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O presidente do Comité Nacional de Bioética 
para a Saúde de Moçambique, João Schwalbach, 
foi o orador convidado da Sessão Solene de Aber-
tura do Ano Letivo, que se realizou no dia 19 de 
outubro, com uma conferência sobre a investiga-
ção em saúde nos trópicos, na qual destacou que 
o investimento nesta área se traduz em ganhos 
globais para a humanidade. O ano letivo abriu 
com cerca de 60 novos alunos, a juntarem-se aos 
190 já inscritos em mestrados e doutoramentos.

Ano letivo 2015/16 abre com 250 alunos de mestrado e doutoramento
Na cerimónia, foram entregues os prémios 

aos melhores alunos do ano anterior (ver caixa) e 
ainda o Prémio de Mérito Científico da Universi-
dade Nova de Lisboa (ler notícia na pág. 2). 

A cerimónia foi encerrada pelo Reitor da Uni-
versidade Nova de Lisboa, António Rendas, que 
apresentou os resultados do plano estratégico da 
NOVA, em particular os indicadores relativos ao 
desempenho do IHMT, dos quais se destacam a 
percentagem de estudantes internacionais e o nú-
mero de publicações com arbitragem por pares. .

Os melhOres AlunOs em 2014/15

Sandra Antunes
Prémio de Excelência Garcia de Orta 
Prémio Professor Doutor João Fraga de Azevedo 
- Parasitologia Médica (Doutoramento) 
Orientadora: Ana Domingos

Verónica Mixão
Prémio Professor Doutor João Fraga de Azevedo 
- Parasitologia Médica (Mestrado) 
Orientadora: Teresa Novo

Diana Machado
Prémio Professor Doutor Manuel Pinto - 
Ciências Biomédicas (Doutoramento) 
Orientador: Miguel Viveiros

Ana Luísa Tomás Chocalheiro
Prémio Professor Doutor Manuel Pinto - 
Ciências Biomédicas (Mestrado)  
Orientador: Francisco Esteves

Carlos Gil Escobar
Prémio Professor Doutor Cruz Ferreira - 
Saúde Tropical (Mestrado) 
Orientador: Luís Varandas

Anabela Pereira Coelho
Prémio Professor Doutor Francisco 
Cambournac - Saúde Internacional e 
Desenvolvimento (Doutoramento) 
Orientador: Gilles Dussault

Patrícia Matos
Prémio Professor Doutor Francisco 
Cambournac - Saúde Internacional e 
Desenvolvimento (Mestrado) 
Orientadora: Maria do Rosário O. Martins

O IHMT felicita os alunos premiados na Sessão Solene 
de Abertura do Ano Letivo 2015/16.

Instituto de higiene e medicina Tropical
Universidade Nova de Lisboa
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estratégia da Oms para recursos 
humanos em debate no IhmT

A 9 de outubro, o Centro Colaborador da Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) para as Políticas 
e Planeamento da Força de Trabalho em Saúde/
Unidade de Saúde Pública Internacional e Bioes-
tatística do IHMT organizou a conferência “Uma 
Nova Estratégia Global para a Força de Trabalho 
em Saúde”, com o objetivo de apresentar e de-
bater a nova estratégia da OMS para esta área. 
Entre os oradores, esteve o diretor do Departa-
mento de Recursos Humanos da Saúde da OMS, 
Jim Campbell, que reforçou a importância da im-
plementação de uma estratégia que permita me-
lhorar o desempenho dos sistemas e dos profis-
sionais de saúde, no contexto atual de escassez 
de profissionais de saúde qualificados. Foram 
ainda apresentadas as perspetivas dos PALOP e 
de Portugal nesta área e debatida a investigação 
para assegurar a implementação desta estratégia 
nos PALOP. .

henrique silveira e miguel Viveiros 
recebem prémio de mérito científico

O Prémio de Incentivo Científico da Reitoria 
da Universidade Nova de Lisboa foi atribuído, no 
dia 19 de outubro, no âmbito da Sessão Solene de 
Abertura do Ano Letivo 2015/2016, a Henrique 
Silveira, membro do grupo Vector-borne disea-
ses and pathogens – VBD e a Miguel Viveiros, do 
grupo TB, HIV and opportunistic diseases and pa-
thogens – THOP, do centro de investigação GHTM 
– Global Health and Tropical Medicine. Este Pré-
mio é concedido pela Direção do IHMT a autores/
coautores de artigos científicos, publicados em 
2014, em revistas científicas com fator de impac-
to elevado. .

