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Foto 1. O IHMT e o Ministério da Saúde de 
Angola reforçaram diversas atividades de 
cooperação na área da saúde e formação

O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, deslocou-
-se a Angola, entre os dias 17 e 24 de novembro, 
para oficializar diversas atividades de parceria e 
cooperação na área da saúde e formação entre 
os dois países. O Ministro da Saúde de Angola, 
José Van-Dúnem, congratulou-se com o desen-
volvimento de um programa de Mestrado conjun-
to na área da Parasitologia Médica.

Na sua visita a Angola, Paulo Ferrinho assinou 
um protocolo com o Instituto de Combate e Con-
trolo das Tripanossomíases de Angola (ICCT), 
para a realização de um Mestrado de Parasitolo-
gia Médica, em Luanda (foto 2). 

Durante a visita, ficou ainda acordado que o 
IHMT vai organizar, em conjunto com a Direção 
dos Serviços de Saúde do Estado-Maior General 
das Forças Armadas Angolanas, chefiada pelo 
Tenente General Médico Aires Africano, um curso 
intensivo de Clínica Tropical, a iniciar no primeiro 
trimestre de 2014. 

O Diretor do IHMT reuniu ainda com a Decana 
da Faculdade de Medicina da Universidade Katya- 
vala Bwila, em Benguela, Rosário Sambo, para dis-
cutir a programação de atividades de formação. .

Portugal e Angola estreitam parceria em Saúde e Formação

Foto 2. Paulo Ferrinho com Josenando 
Théophile, na assinatura de protocolo 

com o IICT

Colaboração com Província do Zaire
O Diretor Provincial de Saúde do Zaire, Angola,  

João Miguel Paulo, visitou o IHMT, a 27 de no-
vembro, para debater oportunidades de parceria 
na formação de técnicos de saúde, no quadro 
da reconstrução e redimensionamento da rede 
sanitária da província do Zaire. .

À esquerda, Deolinda Cruz (Gabinete de Cooperação); o Diretor de Saúde 
da Província do Zaire, João Miguel Paulo; o Assessor do Ministério da 
Saúde de Angola, Miguel Kiassekoka; e Zulmira Hartz (subdiretora)

Foto 3. O Diretor do IHMT com a Decana da Faculdade de 
Medicina da Universidade Katyavala Bwila, em Benguela
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IHMT acorda colaborações com 
Ministério da Saúde de Moçambique

Entre os dias 24 de novembro e 1 de dezem-
bro, o Diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, visitou 
Moçambique, onde foi recebido pelo Ministro da 
Saúde, Alexandre Manguele, tendo ainda partici-
pado nas comemorações oficiais dos 50 anos da 
Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo 
Mondlane (FM-UEM).

Foram discutidas perspetivas de parceria no 
âmbito da formação com o Ministro da Saúde de 
Moçambique, bem como o futuro do Plano Es-
tratégico de Cooperação em Saúde, na agenda da 
CPLP.

Durante a participação nas celebrações dos 
50 anos da FM-UEM, que se assinalaram a 29 de 
novembro, o diretor da Faculdade, Mohsin Sidat, 
atribuiu uma distinção de Mérito em Parceria In-
ternacional ao IHMT e outra ao seu diretor, como 
reconhecimento pela colaboração que tem vindo 
a ser prestada.

Ao longo da visita, Paulo Ferrinho reuniu ainda 
com o Inspetor Geral da Saúde, Martinho Dgedge, 
membro do conselho consultivo do IHMT, com o 
Diretor Nacional de Recursos Humanos, Moisés 
Ernesto Mazivila, com o Diretor Nacional de Saú-
de Pública, Francisco Mbofana, com o diretor in-
digitado do Instituto de Ciências de Saúde, Mou-
zinho Saíde e com o Embaixador de Portugal em 
Moçambique, José Augusto Duarte. .

No dia 29 de novembro, Américo Assan e Rafael Tembe (ao centro), 
assessores do Ministro da Saúde e da Embaixada de Moçambique, 
estiveram no IHMT, com Luís Varandas e a subdiretora Zulmira Hartz, 
para discutir oportunidades de parceria

O Diretor do IHMT e o Ministro da Saúde 
de Moçambique, Alexandre Manguele

O Diretor do IHMT (ao centro) durante as celebrações dos 50 anos da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Eduardo Mondlane

Delegação de Marrocos visita USF
Uma delegação do Ministério da Saúde de 

Marrocos, chefiada pelo Secretário-geral, Abdelali 
Belghiti Alaoui, visitou a unidade de saúde familiar 
(USF) de Fernão Ferro, com o objetivo de conhe-
cer a organização da USF, em particular a forte 
ligação à comunidade e o acompanhamento dos 
utentes ao longo da vida. A visita foi coordenada 
por Wim Van Lerberghe e pela doutoranda Carla 
Pontes, do IHMT, e incluiu ainda a visita à USF 
Marginal e uma reunião com a Administração 
Central do Sistema de saúde, para conhecimento 
dos sistemas de informação em saúde. .

