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Pontos de interesse especiais:
 EDITORIAL
 Comentário dos colegas
André Peralta e Andreia
Leite sobre a vacinação e a
recusa vacinal.

EDITORIAL

Caros colegas,
Neste mês abordamos o tema da vacinação e a problemática da recusa vacinal.
Para nos ajudar nesta reflexão contamos com a ajuda dos nossos colegas
André Peralta e Andreia Leite, da USP
da Amadora, que amavelmente aceitaram comentar o artigo que partilhamos.
O artigo deste mês intitula-se “Go Big
and Go Fast — Vaccine Refusal and
Disease Eradication” e, tal como o
nome indica, desafia-nos a pensar no
obstáculo que a recusa vacinal constitui para a proteção vacinal e erradicação de doenças. Uma leitura muito
interessante.
O conceito epidemiológico é já conhecido mas não podia ser diferente:
Vacinação.
Por fim, trazemos uma seleção de
ofertas formativas interessantes.
Recordamos que o grupo de trabalho
para o V ENMISP continua a trabalhar para organizar o nosso Encontro
que decorrerá no dia 25 de Outubro.
Esperamos que todos possam compa-

recer e que o Encontro seja mais uma
oportunidade de estarmos juntos, partilharmos experiências, aprofundarmos
conhecimentos e debatermos o nosso
internato.

 Artigo “Go Big and Go Fast

Conforme divulgado por email, as Comissões de Médicos Internos enviaram
uma carta a pedir a atribuição do grau
de Mestre aos Internos que concluírem
o Curso de Especialização em Saúde
Pública. No passado dia 19 de Julho, os
colegas André Peralta e Inês Matos deslocaram-se à Escola Nacional de Saúde
Pública para uma reunião com o Prof.
João Pereira, diretor da ENSP. Assim
que houver novidades relativas a este
tema, iremos partilhar convosco.

 Formações disponíveis

Agora, resta-nos desejar-vos umas boas
férias, mesmo que o sol teime em não
brilhar!
Um abraço e até breve
Pelas Comissões
Gustavo Tato Borges

— Vaccine Refusal and
Disease Eradication”
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Médico Interno do Internato
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Maia/Valongo
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Perigos do sucesso – Desafios para a vacinação no Século XXI
Ninguém duvida que a vacinação foi das maiores conquistas da humanidade e é uma poderosa arma de Saúde Pública.
Em Portugal, ao longo dos 48 anos de existência do Programa Nacional de Vacinação
(PNV), foram alcançadas coberturas vacinais acima das necessárias para atingir imunida-

de de grupo o que permitiu a erradicação, eliminação/pré-eliminação ou controlo das
doenças incluídas no mesmo.
Os bons resultados atingidos, nacional e internacionalmente, trazem consigo alguns desafios. Nos países de alto rendimento parece haver algum desinteresse por parte da população, fruto do sucesso referido, que conduz à falta de memória coletiva do impacto das
doenças evitáveis pela vacinação. Para as baixas coberturas vacinais também contribuí-

Envie a sua sugestão para:

ram as falsas relações entre a vacinação e o autismo reportadas no estudo de Wakefield.

cmispzn@gmail.com

As consequências deste problema foram já observadas no País de Gales em Abril deste
ano, onde se verificou uma epidemia de sarampo com mais de 2000 casos.
No artigo proposto os autores refletem acerca destes e de outros desafios que permitam a
manutenção do sucesso alcançado até agora.

André Peralta, Andreia Leite
Internos da Unidade de Saúde Pública da Amadora

Artigo em destaque
Nesta edição, trazemos para a discussão o artigo “Go Big and Go Fast — Vaccine
Refusal and Disease Eradication “.
Conforme o título indica, este artigo aborda o tema da vacinação e da possibilidade
de erradicação de doenças e o seu maior obstáculo: a recusa à vacinação.
Boa leitura.

Conceito Epidemiológico
O conceito epidemiológico hoje apresentado é sobejamente conhecido mas é sempre bom recordar: Vacinação!
“Estritamente falando, a vacinação refere-se à inoculação com o vírus vaccinia contra a varíola. Hoje em dia o termo é amplamente usado como sinónimo de procedimentos para a imunização contra todas as doenças infecciosas. O uso original da
palavra foi confinado a vacinação contra a varíola. Este foi o primeiro método de
prevenção de uma doença letal por imunização de seres humanos. Foi introduzido
por Edward Jenner (1749-1823) e descrita por ele no seu livro “An Inquiry into the
Cause and Effects of the Variolae Vaccinae” (1978). A descoberta de Jenner levou
diretamente à erradicação mundial da varíola.”

(tradução livre do Inglês)
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Desfrutem da leitura.
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of Epidemiology”, editado por M. Porta, 5ª edição

Oportunidades formativas

Nome

Local

Datas

Link

EuroEpi2013

Aarhus

11 a 14 Agosto 2013

http://www.euroepi2013.org/

Congresso Latino-Americano de Epidemiologia e Saúde

Granada

4 a 6 Setembro 2013

http://www.reunionanualsee.org/

APHA Annual Meeting 2013

Boston

2 a 6 Novembro 2013

http://www.apha.org/meetings/

2013 European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology (ESCAIDE)

Estocolmo

5 a 7 Novembro 2013

http://ecdc.europa.eu/en/ESCAIDE/
Pages/ESCAIDE.aspx

6th European Public Health Conference

Bruxelas

13 a 16 Novembro 2013

http://www.eupha.org/site/
upcoming_conference.php?

I Congresso de Geografia da Saúde dos Países de Língua
Portuguesa

Coimbra

21 a 24 Abril 2014

http://www.uc.pt/fluc/depgeo/gigs/
geosaud

20th IEA World Congress of Epidemiology

Alaska, EUA

17 a 21 Agosto 2014

http://www.epidemiology2014.com/

Erasmus Summer Programme

Roterdão

12 a 30 Agosto 2013

http://

Occupational and environmental determinants of disease: multidisciplinary approach as a key for research and

Brescia

2 a 6 Setembro 2013

http://
summerunibs.neurotoxmet.org/

Introduction to Mathematical Models of the EPIDEMIOLOGY & CONTROL OF INFECTIOUS DISEASES

Londres

16 a 27 Setembro 2013

http://
www.infectiousdiseasemodels.org/

Congressos/Conferências

Cursos/Escolas de Verão

Locais com cursos regulares
Instituo de Higiene e Medicina Tropical - http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=outros-cursos
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge – oferta formativa - http://formext.insa.pt/course/category.php?id=2
Faculdade de Medicina do Porto - http://epidemiologia.med.up.pt/index.php?id=primaveraNext#
Faculdade de Medicina de Lisboa - http://edu.uepid.org/scid/uepid/default.asp
Johns Hopkins School of Public Health OpenCourseWare - http://ocw.jhsph.edu/index.cfm
National Collaborating Centre for Methods and Tools - http://www.nccmt.ca/modules/index-eng.html
Coursera - https://www.coursera.org/#courses

Para mais informações, consulta o separador “Formações” no nosso site: www.internossaudepublica.wordpress.com

