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A SAÚDE+PÚBLICA, newsletter dos Médicos Internos de Saúde Pública, conta com 
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de março. Podes verificar aqui quem serão os membros ao longo deste ano de 2021.

NOTA INTRODUTÓRIA & ÍNDICE

EQUIPA S+P

Filipa Malcata
 Artigos Sugeridos

ACES PORTO OCIDENTAL

Guilherme Queiroz
Podcast

ACES BAIXO VOUGA

Paula Teixeira
 Editora de Secção

ACES PORTO ORIENTAL

Madalena Ferreira
 Editora de Secção

ACES PINHAL LITORAL

Patrícia Pita Ferreira
Podcast

ACES OESTE NORTE

Catarina Alves Rodrigues
 Internos pelo Mundo

ACES SANTO TIRSO/TROFA

Sandra Dias
Notícias

ACES LEZÍRIA

Regina  Sá
Podcast

ACES BAIXO VOUGA

Filipa Gomes
 Internos pelo Mundo
ACES LOURES/ODIVELAS

Carina Silva
Notícias

ACES ESPINHO/GAIA

Nuno Amparo
Em Foco

ACES ALENTEJO CENTRAL

Joana Carvalho
Oportunidades Formativas

ACES BAIXO MONDEGO

Ilka Rosa
Notícias

ACES BAIXO VOUGA

José Pedro Teixeira
Twitter

ACES SINTRA

Carolina Baptista 
Artigos Sugeridos

ACES AMADORA

Ana Luísa Pinto 
 Editora-Chefe
ULS NORDESTE

Estêvão dos Santos
Podcast

ACES PINHAL LITORAL

Ana Cecília Chaves
 Instagram

ACES ESPINHO/GAIA

Diogo Lopes
Artigos Sugeridos

ACES AMADORA

José Chen
Webmaster

ACES BAIXO MONDEGO

Francisco Rocha
Podcast

ACES LISBOA CENTRAL

Rafael Vasconcelos
Editor de Secção
ACES OESTE NORTEC

O
M

U
N

IC
A

Ç
Ã

O
FO

RM
A

Ç
Ã

O

O Recomeço

A SAÚDE+PÚBLICA está de volta 
e pronta para caminhar mais um ano lado 
a lado convosco... Este mês de recomeço 
está recheado de boas iniciativas levadas 
a cabo pela CMISPZN, de mais um epi-
sódio do podcast “Conversa+Pública”, gra-
vado em setembro do ano passado, com 
a Coordenadora do Internato Médico da 
Zona Centro - Dr.ª Fernanda Loureiro, de 
um projeto italiano que promete derrubar 
as barreiras entres os profissionais de saúde 
e a população e temos o testemunho de 
um interno de saúde pública que viajou 
além fronteiras, em plena pandemia, 
para realizar o seu estágio opcional. Por 
fim, inspirem-se com os nossos artigos 
sugeridos, atentem nas oportunidades 
formativas que partilhamos e descubram 
tudo sobre a nova equipa S+P para o ano 
de 2021 Fotografia de capa por Ricardo Resende @ Unsplash.
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Image 1: Doctor Holding Cell Phone, photo by National Cancer Institute on Unsplash.

Icaroe Project

The Icaroe Project was born more than 
one year ago, when a group of friends and 
doctors decided that they wanted to share 
in a simple, straightforward and highly 
accessible way what they had learned from 
years of studying with everybody else, 
and that they wanted to do so using social 
media.

Social media is a very big part of our 
lives today and it has become more and 
more a place where we not only use to share 
personal information but also useful con-
tent. Many people, especially the youngest, 
rely on prominent social media figures such 
as influencers to get information about the 
world and they trust the people they follow.

For these reasons it is even more import-
ant to use these tools to share valid and 
trustful information, to teach people how 
to discriminate between what’s true and 
what’s not and to show them that social 
media can be a source of good information 
if we know how to look for them and if we 
ask for proofs and sources to the people we 
follow.

