
Colaboração luso-brasileira de 
gestão e avaliação em saúde

Os doutorandos brasileiros do Instituto de 
Saúde Coletiva e Escola de Enfermagem da Uni-
versidade Federal da Bahia (UFBA), Thadeu San-
tos e Silvana Vieira, que se encontram a desenvol-
ver estágios de mobilidade académica no IHMT, 
reuniram-se, a 3 de dezembro, com a subdireto-
ra Zulmira Hartz para propor agendas de traba-
lho nas áreas da Gestão do Sistema Hospitalar 
e Avaliação das Redes de Formação Profissional 
em Saúde. .

Líderes religiosos ajudaram a 
prevenir casos de ébola na GB

O envolvimento da comunidade e a sua ligação 
ao sistema de saúde, através dos líderes religio-
sos, foi um dos fatores de sucesso na prevenção 
dos casos de ébola na Guiné-Bissau, de acordo 
com o presidente INASA, Plácido Monteiro Cardo-
so. O dirigente falava durante a palestra GHTM, 
que proferiu no IHMT, a 14 de dezembro, na qual 
fez o resumo das atividades de preparação e res-
posta à doença causada pelo vírus Ébola no país. .

Interações vetor-parasita em debate

No âmbito do centro de investigação GHTM, 
o IHMT organizou, a 1 de dezembro, o seminário 
“Vetores e Parasitas em Saúde Global”, para apre-
sentação dos resultados do projeto “Functional 
genomics of Rhipicephalus bursa and Babesia 
ovis interactions towards disease control”, lidera-
do pela investigadora Ana Domingos e financiado 
pela FCT. O workshop, que contou com 75 parti-
cipantes, permitiu abordar as interações vetor-
-parasita e novas abordagens de estudo, como a 
proteómica e transcriptómica. .

Prémio de melhor poster no 
Microbiotec’15

A estudante de doutoramento em Ciências 
Biomédicas do IHMT Elsa Fortes-Gabriel, a téc-
nica superior de laboratório Teresa Carreira e a 
investigadora Maria Luísa Vieira são as autoras 
do melhor poster apresentado durante a sessão 
4 “Health Microbiology and Biotechnology”, no 
âmbito do MicroBiotec’15, que se realizou na Uni-
versidade de Évora entre 10 e 12 de dezembro. O 
projeto premiado foca a leptospirose em Angola e 
consiste num estudo seroepidemiológico em do-
entes suspeitos de malária. .
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Curso de Epidemiologia e Estatística 
para oncologistas

Terminou, no dia 12 de dezembro, o primeiro 
módulo - em Estatística - do Curso de Epidemio-
logia e Estatística promovido pela Sociedade Por-
tuguesa de Oncologia, em parceria com o IHMT, 
e dirigido a internos de Oncologia. O programa 
incluiu 28 horas de formação presencial e 16 em 
regime de e-learning e foi lecionado pela subdire-
tora do IHMT Maria do Rosário O. Martins, tendo-
-se iniciado com 20 formandos. Em fevereiro, terá 
início o módulo de Epidemiologia. .

IHMT vai oferecer programa de 
Bolsas de Estágio

O IHMT vai integrar o Programa de Bolsas de 
Estágio Santander Universidades, com o objetivo 
de aproximar os alunos do mercado de trabalho, 
através da disponibilização de 10 bolsas, no âmbi-
to de um protocolo de colaboração assinado, a 14 
de dezembro, com o Santander Totta, represen-
tado pelo diretor coordenador do Santander Uni-
versidades Portugal, Marcos Soares Ribeiro. Cinco 
estágios iniciam-se já em fevereiro de 2016, na As-
sociação para o Desenvolvimento da Medicina Tro-
pical do IHMT. O Santander Totta apoiará ainda as 
atividades académicas e institucionais do IHMT. .

O IHMT SuGErE...
Leituras

Making Medicines in Africa
O professor do IHMT Giuliano Russo 
e a doutoranda Lícia de Oliveira 
assinam o capítulo “South-South 
Collaboration in Pharmaceuticals: 
Manufacturing Anti-retroviral 
Medicines in Mozambique”, que 
documenta a colaboração Sul-Sul 
na instalação de uma fábrica de 
medicamentos, em Maputo.

