
Reitor da UniLúrio visita IHMT

O Reitor da Universidade de Lúrio, em Mo-
çambique, Francisco Noa, visitou o IHMT, a 23 de 
setembro, para conhecer a oferta formativa e tra-
balho desenvolvido pelas unidades do Instituto. 
O Reitor daquela instituição de ensino foi rece-
bido pelos subdiretores do IHMT, Zulmira Hartz, 
Maria do Rosário Oliveira Martins e Henrique Sil-
veira e pelos diretores das Unidades de Ensino e 
de Investigação. .
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NOVA preenche 100% das vagas

A Universidade NOVA de Lisboa preencheu to-
das as 2706 vagas disponibilizadas na 2.ª fase do 
Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. 
Já na primeira fase do concurso, a NOVA havia ob-
tido dos melhores resultados nos últimos anos. .

IHMT colabora com Plano de 
Cooperação de Timor

O subdiretor Henrique Silveira e a coorde-
nadora do Gabinete de Cooperação e Relações 
Internacionais do IHMT Deolinda Cruz integram 
a missão do Ministério da Saúde de Portugal a 
Timor-Leste, que decorre entre 26 de setembro 
de 3 de outubro, com o objetivo de desenvolver o 
Plano de Cooperação na área da Saúde. 

A missão iniciou-se com uma reunião pre-
sidida pela Ministra da Saúde de Timor, na qual 
participaram a vice-ministra e todos os direto-
res-gerais e prosseguirá com reuniões sectoriais 
que visam dar início a uma cooperação efetiva. .
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http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=destaques&m2=800
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IHMT e INASA colaboram na área da 
entomologia médica

A professora do IHMT, Carla Sousa, deslocou-
-se, entre 23 e 25 de setembro, à Guiné-Bissau 
para reunir com o diretor do Instituto Nacional de 
Saúde Pública (INASA), Plácido Cardoso, com o Di-
retor-geral da Saúde, Nicolau Quintino, e com Is-
sis Ferreira, ponto focal nacional do regulamento 
sanitário internacional, no âmbito da colaboração 
com o INASA na área das doenças transmitidas 
por vetores. A reunião focou ainda a colaboração 
do IHMT na requalificação do laboratório de ento-
mologia médica daquele Instituto. .

Colaboração nos estatutos das 
associações profissionais da GB

Pedro Serrano, membro do Grupo Técnico de 
Apoio do IHMT, encontra-se em missão na Guiné-
-Bissau, desde 22 de setembro e até 6 de outubro, 
para colaborar com a Ordem dos Médicos (OM) e 
Farmacêuticos na elaboração de estatutos que 
permitam reforçar e normalizar o papel das as-
sociações profissionais. Esta missão conta com o 
apoio de Agostinho Dumbá, Bastonário da OM, e 
de Tomane Baldé, Presidente do Conselho Nacio-
nal da Ordem, bem como com a presença perma-
nente do membro de ligação com o Banco Mun-
dial e a Comunidade Europeia. .

IHMT em reunião do TDR em Genebra

A 29 e 30 de setembro, o professor do IHMT 
Kamal Mansinho representou o Instituto na reu-
nião promovida pelo Programa Especial da Orga-
nização Mundial de Saúde para a Investigação e 
Formação em Doenças Tropicais (TDR), em par-
ceria com a Global Health Network, realizada em 
Genebra, na Suíça, para debater a necessidade 
de identificar lacunas na formação e fortalecer 
a capacidade de investigação nos vários países 
do mundo. .
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Protocolo com U. Eduardo Mondlane 
em formação e investigação

A subdiretora do IHMT, Maria do Rosário Olivei-
ra Martins, e o diretor da Faculdade de Medicina 
da Universidade Eduardo Mondlane, em Moçam-
bique, Mohsin Sidat, assinaram, a 11 de setem-
bro, um protocolo de colaboração no âmbito da 
formação pós-graduada e investigação em áreas 
relacionadas com a biociência e saúde pública. .
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Videoconferência com U. São Paulo