Icaroe was born in order to shatter the 
barrier that separates doctors and profes-
sional healthcare figures and the popula-
tion. It is not uncommon to hear that a 
patient was too embarrassed or scared to 
ask for information to a specialist because 
they fell that they were not heard or under-
stood, because it seems that, at times, these 
two worlds speak different languages and 
are incapable of truly connecting. What we 
wanted to do was to really talk to people, 
show them that we are there for them, 
that they are heard and that there are ways 
in which they can understand the often 
complex subject of medicine. We think 
that health cannot be separated from health 
literacy and that everybody has to have the 
tools to understand medical information 
and has the right to have them. Our aim is 
to translate complex information in words 
that are easily accessible and understand-
able by everyone, we want the people that 
follow us to know that on our pages on 
social media and on our website they will 
find a safe space, where they can talk and 
ask questions and be heard, where they 
can get trustful information made easy to 
understand, where they can find real people 

and not only professional figures. We are 
first and foremost medical doctors (even if 
we are not only doctors running the page 
and we wish to expand in the future in 
order to involve other professional figures). 
So our aim is to give real and trustworthy 
information, we never give consultation 
online, we just try to guide people through 
the enormous amount of information that 
there is out there about health, helping 
them to discern what’s reliable and what is 
not and explaining difficult themes in an 
accessible language.

We tried to learn as much as we can 
about social media and communication 
and we are still learning every day, we 
reached almost 4000 followers on Insta-
gram and Facebook in one year of activity 
and we met so many different professional 
figures that are using social media as a 
tool to convey important information. It 
is not always easy to translate the medical 
language into something that is under-
standable even from people who are far 
away from these concepts, but we think 
that there is no such thing as a subject that 
can’t be understood by everyone: the key is 
the way we choose to talk about it.

We don’t want to be ordinary, this is not 
our goal, we want to be simple: we want to 
talk about difficult and sometimes niche 
concepts (such as immigrants health, sex 
workers, LGBTQ+ health and so on…) 
in a way that makes them accessible to 
everyone. We want a world in which people 
are really able to understand crucial infor-

mation about their health and are able to 
do something to change their lives for the 
better and with baby steps that’s what we 
are trying to do.

The Coronavirus Pandemic has shown 
us even more how easy it is for fake news to 
spread and how important it is to be pres-
ent as health professionals in every aspects 
of people’s lives in order to make sure that 
they have access to the right information, 
not only for their health but for everybody’s 
health. Being a doctor or a healthcare pro-
fessional nowadays and wanting to make a 
difference in terms of Public Health, can-
not be separated from social media and di-
vulgation, using each and every tool at our 
disposal and learning how to communicate 
better on these planes. If you really want to 
make a difference you have to be there and 
you have to learn how to be in contact with 
people, how to be trustworthy and how to 
make them feel safe when they talk to you, 
both on an academic and human level.

Florence, 10/12/2020

Francesca Gigola, Marco Del 
Riccio, Virginia Casigliani, Teresa 
Giulia da Molin, Dario Rosini, 
Giorgia Soldà. 

Podes encontrar informações sobre 
o Icaroe Project no seu

🌐 Facebook 
🌐 Instagram 
🌐 Website

EM FOCO

https://unsplash.com/photos/L8tWZT4CcVQ
https://www.facebook.com/icaroesalute/
https://www.instagram.com/icaroe_salutesuisocial/?hl=it
https://icaroeteam.wixsite.com/icaroe
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Comparative efficacy of 
interventions for reducing 
symptoms of depression in people 
with dementia: systematic review 
and network meta-analysis
BMJ 2021;372:n532

A Microbiota-Directed Food 
Intervention for Undernourished 
Children
 The New England Journal of Medicine, 
April 7, 2021

Greenhouse gases emissions 
from the diet and risk of death and 
chronic diseases in the EPIC-Spain 
cohort
European Journal of Public Health, 
Volume 31, Issue 1, Feb 2021

Travel-associated cases of 
Legionnaires’ disease in the United 
States, 2015–2016
Travel Medicine and Infectious Disease, 
Volume 40, 2021, 101943

