
Ordem dos Médicos para uma greve 

nos dias 11 e 12 de Julho com a funda-

mentação disponível nos respectivos 

sítios na Internet. Para quem não está 

dentro da discussão que se tem gerado 

em torno do que motivou esta greve e 

assuntos relacionados, sugiro para 

além dos  sítios das entidades já referi-

das, a consulta do grupo Médicos Uni-

dos no Facebook. 

Para acabar com uma nota menos dis-

cordante, o grupo europeu de Médi-

cos Internos de Saúde Pública 

(Euronet) reúne-se no dia 13 de Julho 

em Roma com a presença nacional 

assegurada. Posteriormente será dado 

algum feedback dessa reunião. 

 

Continuação de um bom trabalho e até 

breve! 

 

Bernardo Gomes 

A divulgação do Relatório de Primavera 

do Observatório Português dos Sistemas 

de Saúde (disponível em http://

www.observaport.org/rp2012  ) intitula-

do “Crise e Saúde: um país em sofrimen-

to” suscitou bastante polémica pela res-

posta muito crítica por parte do Ministé-

rio da Saúde. Esta resposta suscitou uma 

reacção por parte do Coordenador Cien-

tífico do Relatório, Prof. Doutor Cons-

tantino Sakellarides (disponível em 

http://www.observaport.org/node/440 ) 

em forma de carta aberta. 

Este é somente um dos eventos que mar-

cam a actualidade da Saúde em Portugal. 

A publicação do Estudo para a Carta 

Hospitalar da Entidade Reguladora da 

Saúde (disponível em http://www.ers.pt/

uploads/writer_file/document/668/

ERS_Carta_Hospitalar.vf.pdf ) também 

criou a sua quota parte de reacções vigo-

rosas na comunicação social e na blogos-

fera especializada. 

Mas fundamentalmente destaco a já 

anunciada mobilização de SIM, FNAM e 

Tempos de discórdia  

Congressos e encontros com interesse  

 

  

Con g res s o Eu ropeu d e  Ep id em iolog ia  – Porto -
5  a  8  de  Setem bro d e  201 2  -  Submi ssã o  de  res u-
mos:  a té  30  A br i l  h t tp : / /ww w.euro epi 20 12 .com/  

 

 

 

Pontos de interesse 

especiais: 

 Relatório de Primavera 

Observatório Português 

dos Sistemas de Saúde 

 Oportunidades formativas 

 

Comissões de 

Internos de Saúde 

Pública 

Newsletter  

Internos de Saúde Pública 
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Con g res s o d a  A s s ocia ç ã o L a tin a  d a  A n á l is e  
d os  Sis tem a s  d e  Sa úd e 2 0 12  -  Lisb oa  -  9  a  12 
Setembr o de  201 2  -  In farmed ht tp : //
www.a l ass .org/ pt/ca l ass /   

15th European Health Forum Crisis and Opportunity - 

Health in an age of Austerity —Gastein—3 a 6 de Outubro 

de 2012 http://www.ehfg.org/fileadmin/ehfg/

Programm/2012/1PA_english_web.pdf 
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Oportunidades formativas: 

Portugal 

9 de Julho de 2012—Simpósio "Sistemas de Saúde em 

Tempos de Crise: Proteger o Presente, Construir o Futu-

ro" com Professor Michael Porter (Harvard Business 

School)  - Auditório Cardeal Medeiros, Universidade 

Católica Portuguesa, 8h00-12h30m 

11 de Julho de 2012—”Reforma Hospitalar” - Debate na 

Sede da Ordem dos Médicos em Lisboa, 21h15m 

 

Oferta formativa do INSA para 2012 - consultar em: 

http://www.insa.pt/sites/INSA/Portugues/ComInf/Noticias/

Documents/2012/Fevereiro/Oferta_Formativa_INSA_2012_a.pdf 

 

Conferências do ISPUP  (auditório ISPUP, Porto das 

14 às 16 horas) 

Cancro do cólon e do recto no Sul de Portugal – 27 de Julho 

 

Jones DS, Podolsky HS, Greene JA. The Burden of Disease and the Changing Task of Medicine. New England Journal of 

Medicine. 2012: 366, 25:2333-2338 

 

Internos de Saúde Pública 

Envie a sua sugestão para: 

 

cmispzn@gmail.com 

 

Responsáveis Newsletter 2012 

André Peralta 

Bernardo Gomes 

 

Contacto: 

cmispzn@gmail.com 

 

Escolas de Verão  do Departamento de 

Ciências de Informação e da Decisão em 

Saúde—Faculdade de Medicina da Uni-

versidade do Porto—consultar em: http:/

escoladeverao.med.up.pt/  

 

 

Estrangeiro 

25th Residential Summer Course in Epide-

miology 

Florence, Italy, from 25 June to 13 July 2012, 

http://www.eepe.org/home.html  

 

Summer School on Vaccinology for Stu-

dents  

Antwerp, Netherlands, from 6 to 13 July 2012 

http://www.ua.ac.be/main.aspx?

c=.CEVSUMMERSCHOOL&n=71545  

Artigos em destaque  
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