No dia 1 de setembro, a subdiretora do IHMT  
Zulmira Hartz fez a abertura, através de video-
conferência, de uma palestra no âmbito de um 
curso de pós-graduação da Escola de Enferma-
gem de Ribeirão Preto, da Universidade de São 
Paulo, no Brasil/Centro Colaborador da OMS 
para o Desenvolvimento da Pesquisa em Enfer-
magem. A palestra foi, de seguida, proferida por 
Alice Uchoa, professora da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, que se encontra a reali-
zar um estágio de pós-doutoramento na unida-
de de Saúde Pública e Bioestatística do IHMT. .

Parceria com Fiocruz em redes de 
educação e investigação

A subdiretora Zulmira Hartz e os professores 
do IHMT e membros do Centro Colaborador da 
OMS para as Políticas e Planeamento da For-
ça de Trabalho em Saúde Giuliano Russo, Gilles 
Dussault, Luís Lapão e Isabel Craveiro, reuniram, 
a 14 de setembro, com Tânia Celeste Nunes, da 
equipa da vice-presidência de Ensino, Informa-
ção e Comunicação da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), no Brasil, com o objetivo de debater as 
redes de educação e investigação em saúde e 
explorar possibilidades, no âmbito do grupo de 
trabalho “Saúde e Sociedade”. .

Telemedicina debatida entre 
Portugal, Brasil, Cabo Verde e Angola

Decorreu a 16 de setembro, no IHMT, o Semi-
nário de Promoção da Rede de Telemedicina An-
gola - Portugal – RAFT, com o objetivo de debater 
a importância e a dinâmica da telemedicina nos 
cuidados de saúde primários e no contexto da 
medicina tropical. A organização esteve a cargo 
do investigador da Unidade de Saúde Pública e 
Bioestatística, Luís Lapão, e reuniu participantes 
de Portugal, Brasil, Cabo Verde e Angola, através 
de transmissão simultânea. .

3IHMT Boletim informativo | Nº 45 | 09.2015

14-16 outubro 2015

2º ENCONTRO 
LUSO-BRASILEIRO 
DE HISTÓRIA DA 
MEDICINA TROPICAL

ENSINO À DISTÂNCIA
2015/16

Estudos Pós-graduados em 
Estatística Aplicada à Saúde

1ª Fase de candidaturas até 15 de outubro
DATA DE INÍCIO: 2 novembro 2015
 

http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=destaques&m2=732
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=ensino-e-formacao&subpage=ensino-a-distancia&subsubpage=estudos-pos-graduados-em-estatistica-aplicada-a-saude
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Gestão do Conhecimento para a 
Cooperação e Desenvolvimento

A subdiretora do IHMT Zulmira Hartz partici-
pou, a 17 de setembro, no 3º Encontro “Conhe-
cimento e Cooperação”, promovido pelo INA, com 
uma intervenção sobre a estratégia de gestão do 
Conhecimento do IHMT na Cooperação Interna-
cional. A apresentação teve ainda a colaboração 
de Deolinda Cruz e Teresa Leal do Gabinete de 
Cooperação e Relações Internacionais. .

Contratualização e inovação nos 
CSP debatidas no IHMT

Em parceria com o IHMT e a ACSS do Ministério 
da Saúde, a equipa do projeto “Contratualização 
nos Cuidados de Saúde Primários (CSP) em Por-
tugal: Investigação e Prática – Uma abordagem 
conjunta” e a Associação AGO organizaram, a 22 
de setembro, no IHMT, o 1º Fórum dedicado a esta 
temática, dirigido a profissionais, unidades funcio-
nais e agrupamentos de centros de saúde, que 
reuniu 160 participantes. O Fórum foi antecedido 
pelo I Workshop sobre Inovação em CSP, promovi-
do pelo investigador do IHMT Luís Lapão, no qual 
foi instituído o primeiro Prémio Inovação em CSP, 
entregue, durante o Fórum, a Vasco Machado, da 
ARS Norte, pelo projeto “Perfis Locais de Saúde: Da 
informação à decisão em saúde”. .
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IHMT em congresso de medicina 
tropical e saúde internacional