A multicenter study on epidemiological 
and clinical characteristics of 125 
newborns born to women infected with 
COVID-19 by Turkish Neonatal Society
 European Journal of Pediatrics, 
Volume 180, pages733–742(2021)

Vitamin D Supplements for 
Prevention of Tuberculosis Infection 
and Disease
The New England Journal of Medicine, 
2020; 383:359-368

ARTIGOS SUGERIDOS

CONVERSA+PÚBLICA

Este é o mind map da edição mais 
recente do podcast Conversa+Púlbica, 
com o tema “Internato Médico em 
Saúde Pública”. Este sexto episódio 
teve como convidada a Drª Fernanda 
Loureiro (Coordenadora do Internato 
Médico de Saúde Pública da Zona 
Centro) e foi gravado no dia 26 de 
setembro de 2020, no ACES Baixo 
Vouga.

Podes ouvir este e outros 
episódios do podcast nas 
aplicações do meio ou 
no nosso website:

🌐 Conversa+Pública

https://doi.org/10.1136/bmj.n532
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1477893920304403?via%3Dihub
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2023294
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa167
https://link.springer.com/article/10.1007/s00431-020-03767-5
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1915176
https://doi.org/10.1136/bmj.n532
https://doi.org/10.1136/bmj.n532
https://doi.org/10.1136/bmj.n532
https://doi.org/10.1136/bmj.n532
https://doi.org/10.1136/bmj.n532
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2023294
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2023294
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2023294
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa167
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa167
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa167
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa167
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1477893920304403?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1477893920304403?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1477893920304403?via%3Dihub
https://link.springer.com/article/10.1007/s00431-020-03767-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s00431-020-03767-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s00431-020-03767-5
https://link.springer.com/article/10.1007/s00431-020-03767-5
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1915176
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1915176
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1915176
https://www.saudemaispublica.com/podcast.html


ABRIL 2021  ·  S+P  ·  5    

Going maskless is a key factor 
in COVID-19 outbreaks at gyms, 
studies say
O CDC publicou 2 novos estudos que mos-
tram que usar máscara durante o exercício e 
outras precauções, como o distanciamento 
e a ventilação, são a chave para impedir a 
propagação do SARS-CoV-2 em ginásios.

COVID-19. Menos 3.100 cirurgias nos 
IPO e menos doentes referenciados 
pelos centros de saúde
Os três IPO realizaram em 2020 menos 
3.100 cirurgias oncológicas do que no ano 
anterior e os doentes referenciados pelos 
cuidados de saúde primários caíram 22%.

12 números que mostram como o 
país mudou num ano
Fez 1 ano desde que começaram a surgir os 
primeiros casos de COVID-19... Num só 
ano muita coisa mudou, nomeadamente, 
no número de consultas não presenciais nos 
CSP que teve um crescimento de 101,5%.

EU4Health 2021-2027 – a vision for a 
healthier European Union 
No dia 26 de março, entrou em vigor o 
Regulamento do Programa EU4Health 
(EU pela Saúde), que visa reforçar a resi-
liência dos sistemas de saúde e promover a 
inovação no setor.

Slow vaccine roll-out prolonging 
pandemic
A WHO/Europe alerta para o ritmo lento 
da vacinação contra a COVID-19 e para a 
importância de serem mantidas medidas de 
saúde pública em vigor enquanto a cobertu-
ra não se aproxima dos níveis pretendidos.

Regime transitório para a 
emissão de atestado médico de 
incapacidade multiúso para os 
doentes oncológicos
Desde o dia 6 deste mês, a lei prevê que esta 
emissão passe a ser da responsabilidade do 
hospital onde o diagnóstico foi realizado.

CMISP Zona Norte

Exatamente um anos após o primeiro 
caso de COVID-19 em Portugal, a combi-
nação de uma situação epidemiológica mais 
favorável e a necessidade de retoma dos 
estágios do Internato Médico por parte dos 
Médicos Internos de Saúde Pública (MISP) 
resultou na realização de um projeto que 
muito entusiasmo nos suscitava: o “Dia 
da...”, dedicados aos estágios de investiga-
ção, intervenção e auditoria 

A dedicação, quase por completo, dos 
MISP no combate à pandemia a nível local, 
regional e nacional culminou na colocação, 
em segundo plano, dos seus percursos for-
mativos, com tempo muito limitado para a 
realização dos seus estágios ou até mesmo 
impossibilidade de os realizar da forma 
como o tinham previsto inicialmente. 

