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Na sessão solene de abertura do ano letivo 
2014/15, que se realizou a 17 de outubro, na 
Aula Magna do IHMT, o Reitor da Universidade 
Nova de Lisboa, António Rendas, revelou que o 
Instituto é a unidade orgânica que apresenta a 
maior percentagem de colaborações internacio-
nais em publicações científicas (63,7%), de acordo 
com um estudo bibliométrico sobre o desem-
penho da NOVA, realizado pela Universidade de 
Leiden, na Holanda.

Segundo os números divulgados pelo diretor 
do IHMT, Paulo Ferrinho, o IHMT inicia o ano leti-
vo de 2014/15 com um total de 337 alunos ins-
critos em cursos de mestrado e doutoramento 

IHMT com maior percentagem de colaborações internacionais
e 110 alunos em cursos de curta duração e de 
ensino à distância.

O palestrante convidado desta sessão foi 
Mário Jorge Fresta, diretor do Centro de Estudos 
Avançados em Educação e Formação Médica da 
Faculdade de Medicina da Universidade Agosti-
nho Neto (CEDUMED), em Angola, que abordou 
a temática da importância da cooperação em 
educação médica (ler texto “É preciso descalçar 
sapatos sujos” na cooperação, na pág. 2).

Durante a cerimónia, foram ainda atribuídos 
sete prémios de desempenho aos melhores alu-
nos no ano letivo 2013/14 (ver caixa Os melho-
res alunos em 2013/14, na pág. 2). .
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“É preciso descalçar sapatos sujos” 
na cooperação

Mário Jorge Fresta falou sobre a experiência e 
perspetivas do CEDUMED quanto à cooperação 
em educação médica e, recorrendo à metáfora 
“sapatos sujos que precisamos descalçar” (da 
autoria de Mia Couto), enumerou um conjunto de 
ideias que é necessário ultrapassar e que fun-
cionam como bloqueio à evolução da cooperação 
nesta área. Fresta traçou ainda um perfil da evo-
lução da educação médica em Angola, onde exis-
tem atualmente nove cursos de medicina (um 
ainda em processo de aprovação), e salientou a 
importância da cooperação interinstitucional no 
intercâmbio de alunos e docentes e no aumento 
da oferta de programas de formação. .

Luís Sambo profere lição inaugural 
do PhD Global Public Health

O Diretor da Região Africana da OMS, Luís 
Sambo, proferiu a lição inaugural do programa 
doutoral em Saúde Pública Global, organizado 
em conjunto pela Universidade Nova de Lisboa 
(através do IHMT, Escola Nacional de Saúde Pú-
blica e Faculdade de Ciências Médicas) e Univer-
sidade do Porto. Na sessão de abertura deste 
programa internacional (oferecido em língua in-
glesa), que se realizou a 7 de outubro, no Porto, 
marcaram presença, pelo IHMT, Maria do Rosário 
Oliveira Martins,  membro da direção do progra-
ma doutoral, Jorge Simões, professor convidado, 
e Pedro Serrano, do Grupo Técnico de Apoio. .

OS MeLHOreS ALuNOS eM 2013/14

Sofia dos Santos Costa
Prémio de Excelência Garcia de Orta 
Prémio Professor Doutor Manuel Pinto - 
Ciências Biomédicas (Doutoramento) 
Orientadora: Isabel Couto

«[Os prémios] representam o reconhecimento do trabalho 
que foi feito e a nível pessoal é muito gratificante saber que 
os nossos pares sabem o que estamos a fazer».

Bruno Gomes da Silva
Prémio Professor Doutor João Fraga de Aze-
vedo - Parasitologia Médica (Doutoramento) 
Orientador: João Pinto

«Embora seja um prémio individual, foi um trabalho que en-
volveu muitas pessoas. O companheirismo do meu orienta-
dor, João Pinto, foi algo muito positivo e será sempre muito 
valorizado por mim».

Camila Borges Fernandes
Prémio Professor Doutor Manuel Pinto - 
Ciências Biomédicas (Mestrado) 
Orientadora: Olga Matos

«Aprendi muito, estive em contacto com muitas áreas e tive 
muita componente prática. O prémio vai dar-me forças para 
continuar o meu percurso académico».

Maria da Luz Tavares Mendonça
Prémio Professor Doutor Francisco Cam-
bournac - Saúde e Desenvolvimento 
Orientador: Paulo Ferrinho

«Em Cabo Verde, a Ordem dos Médicos já sabe que eu ga-
nhei o prémio e irei usá-lo para o bem do meu país e para a 
minha maturidade pessoal».

