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Início da Newsletter dos Internos de Saúde Pública
No âmbito do fortalecimento das
redes e da partilha de informação
entre Internos de Saúde Pública as
comissões do Norte, Centro e Sul
lançam um novo meio de comunicação entre as mesmas comissões e
os Internos.

A Newsletter será enviada para os
emails e estará na página dos internos de Saúde Pública no Facebook com uma periodicidade mensal excepto nos meses de Julho e
Agosto em que não haverá edição
da Newsletter.

O objectivo da Newsletter é a divulgação de informação relevante
relacionada com a Saúde Pública e
com o Internato. A informação pode ser relativa a oportunidades formativas, e de aprendizagem pósgraduada ou a eventos relacionados com o internato de Saúde Pública.

A Newsletter é de todos os Internos, sendo disponibilizado o email
da comissão e do membro da comissão responsável para que sejam
enviadas propostas de notícias e/
ou eventos de interesse para a formação em Saúde Pública.

Anexado a cada edição será disponibilizado um artigo científico relacionado com a actualidade ou
com interesse histórico para a Saúde Pública.

Comissões de
Internos de
Saúde Pública

Pontos de interesse
especiais:
 Agenda de congressos e
encontros

 Oportunidades formativas
 Artigo em destaque

Procurar-se-á fazer a selecção mais
adequada para uma newsletter que
se deseja simples e concisa.
Com os desejos de um bom aproveitamento de oportunidades em Saúde Pública,
André Peralta / Bernardo Gomes

Congressos e encontros com interesse
IV Congresso do Sistema de Saúde Português
– Lisboa 13 e 14 de Abril de 2012 http://
www.jasfarma.pt/noticia.php?id=5706

Congresso Internacional de Saúde Ambiental
2012 - Lisboa - 29 de Maio a 1 Junho http://
iceh2012.com/

XVI Congresso Nacional de Medicina/VII Congresso Nacional do Médico Interno - Coimbra
- 17 a 20 de Maio de 2012 - Auditório dos Hospitais da Universidade de Coimbra

C o n g r e s s o E u r o p e u d e E p i d e m i o l o g i a – P or t o 5 a 8 de Setembro de 2012 - Submissão de resumos: até 30 Abril http://www.euroepi2012.com/

II Congresso Internacional de Qualidade em
Saúde e Segurança do Doente — Lisboa—25 e
26 de Maio de 2012 http://qualsafetyportugal.eu/

Internos de Saúde Pública

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

Conferências do ISPUP (auditório ISPUP, Porto
das 14 às 16 horas)
Migrações, Novos Riscos e Políticas Públicas - 13 Abril
Terceiro sector, economia social e economia solidária:
conceito e práticas—27 de Abril

Estrangeiro
25th Residential Summer Course in Epidemiology
Florence, Italy, from 25 June to 13 July 2012,
http://www.eepe.org/home.html

Summer School on Vaccinology for Students
Antwerp, Netherlands, from 6 to 13 July 2012
http://www.ua.ac.be/main.aspx?
c=.CEVSUMMERSCHOOL&n=71545

Cursos de Primavera ISPUP
http://www.epidemiologia.med.up.pt/index.php?
id=primaveraNext&lang=pt#

Envie a sua sugestão para:
cmispzn@gmail.com

Responsáveis Newsletter 2012
André Peralta
Bernardo Gomes
Contacto:
cmispzn@gmail.com

Relatórios / Livros em destaque
Comission on Social Determinants of Health (2008) Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. Final Report of the Comission on Social Determinants of Health, Geneva, World Health Organization.
Na sequência da vinda de Sir. Michael Marmot a Portugal, é de destacar a temática dos determinantes sociais
em Saúde. Disponibilizamos em anexo o relatório final de 2008 da Comissão da OMS em torno desta temática.

Artigo em destaque
Healy, JD. Excess winter mortality in Europe: a cross country analysis identifying key risk factors. J Epidemiol
Community Health 2003, 57:784–789.
Na sequência da polémica levantada na comunicação social sobre o excesso de mortalidade no mês de Fevereiro,
anexa-se um artigo de 2003 publicado no Journal of Epidemiology and Community Health acerca desta temática
tendo como base dados de 14 países europeus no período de 1988 a 1997. Estabelecem-se comparações com
conjuntos de dados entendidos como factores de risco relacionados com o clima, macroeconomia, cuidados de
saúde, factores socioeconómicos e características do alojamento.