Neste contexto, este projeto tornou-se ainda 
mais relevante dado o objetivo ser a partilha 
de experiências curriculares por parte dos 
colegas que já tinham realizado os estágios 
mencionados com os MISP de anos menos 
avançados.  

Realizaram-se, assim, três encontros, 
em formato de webinar, cada um deles 
abordando um dos principais estágios 
curriculares do Internato Médico de Saúde 
Pública.

Do primeiro evento - Dia da...
Investigação - salienta-se a possibilidade 
de realizar estudos tão diversos, mais ou 
menos complexos, na Unidade de coloca-
ção ou em outras instituições, através de 
dados primários recolhidos pelo próprio 
ou utilizando dados de acesso livre. Esta 
flexibilidade permite ao MISP ajustar o 
seu estágio às condicionantes inerentes ao 
presente, podendo, ainda assim, realizá-lo 
com qualidade.

No segundo evento - Dia da...Inter-
venção - evidencia-se a importância da 

sustentabilidade no tempo dos projetos 
criados pelos MISP e a particularidade de 
se poder juntar as necessidades locais/regio-
nais/nacionais às preferências individuais 
por uma área em particular.

O terceiro evento - Dia da...Auditoria 
- incidiu sobre o estágio que mais desafio 
traz aos MISP em termos de metodologia e 
implementação. Neste webinar foi realçada 
a necessidade de dominar bem os conceitos 
de auditoria e de realizar um estágio que 
responda aos objetivos de conhecimento do 
Internato Médico de Saúde Pública e cuja 
complexidade não ponha em causa a sua 
realização.

Durante este ciclo de três webinar, 
estiveram presentes 9 oradores e mais de 
100 participantes das várias regiões, a 
quem agradecemos a participação ativa e o 
interesse.

A CMISPZN está sempre disponível 
para fomentar o contacto entre os MISP e 
a promoção do conhecimento e aprendi-
zagem.

ESPAÇO CMISP

RECORTE DE NOTÍCIAS

https://edition.cnn.com/2021/02/25/health/fitness-covid-19-outbreaks-wellness/index.html
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en
https://expresso.pt/sociedade/2021-02-28-Covid-19.-Menos-3.100-cirurgias-nos-IPO-e-menos-doentes-referenciados-pelos-centros-de-saude
https://dre.pt/home/-/dre/160893668/details/maximized
https://www.publico.pt/2021/03/01/sociedade/noticia/12-numeros-mostram-pais-mudou-ano-1952620
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2021/slow-vaccine-roll-out-prolonging-pandemic
https://edition.cnn.com/2021/02/25/health/fitness-covid-19-outbreaks-wellness/index.html
https://edition.cnn.com/2021/02/25/health/fitness-covid-19-outbreaks-wellness/index.html
https://edition.cnn.com/2021/02/25/health/fitness-covid-19-outbreaks-wellness/index.html
https://expresso.pt/sociedade/2021-02-28-Covid-19.-Menos-3.100-cirurgias-nos-IPO-e-menos-doentes-referenciados-pelos-centros-de-saude
https://expresso.pt/sociedade/2021-02-28-Covid-19.-Menos-3.100-cirurgias-nos-IPO-e-menos-doentes-referenciados-pelos-centros-de-saude
https://expresso.pt/sociedade/2021-02-28-Covid-19.-Menos-3.100-cirurgias-nos-IPO-e-menos-doentes-referenciados-pelos-centros-de-saude
https://www.publico.pt/2021/03/01/sociedade/noticia/12-numeros-mostram-pais-mudou-ano-1952620
https://www.publico.pt/2021/03/01/sociedade/noticia/12-numeros-mostram-pais-mudou-ano-1952620
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2021/slow-vaccine-roll-out-prolonging-pandemic
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2021/slow-vaccine-roll-out-prolonging-pandemic
https://dre.pt/home/-/dre/160893668/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/160893668/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/160893668/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/160893668/details/maximized
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Figura 1: Número absoluto de suicídios no Japão entre 1978 e 2017, por sexo.