Gema Ponce Revilla 
Prémio Professor Doutor Cruz Ferreira - 
Clínica das Doenças Tropicais (Mestrado)  
Orientador: Jorge Atouguia

«Este prémio não é apenas para mim, mas para as pessoas 
que estiveram comigo [...] é um motivo de gozo, de alegria!»

O Prémio Professor Doutor João Fraga de Azevedo, na área 
de Parasitologia Médica (Mestrado), foi atribuído a Miguel 
Correia Landum, sob orientação de Silvana Belo.

O IHMT felicita os seis alunos premiados na Sessão 
Solene de Abertura do Ano Letivo 2014/15.
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IHMT forma médicos das FAA

Vinte e três médicos militares das Forças Ar-
madas Angolanas (FAA) frequentaram o 1º Cur-
so de Clínica das Doenças Tropicais, que decorreu 
entre maio e outubro, em Luanda, sob a coorde-
nação técnico-pedagógica dos professores do 
IHMT Jorge Seixas e Kamal Mansinho e do Coro-
nel Humberto Morais, por parte das FAA.

O curso de 900 horas envolveu 12 professores 
em aulas presenciais e à distância. A cerimónia de 
encerramento do curso, que decorreu a 10 de ou-
tubro, foi presidida pelo General David Catata, 1º 
Vice-chefe do Estado-maior General do Exército, 
por Sérgio Morais, 1º Secretário da Embaixada 
de Portugal, pelo Tenente General Aires Africano, 
Chefe do Serviço de Saúde das FAA, e pelo diretor 
do IHMT, Paulo Ferrinho. .

equipa de Missão desenvolve várias 
ações de combate ao Ébola

No âmbito das atividades promovidas pela 
Equipa de Missão Ébola (EME) do IHMT, o Instituto 
divulgou um policy brief sobre respostas para mi-
nimizar o impacto económico do ébola, da autoria 
do investigador da Unidade de Saúde Pública In-
ternacional e Bioestatística, Giuliano Russo. Está 
ainda prevista para breve a divulgação de outro 
policy brief sobre o impacto do Ébola nos siste-
mas de saúde africanos.

Reconhecendo as competências do IHMT nes-
ta área, a Direção-Geral da Saúde integrou o Ins-
tituto na Plataforma de Resposta à Doença por 
Vírus Ébola, através da criação de um núcleo de 
Medicina Tropical, coordenado por Jaime Nina.

Entre as atividades que se encontram a de-
correr no âmbito da EME, destacam-se ainda: a 
proposta para realizar uma reunião da Rede de 
Institutos Nacionais de Saúde Pública da CPLP, 
em Cabo Verde; uma videoconferência, que teve 
lugar a 9 de outubro, com uma escola secundária 
de Cabo Verde, para esclarecer aspetos relaciona-
dos com o vírus e responder a dúvidas de alunos 
e professores (na foto); e a produção de vídeos 
de ensino à distância dirigidos a profissionais de 
saúde dos PALOP. .

Dia da NOVA: Aluna do IHMT premiada

A aluna do mestrado de Ciências Biomédicas 
do IHMT, Ana Luísa Tomás, recebeu um diploma 
de mérito académico pelo desempenho curricu-
lar em 2013/14, na cerimónia do Dia da NOVA, 
que se realizou a 30 de outubro. Na sessão, fo-
ram homenageados docentes e investigadores 
que se destacaram no ano letivo transato, bem 
como outras personalidades ligadas à NOVA, e 
atribuídas insígnias aos Novos Doutores. .

Policy brief
respostas para minimizar o 
impacto económico do Ébola

Novo!

por Giuliano Russo

Artigo Científico
ebolavirosis: a 2014 review for Clinicians
Acta Médica Portuguesa

por Jaime Nina

http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=593
http://www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/5828/4074
http://www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/5828/4074
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Colaboração com o ISCISA de 
Moçambique  

A 7 de outubro, o IHMT recebeu a visita de 
uma comitiva do Instituto Superior de Ciências 
da Saúde de Moçambique (ISCISA), liderada pelo 
diretor-geral Mouzinho Saíde e por Fernando 
Vaz, assessor da direção e ex-ministro da saúde 
daquele país, com o objetivo de identificar opor-
tunidades de colaboração entre as duas institui-
ções na área da formação. .

