
 
SAÚDE PÚBLICA 
INTERNACIONAL 
E BIOESTATÍSTICA

WHO Collaborating Center on Health
Workforce Policy and Planning

Especialistas debatem prática da 
Medicina do Viajante  

Um workshop sobre medicina do viajante reu-
niu, a 29 de novembro, uma centena de profissio-
nais de saúde na Aula Magna do IHMT para deba-
ter experiências, problemas e desafios da prática 
da medicina das viagens. Além de palestrantes 
nacionais, a iniciativa contou com preletores 
oriundos do Reino Unido, Itália e Noruega, que 
apresentaram a experiência de centros europeus 
de consulta, ensino e investigação. A organização 
do evento foi liderada pela professora da Unidade 
de Clínica Tropical, Cláudia Conceição. .

IHMT discute medicina personalizada 
aplicada às doenças infeciosas 

O Centro de Malária e Outras Doenças Tropi-
cais do IHMT realizou, nos dias 20 e 21 de novem-
bro, a conferência “Host–pathogen interaction. 
Towards a personalized medicine”, que reuniu 80 
participantes para debater o potencial da medi-
cina personalizada aplicada ao tratamento das 
doenças infeciosas, como a malária ou a tuber-
culose. A sessão, organizada pelas investiga-
doras da Unidade de Parasitologia Médica, Ana 
Paula Arez e Fátima Nogueira, contou com a par-
ticipação de oradores nacionais e internacionais 
(Holanda, França e Espanha) que abordaram te-
mas de atualidade como a metagenómica apli-
cada à descoberta de vírus, a interação parasita-
-hospedeiro na interface da ciência, lei e ética e 
os desafios da medicina personalizada para os 
sistemas de saúde. .
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NOVA é a universidade que mais 
apoia o empreendedorismo 

A Universidade NOVA de Lisboa foi conside-
rada pela Startup Lisboa como a instituição de 
ensino superior universitário que, em 2014, mais 
apoiou o empreendedorismo em Portugal. .

http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=645
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Seminário sobre Água Potável com 
200 participantes

Cerca de 200 pessoas participaram, a 3 e 4 de 
novembro, no seminário “Água potável: acesso 
global, qualidade e microbiologia”, organizado pelo 
Centro de Malária e outras Doenças Tropicais do 
IHMT. A iniciativa reuniu especialistas nacionais 
e internacionais para debater desafios atuais e 
perspetivas sobre a segurança da água para uso 
humano, com especial ênfase nos países em vias 
de desenvolvimento, bem como questões rela-
cionadas com o acesso global à água e o impacto 
das doenças transmitidas pela água. A investiga-
dora da Unidade de Microbiologia Médica, Claudia 
Istrate, presidiu a Comissão Organizadora. .
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Unidades da NOVA debatem 
pobreza e desigualdades sociais

O IHMT acolheu, a 25 de novembro, o workshop 
“Pobreza e desigualdades em Saúde”, organizado 
no âmbito da NOVASAÚDE e inserido no contex-
to do grupo “Organizações, Políticas e Socieda-
de”. Na sessão, que contou com a participação do 
Reitor da NOVA, António Rendas, e do Vice-reitor, 
Pedro Pita Barros, foram debatidos temas como 
a austeridade e a saúde, desigualdades socioeco-
nómicas e pagamento de incentivos e desigual-
dade nos cuidados de saúde primários. .

Novo centro de investigação 
avaliado pela FCT/ESF

No âmbito da avaliação das unidades de in-
vestigação científica nacionais, conduzida pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia, em co-
laboração com a European Science Foundation 
(ESF), o novo centro de investigação do IHMT, 
designado Global Health and Tropical Medicine 
(GHTM), foi submetido, no dia 18 de novembro, 
a uma visita de avaliação pelos peritos da ESF 
Giovanni Pacini, Tomas Obsil e Charles Auffray 
(na foto com o diretor do IHMT e coordenador do 
GHTM, Paulo Ferrinho). .

