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Muito se tem especulado sobre a forma como 
os médicos portugueses a trabalhar no Serviço 
Nacional de Saúde estão a reagir à crise econó-
mica, escolhendo emigrar ou optando pelo setor 
privado, mas até hoje o tema não foi alvo de pes-
quisa científica. O Prémio Santander Totta/Uni-
versidade NOVA de Lisboa 2014 foi atribuído, a 
23 de abril, a um projeto de investigação coorde-
nado pelo investigador Giuliano Russo, do IHMT, 
que visa avaliar o impacto da crise económica 
nos médicos e identificar medidas para aliviar os 
seus efeitos sobre os trabalhadores da saúde e 
os utentes dos serviços.

Através de entrevistas, grupos focais e inqué-
ritos, pretende-se compreender e medir o com-
portamento dos médicos face à mudança das 
condições de trabalho, em dois Agrupamentos 
de Centros de Saúde, bem como avaliar as con-
sequências na variação da força de trabalho, dis-
ponibilidade e qualidade dos serviços oferecidos.

Prémio de investigação Santander Totta/NOVA atribuído a IHMT
O estudo premiado será desenvolvido em co-

laboração com a NOVA Business School of Eco-
nomics (Nova SBE) e a Escola Nacional de Saúde 
Pública (ENSP), reunindo uma equipa multidisci-
plinar de investigadores de economia e gestão 
da saúde, saúde pública e estatística. Além de 
Giuliano Russo, a equipa de investigação integra 
Paulo Ferrinho, Luzia Gonçalves e Luís Lapão, do 
IHMT, Pedro Pita Barros, da Nova SBE, e Julian 
Perelman, da ENSP.

Os primeiros resultados deverão estar dis-
poníveis no final de 2015 e poderão constituir 
um contributo útil para a definição de políticas e 
para o planeamento dos recursos humanos mé-
dicos em Saúde. 

Este Prémio foi atribuído, em igualdade, ao 
projeto “A paisagem cultural do Tejo. Um proces-
so colaborativo de reconhecimento”, coordenado 
por Maria do Rosário Oliveira, da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas. .
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IHMT lança projeto de ‘citizens science’

No Dia Mundial da Saúde (7 de abril), o IHMT 
anunciou o lançamento do projeto MosquitoWeb, 
que visa envolver a população portuguesa na re-
colha captura de mosquitos e seu envio para as 
instalações do Instituto, para análise. O projeto, 
coordenado por Carla Sousa, Professora da Uni-
dade de Parasitologia Médica, foi divulgado nos 
órgãos de comunicação social e tem como obje-
tivo ajudar a monitorizar a distribuição dos mos-
quitos no país e permitir rapidamente a potencial 
identificação de espécies exóticas em circulação. .

Lançada Rede Lusófona de CSP

Representantes dos países lusófonos reu-
niram-se em Lisboa, nos dias 8 e 9 de abril, para 
lançar a Rede Lusófona de Cuidados de Saúde 
Primários (CSP), no âmbito de uma reunião orga-
nizada pela Associação para o Desenvolvimento e 
Cooperação Garcia de Orta (AGO), com o apoio do  
Centro Colaborador da Organização Mundial de 
Saúde para as Políticas e Planeamento da Força 
de Trabalho em Saúde do IHMT. A conferência de 
abertura foi proferida pela presidente do conselho 
consultivo do IHMT, Maria de Belém Roseira. .

Dia Mundial da Saúde: Pequena picada, grande ameaça
No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde, António Rendas, Reitor da Universidade 

NOVA de Lisboa, Kamal Mansinho, Professor da Unidade de Clínica Tropical do IHMT, e Teresa Sustelo, 
Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Central e membro do grupo 
técnico de apoio ao Gabinete de Cooperação e Relações Externas do IHMT, receberam a medalha de 
ouro por serviços distintos prestados ao Ministério da Saúde, no dia 7 de abril, no Infarmed. Este ano, 
esta data comemorativa foi dedicada à temática das doenças transmitidas por vetores, com o lema 
“Pequena picada, grande ameaça”. O Prémio Nacional de Saúde, que conta com o diretor do IHMT 
como membro do júri, foi atribuído, na cerimónia, ao médico Levi Guerra, pelo papel fundador e divul-
gador da diálise renal nas regiões Norte e Centro do país. .

