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Da esq., Miguel Viveiros (Presidente do Conselho Pedagógico do IHMT), 
Eduardo Almeida da Silva e a subdiretora do IHMT, Zulmira HartzIHMT participa em workshop sobre 

Recursos Humanos em Angola

O Diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, e os pro-
fessores da Unidade de Saúde Pública Interna-
cional e Bioestatística, Luzia Gonçalves e Giu-
liano Russo, participaram num workshop, nos 
dias 26 e 27 de março, em Luanda, Angola, sobre 
a política de recursos humanos (RH) da saúde 
naquele país. A equipa do IHMT realizou uma 
apresentação sobre planeamento de RH, com o 
objetivo de fornecer contributos úteis à Política 
de RH angolana e ao Plano de Desenvolvimento 
de RH para a Saúde 2013-2025. .

Parceria na área da Tuberculose e 
outras Micobacterioses 

Pedro Eduardo Almeida da Silva, Professor 
Associado da Universidade Federal do Rio Gran-
de e Presidente da Sociedade Latinoamericana 
de Tuberculose e outras Micobacterioses, visitou 
o IHMT, a 26 de março, com vista ao estabele-
cimento de protocolos conjuntos (entre aquela 
universidade e a Universidade Nova de Lisboa) e 
de parcerias no apoio à graduação e pós-gradu-
ação em Ciências Biomédicas, com particular ên-
fase na Tuberculose e outras micobacterioses. .

Alunos do 9º ano aprendem sobre Parasitologia no IHMT
No dia 25 de março, os grupos de Helmintologia e Entomologia da Unidade de Parasitologia Médica 

do IHMT acolheram duas turmas de 9º ano da Escola Básica da Costa da Caparica, para visitarem a 
entomoteca e o moluscário. Os alunos observaram a coleção de helmintas preservados e conversaram 
com os investigadores sobre a atividade desenvolvida no Instituto na área da parasitologia. .
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Dia Mundial da Tuberculose

Tuberculose associada a 
desigualdades sociais

O investigador e professor da Escola de En-
fermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo, no Brasil, Ricardo Arcêncio, deu uma 
entrevista à Agência Lusa, no âmbito do Dia 
Mundial da Tuberculose (27 de março), na qual 
abordou a investigação que tem desenvolvido em 
tuberculose e determinantes sociais, que mostra 
que a doença impacta mais negativamente gru-
pos em situação de vulnerabilidade extrema. O 
investigador está atualmente a desenvolver um 
estágio pós-doutoral na Unidade de Saúde Públi-
ca Internacional e Bioestatística do IHMT. .

Plano estratégico do INSP de São 
Tomé e Príncipe em preparação

O subdiretor do IHMT, Henrique Silveira, par-
ticipou numa oficina de trabalho, que se realizou 
entre os dias 12 e 14 de março, em Petrópolis, 
Brasil, com o objetivo de elaborar o plano estra-
tégico do Instituto Nacional de Saúde Pública de 
São Tomé e Príncipe (STP), no âmbito da estra-
tégia de saúde da CPLP. Integraram esta ofici-
na, Arlindo de Carvalho, Eduardo Neto e Juliana 
Ramos, de STP; Félix Rosenberg (Secretário da 
Rede de Institutos Nacionais de Saúde Pública 
da CPLP) e Augusto Paulo Silva, da Fundação 
Oswaldo Cruz, no Brasil; e Eduardo Samo Gudo, 
diretor científico do Instituto Nacional de Saúde 
de Moçambique. O plano estratégico será poste-
riormente discutido em STP. .

9 e 10 maio ‘14 

UM DIA COM A 
MEDICINA TROPICAL

DIA
 ABERTO

IH
MT & 

IIC
T

http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=422
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NOVA e IHMT na Feira Futurália

O IHMT participou, na Feira Futurália, que de-
correu na FIL, em Lisboa, entre os dias 26 e 29 de 
março, com a distribuição, no stand da Universi-
dade Nova de Lisboa, da brochura institucional 
de divulgação dos Mestrados e Doutoramentos 
2014. A brochura pode ser consultada aqui. .

