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Conferência divulga construção da 
segurança alimentar na CPLP

Realizou-se a 27 de junho, no IHMT, a Con-
ferência da Comissão Temática de Seguran-
ça Alimentar dos Observadores Consultivos da 
CPLP (CT-SAN-CPLP), com o objetivo de divulgar 
a temática de combate à fome e de promoção 
da segurança alimentar, no espaço da CPLP. Na 
conferência, participaram o Diretor de Coopera-
ção do Secretariado Executivo da CPLP, Manuel 
Lapão, que apresentou a campanha “Juntos con-
tra a Fome”, o Diretor dos Escritórios da FAO em 
Lisboa, Hélder Muteia, e Francisco Sarmento, in-
vestigador do Centro de Estudos Sociais da Uni-
versidade de Coimbra e Sónia Lima (IHMT), Coor-
denadora da CT-SAN-CPLP. .
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Unidades da NOVA promovem 
articulação na área do diagnóstico 

O IHMT acolheu, no dia 5 de junho, a primeira 
sessão NOVA Saúde do Grupo de Trabalho “Do 
Diagnóstico ao Cidadão”, organizada com a cola-
boração da Escola Nacional de Saúde Pública, do 
Instituto de Tecnologia Química e Biológica, da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia e da Facul-
dade de Ciências Médicas. Entre outras ativida-
des futuras, a sessão permitiu potenciar colabo-
rações transversais na área da investigação em 
saúde entre as diferentes unidades orgânicas da 
Universidade NOVA de Lisboa participantes, bem 
como a partilha de equipamentos na área da 
saúde e biotecnologia. A segunda sessão NOVA 
Saúde deste grupo de trabalho deverá ocorrer no 
próximo mês de setembro. .

O vice-reitor da NOVA, Pedro Pita Barros, e Miguel Viveiros (IHMT), 
organizador da sessão

http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=destaques&m2=525
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IHMT integra plataforma nacional 
para prevenir doenças vetoriais

O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, e os docentes 
e/ou investigadores Carla Sousa, Paulo Almeida, 
Inês Fronteira, Jorge Atouguia, Kamal Mansinho e 
Ricardo Parreira, integram a lista de peritos envolvi-
dos na Plataforma de Especialistas em Entomologia 
Médica e Saúde Pública, aprovada no dia 12 de junho 
pelo Diretor Geral da Saúde. A Plataforma foi criada 
em dezembro de 2012, com o objetivo de coordenar 
a promoção de atividades de investigação e formu-
lar propostas que visem a prevenção e controlo de 
doenças humanas de transmissão vetorial, em es-
pecial por mosquitos invasores. .
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Investigadora do IHMT apresenta 
resultados inéditos na Zâmbia 

A investigadora da Unidade de Microbiologia 
Médica do IHMT, Claudia Istrate, foi convidada a 
fazer uma comunicação no âmbito do 8th Afri-
can Rotavirus Symposium, que se realizou nos 
dias 12 e 13 de junho, em Livingstone, na Zâmbia, 
tendo apresentado dados científicos inéditos so-
bre a epidemiologia do rotavírus em Angola e São 
Tomé e Príncipe. .

Diretor Executivo do COHRED Group 
em Lisboa
Carel Ijsselmuiden, Diretor Executivo do COHRED 
Group, esteve em Lisboa de 16 a 18 de junho 
para participar na segunda Assembleia Anual da 
CAAST-NET Plus, tendo-se encontrado com Pau-
lo Ferrinho e Henrique Silveira, do IHMT, para po-
tenciar as colaborações existentes. Carel Ijssel-
muiden faz parte do comité consultivo externo 
do programa doutoral em Saúde Global e Doen-
ças Tropicais, coordenado por Henrique Silveira. 
Paulo Ferrinho integra o grupo de Conselheiros 
do Projeto Research for Health Africa (R4HA) do 
COHRED. .

Diretor do IHMT representa Região 
Europeia da OMS no TDR

Paulo Ferrinho, Diretor do IHMT, participou, 
em representação da Região Europeia da OMS, 
na 37ª sessão do Conselho de Administração do 
TDR - Programa Especial para investigação sobre 
doenças da pobreza. Como observadores, partici-
param também o Presidente da Sociedade Bra-
sileira de Medicina Tropical e Pesquisador Titular 
da Fiocruz, Mitermayer Galvão dos Reis, e Marcia 
Caldas de Castro, Professora Associada de Demo-
grafia na Harvard School of Public Health. .
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Reunião do CEDUMED liga Lisboa a 
Luanda por videoconferência

A 6 de junho, o diretor do IHMT Paulo Ferrinho 
participou, por videoconferência, na reunião da 
Comissão Científica do CEDUMED da Universida-
de Agostinho Neto, reunida em Luanda. A reu-
nião, presidida pelo diretor da OMS-África, Luís 
Sambo, visou discutir, entre outros assuntos, a 
contribuição do CEDUMED para a implementa-
ção do Plano Nacional de Formação de Quadros 
do Governo de Angola e a realização do segundo 
encontro angolano de Educação Médica, a acon-
tencer em novembro deste ano. O CEDUMED é 
dirigido por Mário Jorge Fresta, que será o orador 
convidado na sessão solene de abertura do ano 
letivo no IHMT, a 17 de outubro. .