exposição “Os médicos Fotógrafos” 
patente até dezembro

Está patente no IHMT, até 4 de dezembro, a 
exposição de fotografia “Os Médicos Fotógrafos”, 
inaugurada a 16 de outubro, no âmbito do 2º En-
contro Luso-Brasileiro de História da Medicina 
Tropical. A exibição reúne trabalhos de António 
Leitão Marques, Clara Ramalhão (na foto), José 
Manuel de Carvalho Fumane e João Schwalbach 
(na foto) e é organizada pela Associação de Mé-
dicos Escritores e Artistas de Moçambique (AME-
AM), em parceria com o IHMT e a ADMT. .

SessionsSala Fraga de Azevedo

03 november  | 12h
A new therapeutic approach in honeybees nosemosis 
- plant dietary supplement | Narcisa Mederle

11 november | 14h
Vectors, environment and society approaches to 
control vector-borne diseases: vector survival and 
dengue risks | Florence Fouque

12 november  | 10h
O impacto das políticas de austeridade na saúde em 
Portugal | Pedro Pita Barros

18 november  | 11h
Ajuda ao desenvolvimento na saúde: novos conceitos, 

velhos problemas e o papel de Portugal | Mª Hermínia Cabral
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Colaboração multilateral com países 
luso-francófonos

A 13 de outubro, a subdiretora do IHMT rece-
beu o adido de Cooperação Universitária e Cien-
tífica da Embaixada da França em Portugal, Luc 
Quoniam, para discutir uma proposta preliminar 
de colaboração multilateral entre França, Por-
tugal, Brasil e países da África luso-francófona 
para 2016-2018. A proposta tem como ponto de 
partida a experiência das ações em curso com a 
Fiocruz, na área da Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Avaliação em Saúde Global e Doenças Tropicais. 
No âmbito da colaboração, prevê-se a realização, 
em janeiro de 2016, do 1º Workshop de forma-
ção sobre o uso das ferramentas de Big Data nos 
estudos de patentes e redes de investigação. .

sanjoy Battacharya profere palestra 
no 2º elBhmT

O IHMT acolheu a conferência de encerramen-
to do 2º Encontro Luso-Brasileiro de História da 
Medicina Tropical (2º ELBHMT), realizado entre 14 
e 16 de outubro, organizado pela FCT-NOVA, em 
parceria com o IHMT, Fiocruz, Centre for Global 
Health Histories, University of York e FCT, e finan-
ciado pela Pfizer e NOVA Saúde. Sanjoy Battacha-
rya, da Universidade de York, proferiu a palestra 
“The World Health Organization as Developed 
Country Largesse: Historical events, metropolitan 
fantasies or historiographical tyranny?”, onde fa-
lou sobre o papel histórico da OMS. .

responsável da luta Contra a sida 
da Guiné-Bissau visita IhmT 

O secretário executivo do Secretariado Nacio-
nal de Luta Contra a Sida da Guiné-Bissau, Ana-
ximandro Menut, reuniu, a 6 de outubro, com a 
subdiretora, Zulmira Hartz, com o coordenador da 
Unidade de Microbiologia Médica, José Marcelino, 
e com a coordenadora do Gabinete de Coopera-
ção e Relações Internacionais, Deolinda Cruz, para 
analisar oportunidades de cooperação na área la-
boratorial e de investigação. .

Avanços e recuos no desenvolvimento 
global debatidos no IhmT

No âmbito do 2º ELBHMT, o IHMT acolheu, a 15 
de outubro, uma mesa redonda sobre avanços e 
recuos no desenvolvimento global, promovida pela 
Fundação Friedrich Ebert Stiftung, com moderação 
de Darwin Stapleton, da Universidade de Massa-
chusetts. Entre os participantes, estiveram Fran-
cisco George, Diretor-geral da Saúde; Luís Sambo, 
Gulbenkian Professorship in Global Health no IHMT 
e Secretário de Estado do Ministério da Saúde de 
Angola; Ema Paulino da Ordem dos Farmacêuticos; 
Stefan Rinke, da Universidade Livre de Berlim; e 
Fernando Nobre da AMI. .
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Angola: reforço de ações de parceria

O subdiretor Henrique Silveira, e a coorde-
nadora do Gabinete de Cooperação e Relações 
Internacionais, Deolinda Cruz, reuniram, a 12 de 
outubro, em Luanda, com a Reitora da Universi-
dade Agostinho Neto, Rosário Sambo; com o di-
retor da Faculdade de Medicina, Santos Morais 
Nicolau; e com o diretor do CEDUMED, Mário Jor-
ge Fresta, no âmbito da colaboração existente na 
área do ensino e investigação. .

