
 

Big data e desenvolvimento 
sustentável em debate no IHMT

O IHMT e o Institut Français du Portugal (IFP) 
promoveram, em parceria com a Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz), do Brasil, e a Agência Nacional 
de Inovação (ANI), no dia 23 de junho, um seminá-
rio sobre Big Data, Desenvolvimento Sustentável 
e a Ciência Aberta, para debater a sua aplicação 
em saúde, na inovação para a inclusão social em 
contextos de baixa-renda e a análise de paten-
tes. No evento, coordenado pelas subdiretoras do 
IHMT Maria do Rosário O. Martins e Zulmira Hartz 
e por Luc Quoniam, pelo IFP, participaram vários 
especialistas nacionais e internacionais nestas 
áreas e, como moderadores, Jorge Magalhães, da 
Fiocruz, e Ana Ponte, da ANI. .

Debatida a criação de consórcio de 
investigação para análise de patentes

A criação de um consórcio de investigação 
em ferramentas open source para tratamento 
e análise de patentes, que integre a academia 
e o setor produtivo, esteve em discussão numa 
sessão que reuniu, a 24 de junho, no IHMT, 15 
investigadores nacionais e internacionais e con-
tou com a participação de Paulo Cunha, Vogal do 
Conselho de Administração da Agência Nacional 
de Inovação. O objetivo da sessão, moderada pelo 
subdiretor do IHMT Henrique Silveira, foi analisar 
o potencial para a submissão de um projeto con-
junto, nesta área, ao programa Horizonte 2020. .
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Vídeos abertos sobre Big data

No âmbito do workshop de Escrita de Artigos 
Científicos organizado pelo IHMT, em dezembro 
de 2015, e financiado pelo programa TDR da Or-
ganização Mundial de Saúde, foram produzidos, 
em parceria com Jorge Magalhães, da Fundação 
Oswaldo Cruz, no Brasil, três vídeos sobre Big Data 
em Saúde e Gestão do Conhecimento. Os vídeos 
encontram-se acessíveis nos seguintes links:

Big Data em Saúde & Gestão do Conhecimento
Parte 1 | Parte 2 | Parte 3

http://www.ihmt.unl.pt/consulta-do-viajante/
http://ghtm.ihmt.unl.pt
http://www.ihmt.unl.pt/mestrados-e-doutoramentos-2016-2017/
https://youtu.be/7nUUrf6CT9Y
https://youtu.be/Xjn05PUN8xg
https://youtu.be/cnwUQYLkEg8


 

IHMT participa em reunião da OMS 
sobre Zika 

Os professores do IHMT Carla Sousa e Kamal 
Mansinho integraram o grupo de consultores que 
participaram na reunião de Consulta Técnica Re-
gional sobre o vírus Zika da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), que decorreu entre 22 e 24 de ju-
nho, em Lisboa. Carla Sousa abordou o programa 
de vigilância de vetores em Portugal e o controlo 
de vetores na ilha da Madeira. O encontro reuniu 
22 países da Região Europeia da OMS, com pro-
babilidade alta e moderada de propagação do ví-
rus Zika, com o objetivo de partilhar experiências, 
identificar necessidades, lacunas e oportunida-
des para enfrentar um possível surto. .

Participação em reunião de 
Observadores Consultivos da CPLP 

Realizou-se, no dia 20 de junho, a X Reunião 
de Observadores Consultivos da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), segui-
da das Reuniões das Comissões Temáticas, nas 
quais o IHMT participou: Saúde, Segurança Ali-
mentar e Nutricional – Zulmira Hartz, Deolinda 
Cruz e Fernando Cupertino; Ciência e Ensino Su-
perior – Henrique Silveira, que, a pedido da CPLP, 
coordenou a sessão; Assuntos Culturais – José 
Luís Dória, que coordena a Comissão; Ambiente 
e Cidades Saudáveis – Luzia Gonçalves. O objeti-
vo desta reunião anual é o de dar a conhecer as 
atividades desenvolvidas pelo Secretariado Exe-
cutivo da CPLP, envolvendo a sociedade civil. .

Arun Nanda reúne com Unidade de 
Saúde Pública e Bioestatística  

O antigo colaborador da Organização Mun-
dial de Saúde Arun Nanda visitou o IHMT, no dia 
6 de junho, onde reuniu com os membros da 
Unidade de Saúde Pública e Bioestatística para 
uma sessão de brainstorming sobre projetos de 
colaboração. .