Diogo Viana
National Cancer Centre Japan, 
Tóquio, Japão � 
março-maio de 2020

Ano de internato?
3º ano de internato.

Como foi o processo de candidatura?
No fundo, foi uma “candidatura” por 

uma via informal. O Professor Henrique 
Barros, na sua condição de Presidente da 
Associação Internacional de Epidemiolo-
gia, contactou a professora e investigadora 
Manami Inoue, que pertence a esta mesma 
Associação.  Esta é Conselheira Regional 
para o Pacífico Ocidental,  e acabou por se 
tornar a minha orientadora de estágio. No 
e-mail para a Prof.ª Manami Inoue, o Prof. 
Henrique Barros descreveu as condições em 
que eu desejava fazer o estágio (3 meses de 
duração, não remunerado) e perguntou se 
aceitavam internos estrangeiros. Ela acei-
tou-me praticamente de imediato. Parece 
que quem tem boca vai a Tóquio.

A partir daí, tive apenas de proceder às 
formalidades habituais: enviar currículo 
e carta de recomendação, e preencher uns 
documentos que o National Cancer Centre 
(NCCJ) exige a todos os profissionais que lá 
fazem estágios, comprometendo-me a cum-
prir a lei japonesa, a não matar ninguém (é 
algo também dirigido a estágios clínicos), e 
a não levar a cabo outro tipo de ações igual-
mente reprováveis (curiosamente também 
não me era permitido usar calças de ganga 
dentro das instalações – tudo requisitos da 
mais exímia sensatez, como podem atestar).

Quais foram as tuas funções?
Eu tive um papel essencialmente de 

observador. O meu intuito com o estágio 
era perceber de que forma o Japão, como 
sociedade, se organizou para combater a 
epidemia de suicídios que assolou o país no 
final da década de 90.

Como se pode ver pelo gráfico abaixo, 
para além de este ter sido um fenómeno 
quase apenas circunscrito aos homens, con-
seguimos ver um resultado preponderante 
das medidas adotadas a partir do início da 
década passada (sim, já estamos nos anos 
’20 do presente século, pessoal). Como 
irei desenvolver o Estágio de Intervenção 
na área da prevenção do suicídio, o Japão 
pareceu-me o lugar ideal para aprender essa 
arte.

Apesar de o National Cancer Centre ser, 
como o nome indica, um centro dedicado 
à investigação de doenças oncológicas, há 
lá investigadores psiquiatras cuja pesquisa 
se foca no risco de suicídio em doentes on-
cológicos. Indivíduos como o Professor To-
suke Uchitomi e Yukata Matsuoka, que me 
disponibilizaram literatura sobre o assunto 
e me puseram em contacto com o Japan 
Support Centre for Suicide Countermeasu-
res, que tive a oportunidade de visitar.

Isto tudo, claro está, nas semanas que 
precederam a implementação do Estado 
de Emergência no Japão, decorrente da 
pandemia de COVID-19 que atravessámos 
durante todo o meu estágio e que acabou, 
infelizmente, por ditar o fim do mesmo.

Apesar disso, tive oportunidade, ainda 
antes do confinamento, de apresentar aos 
colegas o modo de funcionamento do Ser-

viço Nacional de Saúde português, e, em 
maio, a forma como Portugal tinha lidado 
com a pandemia.

Achas que foi uma experiência 
enriquecedora a nível profissional? 
Quais as maiores aprendizagens?

Bem, na verdade foi uma experiência 
de apenas 3 semanas, durante as quais 
estive maioritariamente a marcar reuniões 
e encontros com entidades e/ou peritos na 
área da suicidologia japonesa que acabaram 
por não se concretizar. 

A única visita que fiz foi a que já referi 
acima, ao Japan Support Centre for Suicide 
Countermeasures. Considero que essa visita 
em particular foi sobejamente enrique-
cedora, apesar de ter durado apenas uma 
manhã. 

