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Editorial
A belíssima cidade de Estocolmo acolheu entre os dias 01 e 04 de Novembro a 10th European
Public Health Conference, organizada pela European Public Health Association(EUPHA) -
este ano subordinada ao tema Sustaining resilient and healthy communities.

 A Conferência contou com mais de 1800 profissionais, da área da Saúde Pública, de cerca de 76
países de todo o mundo.  

 Portugal fezse representar com mais de três dezenas de participantes, que tiveram
intervenções na moderação de mesas/workshops ou com a apresentação de trabalhos nas
diferentes sessões que compõem a Conferência – apresentações sob a forma de pósters, pitch
presentations, apresentações orais e Workshops. Os temas em destaque, na conferência deste ano,
organizaram-se em torno de 16 grandes áreas, nomeadamente:Communities and
Environment; Public Health Policy; Health Information and
Communication; Health Living; Health Promotion; Health Services; Health
Services Research; The Health Workforce; Infectious Diseases; Chronic
Diseases; Migrant and Ethnic Minority Health; Mental Health; Child and
Adolescent Public Health; Diet and Physical Activity; Public Health Monitoring
and Reporting; Public Health and Occupational Health.

 

No próximo ano – 2018 – a Conferência terá lugar na cidade de Lubliana, nos dias 28 de
Novembro a 01 de Dezembro e terá como tema Winds of change: towards new ways of
improving public health in Europe. Comecem já a preparar a vossa participação, o call for
abstracts iniciarseá brevemente e decorrerá até ao dia 01 de Maio de 2018.

 

Paulo Sousa
 Vice-presidente APPSP

 
(Abaixo, fotografia de alguns dos participantes Portugueses na 10ª European Public Health Conference.)

http://mailchi.mp/b95d8f7e2bee/a-appsp-destaca-newsletter-5-t


O que aconteceu

 Crise e baixo peso nascença
Portugal

 Kana et al. BMJ Global Health, 2017.
 Aumento do risco do baixo peso à nascença

coincidiu com o aumento do desemprego e
menor crescimento económico. A associação
foi mais evidente nos recém-nascidos de mães
não-portuguesas.

 Ver mais 

 WHO World Mental Health Survey
 Cardoso et al. BJP, 2017.

 Em Portugal, 9,2% dos inquiridos reportou
ter faltado pelo menos um dia no último mês
de trabalho. Cerca de um quinto destas
ausências foram justificadas por doença
mental.

 Ver mais 

http://gh.bmj.com/content/2/2/e000147?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=GlobalHealth_TrendMD-1
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 Relatório Época gripal 2016/2017
 Em 2016/2017 observou-se um excesso de

mortalidade no período coincidente com a
epidemia de gripe e a vaga de
frio. Predominou o vírus A(H3), e a maior
proporção de casos de gripe nos cuidados
hospitalares foi nos indivíduos de 64+ anos .

 Ver mais 

 Prémio Miller Guerra Carreira
Médica

 O prémio Carreira Médica foi entregue a
Victor Ramos, especialista em Medicina Geral
e Familiar e um dos impulsionadores da
criação das atuais Unidades de Saúde
Familiar. 

 Ver mais 

O que vai acontecer

 A 1ª mesa temática decorrerá no dia 11 de
dezembro (15h, Escola Nacional de Saúde
Pública), com Pedro Teixeira, responsável
pelo Programa Nacional Promoção Atividade
Física (DGS), eMiguel Pacheco, do
Departamento de Atividade Física e do
Desporto (CML). Celeste Gonçalves moderará
a mesa. Ver mais 

 
Serão realizadas no dia 12 de dezembro no
Instituto de Higiene e Medicina Tropical.
Charles Stephen Mgone encerrará as jornadas
com a conferênciaThe Critical Transition:
From Training to Practice.

 Ver mais
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Um velho, porteiro reformado, prestes a ser arrumado no baú das recordações, a contar com
mais um dia depois do dia que aí vem: “Somos velhos, não somos ricos e cometemos o pecado de
viver devagar”. Outro velho, ex comunista, com a fé suficiente para mudar o mundo e salvar os
homens: “as ideias continuam a ser boas e belas, as ideias mantêmse, são melhores que as
pessoas que lhes deram origem”. (...)

 Crise no Parque Eduardo VII”, é uma comédia às costas da tragédia e, simultaneamente, uma
tragédia vestida de comédia. É o riso cravado no drama do quotidiano.

 
No Teatro da Comuna até 17 de dezembro.

 
Sinopse completa aqui.

Momento de análise

O  1º Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF 2015) revelou que 67,6% dos
portugueses têm excesso de peso ou obesidade, 52,3% dislipidémia, 36,0% hipertensão arterial e
9,8% diabetes.

 Sendo os hábitos alimentares inadequados e a inactividade física dois dos principais factores de
risco para as doenças crónicas não transmissíveis, torna-se essencial a promoção de uma
alimentação adequada e a criação de ambientes promotores de actividade física nos
locais onde as pessoas vivem e trabalham. Directa ou indirectamente, o meio ambiente tem
um impacto inegável sobre as doenças crónicas, como a obesidade, a diabetes e as doenças
cardiovasculares, respiratórias ou do foro mental, particularmente junto dos grupos mais
vulneráveis, como os migrantes ou as crianças.

 Torna-se por isso vital o estabelecimento de novas abordagens e parcerias entre os
diferentes elementos da comunidade, como arquitectos, engenheiros civis, autarcas,
cidadãos e profissionais de saúde pública. Só através da partilha de conhecimentos e do
esforço colectivo se conseguirá criar uma comunidade sustentável e saudável, com um ambiente
seguro, com equidade e justiça social, com acesso adequado a alimentação segura e saudável, água

http://www.comunateatropesquisa.pt/comuna/emcena/crise/emCenaD.html
http://www.comunateatropesquisa.pt/comuna/emcena/crise/emCenaD.html


potável, abrigo, trabalho e serviços de saúde, onde os cidadãos consigam desenvolver relações e
redes de apoio e possam participar na tomada de decisões.

 No âmbito da 10th European Public Health Conference, subordinada ao tema “Sustaining
resilient and healthy communities”, foi apresentada e assinada a Declaração de Estocolmo,
que lança o desafio da criação de redes para o desenvolvimento de comunidades
resilientes e saudáveis. Alinhada com os 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável
(Sustainable Development Goals - SDGs), definidos pela Organização das Nações Unidas e a
atingir até 2030, esta declaração reforça a saúde como elementochave para o
cumprimento dos SDGs e realça a influência que o meio ambiente, no qual o
indivíduo vive e trabalha, tem na sua própria saúde. A Declaração de Estocolmo deixa
claro o compromisso da EUPHA no apoio à colaboração entre profissionais para a promoção de
comunidades sustentáveis e saudáveis por toda a Europa, reforçando o conceito de Saúde em
Todas as Políticas defendido na Declaração de Viena de 2016.

 
Agradecemos à Dra. Sónia Luzia Rodrigues, Nutricionista e Investigadora na ENSP-UNL, a
colaboração nesta edição.
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