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Adesão à EuroNet MRPH
Depois de um início em que foram
realçadas as redes de partilha entre os/
as Internos/as de Saúde Pública em
Portugal, esta segunda newsletter surge numa altura em que se fortalecem
os laços destes/as internos/as com os
seus congéneres Europeus: Portugal
faz agora parte da Rede Europeia de
Médicos Internos de Saúde Pública!
A EuroNet MRPH (European Network
of Medical Residents in Public Health)
surgiu em 2008 quando os/as nossos/
as colegas Italianos/as e Franceses/as
decidiram colaborar num inquérito de
satisfação de internos/as de Saúde
Pública acerca do seu programa de
internato. A experiência foi bem sucedida e a ideia de formar uma rede Europeia começou a ganhar forma. Espanha juntou-se em 2009 e a Euronet
MRPH oficializou-se em 2011. Nesse
mesmo ano junta-se o Reino Unido e
finalmente Portugal em 2012. Continuam os esforços para adicionar mais
países a esta rede.

Comissões de
Internos de Saúde
Pública

Sendo um projecto recente, as actividades realizadas ainda são poucas,
mas espera-se com esta iniciativa que
os/as internos/as em Portugal possam
vir a beneficiar de uma série de oportunidades, como a realização de curtos estágios em várias instituições de
outros países Europeus e a participação em projectos de investigação com
colegas dos outros países membros da
EuroNet MRPH. Talvez se lembrem
de ter respondido recentemente a um
inquérito sobre vacinação?
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Resta lembrar que a representação de
Portugal na EuroNet MRPH só tem a
ganhar com a colaboração de todos/as
os/as internos/as, e que corre o risco de
se tornar pobre com a participação apenas das comissões. Por isso deixo aqui
um apelo a todos/as: mandem as vossas
sugestões, ideias e críticas, por mais
simples que sejam, participem! Esta pode ser uma oportunidade única para
crescermos e abrirmos horizontes como
internos/as de Saúde Pública, para quê
perdê-la?
Inês Matos

Congressos e encontros com interesse
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

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

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

XX Jornadas Portuguesas de Alcoologia; Economia e Álcool - Porto - 14 e 15 de Junho —
Biblioteca Municipal Almeida Garrett http://
w w w . j a s f a r m a . c o m / m y . fi l e s / u p l o a d s /
Programa_20jornadas_alcoologia.pdf
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/
Congresso da Associação Latina da Análise
dos Sistemas de Saúde 2012 - Lisboa - 9 a 12
Setembro
de
2012
Infarmed
http://
www.alass.org/pt/calass/
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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)
Terceiro sector, economia social e economia solidária:
conceitos e práticas – 27 de Abril

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

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

Recomposições sociais em Portugal – 1 de Junho
Políticas públicas em educação em Portugal (1960-2011) – 15
de Junho

Summer School on Vaccinology for Students

A profissão como determinante social da saúde e da doença: o caso da Psiquiatria – 29 de Junho

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

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

EUPHA
Malta, em Novembro

Envie a sua sugestão para:
cmispzn@gmail.com
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Relatórios / Livros em destaque
European Observatory on Health Systems and Policies. Diagnosis-Related Groups in Europe: Moving towards
transparency, efficiency and quality in hospitals (2011) Geneva, World Health Organization.
Relatório recentemente publicado, comparando a experiência do uso dos Grupos de Diagnóstico Homogéneo
em 12 países europeus, incluindo Portugal.
Acessível em: http://www.euro.who.int/en/who-we-are/partners/observatory/studies/

diagnosis-related-groups-in-europe

Artigo em destaque
No âmbito do esforço da devida fundamentação da prática da Saúde Pública, anexamos uma revisão
em torno da Saúde Pública baseada na evidência.
Brownson, R. C., Fielding, J. E., & Maylahn, C. M. Evidence-based public health: a fundamental concept for public health practice. Annual review of public health 2009: 30; 175-201.