Coordenadora do ePORTUGUÊSe 
visita IHMT

A Coordenadora da rede ePORTUGUÊSe da 
Organização Mundial da Saúde, Regina Ungerer, 
visitou a Unidade de Saúde Pública Internacional 
e Bioestatística do IHMT e reuniu com a subdi-
retora do Instituto, Zulmira Hartz, para debater 
ações de articulação, no âmbito daquela rede. .

Cooperação com o Brasil em gestão 
do conhecimento

O professor e investigador Jorge Magalhães, 
do Núcleo de Inovação Tecnológica de Farman-
guinhos, da Fiocruz, no Brasil, reuniu-se a 16 de 
março com a subdiretora do IHMT, Zulmira Hartz, 
no âmbito das ações de cooperação entre as duas 
instituições, com o objetivo de elaborar uma pro-
posta na área da Gestão do Conhecimento em 
Saúde Pública Global e Doenças Tropicais, inte-
grando a investigação básica e aplicada. .

IHMT solidário com projeto 
Transformers

A 4 de março, o IHMT recebeu a visita da 
Margarida (28 anos), residente na Casa Pia de 
Lisboa e participante no Projeto Transformers, 
para durante um dia, conhecer o trabalho de 
investigação desenvolvido no Instituto, na área 
da leishmaniose, registando os melhores mo-
mentos com a máquina fotográfica. A Margari-
da, acompanhada em toda a visita pela bolseira 
do IHMT Andreia Albuquerque, observou exem-
plares de flebótomos (os vetores desta doença), 
bem como culturas de parasitas de Leishmania 
ao microscópio. As melhores fotografias tiradas 
pela Margarida serão selecionadas e expostas 
no Dia Aberto do IHMT, que se realiza nos dias 9 
e 10 de maio. .

http://www.ihmt.unl.pt/images/uploaded/news/Brochura%20Institucional%20Mestrados%20e%20Doutoramentos%202014.pdf
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
“Escola de Medicina Tropical”, 
fotografia

Data: c. 1910 | Fotografia:  A. 38,5cm X L.53cm 
Museu: Inv. IHMT.0000336

A 24 de abril de 1902, foi oficialmente ins-
tituído em Portugal o ensino da Medicina 
Tropical e, com ele, surgiu a Escola de Medi-
cina Tropical. A partir de 1903-1904, a Escola 
ficou instalada em parte do edifício da Real 
Fábrica de Cordoaria, na Junqueira, onde fi-
cou também sediado o primitivo Hospital 
Colonial. Dispunha de instalações para labo-
ratórios, biblioteca e salas de aulas. Do cor-
po docente inicial faziam parte D. António 
Maria de Lancastre, professor de Patologia 
Exótica e Clínica, Ayres José Kopke Correia 
Pinto, docente de Bacteriologia e Parasito-
logia e Francisco Xavier da Silva Telles, para 
ensinar Higiene e Climatologia, todos médi-
cos navais. 

A fotografia, de autor desconhecido, mos-
tra a Escola, instalada no pavilhão Este da 
Cordoaria.

Cursos de Curta 
Duração
Importância médica das 
espiroquetas zoonóticas: 
Leptospira e Borrelia
Realiza-se entre 21 de maio e 5 de junho. 
Inscrições entre 1 de abril e 7 de maio!

Infeções na grávida e no 
recém-nascido
Realiza-se entre 21 de maio e 5 de junho. 
Inscrições de 1 de abril a 7 de maio!

História das doenças infeciosas 
editada em livro

Jaime Nina, Professor da Unidade de Clínica 
Tropical do IHMT, é autor do capítulo sobre malá-
ria constante do livro “História de Doenças Infec-
ciosas”, cabendo o prefácio desta obra – editada 
por Fernando Maltez e Ramalho de Almeida – a 
Maria de Belém Roseira, presidente do Conselho 
Consultivo do Instituto. .

/IHMT.NOVA

Siga as novidades do IHMT no Facebook
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