
Iniciado sua atividades em 1997, a Rede de Intervenções em Programas de Formação em Epidemiologia 
e Saúde Pública (TEPHINET) é uma rede global de programas de treinamento em epidemiologia de 
campo (FETPs), formandos e graduados. Atualmente, a TEPHINET compreende 69 programas que 
treinam ativamente epidemiologistas de campo em mais de 100 países.

Os programas de membros da TEPHINET incluem aqueles com componentes de educação em 
laboratório e veterinária. Em geral, os programas membros da TEPHINET consistem em 
aproximadamente 2,500 treinandos e 12,000 graduados que desempenham um papel importante na 
melhoria da segurança sanitária global, fortalecendo a capacidade do país na detecção e resposta a 
surtos de doenças e outros problemas de saúde pública.

Com sua coordenação e sede em Atlanta, Geórgia, EUA e possui um Conselho Consultivo de 
representantes de diferentes regiões internacionais, a TEPHINET é a única rede global de FETPs e 
trabalha em estreita colaboração com redes regionais FETP e programas sub-regionais e nacionais.

A SECRETARIA TEPHINET TRABALHA NA CONSTRUÇÃO DA CAPACIDADE 
FETP POR MEIO DAS SEGUINTES ÁREAS DE ATUAÇÃO:

Melhoria da qualidade dos FETPs

Comunicações e redes

Congressos científicos

Apoio operacional aos FETPs (recursos financeiros, administrativos, humanos e logísticos)

Iniciativas especiais para fortalecer as atividades do FETP (projetos que podem estar ligados 
ao aumento da capacidade do FETP para responder a diferentes doenças ou treinamento em 
áreas específicas)

Apoio individual aos treinandos e graduados do FETP por meio de subvenções concedidas 
em apoio de projetos propostos destinados a reforçar as atividades locais de vigilância 
da saúde

VISÃO
Proteção das pessoas por meio 
de uma força de trabalho da 
epidemiologia de campo capaz de 
detectar e responder a ameaças 
à saúde.

MISSÃO
Capacitar e mobilizar uma força de 
trabalho de epidemiologia de campo 
competente para atender a todas as 
pessoas por meio de treinamento 
padronizado, aprendizagem baseada 
em experiencia, melhoria da 
qualidade do programa de 
treinamento, tutoria e intercâmbio de 
conhecimento para melhor conectar 
os epidemiologistas, mais rápido e 
com qualidade em todo o mundo.

TEPHINET
Um programa da Task Force for Global Health

325 Swanton Way
Decatur, GA 30030, USA

secretariat@tephinet.org   |  www.tephinet.org

Graduados da FETP:
Participe TEPHIConnect, uma 
plataforma em rede móvel da 
TEPHINET para alunos da FETP

www.tephiconnect.org 
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