IHMT e INSA articulam colaboração 
com institutos de saúde pública 

O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, reuniu, a 
24 de novembro, com o presidente do Instituto 
Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), 
Fernando de Almeida, e com o vogal, José Ma-
ria Albuquerque, para articular a colaboração das 
duas instituições no âmbito da Rede de Institu-
tos Nacionais de Saúde Pública da CPLP, bem 
como da IANPHI - International Association of 
National Public Health Institutes. .
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Apoio no combate ao Ébola em CV

A convite do Hospital Agostinho Neto, e em arti-
culação com as direções-gerais da saúde de Portu-
gal e de Cabo Verde, os professores da Unidade de 
Clínica Tropical, Kamal Mansinho e Cláudia Concei-
ção, deslocaram-se à Cidade da Praia, entre 18 e 20 
de novembro, para colaborar na validação de pro-
cedimentos técnicos para prevenir e combater um 
eventual surto de Ébola. A equipa visitou o Hospital 
e reuniu, no Ministério da Saúde, com a Equipa Téc-
nica de Intervenção Rápida Nacional para discutir 
aspetos do Plano de Contingência Nacional. Kamal 
Mansinho conduziu ainda uma sessão clínica so-
bre o doente infetado com vírus Ébola. .

OMS elege nova diretora para a 
Região Africana

Os ministros da saúde dos 47 países que 
constituem o Comité Africano da Organização 
Mundial de Saúde nomearam Matshidiso Moeti 
como diretora, no dia 5 de novembro, durante a 
reunião anual do Comité, que se realizou em Co-
tonou, no Benin. A nova diretora tomará posse a 
1 de fevereiro de 2015 e sucede ao angolano Luís 
Sambo, que cumpriu dois mandatos no cargo. .

ESPECIAL DOSSIÊ ÉBOLA 

Novo!

O IHMT disponibiliza informação relevante so-
bre Ébola para profissionais de saúde, em lín-
gua portuguesa, de forma regular, no seu we-

bsite. Aceda aqui aos arquivos mais recentes:

• Policy paper “Impacto do Ébola nos Sis-
temas de Saúde Africanos”, por Luís Lapão

• Checklist consolidada para a preparação 
para a doença do vírus Ébola / OMS

VíDEOS DE FORMAçãO PARA 
PROFISSIONAIS DE SAúDE

• Ebolavirus, por João Piedade

• Transmissão, por Ricardo Parreira

• Diagnóstico laboratorial, por Aida Esteves 

• Clínica I, por Jaime Nina

• Clínica II, por Jaime Nina

IHMT promove tertúlia sobre Ébola 

No âmbito da Semana da Ciência e Tecnolo-
gia 2014, organizada pela agência Ciência Viva, 
o IHMT realizou a tertúlia “Febre da floresta: De 
onde vêm os Ebolavirus e quais as suas conse-
quências para a saúde animal e humana”, que 
contou com a participação de duas dezenas de 
cidadãos de diversas áreas de formação. Além da 
tertúlia, o Instituto promoveu, pela segunda vez 
consecutiva, a iniciativa “Fim de tarde na Medici-
na Tropical”, possibilitando aos participantes visi-
tas guiadas ao museu e laboratórios do IHMT. .

http://www.ihmt.unl.pt/images/uploaded/news/policy-paper-1-LL.pdf
http://www.ihmt.unl.pt/images/uploaded/news/policy-paper-1-LL.pdf
http://www.ihmt.unl.pt/images/uploaded/news/checklist_preparacao_ebola.pdf
http://www.ihmt.unl.pt/images/uploaded/news/checklist_preparacao_ebola.pdf
http://youtu.be/2SF3bgcm0w0
http://youtu.be/tEZv3TwlSNM
http://youtu.be/-Q63scLB4nI
http://youtu.be/2oZn0CXzeio
http://youtu.be/JYzgbOkiE7E
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Diretor do IHMT na Comissão 
Científica do CEDUMED

O Diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, participou 
na reunião da Comissão Científica do Centro de 
Estudos Avançados em Educação e Formação 
Médica (CEDUMED) da Universidade Agostinho 
Neto, que se realizou a 8 de novembro, em An-
gola. No encontro, foi revista a atividade do CE-
DUMED em 2014 e homologado o plano de ação 
para 2015, bem como aprovada a realização do III 
Encontro de Educação Médica em Angola, a rea-
lizar em 2016. .

Colaboração com ministérios da 
Guiné-Bissau 

À margem da visita da comitiva do Primeiro-
-ministro da Guiné-Bissau a Portugal, as minis-
tras guineenses da Saúde Pública e da Defesa 
Nacional, Valentina Mendes e Cadi Seidi respe-
tivamente, tiveram um jantar de trabalho com o 
diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, e a coordenado-
ra do Gabinete de Cooperação e Relações Exter-
nas, Deolinda Cruz, no dia 3 de novembro, com 
o objetivo de solidificar as relações interinstitu-
cionais. O IHMT manifestou disponibilidade para 
colaborar com o Ministério da Defesa, em par-
ticular no apoio ao funcionamento do Hospital 
Militar de Bissau. .