Na USF de Fernão Ferro, fotografias dos utentes decoram as paredes, 
ilustrando a relação de proximidade entre profissionais de saúde e utentes

/IHMT.NOVA

Siga as novidades do IHMT no Facebook

http://www.facebook.com/IHMT.NOVA
http://www.facebook.com/IHMT.NOVA
http://www.facebook.com/IHMT.NOVA
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Pesquisas avaliativas debatidas em 
seminário internacional

O IHMT e a Escola Nacional de Saúde Pública 
Sergio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, no 
Brasil, organizaram, nos dias 12 e 13 de no-
vembro, no Rio de Janeiro, o seminário “Avalia-
ção, Translação e Gestão de Conhecimento na 
Pesquisa em Saúde”, onde se debateram abor-
dagens relativas à produção de conhecimento 
técnico-científico, considerando as inovações em 
saúde, e em particular a investigação avaliativa. 
A subdiretora do IHMT, Zulmira Hartz, foi uma 
das organizadoras do seminário, tendo participa-
do também no painel “Gestão do Conhecimento 
e Translação na Ciência, Tecnologia e Inovação 
em Saúde”. .

IHMT e FIOCRUZ querem captar 
fundos para a RINSP

No âmbito do desenvolvimento da Rede 
dos Institutos Nacionais de Saúde Pública da 
CPLP (RINSP-CPLP), o IHMT, em parceria com a 
Fundação Oswaldo Cruz do Brasil (que assume 
o Secretariado Executivo desta Rede), vai liderar 
um projeto a submeter à linha de financiamento 
da Comissão Europeia para o Desenvolvimento 
e Cooperação “EuropeAid”. Esta estratégia foi 
concertada à margem do seminário “Aspetos 
Políticos, Estratégicos e Operacionais da Gestão 

dos Institutos Nacionais de Saúde Pública”, que 
se realizou nos dias 7 e 8 de novembro, em Re-
cife, no Brasil, com a participação do subdiretor 
do IHMT, Henrique Silveira, e da administradora 
Isabel Antunes. A reunião teve como finalidade 
encontrar soluções para problemáticas de ordem 
institucional e conjuntural na RINSP, como a cap-
tação de recursos, o escasso grau de autonomia 
administrativa e político-estratégica e o baixo 
nível de desenvolvimento técnico-científico. .

Plano de Ação da RETS aprovado 
O Plano de Ação para 2014/16 da Rede de 

Escolas Técnicas de Saúde da CPLP (RETS-CPLP) 
foi aprovado durante a 3ª Reunião Geral da 
Rede, que se realizou nos dias 7 e 8 de novem-
bro, em Recife, no Brasil, com a participação 
da responsável do Gabinete de Cooperação 
do IHMT, Deolinda Cruz e de Martinho Dgedge, 
conselheiro científico do IHMT, por Moçambique. 
A reunião visou discutir e fortalecer as estraté-
gias de cooperação, para a melhoria da formação 
de técnicos em saúde. .

Investigador de Cuba desenvolve 
projeto sobre Pneumocystis no IHMT

O IHMT recebeu, durante o mês de novembro, 
a visita de Yaxsier de Armas Rodríguez, inves-
tigador do Instituto de Medicina Tropical Pedro 
Kourí, em Havana, Cuba, para desenvolver um 
projeto sobre a caracterização de Pneumocystis 
jirovecii em doentes VIH-positivos, por técnicas 
moleculares avançadas. .
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Dengue em debate no IHMT

Mais de uma centena de profissionais de saú-
de participaram no workshop “Dengue: presente 
e futuro”, organizado pelo Centro de Malária e 
Outras Doenças Tropicais (CMDT) do IHMT, nos 
dias 29 e 30 de novembro de 2013, com a parti-
cipação de especialistas de Angola, do Brasil, de 
Portugal e da Suíça. A reunião contou ainda com 
a participação da Direção Geral da Saúde e do 
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, as 
entidades que, em conjunto com o IHMT, consti-
tuem a Plataforma de Especialistas em Entomo-
logia Médica, criada em dezembro de 2012 para 
promover o controlo de doenças humanas de 
transmissão vetorial no País. 

Os casos de Cabo Verde, Angola e ilha da Ma-
deira foram analisados, bem como os riscos de 
introdução da dengue na Europa. Foram ainda 
analisadas questões relacionadas com o vírus, 
vacina e diagnóstico, os aspetos clínicos e as ca-
racterísticas bioecológicas e comportamentais 
dos vetores de Dengue. .