High Skill Migration and Recession: 
Gendered Perspectives
Inclui um capítulo sobre migração 
de médicos e enfermeiros na UE 
e a Associação Europeia de Livre 
Comércio, da autoria dos professores 
Gilles Dussault e James Buchan e da 
bolseira pós-doc Isabel Craveiro.

© Just News

Exposição

“Arte, Ilustração e Invenção”
Da autoria de Virgílio E. do Rosário, encontra-se 
patente no átrio do IHMT. Entrada livre!

IHMT organiza Festa de Natal solidária

O IHMT organizou, no dia 18 de dezembro, a 
festa de Natal anual para colaboradores e respeti-
vas famílias, com atividades dirigidas às crianças, 
tendo promovido a recolha de bens alimentares, 
vestuário e brinquedos para famílias carenciadas. 
A presidente do Conselho Consultivo do IHMT, 
Maria de Belém Roseira, marcou presença nestas 
celebrações. .
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GHTM investiga...

Desigualdades sociais e formação 
no Brasil e em Portugal

Um estudo da autoria de Gilles Dussault, Isa-
bel Craveiro e Ana Paula Cavalcante de Oliveira, do 
GHTM/IHMT, em colaboração com Virgínia Alonso 
Hortale, da ENSP/Fiocruz (Brasil), analisa a pro-
dução de conhecimento científico sobre desigual-
dades sociais em saúde e a sua relação com as 
políticas de formação de médicos, enfermeiros e 
dentistas no Brasil e em Portugal. 

O estudo mostra que é reduzido o conheci-
mento produzido que aborde a componente ava-
liativa das políticas de formação de recursos hu-
manos em saúde (RHS), em particular no caso dos 
médicos, enfermeiros e dentistas, não existindo o 
suporte científico necessário para que as políticas 
sejam baseadas em evidências.

No Brasil, ainda são poucos os estudos que 
procuram entender como a formação de RHS pode 
contribuir para a diminuição das desigualdades e, 
para Portugal, não foram encontrados estudos 
que estabeleçam uma relação direta entre esta 
formação e o eventual papel que os RHS poderão 
desempenhar no combate às desigualdades. As-
sim sendo, de acordo com os autores, a produção 
de conhecimento e sua relação com a tomada de 
decisão parecem ser ainda processos separados, 
em ambos os países. .
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Máquina de adição ADDO-X 20

Data: c. 1950 | InArte: IHMT.0000983 

Dimensões: A 22cm X L 19,5cm x P 30,5cm 

Pouco mais de um quarto de século separa-
-nos hoje do tempo em que as máquinas de 
escrever e de calcular eram as ferramentas 
mais utilizadas para auxílio do nosso quo-
tidiano nas instituições, nos gabinetes de 
trabalho e nas administrações. Vulgarizadas 
sobretudo após a primeira década do século 
XX, entraram em acelerado declínio no fim da 
década de 1980, substituídas pela eletrónica 
e computadores. Assim foi também no IHMT 
e, preservando a memória daqueles tempos, 
escolhemos para peça do mês uma calcula-
dora mecânica da marca Addo, utilizada ou-
trora nas secretarias, mas também para os 
trabalhos científicos e de investigação.

A firma AB Addo, com sede em Malmo, 
na Suécia, foi fundada por Hugo Agrell, em 
1918. Produziu máquinas de escrever, má-
quinas registadoras e também calculadoras 
mecânicas de bolso, mas principalmente 
máquinas de cálculo, de secretária. Desde 
1926, a Addo fabricou estas máquinas com 
77 teclas numéricas, modelos que termina-
ram em 1935, com a introdução das sim-
plificadas máquinas de adição Addo X, de 
apenas 10 teclas numéricas (X do número 
romano 10). O modelo Addo–X 21 - versão 
manual, da coleção IHMT, tem capacidade 
para 10 dígitos nas parcelas, com 11 dígitos 
para os totais e permite a impressão em pa-
pel de rolo. Fabricou-se em preto, verde, e 
cinza metálico.
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