Os professores do IHMT Rosa Teodósio, Jaime 
Nina e Jorge Seixas e a investigadora Ana Do-
mingos apresentaram pósteres em áreas como 
a consulta de aconselhamento ao viajante, ma-
lária e doenças transmitidas por vetores, no âm-
bito do 9º Congresso Europeu de Medicina Tropi-
cal e Saúde Internacional, que decorreu de 6 a 10 
de setembro, em Basileia, na Suíça. O doutoran-
do em Saúde Internacional do IHMT, Gonçalo Fi-
gueiredo Augusto (na foto), foi ainda selecionado 
para apresentação oral de um estudo, realizado 
em coautoria com a subdiretora do IHMT Maria 
do Rosário O. Martins, que analisa o impacto da 
crise económica no acesso aos cuidados de saú-
de, em Portugal. .

IHMT NOS MEDIA:
 Que lições extrair do ébola para a saúde 

em África? - Giuliano Russo
Jornal Público   link

 Ébola: ONG tiveram atuação 
descoordenada e ineficaz - Charlotte Oliveira
Agência Lusa (TVI24 Online)   link

 Nunca se esteve tão perto de erradicar 
a malária, mas o percurso ainda é imenso      
- Henrique Silveira
Agência Lusa (Observador)   link

O IHMT suGeRe...
O website FreeBooks4Doctors! inclui 
uma série de publicações de acesso livre, 
disponíveis para download, sobre várias 
áreas clínicas da medicina. Acessível aqui.

http://www.publico.pt/mundo/noticia/que-licoes-extrair-do-ebola-para-a-saude-em-africa-1709126
http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/virus/ebola-ong-tiveram-atuacao-descoordenada-e-ineficaz
http://observador.pt/2015/09/21/nunca-se-esteve-tao-perto-de-erradicar-a-malaria-mas-percurso-ainda-e-imenso/
http://www.freebooks4doctors.com/
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IHMT participa em livro sobre gestão 
das organizações modernas

A subdiretora do IHMT, Zulmira Hartz, é co-
autora do capítulo “An Evaluation of Partnership 
for Productive Development in Brazil’s Healthca-
re: Measuring the Knowledge Translation from 
Implementation to the Impact”, publicado no li-
vro “Information Architecture and Management 
in Modern Organizations”, editado pela IGI Global 
e acessível aqui. .

Doenças Transmitidas por 
Mosquitos explicadas na NEI

O IHMT marcou presença na Noite Europeia 
dos Investigadores, a 25 de setembro, no Museu 
Nacional de História Natural e da Ciência da Uni-
versidade de Lisboa, com a exposição “Retratar 
Doenças Transmitidas por Mosquitos”, e com 
uma palestra de divulgação do projeto Mosqui-
toWeb, proferida por Gonçalo Seixas, doutorando 
em Ciências Biomédicas no IHMT. .
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CURSO DE TEMAS 
CLÍNICOS PARA 
GESTORES DA SAÚDE
PÓS-GRADUAÇÃO DE CAPACITAÇÃO

 

CANDIDATURAS de 1 a 15 outubro 2015

O diálogo entre gestores e clínicos é fundamental para a implementação das melhores soluções 
organizacionais e para o sucesso na gestão das unidades de saúde. Este curso visa preencher 
uma lacuna na formação dos gestores não-clínicos, fornecendo conhecimentos sobre os fatores 
determinantes da saúde e as doenças com maior impacto em Portugal, com vista a facilitar o 
trabalho em equipa multidisciplinar.