Colaboração com o ICCT na área da 
Parasitologia 

O diretor do IHMT Paulo Ferrinho reuniu, a 
27 de junho, com o diretor-geral do Instituto de 
Combate e Controlo das Tripanossomíases de 
Angola (ICCT), Josenando Théophile, com o obje-
tivo de discutir a colaboração entre as duas ins-
tituições no desenvolvimento de formação em 
Parasitologia, em Angola. .
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Participação no ‘Joint Coordinating 
Board’ do TDR 

O diretor do IHMT Paulo Ferrinho participou, 
nos dias 21 e 22 de junho, como observdor, no 
Joint Coordinating Board (JCB) do Programa TDR 
da Organização Mundial de Saúde, que se reali-
zou em Genebra, Suíça, e onde foi revista uma 
avaliação externa da estratégia do TDR para 
2012-2017. .

IHMT quer reformular exercício da 
clínica tropical 

A comissão criada no âmbito da estratégia 
para repensar o exercício da clínica tropical no 
IHMT reuniu pela segunda vez, a 14 e 15 de junho, 
para preparar o relatório final, a apresentar no dia 
16 de setembro. A comissão é composta pelos 
professores do IHMT Kamal Mansinho e Jorge Sei-
xas e pelo investigador Philip Havik; por Michael 
Makanga, diretor executivo do EDCTP, que coorde-
nou a comissão; e por José Muñoz, do ISGlobal. .

IHMT participa em simpósio sobre 
gestão do conhecimento no Brasil  

A subdiretora do IHMT Zulmira Hartz parti-
cipou no I Simpósio Internacional de Meta-Ava-
liação e Gestão do Conhecimento em Políticas 
de Saúde, que se realizou a 15 e 16 de junho, em 
Natal, no Brasil, tendo conduzido o debate da 
mesa de Observatórios dos Sistemas de Saúde. 
Abordou ainda o tema da utilidade e equidade 
na meta-avaliação das políticas públicas, bem 
como os desafios do protagonismo das univer-
sidades para a formação de avaliadores, com a 
perspetiva da translação do conhecimento para 
a sociedade. .

Conselho Consultivo do IHMT debate 
novas oportunidades de cooperação 

Realizou-se, a 3 de junho, a reunião anual do 
Conselho Consultivo do IHMT, onde foram deba-
tidas novas oportunidades de cooperação com a 
Guiné-Bissau, Moçambique e no âmbito da Glo-
bal Alliance Against Chronic Respiratory Dise-
ases, da Organização Mundial de Saúde (OMS). 
Foi ainda discutido o programa do 4.º Congresso 
Nacional de Medicina Tropical, a realizar em abril 
de 2017. A Sociedade Portuguesa de Hipertensão 
foi convidada a apresentar um projeto na área da 
redução do consumo de sal, que mereceu uma 
distinção da OMS. .

/IHMT.NOVA
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IHMT estreita relação com a ANMSP 

A direção do IHMT recebeu, no dia 27 de ju-
nho, os órgãos dirigentes da Associação Nacio-
nal de Médicos de Saúde Pública (ANMSP), com 
o objetivo de discutir ações de colaboração de 
interesse comum na área da Saúde Pública. 
A ANMSP é atualmente presidida por Ricardo 
Mexia e conta com a doutoranda em Saúde In-
ternacional do IHMT, Inês Campos Matos, como 
secretária-geral. .

Professores do IHMT em fórum 
sobre hospitais e reforma do SNS 

Os professores do IHMT Jorge Simões e Marta 
Temido participaram, no dia 21 de junho, no Fó-
rum “Os Hospitais e a Reforma do Serviço Nacio-
nal de Saúde”, que se realizou em Lisboa, organi-
zado pelo Ministério da Saúde. Jorge Simões foi 
comentador no painel “Desafios para a Reforma 
Hospitalar” e Marta Temido (na foto), na qualida-
de de presidente da ACSS, integrou a mesa-re-
donda com o tema “Os Hospitais em Portugal”. O 
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
Manuel Heitor e o Ministro da Saúde Adalberto 
Campos Fernandes abriram a sessão. .

