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Nos passados dias 17, 18 e 19 de outubro, decorreu, em Leiria, o XI Encontro Nacional de 

Médicos Internos de Saúde Pública (ENMISP). Como já vem sendo habitual, trata-se de um 

evento científico muito rico, com espaços de reflexão, discussão e muito convívio social. No 

entanto, interpretado como um indicador indireto da qualidade e motivação dos colegas 

internos e especialistas em Saúde Pública, este ENMISP superou as expectativas e colocou o 

evento num nível superior. O valor da iteratividade foi assim garantido.  

 

De acordo com as atividades planeadas, o evento começou com uma manhã prática baseada em 

3 workshops e, no período da tarde, tiveram lugar as sessões plenárias sobre ambientes e 

políticas saudáveis. Por uma ornamentação territorial salutogénica, associada às ferramentas 

analíticas, como o health impact assessment, foi possível aumentar a consciencialização em prol 

da intersetoralidade das intervenções em Saúde Pública. 

 

No segundo dia, a manhã teve início com os sistemas de informação. Este tema, sempre 

presente em discussão na Saúde Pública contemporânea em Portugal, foi muito importante pela 

necessidade de influenciar corretamente a sua elaboração e implementação. Um sistema de 

informação baseado no registo clínico e administrativo para juntas médicas e consultas do 

viajante é claramente diminuto e ofensivo para a prática quotidiana da nossa especialidade. 
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Ainda no âmbito do concurso digital, tive a oportunidade de apresentar uma proposta de sistema 

de informação para a Saúde Pública, baseado em 3 módulos – observatório, vigilância e gestão – 

e que contempla a visão do futuro, de acordo com as operações essenciais para a Saúde Pública, 

definidas pela Organização Mundial de Saúde. 

 

No período da tarde, um dos momentos mais altos do evento foi a discussão aberta e 

transparente do médico de saúde pública do futuro. Numa mesa equilibrada entre a experiência 

e a irreverência, foi possível questionar os 75% do tempo de trabalho "perdido" nas juntas 

médicas, discutir a organização, alinhada com a Direção-Geral da Saúde, dos serviços de saúde 

pública, a importância da saúde pública na contratualização dos serviços de saúde assistenciais, 

as expectativas da população em relação ao nosso trabalho e, ainda, os mecanismos de 

governação subjacentes, sobretudo a transparência e prestação de contas. Ficou claro que a  

medicina da Saúde Pública carateriza-se pela ciência, em que a prática é baseada na evidência, e 

na arte, pela incerteza (cada vez maior) da complexidade do futuro. Sem dúvida, motivador e 

preditor da capacidade da Saúde Pública para o século XXI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em conclusão, não posso deixar de destacar os momentos sociais e de convívio que são de um 

valor inestimável para todos nós. Pelo menos uma vez, por ano, revemos colegas e amigos e 

partilhamos informalmente as nossas alegrias, novidades e vicissitudes do nosso trajeto. Os 
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jantares, as festas e até os jogos de futebol no estádio de Leiria permitiram aproximarmo-nos e 

"falar a uma só voz" no que são os desafios e oportunidades a curto, médio e longo prazo.  

 

Uma última palavra para a Comissão Organizadora do evento, constituída por amigas e amigos, a 

quem felicito pelo excelente trabalho realizado, tanto a nível do programa como logisticamente. 

Na minha opinião, os objetivos traçados foram cumpridos e faço uma avaliação muito positiva 

dos resultados obtidos e do potencial impacto para a Saúde Pública. 

 

Um bem-haja a todos os colegas e vemo-nos no XII Encontro Nacional de Médicos Internos de 

Saúde Pública. 
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