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ESCAIDE 2016 (European Scientific Conference on Applied 

Infectious Disease Epidemiology) 

De 28 a 30 de novembro de 2016, participei no ESCAIDE (European Scientific Conference on Applied 

Infectious Disease Epidemiology), uma conferência organizada pelo European Centre for Disease 

Prevention and Control (ECDC), que se realizou em Estocolmo, na Suécia, nas instalações do 

Stockholm Waterfront Congress Centre. Esta foi a 10ª edição da conferência, mas a primeira em que 

tive oportunidade de participar e contactar, pela primeira vez, com profissionais nacionais e 

internacionais, das mais variadas áreas do saber, ainda que de alguma forma relacionadas com a 

Epidemiologia. 

Um dos principais objetivos desta conferência é a partilha de conhecimento científico e experiência 

em todas as áreas aplicadas à epidemiologia das doenças infeciosas, algo a que foi dado 

cumprimento na íntegra, não só durante as apresentações formais, mas também através de outros 

eventos promovidos pelo ESCAIDE, como o “BarCamp” e o “Chat with our experts”. 

O programa do congresso estava organizado da seguinte forma: 

1. Sessões plenárias: 1 a 2 por dia, 

2. Sessões paralelas: 6 a 9 por dia, sendo que decorriam sempre 3 em simultâneo; 

3. Sessão de posters moderada: 1 por dia. 

 

Os temas das sessões paralelas deste ano versaram essencialmente sobre: 

a) Antimicrobial resistance and healthcare-associated infections – 2 sessões; 

b) Travel and migrant health – 2 sessões; 

c) HIV, sexually transmitted infections and viral hepatitis – 2 sessões; 

d) Emerging and vector-borne diseases – 2 sessões; 

e) Vaccine-preventable diseases – 5 sessões; 
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f) Latebreakers – 1 sessão; 

g) Food- and water-borne diseases and zoonoses – 4 sessões; 

h) Influenza and other respiratory viruses – 2 sessões ; 

i) Tuberculosis and other respiratory diseases (excluding viruses) – 1 sessão. 

Uma vez que as sessões decorriam em paralelo, fui optando por aquelas cujos temas eram mais 

apelativos ou mais adequados à prática corrente de um médico de Saúde Pública.  

Os temas das sessões plenárias foram os seguintes: 

a) Open Data, onde se debateu a importância da partilha de dados; 

b) Modelling, uma das sessões mais surpreendentes a que assisti, que incidiu sobre a construção de 

modelos de transmissão de doenças, que podem ajudar a prever os locais, bem como o tempo 

de disseminação de epidemias; 

c) Migrant Health, um assunto com grande destaque em Saúde Pública, não só pelas eventuais 

necessidades de saúde destes grupos populacionais, bem como pela facilidade de transmissão de 

doenças infeciosas em centros de acolhimento a refugiados devido à elevada densidade 

populacional; 

d) Vaccines, uma sessão onde se discutiram as necessidades e o papel dos setores público e privado 

em proporcionar programas de imunização eficazes;  

e) Zika, a epidemia que foi, sem dúvida, um marco no ano 2016, entrando em destaque em várias 

sessões da conferência sobre doenças emergentes transmitidas por vetores. 

 

No geral, faço um balanço positivo da conferência, com 

uma boa organização e nível de científico elevado da 

maioria dos trabalhos, o que permitiu estimular o 

desenvolvimento de conhecimentos e inspirar a 

realização de estudos a nível local. 
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