Este centro foi inaugurado a 1 de abril 
de 2016, na sequência da revisão da Lei 
Básica de Contramedidas para o Suicídio. 
A filosofia de base desta lei é a seguinte: 
“Todos nós devemos ser valorizados como 
seres humanos e ser capazes de viver com 
propósito e esperança no futuro, alicerçados 
num entusiasmo pela vida”.  

É sua missão criar e providenciar evidên-
cia para que os parceiros possam trabalhar 
em conjunto e de forma multidisciplinar, 
implementando o ciclo PDCA (plan-do-
-check-act – figura na página seguinte) à 
prevenção do suicídio, bem como reforçar 
os mecanismos que dão apoio às medidas 
de base comunitária.

 O último intuito deste centro será o de 
“criar uma sociedade na qual ninguém seja 
levado a tirar a própria vida”.

Em termos conceptuais, a grande tran-
sição após a implementação da Lei Básica 
de Contramedidas para o Suicídio de 2006 
foi passar a ver-se este como um problema 
social, ao invés de meramente pessoal. Esta 
mudança deu-se no seguimento do relatório 
de um Grupo Consultivo em 2004, frisan-
do a ausência de medidas socioeconómicas 
como um fator de insucesso das políticas 
implementadas até então.

O foco das ações preventivas passou tam-
bém a ser o nível local, sendo imputada às 
câmaras municipais a responsabilidade de 
elaboração de programas locais de preven-
ção do suicídio, ficando o governo central 
responsável por providenciar dados epide-
miológicos sobre o fenómeno e pacotes de 
contramedidas gerais a serem adaptadas a 
cada contexto pelas autoridades locais.

INTERNOS PELO MUNDO
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Figura 3: Estátua de um Espírito de Raposa Guardiã 
num Templo Xitoísta.

Figura 2: PDCA (plan-do-check-act) em vigor no Japan Support Center for Suicide Countermeasures.

Tiveste oportunidade para 
conhecer melhor outros colegas e a 
cidade onde decorreu o estágio? 
O que achaste do Japão?

No que toca a outros colegas acabei por 
não conhecer muita gente, tanto devido à 
pandemia como ao facto de os japoneses 
não serem pessoas muito dadas (ou talvez 
eu fosse alguém excecionalmente desinte-
ressante, o que também não é de excluir). 

O Japão, por seu lado, revelou-se um 
país extremamente organizado, com uma 
sociedade vertical e rigidamente hierár-
quica, na qual o respeito pelos superiores e 
mais velhos é a pedra basilar de qualquer 
interação social. A própria língua tem essa 
característica plasmada, havendo verbos di-
ferentes com o mesmo significado, mas que 
se devem usar conforme a posição da pessoa 
com quem conversamos. Usar o verbo dar 
(“ataeru”), enquanto aceitável quando me 
dirijo a um amigo, seria completamente 
inadmissível se me dirigisse, por exemplo, à 
Dr.ª Graça Freitas (ao dirigir-me a alguém 
superior devo usar a expressão “sashiageru”, 
que expressa humildade da minha parte). 
Mesmo a própria conjugação verbal (Ex.: 
“Eu vou” – “ore wa iku” no informal vs. 
“watakushi wa ikimasu” no formal) muda 
completamente de acordo com os con-
textos. É como se houvesse vários dialetos 
diferentes dentro da mesma língua.

Apesar de ter já uma noção rudimentar 
acerca da cultura japonesa, 3 meses não são 
de todo suficientes para a apreender no seu 

todo, nem pouco mais ou menos. Este é 
um país muito antigo (o Império do Japão 
ter-se-á unificado em meados do século 
VIII), e que evoluiu durante mais de um 
milénio livre de influências ocidentais (só 
no dealbar da Era Meiji, no século XIX, é 
que o Japão passou a olhar para a Europa 
e os EUA como exemplos a imitar). Assim, 
seriam precisas décadas a viver num local 

tão exótico para poder falar sobre ele com 
propriedade. De qualquer forma, e como 
muitos de vocês sabem, é um lugar que vale 
totalmente a pena visitar e que certamente 
não vos irá desiludir.

