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Pontos de interesse
especiais:

Encontros no Outono
Chegou o mês de Agosto e com ele a
pausa de Verão na Newsletter. Novo número virá no final de Setembro. Tal como adiantámos no início, assumimos
que nesta fase não faria sentido repetir
informações previamente já adiantadas.
A reunião da Euronet (grupo europeu de
Médicos Internos de Saúde Pública) no
dia 13 de Julho em Roma foi a confirmação de um mundo de oportunidades para todos que queiram aproveitar a hipótese de realizar trabalhos com colegas
europeus, contactar com outras realidades, conhecer abordagens distintas a
problemas que são comuns aos países
envolvidos e até encontrar estágios e
locais de trabalho no estrangeiro.
Trata-se de um projecto que está a dar
os primeiros passos mas que as Comissões de Internos convidam todos a conhecer (http://euronetmrph.org ). Em
breve todos os internos receberão mais
informação por email acerca da Euronet.

Comissões de
Internos de Saúde
Pública

Adicionalmente aproveitamos esta
newsletter para anunciar a data do
Encontro Nacional de Médicos Internos de Saúde Pública (ENMISP
2012) que irá decorrer no Porto na
sexta-feira, dia 26 de Outubro. Atempadamente iremos divulgar informação sobre o programa. Nesse dia iremos tentar contar com a presença de
responsáveis da Euronet até porque
vamos ter a responsabilidade de organizar no dia seguinte (27, Sábado) um
encontro com representantes de todos
os países da Euronet.

 Encontro Nacional de
Médicos Internos de Saúde Pública

 Euronet

Ainda com Economia da Saúde em
mente, dois artigos “fresquinhos” no
NEJM com interesse especial na perspectiva analítica do custo-efectividade
das abordagens ambientais na prevenção de doença.
Com os desejos de boas férias para todos. E um regresso em grande!

Bernardo Gomes

Congressos e encontros com interesse
Congresso Eu ropeu de Ep idemiologia – Porto 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/

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
Encontro Nacional de Médicos Internos de
Saúde Pública —Porto—26 de Outubro de 2012
(mais informações em breve)
IX Congresso da Associação de Medicina Europeia em
Tabaco ou Saúde— Coimbra - Portugal, 18 e 19 de Outubro
de 2012 http://www.jasfarma.pt/noticia.php?id=6688
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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

Escolas de Verão do Departamento de Ciências de Informação e da Decisão em Saúde—Faculdade de Medicina da
Universidade
do
Porto—consultar
em:
http:/
escoladeverao.med.up.pt/

Universidade de Verão da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto - Cursos de Estatística:
Introdução à análise de dados com o programa SPSS - análise univariada e bivariada— 06 a 15 de agosto
Análise multivariada de dados com o programa SPSS—16 a
31 de Agosto
Envie a sua sugestão para:

Contacto: Tel.: + 351 226061890; E-mail: sec@fpce.up.pt
cmispzn@gmail.com

Calendário: 16 a 31 de agosto
Responsáveis Newsletter 2012
André Peralta
Bernardo Gomes
Contacto:
cmispzn@gmail.com

Não te esqueças de enviar sugestões! cmispzn@gmail.com

Artigos em destaque
Gabriel SE, Normand ST. Getting the Methods Right — The Foundation of Patient-Centered
Outcomes Research. New England Journal of Medicine, 2012 Link: http://www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMp1207437?query=TOC

Chokshi DA, Farley TA. The Cost-Effectiveness of Environmental Approaches to Disease Prevention. New England Journal of Medicine, 2012; 367:295-297 Link: http://www.nejm.org/doi/
full/10.1056/NEJMp1206268?query=TOC