20 novembro a 4 março 

PRINCIPAIS TEMAS
Relação médico-doente
Desafios da Medicina Moderna
Profissões da saúde
Bioética

Determinantes da saúde
Promoção da Saúde e Prevenção da 
Doença – Educação para a Saúde
Valor da Epidemiologia para o Gestor
Mecanismos da doença Investigação Biomédica 

INSCRIÇÕES 
ABERTAS!

http://www.igi-global.com/book/handbook-research-information-architecture-management/126299#table-of-contents
http://www.ihmt.unl.pt/?lang=pt&page=actualidade&subpage=novidades-de-formacao&m2=787
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GHTM investiga...
Primeiro estudo de análise proteómica 
em carraças R. Sanguineus 

Um projeto do IHMT, financiado pela FCT e 
coordenado pela investigadora Ana Domingos, 
pretende contribuir para o desenvolvimento 
de vacinas contra carraças e doenças por elas 
transmitidas, recorrendo a análise proteómica e 
genómica funcional de duas linhagens de carra-
ças (R. sanguineus) – suscetíveis e resistentes à 
transmissão de E. canis. Este agente patogénico 
causa a ehrlichiose monocítica (EM), uma doença 
infeciosa de distribuição global, com elevada pre-
valência e gravidade.

As doenças associadas a carraças são um 
problema de saúde pública nas regiões tropicais 
e em países desenvolvidos. A R. sanguineus é 
a carraça mais prevalente no mundo, infetando 
sobretudo cães, mas também humanos, através 
da transmissão de agentes patogénicos, como o 
E. canis. Não existe vacina para a EM, sendo o 
controlo das carraças a medida preventiva uti-
lizada. Contudo, o controlo por vacinação apre-
senta muitas vantagens, já que o uso de acari-
cidas contamina o ambiente e contribui para o 
aparecimento de resistências nas carraças.

Esta investigação dirige-se a interações 
carraça-agente patogénico, mediadas pela ex-
pressão de genes e proteínas de carraças que 
facilitam a infeção e transmissão ao vertebrado 
e mantêm a infeção num nível que permite a so-
brevivência do vetor. Coloca-se como hipótese 
que a capacidade vetorial de R. sanguineus para 
o E. canis está dependente das interações mole-
culares mediadas pela carraça em resposta à in-
feção. Existem poucos estudos sobre vacinação 
contra carraças que visem a carraça-vetor e o 
agente patogénico. Os resultados deste projeto 
poderão ter um impacto significativo no controlo 
das carraças e doenças associadas. .
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Cartaz árabe alusivo à lepra

Data: 1946 | A.81,50 cm X L.61 cm | InArte: IHMT.0000750

Cartaz com impressão policromática, em 
papel sobre cartão, alusivo à lepra. Pertence 
a uma coleção de 12 cartazes, relativos a hi-
giene, cuidados básicos de saúde e doenças 
tropicais. Neste painel, representam-se um 
leão e um leproso, em ilustração comparati-
va do “facies leonino” e das mãos em garra, 
que são deformações típicas da doença em 
fase evoluída. A lepra é uma das patologias 
cuja caracterização e identidade remontam 
a épocas mais antigas – 2º milénio a.C. e tem 
associada uma pesada conotação religiosa 
e de exclusão social, decorrente das defor-
midades e mutilações que provoca, outrora 
interpretadas como um castigo divino re-
sultante de uma vida desregrada e pecami-
nosa. É hoje reconhecida como uma doença 
infeciosa cujo agente, o bacilo de Hansen, só 
foi identificado em 1874. Pesem embora os 
vários esforços internacionais para a sua er-
radicação, a doença, atualmente mais limi-
tada geograficamente e com possibilidades 
terapêuticas mais eficazes, continua a afligir 
alguns países da “faixa tropical” nos conti-
nentes africano, asiático e sul americano.

Nos textos do cartaz, em árabe, lê-se: no 
canto superior esquerdo - Ministério da Saú-
de Pública / Serviço de Saúde Social / De-
partamento de Promoção da Saúde; sob o 
leão, ao lado direito - Um doente com Lepra 
/ (a doença do leão); junto ao bordo inferior, 
a toda a largura - “Podemos salvá-lo, tratan-
do-o e colocando o de quarentena em locais 
específicos”, no canto inferior direito: Mofid 
Jaid/1946, que permite datar o cartaz.

IHMT.0000750