Três GHTM Sessions em junho  

O antigo colaborador da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), Arun Nanda, proferiu uma 
GHTM Session, a 7 de junho, onde apresentou 
as áreas de atuação da OMS, principais funções 
e os objetivos e desafios da política de saúde 
para 2020. A sequenciação da próxima geração 
e sua aplicação aos alimentos e à microbiologia 
foi o tema da palestra proferida, a 21 de junho, 
por Sandra Chaves, da Biopremier. A 28 de ju-
nho, a investigadora Ana Paula Rodrigues, do 
Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, 
falou sobre a rede médicos sentinela como ins-
trumento de vigilância e investigação na área 
da saúde. .

Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Universidade Nova de Lisboa

Rosado Pinto recebe distinção
O membro do Conselho Consultivo 
do IHMT Rosado Pinto foi agraciado, 
a 24 de junho, com a distinção de 
Embaixador da Global Initiative for 
Asthma (GINA), para julho de 2016, 
pelo seu contributo na melhoria 
dos cuidados na área da asma 
em Portugal e no posicionamento 
nacional da  GINA.

Universidade de Turim recebe 
colaboradora do IHMT
Entre 20 e 24 de junho, Maria 
João Santos, do museu do IHMT, 
frequentou um estágio nos Museus 
da Universidade de Turim, em Itália, ao 
abrigo do programa Erasmus+ Staff. 
O estágio permitiu conhecer técnicas 
de conservação e materiais utilizados 
para conservação de órgãos, bem 
como métodos de acondicionamento 
de peças e organização de arquivos.

O estágio foi 
acompanhado 
pelo presidente 
dos Museus da UT, 
Giacomo Giacobini
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GHTM investiga...

Roteiro estratégico para a telessaúde 
na CPLP

Um artigo publicado na revista “Policy in Fo-
cus”, do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), que conta, entre os 
autores, com o diretor do IHMT Paulo Ferrinho e 
o investigador Luís Lapão, propõe um conjunto 
de recomendações dirigidas aos nove estados-
-membros da Comunidade dos Países de Lín-
gua Portuguesa (CPLP), que visa constituir um 
roteiro estratégico a médio/longo-prazo para o 
desenvolvimento de estratégias nacionais para 
o uso da telessaúde. 

Este roteiro visa potenciar o uso das novas 
tecnologias, para promover a educação à distân-
cia e a investigação colaborativa, bem como para 
assegurar o acesso universal aos cuidados de 
saúde, enquadrando-se no Plano Estratégico de 
Cooperação para a Saúde (PECS) da CPLP.

A proposta de roteiro estratégico foi aprovada 
durante a Reunião Técnica do PECS/CPLP, que 
se realizou em março de 2016, em Lisboa, e inte-
grará uma resolução a ser assinada pelos minis-
tros da saúde de todos estados-membros.

A equipa de autores, que inclui investigadores 
brasileiros, inclusive da Fundação Oswaldo Cruz, 
conclui que o roteiro estratégico para a telessaú-
de deve ter continuidade através da submissão 
de candidaturas a linhas de financiamento inter-
nacional, mas também ao nível organizacional 
de cada país. .
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Filaríase. Tumefação da perna

Data: 1951/52| Museu: IHMT.0000021 

Dimensões: C 43,5cm X A 51cm X L 27,5cm

Modelo em gesso com revestimento policro-
mado, representando uma perna esquerda 
de etnia negra, com elefantíase provocada 
pela filária. O bloqueio da circulação linfática 
devido à presença de nematodes Wuchere-
ria bancrofti, as filárias/parasitas, é a causa 
da tumefação exuberante.

O modelo foi executado em 1951/52 no ga-
binete de modelagem do Serviço de Ana-
tomia Patológica do então Hospital Miguel 
Bombarda, agora o Hospital Central do Ma-
puto, Moçambique. Destinado à ’Exposição 
Documental das Atividades Sanitárias do 
Ultramar’, que teve lugar em Lisboa no âm-
bito do I Congresso Nacional de Medicina 
Tropical – 1952, serviu depois para o ensino 
no Instituto de Medicina Tropical. 

A peça integra um conjunto com 25 outros 
modelos da coleção do IHMT, com a mesma 
proveniência, representando diversas pa-
tologias, predominantemente de Medicina 
Tropical.
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