
Planeamento de uma Força de Trabalho do século 21

Em todo o mundo, os INSPs enfren-
tam grandes desafios no que se 
refere à contratação, formação e 
conservação de quadros superiores 
e funcionários qualificados para 
planear e implementar políticas e 
programas de saúde pública. Neste 
sentido, responsáveis de recursos 
humanos da Universidade de Emory 
irão realizar, durante a Quinta 
Reunião Anual da IANPHI, que terá lugar entre os dias 31 de Outubro 
e 2 de Novembro, em Atlanta, um seminário destinado a abordar 
questões importantes relacionadas com os recursos humanos. Os 
tópicos incluirão o planeamento estratégico para o desenvolvimento de 
uma força de trabalho, o estabelecimento de estruturas administrativas 
de RH, o desempenho a nível de gestão, formas de lidar com a falta de 
recursos e de garantir a continuidade da liderança. Os membros da 
IANPHI podem obter mais informações, consultar a agenda provisória 
e efectuar o registo para a Reunião Anual no website da IANPHI.

Proposta de Criação de Quota de Membro em 2011

Pela primeira vez nos seus quatro anos de história, a IANPHI vai 
propor a criação de uma quota de inscrição na IANPHI, a entrar em 
vigor em 2011, destinada principalmente a cobrir os custos da reunião 
anual. A proposta, elaborada pelo Comité Executivo da IANPHI, será 
submetida a votação por parte dos membros, durante a Assembleia-
geral da Quinta Reunião Anual da IANPHI, em Atlanta. O plano de 
quotização tripartida baseia-se em vários critérios: a posição 
económica do país (de acordo com a classificação do Banco Mundial), 
o estatuto do instituto como membro de pleno direito ou membro 
associado e no facto de existirem, ou não, outros institutos no país. 

Desde a sua criação em 2006, a IANPHI tem sido apoiada por um 
financiamento a cinco anos da Fundação Bill e Melinda Gates. Esse 
financiamento tem proporcionado ajuda financeira ou apoio técnico a 
mais de 35 projectos em 24 países, suportado a participação dos 
membros e outros custos das quatro reuniões anuais ocorridas e 
custeado as operações da IANPHI. A Fundação Bill e Melinda Gates 
prorrogou o financiamento até 2012, mas solicitou que a IANPHI pas-
sasse a suportar, a partir do próximo ano, os custos associados à 
reunião anual e a algumas despesas operacionais. 

 ”Graças à generosidade da Fundação Gates, a IANPHI conseguiu 
estabelecer uma rede sem igual de INSPs,” afirmou o Presidente da 
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Registe-se agora para a 
Reunião Anual de 2010   

31 de Outubro – 2 de 
Novembro de 2010 

Organizada pelo US CDC 
Atlanta, EUA   

De modo a assegurar a entrada no US 
CDC, registe-se até 1 de Julho de 2010 
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Paison Dakulala 
regressou a Papua-
Nova Guiné, após o 
Curso de Verão da 
IANPHI, mais confi-
ante de que a 
mudança é possível 
no seu país.

IANPHI. “Para promover a sustentabilidade e continuar a organizar a 
reunião anual e outras iniciativas de cooperação, a IANPHI tem de 
tornar-se mais auto-suficiente. É importante que os nossos membros 
invistam nos esforços da IANPHI para fortalecer e interligar institutos 
em todo o mundo”. 

Os membros podem obter mais informações sobre o plano e responder 
a uma breve sondagem sobre a proposta de quotização em www.
ianphi.org, acendendo a área protegida por palavra-passe e exclusiva 
para membros. 

Edificador de Confiança para a Reconstrução de Cuidados de 
Saúde 

A Papua-Nova Guiné tem sentido dificuldades em cumprir os Objecti-
vos de Desenvolvimento do Milénio no que se refere à saúde materno-
infantil. A prevalência do VIH é uma das mais elevadas na região do 
Pacífico, e o sistema de cuidados de saúde enfrenta um número cres-
cente de pacientes com tuberculose multirresistente.

 “Temos de abordar os problemas de saúde de forma diferente”, afir-
mou Paison Dakulala, do Departamento Nacional de Saúde da Papua-
Nova Guiné. O Sr. Paison Dakulala visitou Helsínquia em Junho, para 
o Quarto Curso de Verão da IANPHI, organizado em conjunto pela 
IANPHI e pelo Instituto para a Saúde e Assistência Social da Finlândia 
(THL).

O sistema de saúde da Papua-Nova Guiné foi amplamente reestrutu-
rado, e uma nova administração entrará em funções este ano. Três 
províncias-piloto implementaram programas de cuidados de saúde 
curativos na estrutura de saúde pública rural. A reforma em Papua-
Nova Guiné prossegue com a preparação de um novo Plano Nacional 
de Saúde em 2011, tendo o país submetido à IANPHI um pedido de 
inscrição como membro associado.   

