Curriculum Vitae

Dados pessoais
Apelido: Novela
Nome: Aida Patrícia;
Data de nascimento: 22 de Agosto de 1984;
Natural de: Matola
Nacionalidade: Moçambicana
Endereço: Chókwè 1º Bairro
Contactos: +258 847031000
E-mail: aida.novela@citsc-chokwe.org

Formação Académica
Instituição:
Habilitações:
Conclusão:

Instituto Superior Politécnico de Gaza
Licenciada em Engenharia Zootécnica
2012
Experiência profissional

Ensaios clínicos
Ø 2019: Gestora de Qualidade: Estudo aleatorizado, em dupla ocultação,
de Fase IIb, para investigação da eficácia, segurança, tolerabilidade e
farmacocinética de um regime de dose única de ferroquina (FQ) com
artefenomel (OZ439) em adultos e crianças (crianças de 2-5 anos de
idade)

com

malária

não

complicada,

causada

por

Plasmodium

Falciparum.( a decorrer)
Ø 2018: Gestora de Qualidade: Ensaio clínico da NOVARTIS, estudo de
fase 2 interventivo, multicêntrico, aleatorizado em regime aberto para
determinar a dose eficaz e tolerável de KAF156 e uma Formulação de
dispersão solida de lumenfantrina em combinação, administrados uma
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vez por dia durante 1,2 e 3 dias a adultos ( maiores de 18 anos) e
crianças (12-17 anos) com malaria por Plasmodium falciparum não
complicada.

Ø 2017: Gestora de Qualidade: Estudo aleatorizado, em dupla ocultação,
de Fase IIb, para investigação da eficácia, segurança, tolerabilidade e
farmacocinética de um regime de dose única de ferroquina (FQ) com
artefenomel (OZ439) em adultos e crianças (5-14 anos) com malária não
complicada, causada por Plasmodium Falciparum.
Ø 2015: Oficial de Controle de Qualidade: Ensaio clínico para Avaliar a
segurança e eficácia de Maleato de Arterolane e Fosfato de
piperaquina(PQP) versus Coarten.
2014-2017: Coordenadora adjunta do laboratório: Centro de Investigação e
Treino em Saúde de Chókwè como e era responsável pela área de Doenças
Tropicais Negligenciadas
Ø Desenho do protocolo sobre a Prevalência da Schistosomiasis no
distrito de Chókwè;
Ø Coordenou a implementação das actividades da avaliação do
impacto da desparasitação massiva nas escolas primárias de
Manjangue no distrito de Chókwè.
2013: Trabalhou na Samaritan’s Purse (ONG) Guijá Chókwè no projecto WASH,
no Inquérito sobre Água, Saneamento e HIV como.
•

Supervisora de campo e responsável pela organização das listas de
beneficiários em várias comunidades como, Chiaquelane, Massavasse,
Chiguidela, Marrambajane 1 e 2, Macarretane, 7 de Abril, Caniçado e
Chaimite,

2012: Trabalhou na Samaritan’s Purse (ONG) no projecto WASH, como
Monitora de Distribuição, no que concerne ao apoio a crianças vulneráveis,
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Cursos profissional
•
•
•
•
•
•

Good Clinical Practices (GCP) Boas práticas clinicas, promovido pela
empresa farmacêutica Novartis,
Ética, em pesquisas com seres humanos, promovido pelo CITSC,
Microscópia de malária,
Parasitologia,
Entrada de dados em plataformas de CRF,
Controlo de qualidade de documentos de ensaios clínicos

Conhecimentos profissionais
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conhecedor de informática na óptica de utilizador Windows, word, Excel,
power point;
Experiência na área de investigação e elaboração de protocolos de
pesquisa,
Trabalho nas comunidades,
Redação de relatórios,
Formulários de Coleta de dados,
Desenho de POPs- Procedimentos Operacionais Padronizados.
Formulários de Consentimento Informado
Controlo de qualidade de documentos,
Internet e e–mail

Línguas
Português
Inglês
Changana

Fala
Bom
Fluente
Fluente

Escrita
Bom
Fluente
Fluente
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