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Decorreu na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, de 11 e 14 de setembro, o XIII Congresso da 

Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE) e XXXVI Reunión Científica de la SEE. Pela primeira vez, a 

Sociedade Espanhola de Epidemiologia organizou o evento além-fronteiras em parceira com a APE. O 

advento de novos e múltiplos desafios em saúde implica inovação, desenvolvimento e colaboração 

intersectorial necessária para a melhoria da saúde global, pelo que esta articulação ibérica foi um verdadeiro 

exemplo.  

A conferência inaugural distinguiu-se pela colaboração entre os dois países, com o ónus colocado no método 

de trabalho em equipa que deve ser promovido na realidade atual. As fronteiras globais apenas são virtuais, 

quando se fala em saúde, fatores de risco, vetores e doenças. 

O congresso decorreu durante quatro dias, sendo o primeiro dedicado a workshops, e os restantes foram 

preenchidos por comunicações científicas, tanto orais como em formato de poster. Por um lado, esta forma 

de organização permitiu a vários colegas de diferentes nacionalidades partilhar realidades, atividades ou 

investigações de natureza muito diferentes. 

Após a sessão inaugural, a Professora Ilona Kickbusch, profissional de saúde com contributos globais em 

saúde pública, promoção da saúde e diplomacia em saúde fez uma apresentação brilhante sobre “Delivering 

Global Health”. Consistiu na visão macroestratégica para a saúde global, demonstrando as principais 

limitações na definição da agenda mundial para a saúde, assim como a influência local na modificação das 

principais necessidades de saúde da população. Concluiu a sua intervenção com uma referência a uma 

afirmação do Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde, Dr. Tedros Adhanom: “Health is a political 

choice”. 
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Durante o congresso, eu e o colega Rui Malheiro tivemos o prazer de apresentar uma comunicação oral, 

sobre atividades desempenhadas no âmbito da Unidade de Saúde Pública.  

O Rui apresentou a “Casuística da emissão de 

mandados de condução de urgência na USP Porto 

Oriental, entre 2012 e 2017”, enquanto eu apresentei 

um trabalho intitulado “Trends in Sexually Transmitted 

Infections Cases Notification in Eastern Porto, 2015-

2017”. 

 

Ambas as comunicações suscitaram interesse na plateia, considerando o feedback obtido no momento da 

discussão.  

A epidemiologia, enquanto disciplina científica 

fundamental em saúde pública, é essencial para a 

melhoria contínua da qualidade de todas as 

intervenções em saúde, na correta delineação de 

objetivos e, em última instância, ganhos em saúde para 

toda a população. As transições epidemiológicas em 

desenvolvimento imputam responsabilidades de 

governação para a saúde e bem-estar a nível global, uma vez que as doenças emergentes, as doenças não 

transmissíveis e o envelhecimento populacional são exemplos dos principais fenómenos em saúde que não 

se circunscrevem a determinada área geográfica.  

Esta reunião ibérica teve como principal mensagem chave incutir a partilha de valores e informação a todos 

os níveis, sendo um excelente exemplo de colaboração e cooperação entre ambas as associações, 

Portuguesa e Espanhola. Espera-se que novas e robustas sinergias sejam desenvolvidas com a finalidade em 

obter uma saúde global universal de qualidade e reduzir desigualdades que possam existir.  

João Paulo Magalhães, Médico Interno Saúde Pública 

Rui Malheiro, Médico Interno Saúde Pública 


