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O final de Outubro ficou marcado por
uma sequência de eventos que as Comissões de Internos publicitaram durante
algum tempo. O balanço é globalmente
positivo.
O Congresso Nacional de Saúde Pública
expôs um novo ímpeto de desenvolvimento de trabalhos nas USPs e também
por Médicos Internos de Saúde Pública.
Pessoalmente fiquei feliz com alguns dos
trabalhos que tive a oportunidade de
ver. Simultaneamente aflorou a sensação
de muitas oportunidades por aproveitar
mas também a obrigação de desenvolver
as competências para abordar esses
mesmos desafios de forma séria e consistente.
Neste seguimento, a agenda do Encontro
Nacional de Internos cumpriu o pretendido. Desde a sensação de dever cumprido
das Comissões (com mais desafios pela
frente), passando pela oportunidade de
contacto com colegas europeus da EuroNet, a apresentação bem conseguida do
Dr. Alcindo Maciel Barbosa em torno das
competências em Saúde Pública e as
apresentações de trabalhos de colegas
compuseram uma manhã preenchida.
No início da tarde, o Dr. Mário Santos, da
Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, destacou as possíveis mais
valias do trabalho em torno da Associação.
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O debate com a Coordenação foi muito
construtivo e acabou por ser uma manifestação do que pretendíamos construir entre
internos e a Coordenação do Internato:
um diálogo sem tabus em torno da formação.
O Dr. Ricardo Mexia captou a atenção especialmente dos mais novos pela multiplicidade de formações disponíveis e que se
enquadram num Internato bastante personalizável.
Estando ciente de muitas dificuldades que
nos esperam a todos mas estando optimista acerca do que podemos fazer uns pelos
outros e pelo Internato em si, esta série de
dias foi o clímax de um período de trabalho e o abrir de horizontes para mais e
melhores resultados do trabalho dos Internos de Saúde Pública.
Havendo ainda muito a afinar, nomeadamente na comunicação com todos os Internos, comprometemo-nos a levar a todos um bocadinho mais de tudo e a oferecer novas oportunidades de formação e
desenvolvimento (que é o que se pretende
com, por exemplo, a nossa participação na
EuroNet).
Até Breve!
Pelas Comissões
Bernardo Gomes

Parabéns pela conclusão do Internato aos seguintes colegas, agora recém-especialistas:
Ana Rita Eusébio; Patrícia Santos; Rui Capucho; Teresa Leão; Vítor Pedro

 Opinião do colega João
Valente

 Série de artigos sobre
Saúde Global

 Conceitos em Saúde Pública

 IMPORTANTE—

Circular da ACSS sobre mudança para o
escalão 2 dos médicos internos

ESPECIAL—opinião do colega João Valente
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No final de Outubro decorreram no Porto dois eventos de médicos internos de saúde pública: o 4º Encontro Nacional de Médicos Internos de Saúde
Pública (ENMISP) a 27 de Outubro e no dia seguinte o encontro EuroNet
MRPH (rede europeia de médicos internos de saúde pública).
O 4º ENMISP decorreu num ambiente informal, onde foi possível debater de forma franca com os três coordenadores do internato médico de saúde
pública, o passado, o presente e o futuro do internato de saúde pública. A exposição oral do recém-especialista Ricardo Mexia sobre o internato médico e
oportunidades formativas foi outro momento alto do encontro.
O encontro EuroNet, no qual estive presente em resultado do convite
feito aos internos de saúde pública, demonstrou todas as potencialidades e fragilidades de um projeto multinacional de intercâmbio científico e cultural com
apenas 16 meses de existência. Parece-me que a EuroNet precisa de se modificar
e crescer em termos organizacionais, antes de se tornar numa plataforma de
intercâmbio de internos.
Considero ambos os encontros como globalmente interessantes e bemsucedidos. Contudo, destaco o 4º ENMISP, pela possibilidade que me deu para
trocar ideias sobre saúde pública entre internos e especialistas. Pareceu-me
existir vontade de melhorar o que atualmente é o dia-a-dia da saúde pública.
Espero que assim seja.
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cmispzn@gmail.com
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Conceitos em Saúde Pública
A respeito da recente epidemia de Dengue na Madeira, este mês no espaço de conceito em Saúde Pública , vamos
definir o conceito de “Arbovirose” decerto que este conceito não é novidade para a esmagadora maioria de vós,
ainda assim, pensamos que é útil olhar para a definição.
Um vírus transmitido por artrópodes. Vários vírus de RNA são transmitidos principalmente por artrópodes, incluindo os agentes causadores de encefalite, febre amarela e dengue. Um grupo de vírus de
animais, que são taxonomicamente diversos mas unificados por um conceito epidemiológico, ou seja,
transmissão entre organismos hospedeiros vertebrados por artrópodes hematófagos, vetores como
mosquitos, carrapatos, moscas. A interacção de arbovírus, hospedeiro vertebrado, e vector artrópode dá
a esta classe de infecções características epidemiológicas únicas.
Retirado de “A Dictionary of Epidemiology” editado por M. Porta, 5ª edição (tradução livre dos Inglês)

Artigos em destaque: “Série Saúde Global”
Seguimos com o segundo artigo da série de Saúde Global, depois de na edição anterior revisitarmos o conceito de Saúde Global, este mês o artigo foca-se nos principais desafios mundiais em termos de Saúde.
Ruth Bonita e Robert Beaglehole analisam os problemas de Saúde Global e conceptualizam um Scorecard que
tem em conta se: o problema está em agenda internacional, há evidencia científica que suportem as acções,
há recursos financeiros e humanos para desenvolver programas e finalmente se os sistemas de saúde estão
preparados. Uma visão interessante e que nos faz pensar.
Não percam para o próximo mês o artigo escolhido pelo nosso convidado surpresa!
Beaglehole R, Bonita R. Global Public Health: a scorecard. The lancet, 2008. 372(9654): p. 1988-1996

AVISO IMPORTANTE:
VER EM ANEXO CIRCULAR
DA ACSS SOBRE MUDANÇA
PARA O ESCALÃO 2
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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
Cursos do Instituto de Higiene e Medicina Tropical - consultar em: http://www.ihmt.unl.pt/
formacao/outros_cursos/avan_epidemiologia.asp#
Mestrado em Epidemiologia no IHMT—consultar em: http://www.ihmt.unl.pt/?
lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=mestrados&subsubpage=epidemiologia

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

Congressos e encontros

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