Participação no 17º encontro de 
saúde militar da CPlP

Entre 13 e 15 de outubro, o subdiretor do IHMT, 
Henrique Silveira, a coordenadora do Gabinete 
de Cooperação e Relações Internacionais, Deo-
linda Cruz, e o membro do Conselho Consultivo 
do IHMT, General Alípio Tomé Pinto, participaram 
no 17º Encontro de Saúde Militar da CPLP, que 
se realizou em Luanda, Angola. Henrique Silveira 
falou sobre a relevância dos centros de investi-
gação e Alípio Tomé Pinto sobre ameaça e risco 
a nível estratégico. No seguimento do encontro, 
Henrique Silveira e Deolinda Cruz reuniram com 
o diretor dos Serviços de Saúde das Forças Ar-
madas, General Aires Africano, com o objetivo de 
definir as atividades de colaboração para 2016. .
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IhmT nOs medIA:
 Investigador português saúda Nobel para 

terapias contra parasitas - Henrique Silveira 
Agência Lusa   link

 Nova terapia para combater infeções 
provocadas por parasitas como lombrigas 
e uma inovadora terapia contra a malária - 
Jorge Seixas 
Antena 1   link

 Suspeita em Espanha deu negativo. África 
quase sem casos de ébola - Jaime Nina e 
Charlotte Oliveira (doutoranda do IHMT)
Diário de Notícias   link

IhmT reforça colaboração com 
ministério da saúde de Timor-leste

No âmbito do protocolo entre o Ministério 
da Saúde e a NOVA, o IHMT, através do subdi-
retor Henrique Silveira, e da coordenadora do 
Gabinete de Cooperação e Relações Internacio-
nais, Deolinda Cruz, participou, entre 26 de se-
tembro e 3 de outubro, numa missão a Timor-
-Leste, coordenada pela Direção-Geral de Saúde, 
e que integrou representantes de vários servi-
ços. A visita iniciou-se com uma reunião plenária 
com a Ministra da Saúde, Maria do Céu Pina da 
Costa, a Vice-Ministra, Ana Isabel Soares, e os 
diretores-gerais, e prosseguiu com visitas técni-
cas a várias Instituições com o objetivo de iden-
tificar possíveis áreas de colaboração. O IHMT 
encontra-se a elaborar um plano de ação para 
três anos, que aposta na valorização dos profis-
sionais de saúde, integrando a Universidade de 
Timor-Leste. .

http://lifestyle.sapo.pt/saude/noticias-saude/artigos/investigador-portugues-sauda-nobel-da-medicina-para-terapias-contra-parasitas
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=58b27919-c0aa-4f76-a5c0-5f63d56ef9c4&userid=2b3b9bee-860a-4896-8d88-c6566671f663
http://www.pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=60f67cc5-1d6b-470b-959e-fecc1b44eac4&userid=2b3b9bee-860a-4896-8d88-c6566671f663
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Telemedicina debatida em Coimbra

A 2ª edição do Seminário de Promoção da 
Rede de Telemedicina Angola - Portugal – RAFT, 
organizada pelo investigador do IHMT Luís La-
pão, realizou-se a 15 de outubro, em Coimbra,  
com o objetivo de debater a importância da tele-
medicina nos cuidados de saúde primários e no 
contexto da medicina tropical. .

reitor da nova reeleito para rede de 
universidades europeias

O Reitor da Universidade Nova de Lisboa, An-
tónio Rendas, foi reeleito no dia 15 de outubro, 
para um segundo mandato como membro do 
Steering Committee da rede UNICA (Network of 
Universities from the Capitals of Europe). .

