
 

Participação em encontro de 
bolseiros da Gulbenkian  

A 12 de abril, realizou-se, na Fundação Gul-
benkian, um encontro de bolseiros do último 
concurso de bolsas para a realização de estágios 
em instituições hospitalares do Programa Gul-
benkian de Parcerias para o Desenvolvimento, 
com a presença dos coordenadores do progra-
ma, tutores e outras instituições da saúde e co-
operação. O IHMT fez-se representar pela coor-
denadora do Gabinete de Cooperação e Relações 
Internacionais Deolinda Cruz e pela subdiretora 
Zulmira Hartz, responsável pela avaliação da 1ª 
edição dos referidos estágios, disponível para 
consulta nos Anais do IHMT. .

Parceria com INASA - Guiné-Bissau
O presidente do Instituto Nacional de Saúde 

Pública da Guiné-Bissau e membro do Conselho 
Consultivo do IHMT, Plácido Cardoso, reuniu-se, 
a 28 de abril, com o diretor Paulo Ferrinho para 
apreciação das atividades de colaboração entre 
as duas instituições. .

Reforço da colaboração com Cuba  

O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, e a coor-
denadora do Gabinete de Cooperação e Relações 
Internacionais, Deolinda Cruz, participaram, a 19 
de abril, num almoço na residência oficial da Em-
baixadora de Cuba, Johana Tablada de la Torre, 
em que estiveram ainda presentes o Presidente 
do Conselho de Administração da Fundação Mil-
lennium bcp, Fernando Nogueira, e a Secretária-
-Geral da Casa da América Latina, Manuela Júdi-
ce. O encontro visou desenhar as bases de uma 
futura colaboração entre as três instituições e 
a embaixada. Pelo IHMT, estiveram ainda pre-
sentes a professora Odete Afonso e a sua orien-
tanda de estágio, a investigadora pós-doc Hilda 
Hernandez. .

IHMT prepara seminário para 
conferência WONCA Rio 2016  

A subdiretora Zulmira Hartz e o investigador 
Luís Lapão receberam, a 21 de abril, Luiz Felipe 
Pinto, professor na Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, com o objetivo de preparar um semi-
nário a integrar no programa da 21ª Conferência 
Mundial WONCA de Médicos de Família, que vai 
decorrer, este ano, no Rio de Janeiro. .
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Jorge Simões apresenta livro 
“Líderes de Saúde Africanos”  

O professor convidado do IHMT Jorge Simões 
apresentou a obra “Líderes de Saúde Africanos – 
Lições de sucesso para o futuro”, coordenada por 
Francis Omaswa e Nigel Crisp, na sessão de lan-
çamento (da versão portuguesa) que decorreu a 
13 de abril, na Fundação Calouste Gulbenkian. 
A obra aborda o estado da saúde em África na 
perspetiva das suas figuras mais influentes. .

IHMT acolhe seis palestras 
científicas em abril 

O IHMT acolheu, durante o mês de abril, seis 
GHTM Sessions, palestras científicas com o ob-
jetivo de debater temas da área da saúde global 
e medicina tropical. Em destaque estiveram, en-
tre outros, temas tão diversos como a democra-
cia, cidadania e participação pública; a utilização 
da citometria de fluxo na caracterização celular; 
testes com compostos inseticidas; o desenvolvi-
mento de vacinas contra a malária; e a investiga-
ção baseada na evidência e sua implementação 
na política e práticas de saúde a nível mundial. .

Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Universidade Nova de Lisboa

Gestão de organizações de saúde 
em debate no IHMT  

No âmbito das atividades da NOVA Saúde, o 
IHMT acolheu e integrou a comissão organiza-
dora do workshop “Management and Efficiency 
of Healthcare Organizations”, que se realizou no 
dia 27 de abril, com o objetivo de partilhar e de-
bater investigações inovadoras em curso, nesta 
área, dentro da NOVA. .

Ana Paula Eusébio nomeada para 
cuidados continuados da SCML  

A enfermeira Ana Paula Ventura Eusébio, 
membro do Grupo Técnico de Apoio do IHMT, foi  
nomeada diretora de enfermagem da Unidade 
de Cuidados Continuados Maria José Nogueira 
Pinto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. .

 Dengue, Febre Amarela e outras 
Arboviroses Transmitidas por Mosquitos
Início: junho de 2016

 Parasitas Oportunistas no Contexto       
da Infeção VIH/sida
Início: julho de 2016

CURSOS DE CURTA DURAÇÃO
NOVIDADES DE FORMAÇÃO
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GHTM investiga...

Impacto do emprego duplo na 
cobertura sanitária universal

Um artigo publicado no “Bulletin of the World 
Health Organization”, realizado em coautoria com 
o professor do IHMT Giuliano Russo, analisou as 
consequências, na cobertura sanitária universal, 
da acumulação de funções públicas e privadas 
dos profissionais de saúde. O estudo concluiu 
que, apesar do emprego duplo ou múltiplo ser 
muito frequente entre os profissionais de saúde e 
de ter implicações substanciais para a cobertura 
sanitária universal, existe ainda pouca evidência 
científica relevante para os decisores.

A investigação identificou diferentes tipolo-
gias de profissionais de saúde com duplo empre-
go, bem como diferentes tipos de duplo emprego 
na saúde, e chama à atenção para a necessidade 
de avaliar o impacto de políticas específicas de 
regulação desta prática em diferentes contextos. 
Além do professor do IHMT, o estudo teve como 
autores Barbara McPake e Krishna Hort, do Nos-
sal Institute for Global Health, da University of 
Melbourne, na Austrália; David Hipgrave da Unicef 
Nova Iorque, nos Estados Unidos da América; e 
James Campbell da Organização Mundial de Saú-
de de Genebra. .
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Peça do Mês
Termógrafo

Data: c. 1960| Museu: IHMT.0000937 

Dimensões: C 41 cm X A 16,7cm X L 14cm   

O termógrafo é um dos aparelhos utiliza-
dos em climatologia, permitindo o registo 
das variações de temperatura. O termógrafo 
bimetálico, que escolhemos para “Peça do 
Mês”, tem como unidade sensível uma lâ-
mina constituída pela justaposição de dois 
metais com diferentes coeficientes de di-
latação. As oscilações da temperatura são 
transmitidas a um sistema de alavancas 
que termina numa agulha, para registo das 
temperaturas. O registo é feito num papel-
-gráfico adaptado a um tambor metálico 
movido por mecanismo de relojoaria. Pode 
medir de -15º a +40º Celsius.

Foi fabricado pela firma Jules Richard (Ri-
chard Freres), de Paris, e utilizado na disci-
plina de Climatologia do Instituto de Medi-
cina Tropical.  

Com esta peça, assinalamos o “Dia Mun-
dial da Terra”, celebrado a 22 de abril, para 
consciencializar estados e habitantes da 
importância na preservação do Planeta, do 
seu clima, da sua biodiversidade, de um de-
senvolvimento sustentável.

  IHMT.0000937

/IHMT.NOVA

Siga as novidades do IHMT no Facebook
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