 

O BHP Billiton junta Medicines for Malaria Venture (MMV) na luta contra a málaria

Como um sócio principal, o BHP Billiton explorará também maneiras que podem contribuir a ajudar a assegurar
de que as medicinas alcancem pacientes, trabalhando com a Organização Mundial da Saúde (OMS), governos locais
e outras organizações. O BHP Billiton, graças às suas operações nas regiões onde existe a malária, tem um alin-
hamento social e econômico do interesse com a MMV em tentar reduzir a carga da malária, que liga diretamente
com a missão do BHP Billiton e a sua política de saúde, segurança, ambiente e comunidade. A MMV está extrema-
mente grato pela esta nova concessão e congratulamo-nos a trabalhar com o BHP Billiton. Para mais informação,
visita www.bhpbilliton.com

... (continuação da página 1) 

O GlaxoSmithKline ganha o Prêmio do Projeto do Ano da MMV 

A MMV estabeleceu o Prêmio do Projeto do Ano para reconhecer os esforços e o compromisso das equipes para
a contribuição que estão fazendo à luta contra à malária. O vencedor é selecionado por um comitê de doze 
peritos da malária e do desenvolvimento de medicinas droga. 

Dr. Gomez de las Heras e o Dr. Gargallo receberam o prêmio em Maputo em nome de todos seus colegas nos Tres
Cantos (Espanha) que trabalham no projeto. Felicitações e muitos agradecimentos à equipe inteira em Tres
Cantos! Para mais informação neste projeto e nos projetos de colaborção entre o GSK e a MMV, visita www.mmv.org

A Medicines for Malaria
Venture (MMV) é uma orga-
nização sem lucro criada para
descobrir, desenvolver e entre-
gar novas drogas antimalá-
ricas accesíveis por parcerias
eficazes. Nossa visão é um
mundo em qual as drogas
accesíveis ajudarão eliminar
os efeitos destrutivos da
malária e ajudar a proteger as
crianças, as mulheres grávi-
das, e os trabalhadores vul-
neráveis de países onde existe
esta doença terrível.   .

MMVnotícias é publicado
pela Medicines for Malaria
Venture (MMV). As sub-
scrições à MMVnotícias s
estão livres.
Por favor direite seus
inquéritos a: 

Medicines for Malaria
Venture (MMV)
International Centre Cointrin
Route de Pré-Bois 20
PO Box 1826
1215 Geneva 15
Switzerland
Tel. +41 22 799 4060
Fax +41 22 799 4061
www.mmv.org
e-mail:
communications@mmv.org
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“Temos trabalhado em regiões 
onde existe a malária por décadas 

e conhecemos de primeira experiência
os terríveis efeitos que a malária 

tem em nossos trabalhadores, nas suas
famílias e na comunidade inteira.

”Sr. Ian Wood, Vice-Presidente do Desenvolvimento Durável 
e de Relações de Comunidade, BHP Billiton

O Sr. André van der Bergh e o Sr. Joe Mollo do BHP Billiton ltd,
África do Sul, juntaram a Quarta Reunião Anual das Partes
Interessadas da MMV em Maputo.

“Nossa parceria com a MMV é uma
situação de ganha-ganha.

Finalmente, são os milhões de 
pessoas com malária beneficiarão

da nossa colaboração.   

”Dr Federico Gomez de las Heras, 
Diretor da Unidade de Descoberta de Drogas de Doenças

do Terçeiro Mundo, do GSK Tres Cantos, Espanha

A unidade dedicada de descoberta de medicinas em Tres Cantos, Espanha,
tem por foco de produzir candidatos pelo desenvolvimento de drogas
para o tratamento da malária e outras doenças negligenciadas. A equipe
de 75 pessoas trabalhan no Mini-portfolio de GSK/MMV, incluindo o
projeto vencedor de drogas pyridones.
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