
 
 

Colaboração privilegia componentes de análise e divulgação de dados 

Instituto Ricardo Jorge em Moçambique 

para colaborar na área da vigilância 

epidemiológica 
 

           
 

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Instituto Ricardo Jorge), a 

convite do Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), inicia dia 

25 de maio uma missão de colaboração com o Instituto Nacional de Saúde de 

Moçambique na área da vigilância epidemiológica. O projeto, que é financiado 

também pelo CDC, visa a capacitação de profissionais de saúde nas componentes de 

análise e divulgação de dados provenientes dos sistemas de vigilância sentinela 

moçambicanos. 

 
Lisboa, 24 de maio de 2017 

 

A colaboração com o Instituto Nacional de Saúde de Moçambique prevê a deslocação 

a Maputo de uma equipa de especialistas do Instituto Ricardo Jorge, constituída por 

um epidemiologista e um microbiologista, com o objetivo de avaliar os sistemas de 

vigilância ativos no país. Numa segunda fase, será proposto um programa detalhado 

tendo em vista a realização de duas ações formativas, com a duração de uma semana 

cada, sobre vigilância epidemiológica. 

Durante o tempo que vai estar em Moçambique, de 25 a 31 de maio, a equipa do 

Instituto Ricardo Jorge reunirá com informadores-chave e decisores na área da saúde, 

assim como com outros utilizadores potenciais da informação gerada pela análise dos 

dados de vigilância epidemiológica. As ações formativas, a desenvolver ainda este ano, 



incidirão sobre análise de dados gerados por sistemas sentinela de vigilância 

epidemiológica, elaboração de relatórios epidemiológicos e de outros materiais 

dirigidos a diversos públicos-alvo, incluindo decisores e comunidade científica nacional 

e internacional. 

A participação do Instituto Ricardo Jorge neste projeto, que deverá estar concluído até 

ao final de 2017, é financiada pelo Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças dos 

Estados Unidos da América (CDC – Centre for Diseases Control and Prevention) e conta 

também com o apoio da Associação Internacional de Institutos Nacionais de Saúde 

Pública (IANPHI - International Association of National Public Health Institutes). Esta 

nova missão surge na sequência de outras iniciativas conjuntas de sucesso entre o 

Instituto Ricardo Jorge, o CDC e a IANPHI em países da CPLP (Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa), nomeadamente na Guiné-Bissau e Cabo Verde. 

 

 

O Instituto Ricardo Jorge desenvolve uma tripla missão como laboratório do Estado no setor 

da saúde, laboratório nacional de referência e observatório nacional de saúde. O Instituto 

tem por missão contribuir para ganhos em saúde, para a definição de políticas de saúde e 

para o aumento da qualidade de vida da população. Dispõe de unidades operativas na sua 

Sede em Lisboa, em centros no Porto (Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira) e 

em Águas de Moura (Centro de Estudos de Vetores e Doenças Infeciosas Doutor Francisco 

Cambournac). 
 
 

Para mais informações contatar: 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge 

Gabinete de Comunicação, Marketing e Relações Externas 

Tel.: (+351) 217 519 200 | (+351) 927 953 095 

Mail: comunicacao@insa.min-saude.pt | Internet: www.insa.min-saude.pt 
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