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O PAÍS – GUINÉ-BISSAU

 Localização: A República da Guiné-Bissau fica situada na 
Costa Ocidental de África, limitada Norte pela República 
do Senegal, a Leste e Sul pela República da Guiné 
Conakry e a Oeste pelo Oceano Atlântico.

 Superfície: 36.125 km²

 Língua oficial: português

 População: 1.530.673 habitantes

 Organização sanitária: 11 regiões sanitárias, 115 
estruturas básicas e 5 hospitais regionais

 Gestão: central, regional e local



INSTITUTO NACIONAL DE SAUDE PUBLICA

INASA

 Oficialmente estabelecido em 2009;

 Instituto público com autonomia técnica,

administrativa, financeira e patrimonial sob a

tutela do Ministro da Saúde;

 Membro institucional e do Conselho Executivo da

IANPHI;

 Membro da Rede de Institutos de Saúde Pública

da CPLP;

 Membro da Rede dos Institutos e Centros de

Pesquisa da Africa Ocidental;

 Convênio de Cooperação com FIOCRUZ.



MISSÃO

Contribuir para melhoria da
qualidade de vida da
população por meio da
geração, absorção e difusão
de conhecimentos científicos
e tecnológicos em saúde,
prestação e defesa de serviços
de qualidade.



ORGANOGRAMA INASA
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CONTEXTO NACIONAL

 Disponibilização de materiais médicos, medicamentos

e vacinas;

 Reabilitação das infraestruturas sanitárias;

 Formação dos técnicos de saúde e agentes de saúde

comunitária no domínio dos cuidados integrados na

comunidade e outros;

 Reforço do sistema de saúde com meios logísticos e

materiais de vacinação;

 Comunicação para a mudança de comportamento

(C4D);

 Promoção de pesquisas em saúde e inquéritos de 

avaliação nacional dos serviços de saúde.



CONTEXTO NACIONAL

 INDE (Instituto Nacional para Desenvolvimento

da Educação): Saúde sexual e reprodutiva de

adolescentes e jovens no meio escolar;

 Grupo sobre Seguranca Alimentar e

Nutricional(GSAN);

 Rede Nacional de Saúde Única; 

 INE (Instituto Nacional de Estatística): dados 

demográficos e produção de indicadores múltiplos

de saúde;

 Secretaria do Plano: divulgação e sensibilização

da população em como serão introduzidos os ODS

no plano ʺTerra Rankaʺ.



CONTEXTO REGIONAL

 Agenda da Saúde da CPLP (PECS)

 Agenda da Saúde da CEDEAO (OOAS/WAHO)



CONSTRANGIMENTOS

 Enfraquecimento do Estado (instabilidade política e 
econόmica);

 Implementação hierárquica dos ODS no Plano
estratégico Nacional (Secretaria Geral do Plano);

 Operacionalizar a célula de monitorização e avaliação da
implementação dos ODS (Secretaria Geral do Plano);

 Fraca capacidade de gestão a todos os níveis
(administração central, regional e local, comunidades e
sociedade civil);

 Fraca articulação entre os diferentes atores e entidades
nacionais internacionais;

 Implementação/seguimento do PNDS II (Plano Nacional
de Desenvolvimento Sanitário).



DESAFIOS

 Manter as parcerias bilaterais e multilaterais;

 Promover o engajamento governamental
catalizando atividades globais, regionais e
nacionais;

 Promover a articulação entre os diferentes
institutos nacionais de pesquisa e instituições
académicas;

 Disponibilidade dos dados produzidos pelo
sistema sanitário e outras instituições;

 Criação do Observatório Nacional de Saúde 
(INASA);

 Coordenação com a Secretaria Geral do Plano.



OBRIGADA PELA 

ATENÇÃO!


