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Outubro. Não faltem, será uma boa opor-

tunidade de actualização científica e de 

convívio com os nossos colegas de especia-

lidade. 

Em relação à Newsletter fizemos algumas 

alterações. Eliminámos a secção do relató-

rio porque pensamos que a Newsletter se 

tornava demasiado “pesada” e substituí-

mos por uma secção de conceitos impor-

tantes em saúde pública.  

Na secção dos artigos em destaque vamos 

iniciar uma série de artigos sobre Saúde 

Global com a duração de 3 números. No 

final vamos tentar convidar uma personali-

dade interessante para escrever umas pa-

lavras sobre o tema. 

 

Espero ver-vos em breve 

André Peralta 

Olá a todos 

Regressamos de férias com energia redo-

brada e com muitas novidades para par-

tilhar.  

Como já devem saber no próximo dia 27 

de Outubro (sábado) realiza-se no nosso 

encontro anual de internos. Não foi fácil 

escolher uma data mas achámos que 

esta seria a que podia tornar o encontro 

mais interessante. Passo a explicar: no 

dia seguinte, 28 de Outubro (Domingo), 

seremos os anfitriões de uma reunião da 

EuroNet MRPH, por essa razão, pensá-

mos em fazer o encontro de internos 

portugueses no dia anterior,  para maxi-

mizar a interacção com alguns internos 

de outros países que vão já estar em 

Portugal no sábado 27 de Outubro.  

Podem já encontrar o programa provisó-

rio em anexo, a inscrição é grátis e está 

aberto também a internos do ano co-

mum que mostrem interesse na nossa 

especialidade, por isso, divulguem o en-

contro! 

Está também muito próximo o III Con-

gresso Nacional de Saúde Pública que se 

realizará em Coimbra nos dias 25 e 26 de 

Congressos de Saúde Pública e novidades  



Oportunidades formativas 

Portugal 

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 

Cursos do Instituto de Higiene e Medicina Tropical - consultar em: http://www.ihmt.unl.pt/

formacao/outros_cursos/avan_epidemiologia.asp#  

Estrangeiro 

Swiss Epidemiology Winter School 2013 - de 21 a 26 de Janeiro de 2013, Wengen, Suiça, organiza-

do pelo Institute of Social and Preventive Medicine, Universidade de Berna. Mais informações 

em: http://www.epi-winterschool.org/  

The 19th Swiss International Short Course on Travellers' Health - de 28 de Janeiro a 1 de Fevereiro 

de 2013, Swiss Tropical and Public Health Institute, Basel, Suiça. Mais informações: http://

www.swisstph.ch/teaching/professional-postgraduate/travellers-health.html 

Online 

Johns Hopkins School of Public Health OpenCourseWare - cursos online gratuitos, baseados no 

material utilizado nas aulas desta universidade.  Consultar em: http://ocw.jhsph.edu/index.cfm  

National Collaborating Centre for Methods and Tools - cursos gratuitos online. Consultar em: 

http://www.nccmt.ca/modules/index-eng.html  

Nas próximas 3 edições das Newsletter os artigos em destaque serão sobre Saúde Global um conceito que emergiu 

há poucos anos mas que tem adquirido uma crescente importância. No final de cada série tentaremos convidar uma 

personalidade da saúde pública nacional ou internacional para escrever umas palavras sobre o tema da série de 

artigos.  

Começamos a série com um artigos dos já nossos conhecidos Ruth Bonita e Robert Beaglehole sobre o que é saúde 

global. É um artigo de leitura rápida e bastante pedagógico, espero que gostem.  

Beaglehole R, Bonita R. What is Global Health?.Global Health Action 2010, 3: 5142 

Internos de Saúde Pública 

Envie a sua sugestão para: 

 

cmispzn@gmail.com 

 

Responsáveis Newsletter 2012 

André Peralta 

Bernardo Gomes 

 

Contacto: 

cmispzn@gmail.com 

 

Artigos em destaque: “Série Saúde Global”  

Conceitos em Saúde Pública  

Este é um novo espaço na Newsletter dos internos de saúde pública. Nasce da necessidade que sentimos de transmitir 

informações e conhecimentos iminentemente prático e de interesse para a nossa formação.  

Podem esperar deste espaço a definição de conceitos importantes em saúde pública publicados em obras de referen-

cia. Podem enviar as nossas sugestões de conceitos que gostariam de ver abordados, ou conceitos que pensavam que 

eram uma coisa e depois de alguma pesquisa e estudo chegaram à conclusão que eram outra coisa completamente 

diferente.  

Começamos com um Clássico a definição de EPIDEMIOLOGIA de John Last retirada do “A Dictionary  of Epidemiology”  

5ª edição (tradução livre dos Inglês) 

“Estudo sobre a ocorrência e distribuição dos estados relacionados com saúde e doença em populações 

especificas, incluindo o estudos dos determinantes que influenciam esses estados, e a aplicação deste 

conhecimento ao controlo desses problemas” 
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Internos de Saúde Pública 

Congressos e encontros  

Título: 5th Annual European Public Health Conference 
Local: Malta 
Data: 7 a 10 de Novembro de 2012.   
Mais informações: http://www.eupha.org/site/
upcoming_conference.php 
 
Título: 15th European Health Forum Crisis and Opportunity 
Local: Gastein, Austria 
Data: 3 a 6 de Outubro de 2012.  
Mais informações: http://www.ehfg.org/fileadmin/ehfg/
Programm/2012/1PA_english_web.pdf 
 
Título: IV Encontro Nacional de Médicos Internos de Saúde Públi-
ca 
Local: Porto, Portugal 
Data: 27 de Outubro de 2012. 
 
Título: IX Congresso da Associação de Medicina Europeia em Ta-
baco ou Saúde 
Local: Coimbra, portugal 
Data: 18 e 19 de Outubro de 2012 
Mais informações: http://www.jasfarma.pt/noticia.php?id=6688  
 
Título: III Congresso Nacional de Saúde Pública 
Local: Coimbra, Portugal 
Data: 25 e 26 de Outubro de 2012 
Mais informações: http://www.dgs.pt/  

Título: 6º Fórum Nacional da Diabetes 
Local: Santarém, Portugal 
Data: 17 de Novembro de 2012 
Mais informações: http://www.forum-diabetes.net/  

Título: 1ª Jornadas da USF do Parque 
Local: Lisboa, Portugal 
Data: 19 de Outubro de 2012 
Mais informações: http://www.dgs.pt/  

Título: V Jornadas de Controlo de Infeção 
Local: Lisboa, Portugal 
Data: 23 de Novembro de 2012 
Mais informações: http://www.dgs.pt/  

Título: V Congresso Ibero-Americano de Pesquisa Qualitativa em 
Saúde 
Local: Lisboa, Portugal 
Data: 11 a 13 de Outubro de 2012 
Mais informações: http://www.pesquisaqualitativa2012.com/pt  
 
Título: VIII Congresso Nacional de Psiquiatria 
Local: Porto, Portugal 
Data: 29 de Novembro a 1 de Dezembro de 2012 
Mais informações: http://www.sppsm.org/viii-congresso-nacional
-de-psiquiatria/bem-vindo  
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