Homenagem a consultores externos 
na área da cooperação

O IHMT organizou, no dia 6 de junho, um al-
moço de homenagem aos profissionais que cons-
tituem o Grupo Técnico de Apoio ao Gabinete de 
Cooperação e Relações Externas e que colaboram 
ativamente e participam, enquanto formadores, 
nas diversas ações de formação desenvolvidas 
nos países africanos de língua portuguesa. .

Cooperação e intercâmbio com 
universidades brasileiras

As professoras Almira Alves, da Universidade 
Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, e Mar-
cia Karina da Silva, da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco, reuniram-se com a subdiretora 
do IHMT, Zulmira Hartz, e com a coordenadora 
do Gabinete de Cooperação e Relações Externas, 
Deolinda Cruz, para debater a implementação de 
um acordo de cooperação internacional que per-
mita promover programas conjuntos de forma-
ção avançada e intercâmbio académico. .

Parceria com Conselho Nacional dos 
Secretários de Saúde - Brasil

Fernando Cupertino, do Conselho Nacional dos 
Secretários de Saúde do Brasil (CONASS), visitou 
o IHMT, para debater ações conjuntas no âmbito 
de uma Linha Editorial Internacional de Apoio aos 
Sistemas de Saúde – LEIASS (cuja primeira publi-
cação será editada no próximo mês de novembro), 
e outras áreas de parceria interinstitucional, como 
o fortalecimento dos cuidados de saúde primários 
nos países de língua portuguesa, o apoio às ativi-
dades de formação para países do continente afri-
cano e a elaboração de um catálogo de publicações 
no campo da gestão em saúde. .
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Coordenadora da Saúde 
Reprodutiva de Angola no IHMT

Inês Leopoldo, coordenadora da área de Saú-
de Reprodutiva da Direção Nacional de Saúde 
Pública de Angola, visitou o IHMT, no dia 9 de ju-
nho, tendo reunido com o diretor Paulo Ferrinho, 
para debater oportunidades de parceria entre as 
duas instituições. Inês Leopoldo visitou ainda as 
unidades do Instituto, para conhecer a estrutura 
e organização. .

IHMT na reunião de Observadores 
Consultivos da CPLP

Zulmira Hartz, Lenea Campino, Sónia Lima, 
Deolinda Cruz e José Luís Dória, do IHMT, e 
membros de diferentes Comissões Temáticas da 
CPLP, participaram na VIII Reunião entre Obser-
vadores Consultivos e o Secretariado Executivo 
da CPLP, que se realizou a 24 de junho na sede 
daquela instituição. Na reunião, foram apre-
sentados três novos Observadores Consultivos: 
Conselho Internacional de Arquitetos de Língua 
Portuguesa, Plataforma Portuguesa e Universi-
dade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira. .

Edição especial do AJPH sobre Saúde 
Global e Medicina Tropical

A subdiretora do IHMT, Zulmira Hartz, e Jorge 
Magalhães, da Fundação Oswaldo Cruz, no Bra-
sil, são editores convidados da edição especial do 
American Journal of Public Health Research dedi-
cada ao tema “Trends for global health in Big Data 
time: a contribution for tropical medicine”. O prazo 
para submissão de artigos para esta edição espe-
cial termina a 15 de setembro. Jorge Magalhães 
estará no IHMT, no próximo dia 15 de julho, para 
proferir uma palestra sobre aquela temática. .

http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=424
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Alunas do Colégio Valsassina 
estagiam no IHMT

Na semana de 16 a 20 de junho, o IHMT rece-
beu três estagiárias do 10.º ano do Colégio Val-
sassina no âmbito do projeto “A Minha Primeira 
Experiência no Mundo do Trabalho”, que visa fa-
cilitar aos alunos uma perspetiva do exercício de 
uma profissão dentro de áreas selecionados. As 
estudantes escolheram desenvolver estágios de 
investigação na Unidade de Parasitologia Médica  
nas áreas da entomologia, produção de anticor-
pos monoclonais e protozoários oportunistas. .