Memorando com Faculdade de 
Ciências da Saúde de Moçambique 

O IHMT e a Faculdade de Ciências da Saúde 
da Universidade Pedagógica de Moçambique, 
através da diretora Aspácia Madeira, formaliza-
ram um acordo de colaboração, a 19 de novem-
bro, através da assinatura de um memorando de 
entendimento que visa estabelecer relações de 
cooperação entre as duas instituições. A facul-
dade moçambicana mostrou interesse em obter 
apoio do Instituto para a criação de um Comité 
de Ética. .

Evolução do ensino no IHMT 
apresentada em Angola 

A convite da Universidade Agostinho Neto, 
em Angola, o diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, 
participou como palestrante no II Encontro de 
Educação Médica, que se realizou a 6 e 7 de no-
vembro, em Luanda, onde apresentou a evolução 
do ensino médico no IHMT e o desenvolvimento 
do ensino à distância. O encontro foi dedicado 
ao tema “Educação à Distância e Telemedicina”. 
Consultar conclusões e recomendações aqui. .

http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=647
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Aluno do IHMT premiado no Brasil

O aluno do Mestrado em Parasitologia Médi-
ca Tiago Mendes foi premiado pela comunicação 
oral “Avaliação do envolvimento das bombas 
de efluxo na farmacoresistência ao praziquan-
tel em Schistosoma mansoni”, no âmbito do VII 
Congresso da Sociedade Paulista de Parasitolo-
gia, que se realizou de 14 a 16 de novembro, no 
Brasil. O trabalho é, ainda, da autoria de António 
Pinto-Almeida, Ana Armada, Miguel Viveiros, Sil-
vana Belo e Ana Afonso. .

Ex-aluna do IHMT na Inspeção-geral  
da Saúde da Guiné-Bissau

A ex-aluna do Curso de Formação de Gestão 
de Recursos Humanos organizado pelo IHMT, 
Clotilde Neves, foi nomeada Secretária-geral da 
Inspeção-geral da Saúde da Guiné-Bissau. .

IHMT e FIOCRUZ assinam plano de 
trabalho para 2014/2015 

No âmbito da parceria entre o IHMT e a Fun-
dação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), no Brasil, a Sub-
-diretora do IHMT, Zulmira Hartz, e o diretor do 
Centro de Relações Internacionais de Saúde da 
FIOCRUZ, Paulo Buss, assinaram, a 13 de novem-
bro, o plano de trabalho para o biénio 2014/2015, 
com o objetivo de definir, monitorizar e avaliar 
as atividades em curso. Uma das iniciativas in-
tegradas no plano de trabalho é o Curso Inter-
nacional de Preservação e Gestão do Património 
Cultural das Ciências e da Saúde, que teve início 
a 28 de novembro e vai decorrer até março de 
2015, dirigido a alunos  de Portugal e do Brasil. O 
curso tem como objetivo capacitar os participan-
tes para a prática de atividades de identificação, 
valorização, conservação, organização e difusão 
de acervos de instituições de ciências da saúde. 
As duas instituições pretendem, ainda estabele-
cer uma parceria na área da saúde reprodutiva, 
em particular na redução da mortalidade mater-
na nos países da CPLP. Neste sentido, o diretor 
do IHMT, Paulo Ferrinho, reuniu, a 12 de novem-
bro, com as investigadoras da Escola Nacional de 
Saúde Pública da FIOCRUZ, Maria do Carmo Leal 
e Silvana Gama. .
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WORKSHOP
Big Data em Saúde: Web 2.0 tools para identificação, monitoramento 
e prospecção em DTN

15-18 dezembro

http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=novidades-de-formacao&m2=646
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=novidades-de-formacao&m2=646
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Participação em sessão sobre 
doenças transmitidas por vetores 

O diretor do IHMT e vice-presidente da Fe-
deração de Sociedades Europeias de Medicina 
Tropical e Saúde Internacional (FESTMIH), Paulo 
Ferrinho, o subdiretor Henrique Silveira (na foto) 
e a docente Carla Sousa participaram na sessão 
“Vector-borne diseases”, que se realizou no dia 
21 de novembro, em Londres, depois do encontro 
anual da FESTMIH, a 20 de novembro. Henrique 
Silveira falou sobre vetores da malária e Carla 
Sousa abordou o surto de dengue na Madeira. .

Colaboradores do IHMT correm 
solidários contra a fome 

A corrida “Juntos Contra a Fome”, realizada a 
30 de novembro, contou com a participação de 
28 colaboradores e amigos do IHMT. A iniciativa 
inseriu-se na campanha “Juntos Contra a Fome”, 
desenvolvida em parceria pela CPLP e pela Orga-
nização das Nações Unidas para a Alimentação e 
a Agricultura (FAO). .