Espólio do IHMT em Castelo de Vide

A Exposição de Modelos e Maquetas do espó-
lio museológico do IHMT está patente na Igreja 
de S. João Batista, em Castelo de Vide, no âmbito 
de uma colaboração com aquele município e a 
Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano. A 
inauguração da exposição decorreu a 25 de no-
vembro, com a participação do Presidente da Câ-
mara Municipal de Castelo de Vide, António Pita, 
e, pelo IHMT, de Luiz Ferraz de Oliveira, Zulmira 
Hartz, José Dória e Luís Marto. .

Reitor da NOVA assume Presidência 
do Grupo Tordesilhas

O Reitor da Universidade Nova de Lisboa, 
António Rendas, foi eleito presidente do Grupo 
Tordesilhas durante o XIV Encontro de Reitores 
do grupo, que se realizou entre 10 e 12 de no-
vembro, em Curitiba, Brasil. O Grupo Tordesilhas 
inclui 54 instituições universitárias (28 brasilei-
ras, 17 espanholas e nove portuguesas)..

IHMT coordena visita de delegação 
de Marrocos a USF

Uma delegação do Ministério da Saúde de 
Marrocos, chefiada pelo Secretário-geral, Abdelali 
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Um fim de tarde em Medicina Tropical

No âmbito das suas atividades de comunica-
ção da ciência e inserida na Semana da Ciência 
e da Tecnologia 2013 (organizada pelo programa 
Ciência Viva), o IHMT promoveu, a 22 de novem-
bro, a iniciativa “Fim de Tarde em Medicina Tro-
pical”, na qual jovens universitários e o público 
em geral puderem visitar, acompanhados pelos 
investigadores, os laboratórios e o espólio mu-
seológico do Instituto. Foram dadas a conhe-
cer áreas de investigação relacionadas com os 
mosquitos e outros insetos transmissores de 
doenças, protozoários (causadores de malária 
e leishmaniose), bactérias (tuberculose), vírus 
(dengue), vermes helmintas (como as ténias e as 
chamadas lombrigas) e moluscos transmissores 
de parasitas. .



Este boletim é apoiado 
pela Consulta do Viajante

SAÚDE PÚBLICA 
INTERNACIONAL 
E BIOESTATÍSTICA

WHO Collaborating Center on Health
Workforce Policy and Planning

Rua da Junqueira Nº100 , 1349-008 Lisboa
Geral + 351 21 365 26 00 | Direto + 351 21 365 26 08
www.ihmt.unl.pt | E-mail secretariadodireccao@ihmt.unl.pt

5IHMT Boletim informativo | Nº 23 | 11.2013

Eventos

Lançamento do livro 
“Segurança Alimentar e 
Nutricional na comunidade dos 
países de língua portuguesa: 
desafios e perspectivas” 
9 de dezembro | 16h

Inauguração do painel 
restaurado de Neves de Sousa
12 de dezembro | 18h

4.as Jornadas Científicas do IHMT
13 de dezembro

Inscrições abertas

Curso de Clínica das 
Doenças Tropicais
Inicia-se a 11 de janeiro de 2014. 
Candidaturas até 6 de janeiro.

Curso de Medicina do 
Viajante
Tem início a 10 de janeiro de 2014. 
Candidaturas até 4 de janeiro.

Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Mão em garra. Lepra

Museu: Inv. IHMT 0000029 
Dimensões: A – 26,5 cm 
Diâmetro da base: 15,5 cm
Data: início do séc XX

Modelo em cera sobre base de madeira, re-
presentando a “mão em garra” característica 
da infecção pelo bacilo de Hansen (Mycobac-
terium leprae). De notar a contractura dos 
dedos, devida ao comprometimento neuro 
muscular, a ausência de parte de um dedo e a 
ulceração na região tenar. 

Na base da peça há uma etiqueta com a ins-
crição “Nervenlepra / (Krallenstellung)”, que 
atesta a sua origem estrangeira. 
Esta peça, conjuntamente com outras do 
Museu do IHMT, está agora exposta em Cas-
telo de Vide, na Igreja de São João Baptista 
(24 de Novembro, 2013 a 6 de Janeiro, 2014).

Visitas de novembro
4/11 
Maria Adriana Sousa Carvalho
Vice-Reitora da Universidade de Cabo Verde 

18/11
Cezaltina Kahuli  
Decana da Faculdade de Medicina de José Eduardo     
dos Santos, Huambo, Angola

18/11
Emilia Virginia Noormahomed
Professora Associada da Faculdade de Medicina da 
Universidade Eduardo Mondlane e coordenadora do 
Programa MEPI em Moçambique

25/11
Stefan Schwarz  
Friedrich-Loeffler-Institut, Alemanha
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