O que mais te marcou nesta 
experiência?

Infelizmente, terei de escolher a vivência 
da pandemia, que se abateu sobre todo o 
mundo precisamente por volta da altura em 
que aterrava em solo nipónico. Após a de-
claração do Estado de Emergência foi-nos 
pedido que ficássemos em casa, e mantive-
-me em relativo confinamento durante o 
restante mês de março e praticamente todo 
o mês de abril. 

Em maio, já se podia viajar, mas no 
NCCJ só se começou a voltar à normalida-
de a partir de meados desse mês, altura em 
que fiz a minha segunda apresentação. 

Também devido à pandemia só consegui 
sair do país em meados de junho ao 
invés de em finais de maio, como estava 
inicialmente planeado, devido a voos que 
estavam consistentemente a ser adiados ou 
cancelados.

Que conselhos darias a outros 
internos que gostassem de ter uma 
experiência semelhante?

Just do it.

Podes encontrar mais experiências 
nacionais e internacionais de 
internos de Saúde Pública num 
mapa interativo no nosso website:

🌐 Internos pelo Mundo

https://www.saudemaispublica.com/internos-pelo-mundo.html
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Emerging Infectious Diseases and 
related environmental, clinical and 
translational challenges
No âmbito da Presidência Portuguesa 
do Conselho da União Europeia e em 
colaboração com o Laboratório Europeu de 
Biologia Molecular
Dia 27 de abril
Online e gratuito.
Mais informações e inscrições:
https://www.eidconference2021.com/

Live insights, intelligence and 
reporting guidance on emerging 
health and vaccine misinformation
Vaccine Insights Hub
Várias conferências gratuitas, online
Mais informações:
https://firstdraftnews.org/vaccineinsights/#training

3rd Statistics on Health Decision 
Making
Edifício Central da Reitoria da Universida-
de de Aveiro
Dia 22 de julho
Submissão de abstracts até 30 de abril
Preço: 50€ (25€ para estudantes e para 
internos do ACES Baixo Vouga).
Mais informações e inscrições:
https://www.ua.pt/pt/estatisticamedica/3rd-statistics-
on-health-decision-making

Health Management: Managing the 
Present and Shaping the Future
Conferência Anual da European Health 
Management Association
Dias 15-17 de setembro
Online
Submissão de abstracts até 3 de maio
Mais informações e inscrições:
https://ehmaconference.org/

14th European Public Health 
Conference: Public Health Futures 
in a Changing World
Dias 10 a 12 de novembro
Online
Submissão de abstracts até 1 de maio
Mais informações e inscrições:
https://ephconference.eu/

SNS em Transformação: Boas 
práticas em tempos de Pandemia
14.ª edição anual do Prémio de Boas Práti-
cas em Saúde
Candidaturas até 30 de abril
Mais informações e candidaturas:
https://www.boaspraticasemsaude.com/

New e-learning on Antimicrobial 
Stewardship
ECDC Virtual Academy (EVA)
Online, 2 horas
Mais informações e outros cursos:
https://eva.ecdc.europa.eu/

OPORTUNIDADES FORMATIVAS

CURSOS

PRÉMIOSCONGRESSOSWEBINARS

https://www.eidconference2021.com/
https://firstdraftnews.org/vaccineinsights/#training
https://www.ua.pt/pt/estatisticamedica/3rd-statistics-on-health-decision-making
https://ehmaconference.org/
https://ephconference.eu/
https://www.boaspraticasemsaude.com/
https://eva.ecdc.europa.eu/
https://www.eidconference2021.com/
https://firstdraftnews.org/vaccineinsights/#training
https://www.ua.pt/pt/estatisticamedica/3rd-statistics-on-health-decision-making
https://www.ua.pt/pt/estatisticamedica/3rd-statistics-on-health-decision-making
https://ehmaconference.org/
https://ephconference.eu/
https://www.boaspraticasemsaude.com/
https://eva.ecdc.europa.eu/
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