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Projecto IANPHI transforma a 
saúde pública em Moçambique

Gana propõe novo “CDC” 

Seja o mentor de um futuro líder

Inscreva-se para o Curso de Verão 
até 15 de Março 

IANPHI lança novo website

A assistência técnica entre pares 
de institutos membros da IAN-

PHI está a ajudar a desenvolver 
os sistemas nacionais de saúde 
pública necessários para salvar 
vidas em duas nações africanas.
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Projecto IANPHI transforma a saúde pública em Moçambique
Institutos membros e parceiros da 
IANPHI continuam generosamente a 
contribuir com o seu tempo, talentos e 
recursos para ajudar a transformar o 
Instituto Nacional de Saúde de Moçam-
bique (INS) num INSP abrangente. 
Como parte do projecto, o Dr. Ilesh Jani 
irá implementar novas iniciativas para 
monitorização de doenças e investiga-
ção de surtos, um rigoroso sistema de 
recolha e análise de dados sobre a 
saúde para promover a tomada de 
decisões com base em provas concre-
tas, e um sistema de laboratórios de 
saúde pública coordenado e 
abrangente, incluindo um novo labo-
ratório de saúde pública de referência.  

Os parceiros chave do projecto incluem 
o U.S. CDC (Centro de Controlo de 
Doenças dos Estados Unidos) em 
Maputo que irão supervisionar os 9 
milhões de dólares doados pelo PEP-
FAR, e a fundação FIOCRUZ do Brasil 
que disponibilizou inúmeras horas de 
assistência técnica.  Arquitectos da 

HDR CUH2A- Design 4 Others doaram centenas de horas no planeamento e concep-
ção do moderníssimo edifício para o INS, que está neste momento instalado num 
espaço apertado e sem segurança.  

O Director do INS, Ilesh Jani, e os seus parceiros visitaram recentemente o secretari-
ado da IANPHI em Atlanta para concluir os planos para o instituto. A IANPHI está a 
ajudar a identificar potenciais parceiros para patrocinar equipamento e material de 
laboratório para o edifício. Leia mais.

Gana propõe novo “CDC” 
O sistema de saúde pública do Gana, tornou-se ao longo dos anos um dos mais 
fortes e abrangentes do continente Africano. Com base nos sucessos das últimas 
décadas, o Dr. Elias Sory, director dos Serviços de Saúde do Gana, idealiza um novo 
“Gana CDC” que responderá melhor às ameaças à saúde e identificará as principais 
causas de morte e incapacidade no seu país. 

No seguimento da visita local em Abril de 2009 onde esteve presente o Dr. Oni Idigbe 
do Instituto de Pesquisa Médica da Nigéria, Sory e mais três oficiais seniores pas-
saram quatro dias no Secretariado da IANPHI em Atlanta, EUA, a desenvolver o 
plano para o novo INSP. Apoiado na experiência do U.S. CDC e nos fundos do 
PEPFAR, o novo CDC do Gana planeia atingir objectivos chave essenciais - saúde 
infantil e materna, vigilância, cobertura de vacinação e imunização, capacidade 
laboratorial, promoção da saúde, formação em saúde ocupacional e ambiental – e 
apoiar programas estruturais no país. O INSP fornecerá todos os dados e informa-
ções relativos à saúde pública, aos legisladores do Ministério da Saúde e à popula-
ção do Gana. Leia mais. 

Os parceiros que trabalharam nos detalhes 
do INS de Moçambique, incluíram (a partir da 
esquerda): Dr. Ilesh Jani do INS de Moçam-
bique; Beth Skaggs do U.S. CDC; Courtenay 
Dusenbury, directora do secretariado da 
IANPHI nos EUA; Kathy Cahill, directora de 
parcerias; Cindy Quezada, Departamento de 
Estado dos EUA; e o Dr. Felix Rosenberg da 
fundação brasileira FIOCRUZ. Não estão na 
fotografia: Scott Butler, Lynn Mignola e Jeff 
Minton da Design 4 Others.

A planear o novo CDC do Gana estão 
(a partir da esquerda) Dr. Elias Sory; 
Ebenezer Asiamah, director dos 
recursos humanos no Ministério da 
Saúde do Gana; e a Dra. Gloria Asari, 
directora de saúde infantil e materna 
nos Serviços de Saúde do Gana.  Não 
estão na fotografia: Dr. Phyllis Antwi, 
Escola de Saúde Pública do Gana.

http://www.ianphi.org/member-countries/country.cfm/count_id/6B37B76A-6A7E-4751-A0D2-110CD8482626#institute1
http://www.design4others.org/Default.aspx
http://www.ianphi.org/what-we-do/project-detail.cfm/proj_id/6DE1D103-123F-73FE-89328A24AC9F18AA
http://www.ianphi.org/what-we-do/project-detail.cfm/proj_id/1E703E63-F986-6653-B1BBE142BAC97F11


Seja o mentor de um futuro líder
Com o sucesso inicial do programa de mentores no ano passado, a IANPHI irá criar 
três novos pares de mentores/mentorandos em 2010 para promover parcerias 
activas entre líderes experientes em saúde pública e menos experientes, actuais ou 
potenciais, líderes do NPHI. Se está interessado em ser mentor de um futuro líder, 
promover o seu próprio crescimento profissional e o desenvolvimento da sua 
carreira, ou nomear alguém do seu instituto para o Programa de Mentorado da 
IANPHI, contacte Allison Greenspan ou visite o website da IANPHI para obter mais 
informações. Leia sobre os actuais mentores e mentorandos do programa, e como 
eles estão a trabalhar e a aprender uns com os outros. O prazo limite para as 
candidaturas foi alargado até 28 de Fevereiro de 2010.

Inscreva-se para o Curso de Verão até 15 de Março 
Aprenda sobre o papel e funções de um INSP abrangente durante o Quarto Curso 
de Verão da IANPHI agendado para 7 a 11 de Junho de 2010, em Helsínquia, 
Finlândia. Organizado conjuntamente pelo Instituto para a Saúde e Assistência 
Social da Finlândia (THL) e a IANPHI, o curso reunirá profissionais da saúde pública 
de todo o mundo para debaterem e partilharem experiências com colegas de outros 
países. As apresentações conduzidas pelo THL e pelos especialistas e participantes 
da OMS, fornecerão as bases para discussões interactivas entre o grupo sobre 
vários temas, incluindo política de planeamento da saúde, epidemiologia e controle 
de doenças infecciosas e crónicas.  Apoios limitados para a viagem estão dis-
poníveis para participantes de locais de projectos da IANPHI e para outros de 
países de baixos recursos. Para mais informações e para se candidatar ao curso, 
visite www.ianphi.org.

IANPHI lança novo website 
Le site Web de l’IANPHI (www.ianphi.org) a un nouveau visage et présente plus 
d’informations sur les membres de l’organisation et leurs projets, les aides, les 
formations à venir, les rencontres régionales et les autres événements. Il offre des 
outils de projet comme le Cadre pour le développement des INSP et d’autres res-
sources. Les membres sont invités à examiner le profil de leur propre institut. 
N’hésitez pas à cliquer sur nous contacter pour donner votre avis et nous dire 
comment rendre le site encore plus utile. Les membres peuvent également donner 
leur avis en répondant à un bref questionnaire.
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