“No novo plano de saúde, temos de concentrar as nossas acções de 
modo a superar os desafios”, afirmou Paison Dakulala, que regressou 
a casa, após a conclusão do Curso de Verão da IANPHI, com uma 
maior confiança na possibilidade de mudança no seu país. Os valiosos 
debates em torno da importância da pesquisa baseada em evidências 
e sobre a forma como a pesquisa pode apoiar a formulação de políti-
cas, ser-lhe-ão bastante úteis no seu trabalho diário.

O Curso de Verão da IANPHI reuniu participantes de todos os conti-
nentes com institutos membros da IANPHI. Os peritos do THL aborda-
ram temas como o planeamento de políticas de saúde, epidemiologia 
e controlo de doenças infecciosas e crónicas, saúde ambiental e apoio 
aos serviços de saúde, tendo encorajado os participantes a debater a 
forma como diferentes iniciativas de saúde pública são aplicadas nos 
respectivos institutos.

O intercâmbio de experiências entre os participantes e os peritos do 
THL proporcionou longos debates, especialmente sobre o crescente 
reconhecimento, tanto em países de baixos recursos como em países 
desenvolvidos, do duplo ónus associado às doenças infecciosas e às 

Os problemas de saúde 
comportamental têm vindo 
a tornar-se mais evidentes 

com a globalização, criando 
novos desafios na defesa da 

saúde pública.
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doenças não transmissíveis. Embora os países em desenvolvimento 
tenham vindo, regra geral, a focar as suas iniciativas nas doenças 
infecciosas, as doenças não transmissíveis começam também a 
receber mais atenção. Os problemas de saúde comportamental têm 
vindo a tornar-se mais evidentes com a globalização, criando novos 
desafios na defesa da saúde pública.

Apesar de, durante o curso, o instituto organizador ter servido como 
um exemplo de um instituto nacional de saúde pública abrangente, 
as estruturas políticas e culturais de cada país definem a forma 
como as iniciativas de saúde pública são postas em prática. A par-
tilha de conhecimentos ajudou os participantes a criar parcerias para 
colaboração futura na criação e fortalecimento de institutos nacio-
nais de saúde pública a nível mundial. A IANPHI é vista como uma 
organização importante por facilitar o intercâmbio de conhecimentos 
e experiências e por actuar como um fórum para os responsáveis de 
saúde pública, pelo facto de proporcionar ferramentas e estruturas 
aos INSPs e por facilitar a implementação de projectos, através da 
concessão de programas de ajuda financeira. 

Paison Dakulala leva consigo outras ideias de teor não tão aca-
démico. “Os finlandeses aguardam que o semáforo para peões fique 
verde para atravessarem a rua, mesmo que não existam carros nas 
proximidades. Isto é algo que queremos levar connosco para casa. 
Se essa atitude puder mudar, muitas outras coisas se seguirão”, 
gracejou Dakulala.

Por Sanna Vesikansa, coordenadora internacional do THL, e Katja 
Heikkiläinen, directora de projectos do THL.

Actualização sobre membros

O novo director do Instituto Nacional de Saúde do Peru é Cesar 
Cabezas. 

Edward Mbidde é o novo director-geral do Uganda Virus Research 
Institute

Na Costa Rica, Lissette Navas é a nova directora-geral do Instituto 
Nacional de Pesquisa sobre Nutrição e Saúde (INCIENSA). 

Innocent A.O. Ujah é o novo director-geral do Instituto Nigeriano de 
Pesquisa Médica.

Calendário de Conferências

Seminário Internacional de Saúde Pública sobre o Vírus do Papiloma 
Humano (VPH)
3 a 8 de Julho de 2010 em Montreal, Canadá

Conferência Internacional Sobre Doenças Infecciosas Emergentes
11 a 14 de Julho de 2010 em Atlanta, Geórgia, EUA

Participantes do Curso de Verão da 
IANPHI de 2010

Cesar Cabezas

Lissette Navas Innocent A.O. Ujah

Edward Mbidde
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Erradicação da Varíola ao fim de 30 Anos: Lições, Legados e
Inovações
24 a 27 de Agosto de 2010, no Rio de Janeiro, Brasil 

Protecção da Saúde 2010
14 e 15 de Setembro de 2010 na Universidade de Warwick, Reino 
Unido

Proteger a Saúde Global: Segundo Curso Internacional de Imple-
mentação de Regulamentação na Área da Saúde
27 de Setembro de 2010 a 18 de Fevereiro de 2011

4ª Conferência Africana Sobre Epidemiologia Nutricional
4 a 8 de Outubro de 2010 em Nairobi, Quénia

Reunião Anual de 2010 da IANPHI
31 de Outubro a 2 de Novembro em Atlanta, EUA

Reunião Regional da IANPHI dedicada a África
3 de Novembro de 2010, Atlanta, EUA

59ª Reunião Anual da ASTMH
3 a 7 de Novembro de 2010, Atlanta, E.U.A.

Reunião de Directores de INSPs Europeus
28 e 29 de Novembro de 2010 em Bruxelas, Bélgica
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