
  

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
PARA O PROGRAMA DE LUTA 

CONTRA A LEPRA E TUBERCULOSE 
- GUINÉ-BISSAU -

Contexto:
O crescente aumento do número de casos de Tuberculose, muito associado às condições só-
cio-económicas da população e à pandemia do HIV/SIDA é uma das preocupações dos servi-
ços de saúde da Guiné-Bissau.
O Programa Nacional de Luta Contra a Lepra e Tuberculose (PNLP) da Guiné-Bissau enfrenta 
grandes dificuldades associadas, entre outros, à precária situação do sistema de saúde do país. 
Os principais desafios do Programa são os seguintes:

•  Aumentar a taxa de cobertura em DOTS Aumentar a taxa de detecção de casos novos 
com baciloscopia positiva de 59 para 75%;

•  Aumentar a taxa de sucesso de tratamento de 69 para 85%;
•  Reduzir a taxa de abandono de tratamento para menos de 10%;
•  Melhorar os cuidados integrados aos doentes de Tuberculose/VIH em colaboraçâo com 

o Programa Nacional de Luta contra a Sida;
• Introdução do novo esquema terapêutico de 6 meses para doentes de TB;
• TPI  para as crianças > ou = 5 anos conviventes com casos BK+;
•  Implementação de acções coordenadas no quadro de TB/VIH/SIDA em colaboraçâo 

com o Programa Nacional de Luta contra SIDA, o Secretariado Técnico Nacional de 
Luta contra SIDA, o Hospital de Referência para a Tuberculose de Bissau (gerido pela 
Comunidade de Santo Egídio de Itália) e a Informação, Educação e Comunicação;

• Cultura, antibiograma e estudo da resistência aos fármacos.

A Fundação Calouste Gulbenkian, através do Programa Gulbenkian de Ajuda ao Desenvol-
vimento, apoia o Ministério da Saúde Pública da Guiné-Bissau na contratação de uma As-
sistência Técnica, a tempo inteiro, para apoio à coordenação, gestão e planificação daquele 
Programa em Bissau. 

República da  Guiné – Bissau
MINISTÉRIO DA SAÚDE PÚBLICA

Direcção-Geral de Planeamento e Cooperação



Entidade contratante: Direcção Geral de Planeamento e Cooperação do Ministério da Saúde 
Pública

Duração do contrato: Um ano, com possibilidade de extensão.

Data prevista de início: Março de 2008

Local: Bissau, Guiné-Bissau

Funções da Assistência Técnica:
1. Assessorar na elaboração de politicas de controlo da tuberculose
2. Apoiar na planificação, gestão e implementação do PNLP 
3.  Coordenar as actividades de monitoria no diagnóstico e no tratamento da Tuberculose 
4.  Apoiar na definição de instrumentos e mecanismos necessário ao reforço das medidas 

de controlo da Tuberculose e sua interacção com o HIV/SIDA
5. Melhorar o sistema de informação 
6. Promover e mobilizar outros apoios e parcerias necessárias.

Perfil:
1.  Formação médica, dando-se preferência a médicos de saúde pública;
2. Experiência no domínio de controlo e prevenção da tuberculose;
3. Experiência na planificação e gestão de programas de saúde publica; 
4. Capacidade de trabalho em equipa;
5. Boa capacidade de adaptação a diferentes contextos culturais;
6. Experiência de cooperação em países em vias de desenvolvimento.

Processo:
A carta de motivação e curriculum vitae, deverão ser enviados, até ao dia 27 de Janeiro de 
2008 (inclusive), para o seguinte endereço:

Fundação Calouste Gulbenkian
Programa Gulbenkian de Ajuda ao Desenvolvimento - Saúde 
Av. de Berna, 45 A
1067-001 Lisboa, Portugal

ou para o e-mail: saude@gulbenkian.pt

Nota: A entidade contratante reserva-se no direito de decidir pela anulação deste concurso. 