Recursos humanos em saúde em 
debate no 4º FNS

O coordenador do Centro Colaborador da Or-
ganização Mundial de Saúde para as Políticas e 
Planeamento da Força de Trabalho em Saúde do 
IHMT, Gilles Dussault, foi o responsável pela or-
ganização da sessão paralela com o tema “Re-
cursos Humanos em Saúde”, incluída no pro-
grama do 4º Fórum Nacional de Saúde, que se 
realizou nos dias 26 e 27 de junho, em Lisboa. 
Participaram ainda, nesta sessão, Marta Temido, 
presidente da Associação Portuguesa de Admi-
nistradores Hospitalares e doutoranda do IHMT, 
Rui Santos Ivo, da ACSS e Élvio Henriques de Je-
sus, da Ordem dos Enfermeiros. .

Finalistas das Olimpíadas da Biologia 
rumo à Indonésia passam pelo IHMT 

Dois dos quatro jovens portugueses que vão 
participar nas Olimpíadas Internacionais da Bio-
logia, que se realizam na Indonésia no próximo 
mês de julho, compareceram à Consulta do Via-
jante do IHMT, no dia 30 de junho, para recebe-
rem aconselhamento, vacinação e melhor pre-
pararem a viagem no sentido de se protegerem 
contra eventuais riscos. O Bastonário da Ordem 
dos Biólogos e Coordenador das Olimpíadas Por-
tuguesas de Biologia, José Matos, e duas profes-
soras, acompanharam os jovens à consulta. .

Visita de Internos de Saúde Pública 

O Coordenador do Internato Médico de Saúde 
Pública de Lisboa e Vale do Tejo, Rui Portugal, es-
teve no IHMT, no dia 19 de junho, acompanhado 
de vários internos, para dar a conhecer o institu-
to e o seu papel na formação profissional e aca-
démica  e na investigação em saúde pública. Os 
internos de Saúde Pública tiveram oportunidade 
de conhecer as unidades do IHMT, bem como as 
oportunidades de estágio que o instituto lhes 
poderá proporcionar. .
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IHMT participa em livro “40 Anos de 
Abril na Saúde”

No dia 20 de junho, na Livraria Almedina, 
em Lisboa, foi lançado o livro “40 anos de abril 
na Saúde”, coordenado por António Correia de 
Campos e Jorge Simões, e que conta com a par-
ticipação de vários intervenientes e figuras de 
relevo da Saúde, em Portugal, inclusive da Uni-
versidade Nova de Lisboa e do IHMT. O diretor 
do IHMT, Paulo Ferrinho, é o coordenador do ca-
pítulo com o tema “Percurso dos fatores deter-
minantes da Saúde”, em que colaboram também 
Maria do Rosário Oliveira Martins, Sónia Dias, 
Inês Fronteira, Ana Cristina Garcia e Isa Alves, do 
IHMT. O responsável do Centro Colaborador da 
Organização Mundial de Saúde para as Políticas 
e Planeamento da Força de Trabalho em Saúde 
do IHMT, Gilles Dussault, coordena o capítulo so-
bre Recursos Humanos da Saúde, que tem ainda 
como autores André Biscaia, Isabel Craveiro, Inês 
Fronteira, Luís Lapão e Marta Temido. .

Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
“Traité du Paludisme”,  de A. Laveran 

Data: 1898 | Encadernação: A. 26,5 cm X L.16,5 cm 
X E. (lombada) 3,5 cm | Folha de rosto: A.25,1 cm 
X L.15,3 cm | Museu: Inv. IHMT.0000679

Charles Louis Alphonse Laveran (1845 
–1922), médico francês, foi laureado com o 
Prémio Nobel da Medicina em 1907, pelas 
suas descobertas sobre os protozoários, 
como agentes infetantes provocando diver-
sas doenças. Em 1880, descobre que o plas-
módio é a causa do paludismo ou malária. 
Em 1900, publica com Félix Mesnil estudos 
sobre o tripanossoma, o agente da doença do 
sono. Em 1903, também com Mesnil, revela o 
protozoário responsável pelo kala-azar. 

No livro Traité des Fièvres Palustres 
(1884), Laveran coloca a hipótese de ser o 
mosquito o vetor que transmite o plasmó-
dio e, com ele, o paludismo, o que anos mais 
tarde Ronald Ross confirmará. 

Esse tratado constitui, de certo modo, a 
primeira edição da sua obra magistral, o 
Traité du Paludisme (1897), onde fez refe-
rência aos estudos do médico português 
Ayres Kopke (1866-1947), que foi professor 
e diretor da Escola de Medicina Tropical, an-
tecessora do IHMT.
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