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Newsletter #1 Fevereiro 2017

Editorial

É com enorme entusiasmo que anunciamos a nossa primeira Newsletter dedicada ao
que mais recente se relaciona no âmbito da Promoção da Saúde Pública.
Este projeto surge no contexto da atual estratégia da Direção, no sentido de criar
novos instrumentos de informação e de comunicação entre sócios e não sócios. A
renovação do website, com uma nova imagem e melhoria da sua funcionalidade, tem
igualmente esse propósito. Incrementar a investigação em saúde e realizar ações de
formação de curta duração é também o que nos propomos desenvolver ao longo do
nosso mandato.
Com uma periodicidade bimensal, a Newsletter irá divulgar informação relevante dos
atuais conhecimentos e acontecimentos de saúde, mas também partilhar outros
eventos interessantes em matéria que seja estimulante noutros domínios.
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Sabemos que os pro ssionais a nível local têm tido várias experiências com
resultados relevantes na promoção da saúde e que é importante partilhar. Uma
informação mais participada, debatida e analisada é sempre um processo construtivo.
Por isso iremos convidar diferentes pro ssionais a contribuírem para o
enriquecimento destas notícias.
A Newsletter foi criada. Cabe-nos mantê-la e reforçar o seu interesse pelos diferentes
leitores.
Celeste Gonçalves
Presidente da APPSP

O que aconteceu

O projecto GERIA foi o vencedor da
edição de 2016. Foram ainda sido
atribuídas duas menções honrosas.
Ver mais

EUPHA
A APPSP esteve presente na 9ª
Conferência Europeia de Saúde Pública.
Ver mais

Relatório INSEF 2015 - Estado de
Saúde

Saúde Pública Baseada na Evidência

67,6% da população portuguesa tinha

promotion programmes in schools.

excesso de peso em 2015. As

Um artigo que utiliza uma nova

prevalências de hipertensão (36%),

metodologia para nos dar indicações

obesidade (28,7%) e diabetes (9,8%)

práticas de como fazer promoção da

são ainda analisadas neste relatório.

saúde no meio escolar com maior

Ver mais

efectividade.

Pearson et al, Implementing health

Ver mais
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O que vai acontecer

Lançamento livro: História de 25 anos
da APPPS

V Congresso Nacional de Saúde
Pública

Será lançado no dia 16 de fevereiro no V

Será realizado no Porto, entre 15 e 17 de

CNSP, a edição comemorativa da

fevereiro, com o tema Saúde Pública:

história de 25 anos da APPSP.

Braços que constroem colunas e

Ver mais

pontes.
Ver mais

VI Curso Pós-Graduado Métodos
Qualitativos
A 6ª Edição irá realizar-se nos dias 17 e
31 de Março e dia 7 de Abril de 2017.
Ver mais

XII Congresso Associação Portuguesa
de Epidemiologia
Realizado em conjunto com a reunião
anual da Sociedad Española de
Epidemiologia, em Barcelona, de 6 a 8
de setembro de 2017. Os trabalhos
devem ser submetidos até 10 de março.
Ver mais

GEOMED 2017

Lisbon Addictions 2017

Conferência internacional sobre

A segunda conferência em

Estatística e Epidemiologia espaciais, e

comportamentos aditivos e

Saúde Pública. Será realizado no Porto,

dependências será realizar-se em

nos dias 7-9 de setembro de 2017.

Lisboa, nos dias 24-26 de outubro de

Submissão de resumos até dia 15 de

2017. Submissão de resumos até dia 28

abril.

de fevereiro.

Ver mais

Ver mais
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Fora da caixa

Palma de Ouro na edição de 2016, este

lme de Ken Loach retrata a desumanização

dos serviços, o autismo da burocracia cega, e a tentativa de um britânico de não se
afundar no desemprego condicionado pela doença. É um

lme acutilante mas

delicado, cheio daquela esperança que permite resistir e enfrentar o absurdo da
sociedade onde se vive.

Momento de análise
Para a primeira edição da Newsletter dedicimos começar pela resposta à pergunta
mais frequentemente feita nesta área: Porquê a Saúde Pública?
Colocámos essa questão às Comissões de Internos da especialidade de Saúde Pública.
As respostas que partilham connosco não são só as que dão - ou gostariam de dar
- aos outros; são as que, no fundo, de nem esta área do conhecimento, e da
intervenção.

"A Saúde Pública é a especialidade médica com maior potencial de intervenção e
mudança na saúde das populações; respeita a visão holística de saúde e olha para as
populações como um todo.
Um ato bem medido em Saúde Pública, tem a capacidade de melhorar e salvar vidas.
Para alguém que pretende ter o maior impacto positivo possível, é a especialidade que
se apresenta como a mais promissora."
"Pensar, planear, intervir e tratar a saúde a nível populacional, a par do estudo da
medicina social, comunitária e dos sistemas de saúde foram determinantes no porquê
e na escolha.
Não obstante as di culdades do percurso, o estímulo e a procura do conhecimento são
constantes se diversi carmos o contacto, as partilhas e experiências no nosso treino e
educação em saúde pública."
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Agradecemos sinceramente às Comissões de Internato da Zona Norte e de Lisboa e
Vale do Tejo o esforço na partilha das suas perspectivas e colaboração nesta edição.

Translate
Contactos

Ficha Técnica

Website

Escola Nacional de Saúde

Carolina Santos

www.appsp.org

Pública

Celeste Gonçalves

appsp@ensp.unl.pt

Av. Padre Cruz

Gisele Câmara

1600-560 Lisboa

Marta Salavisa

Portugal

Rute Ribeiro
Teresa Leão (Coord.)

Tel. +351 217 512a 169
Fax +351 217 582 754
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