Ana Paula martins apresenta 
candidatura a bastonária

No dia 22 de outubro, Ana Paula Martins, 
membro do Conselho Consultivo do IHMT, apre-
sentou a candidatura a bastonária da Ordem dos 
Farmacêuticos. As eleições para o triénio 2016-
2018 realizam-se a 6 de fevereiro de 2016. .

Ana Jorge lança novo livro

A presidente do Conselho do IHMT, Ana Jorge, é 
uma das autoras do livro “Tudo muda num instan-
te - cuidar de nós e dos nossos”, lançado a 29 de 
outubro, no El Corte Inglés, em Lisboa. .

maria de Belém roseira é candidata 
à Presidência da república

A presidente do Conselho Consultivo do IHMT, 
Maria de Belém Roseira, apresentou, a 13 de ou-
tubro, candidatura à Presidência da República. 
No passado, a candidata foi presidente do Parti-
do Socialista e Ministra da Saúde. .

Conselho Consultivo

novo secretário de estado da saúde

O membro do Conselho Consultivo do IHMT 
Eurico Castro Alves é o novo Secretário de Es-
tado da Saúde. O nome foi anunciado no dia 29 
de outubro. .
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GHTM investiga...
Variações na transmissão de VIh em 
migrantes

Um projeto do IHMT, financiado pela FCT e 
coordenado pela investigadora Ana Abecassis, 
propõe analisar cadeias de transmissão de VIH 
de doentes migrantes, de forma a identificar a 
filodinâmica e os determinantes biológicos e 
comportamentais da transmissão de VIH. De 
acordo com o ECDC (2010), a migração é um fator 
com grande influência na epidemiologia do VIH 
na Europa Ocidental. Em 2005, 46% dos casos de 
infeção adquiridos entre heterossexuais envol-
viam migrantes. 

Para melhorar a eficácia da prevenção da pro-
pagação do VIH é essencial compreender os de-
terminantes da transmissão em sub-epidemias 
específicas. Diferentes subtipos infetam dife-
rentes grupos de risco e indivíduos oriundos de 
diferentes regiões geográficas. A epidemiologia 
molecular e a filogenética podem ser usadas para 
analisar estirpes que infetam populações mi-
grantes, permitindo uma melhor caracterização 
dos padrões de transmissão e migração do vírus. 
Uma vez que as diferentes sub-epidemias estão 
relacionadas com fatores de risco sócio-compor-
tamentais, torna-se pertinente identificar os de-
terminantes que influenciam a transmissão.

O projeto visa recolher dados socio-compor-
tamentais e sequências genómicas do VIH das 
populações migrantes infetadas, permitindo ana-
lisar as variações nos padrões de transmissão e 
de transmissão de resistências a fármacos antir-
retrovirais (ARV) ao longo do tempo e no espaço. 

Os resultados deste estudo vão contribuir 
para melhorar as estratégias preventivas, a cus-
to-eficácia dos testes de resistência a ARV e tra-
tamentos, a qualidade e a esperança de vida dos 
doentes, bem como a compreensão da trans-
missão do VIH. .
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do mês
Cegueira em África – Fotografia

Data: 1968 | A.14cm X L. 24cm | InArte: IHMT.0000474

A fotografia mostra um grupo de doentes 
cegos a caminho de uma consulta de Oftal-
mologia, em África. A imagem integra um dos 
relatórios das “Campanhas Contra a Ceguei-
ra” em Moçambique, lideradas pelo Dr. Sousa 
Lobo, com o apoio da Fundação Calouste Gul-
benkian e do Lions Club.

Em 2015, ano em que os Prémios Nobel 
de Fisiologia e Medicina foram atribuídos a 
estudos e promissoras terapêuticas na área 
da parasitologia – malária, filaríase linfática 
e oncocercose, esta imagem exprime bem o 
flagelo da cegueira nos países mais caren-
ciados, nomeadamente a cegueira causada 
pela oncocercose - cegueira dos rios - que 
em algumas aldeias atinge a totalidade da 
população.

Fica a expectativa de que, dadas as cara-
terísticas específicas da cadeia infeciosa da 
oncocercose, os novos medicamentos agora 
premiados venham permitir, a curto prazo, 
que a cegueira dos rios seja definitivamen-
te debelada e, ao lado da varíola, possa ser 
uma das próximas doenças a ser proclamada 
como extinta. 

IHMT.0000474

Já conhece o novo 
site do IHMT?

http://www.ihmt.unl.pt/