IHMT no IV Congresso Nacional de 
Saúde Pública 

O IHMT coorganizou e participou no IV Con-
gresso Nacional de Saúde Pública, que se realizou 
nos dias 2 e 3 de outubro, em Lisboa, dedicado ao 
tema das doenças crónicas não transmissíveis 
e doenças de transmissão vetorial. Maria Odete 
Afonso, professora da Unidade de Parasitologia 
Médica, falou de leishmaniose; a bolseira pós-doc 
Teresa Nazareth do caso de dengue na Madeira; 
o professor aposentado do IHMT Jorge Atouguia 
abordou o tema das doenças transmitidas por 
vetores e os professores Carla Sousa  e Kamal 
Mansinho participaram como comentadores. .

Participação em workshop sobre 
arboviroses da ross university   

O professor da Unidade de Microbiologia 
Médica do IHMT, Ricardo Parreira, falou sobre 
experiência portuguesa em saúde ambiental e 
vigilância de vetores no workshop “Research 
collaboration on Dengue and Other Arboviruses 
in the Caribbean”, que se realizou a 2 e 3 de outu-
bro, na Ross University, nas Caraíbas. O workshop 
permitiu estabelecer uma rede de colaborações 
interinstitucionais e identificar oportunidades de 
financiamento na área das arboviroses. .

Curso de estatística Aplicada à 
Saúde arranca com 20 inscritos

A primeira edição do Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Estatística Aplicada à Saú-
de, que teve início a 20 de outubro, conta com 20 
alunos inscritos de Portugal e dos PALOP. O cur-
so, coordenado por Maria Rosário Oliveira Mar-
tins, do IHMT, resulta de uma iniciativa conjunta 
de seis unidades orgânicas da NOVA e recorre 
às mais modernas tecnologias e pedagogias de 
eLearning. .
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Pulverizador para inseticida

Data: c. 1950
Dimensões: A. 73 cm X L. 20 cm
Inventário Museu: IHMT.0000706

A utilização dos inseticidas, nomeada-
mente do D.D.T., teve uma importância 
fundamental na história do combate aos 
vetores de doenças tropicais, designada-
mente no combate ao mosquito Anophe-
les, transmissor da malária ou paludismo. 
A “peça do mês” é um pulverizador para in-
seticida utilizado na década de 1950, pelas 
equipas e missões do Instituto de Medici-
na Tropical.

Embora o D.D.T. tenha sido sintetizado 
em 1874, só em 1939 lhe foram reconhe-
cidos efeitos como inseticida, o que mo-
tivou a entrega do Prémio Nobel a Paul 
Hermann Muller, em 1948. A sua larga 
utilização, desde o período final da II Gran-
de Guerra, contribuiu grandemente para a 
irradicação da malária em alguns países, 
nomeadamente em Portugal, contudo, 
demonstraram-se propriedades residuais 
e efeitos colaterais muito nefastos para a 
saúde, que conduziam à interdição do uso 
do D.D.T.

Agenda
20 e 21 de novembro
Host – pathogen interaction 
towards a personalized medicine

29 de novembro
Workshop Medicina do Viajante

IHMT.0000706

Projeto sobre envelhecimento e 
Saúde editado em livro

A professora da Unidade de Saúde Pública e 
Bioestatística do IHMT, Maria do Rosário Oliveira 
Martins, e Teresa Ferreira Rodrigues, do Instituto 
Superior de Estatística e Gestão de Informação, 
são as coordenadoras do livro “Envelhecimento 
e Saúde. Prioridades Políticas num Portugal em 
Mudança”, que apresenta as conclusões do proje-
to “AgHep – Ageing and Health in Portugal. Poli-
tics and Practices”, desenvolvido em parceria pelo 
CEPESE da Universidade do Porto e o IHMT. .

Participação em debate sobre 
segurança alimentar e nutricional

A investigadora da Unidade de Clínica Tropical 
Sónia Lima participou, através de videoconferên-
cia, a partir da sede da CPLP, em Lisboa, no deba-
te “Segurança Alimentar e Nutricional em Países 
de Língua Portuguesa”, que se realizou a 29 de 
outubro, em Brasília, tendo abordado o tema da 
cooperação internacional em segurança alimen-
tar e nutricional na CPLP. .

/IHMT.NOVA

Siga as novidades do IHMT no Facebook

http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=592
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=592
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=552
https://www.facebook.com/IHMT.NOVA?fref=ts
https://www.facebook.com/IHMT.NOVA?fref=ts
https://www.facebook.com/IHMT.NOVA?fref=ts