IHMT participa em congresso de 
parasitologia 

O IHMT marcou presença no XVII Congresso 
Português de Parasitologia, através da partici-
pação de 16 professores e investigadores que 
intervieram em conferências, mesas redondas e 
apresentaram comunicações orais e pósteres. A 
iniciativa realizou-se nos dias 20 e 21 de novem-
bro, em Coimbra, com o objetivo de promover o 
debate entre especialistas na área e discutir re-
sultados de atividades científicas.  .

GHTM Sessions
Agenda 

2 dezembro
Persistência da Síndrome Metabólica 
e seu impacto sobre o metabolismo 
glicídico em crianças e adolescentes com 
sobrepeso ou obesidade

4 dezembro
Lições dos efeitos de programas de 
ajustamento sobre as políticas de saúde

4 dezembro
Experiências de campo utilizando o método 
aleatório para estabelecer impacto de 
intervenções de desenvolvimento em 
Angola e Moçambique

9 dezembro
Times of emergent artemisinin resistance 
- importance of drug sensitivity testing

http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=644
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=644
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=644
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=noticias&m2=644
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Primeiro Livro de Termos da 
Escola de Medicina Tropical

Data: 1902
Dimensões: A. 32cm X L. 22,8cm X lombada 2,2cm 
InArte:  IHMT.0000642

Livro de Termos nº 1 do Curso Geral de 
Medicina Tropical. Contém os registos dos 
alunos e dos exames finais, desde as ins-
crições em 1902 até ao curso do ano letivo 
1919-1920. O livro tem 100 folhas, o que 
corresponde aos 200 primeiros alunos da 
Escola de Medicina Tropical. Por página, há a 
matrícula de um aluno e o resultado do res-
petivo exame final.

O livro inicia-se com o primeiro curso da 
Escola de Medicina Tropical, destinado a mé-
dicos, “aspirantes a facultativos do ultramar”.

O “Termo de Abertura”, com data de 14 de 
novembro de 1902, está assinado por António 
Duarte Ramada Curto, o primeiro diretor da 
Escola, que também assina como presidente 
do Júri dos exames desse primeiro Curso. 

Outros dois professores, Francisco da 
Silva Telles e Ayres Kopke, assinam como 
vogais dos júris, e Ayres Kopke ainda como 
primeiro Secretário da Escola. 

Para os anos letivos subsequentes, su-
cedem-se as assinaturas dos diretores se-
guintes, nomeadamente de António Maria 
de Lencastre e de Silva Telles, bom como de 
outros professores, enquanto vogais dos jú-
ris e secretários.

ALUMNI Novo!

O médico Hélder Martins foi Ministro da 
Saúde de Moçambique entre 1975 e 1980, 
tendo assumido um relevante papel na re-
forma do setor da saúde daquele país. Entre 
1960 e 61, foi aluno no IHMT, tendo frequen-
tado o “Diploma de Medicina Tropical”, à data 
obrigatório para a prática de medicina nas 
colónias. Da estrutura curricular do curso, 
destaca as disciplinas de Clínica de Doenças 
Tropicais, onde, entre outras doenças, se es-
tudava a malária, e de Dermatologia Tropical. 
O ex-aluno destaca a evolução do Instituto e 
refere que “sofreu uma grande metamorfo-
se a partir de 1975, modernizando-se”, sa-
lientando também a qualidade da formação 
que oferece. Assume-se como um homem à 
frente do seu tempo e, atualmente, é Profes-
sor na Faculdade de Medicina da Universida-
de Eduardo Mondlane, em Maputo.

Hélder Martins: uM HoMeM 
à frente do seu teMpo

Rua da Junqueira Nº100 , 1349-008 Lisboa   Telef. + 351 213 652 600    www.ihmt.unl.pt | E-mail divulgacao@ihmt.unl.pt

ENSINO À DISTÂNCIA
2014/15

Políticas, Estratégias e 
Programas em Sistema de Saúde

Gestão de Recursos e da 
Qualidade em Saúde

Tuberculose e outras 
micobacterioses

http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=ensino-a-distancia&subsubpage=politicas-estrategias-e-programas-em-sistema-de-saude
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=ensino-a-distancia&subsubpage=gestao-de-recursos-e-da-qualidade-em-saude
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=ensino-a-distancia&subsubpage=tuberculose-e-outras-micobacterioses