Carla Sousa, coordenadora do projeto, em entrevista à RTP

António Rendas Kamal Mansinho

Levi Guerra, Prémio Nacional de SaúdeTeresa Sustelo
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Portugal e Brasil juntos em projeto 
de apoio a Recursos Humanos 

Fernando Cupertino, Assessor Internacional 
do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(CONASS), no Brasil, reuniu-se, a 8 de abril, com a 
direção do IHMT, para debater o plano de traba-
lho 2014-2015, no âmbito do convénio entre as 
duas instituições. Em destaque esteve a imple-
mentação de um projeto para apoio à formação 
em cuidados de saúde primários de recursos hu-
manos, nos PALOP. .

Curso de Administração de Hospitais 
Militares em Luanda

Iniciou-se, a 21 de abril, em Luanda, nas ins-
talações da Clínica do Exército, o curso de Admi-
nistração de Hospitais Militares, organizado pelo 
IHMT em articulação com a Direção dos Serviços 
de Saúde das Forças Armadas de Angola.

O curso, com a duração de três semanas, é fre-
quentado por 28 formandos. Carlos Andrade (coor-
denador pedagógico) e Cristina Cruz, do grupo técni-
co de apoio do IHMT, são os docentes dos primeiros 
módulos, sendo o ponto focal, da parte da Direção 
dos Serviços de Saúde, o Coronel Hilário Rolo. .

Doutoranda do IHMT apoia o Global 
Burden of Disease 2013

Ana Cristina Garcia, doutoranda do programa 
de Saúde Internacional (Políticas de Saúde e De-
senvolvimento) no IHMT, foi convidada a colabo-
rar como perita com o Institute for Health Me-
trics and Evaluation para apoio ao Global Burden 
of Disease 2013, que será publicado pela revista 
The Lancet em meados deste ano. .

Ministro da Saúde de Moçambique 
visita Portugal

O Ministro da Saúde de Moçambique, Ale-
xandre Manguele, reuniu-se, no dia 4 de abril, na 
Assembleia da República, com a Presidente do 
Conselho Consultivo do IHMT, Maria de Belém Ro-
seira, com o diretor Paulo Ferrinho e com a res-
ponsável do Gabinete de Cooperação e Relações 
Internacionais do Instituto, Deolinda Cruz, com o 
objetivo de reforçar os laços de parceria entre as 
duas instituições. Alexandre Manguele esteve em 
Portugal, entre os dias 1 e 4 de abril, a convite do 
Ministro da Saúde português, Paulo Macedo. .
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Homenagem a colaboradores no Dia 
do IHMT

A 24 de abril, comemorou-se o Dia do IHMT, 
com uma sessão de atribuição de medalhas que 
visou homenagear os trabalhadores que cessa-
ram funções (fim de contrato ou aposentação) 
e reconhecer os colaboradores que se destaca-
ram no desempenho das suas funções. O IHMT, 
então denominado Escola Nacional de Medicina 
Tropical, foi criado em 24 de abril de 1902, por 
Carta de Lei do Rei D. Carlos. .

Delegação da Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia

A Direção do IHMT recebeu a visita  de uma 
equipa da Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia (UESB)  para implementar um programa 
de pós-gradução em saúde tropical no âmbito 
do Convênio com a UNL. Esta equipa (na foto) in-
tegra a Professora Dra. Alexilda Oliveira de Sou-
za - Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, 
a  Dra. Regina Márcia Amorim, Representante da 
reitoria e o Dr. Augusto Cândido Correia, Docente 
Médico. .

http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=422
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Selo branco da Escola de 
Medicina Tropical

Data: c. 1920
Dimensões Prensa: A.32cm X C.21,3cm X L.7,5cm;
Dimensões Selo:  A.3,7cm X L.3cm 
Museu: Inv. IHMT.0000574

Fundada em 1902, a Escola de Medicina 
Tropical manteve o nome até 1935, quando 
mudou para Instituto de Medicina Tropical.

Este carimbo, “selo branco”, está montado 
numa prensa de ferro fundido com maní-
pulo de madeira. O selo, de formato elítico, 
tem ao centro a esfera armilar e sobre ela o 
escudo de Portugal, com os cinco escudetes 
e a bordadura carregada dos sete castelos. 
A ausência da coroa permite classificá-lo já 
do período da República. Na periferia tem 
escrito: ESCOLA DE MEDICINA TROPICAL* 
LISBOA*.

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!

/IHMT.NOVA

Siga as novidades do IHMT no Facebook
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