
Avaliado impacto da regulação na 
saúde em vários países do mundo 

Especialistas nacionais e internacionais reu-
niram-se para analisar o impacto, benefícios e 
custos da regulação na saúde em vários países 
da América, África e Europa, num seminário que 
se realizou a 6 e 7 de julho, no IHMT. A iniciativa 
juntou mais de 200 participantes de várias nacio-
nalidades e 23 peritos de diversos países - Por-
tugal, Estados Unidos da América, Canadá, Brasil, 
Inglaterra, Alemanha, Angola, Cabo Verde e Mo-
çambique –para analisar e comparar experiências 
de regulação da saúde em diferentes contextos 
políticos, económicos e sociais. 

A sessão de abertura do Seminário sobre Re-
gulação na Saúde, organizado pelo IHMT, com 
o apoio da NOVA Saúde e da Fundação Friedrich 
Ebert, contou com a presença de José de Matos 
Rosa, presidente da Comissão Parlamentar de 
Saúde; de Paulo Ferrinho, diretor do IHMT; e de 
Jorge Simões, presidente da Comissão Científica 
do Seminário e do Conselho Nacional de Saúde. O 
Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, 
marcou presença na sessão de encerramento do 
seminário, onde reforçou a importância da reali-
zação da iniciativa. .

Cátedra para investigador na área da 
malária 

O IHMT, a Casa da América Latina (CAL) e a 
Fundação Millennium BCP assinaram um memo-
rando de entendimento que estabelece a criação 
da Cátedra Casa da América Latina/Fundação Mi-
llennium BCP. No dia 12 de julho, o Reitor da Uni-
versidade Nova de Lisboa, António Rendas, o dire-
tor do IHMT, Paulo Ferrinho, a secretária-geral da 
CAL, Manuela Júdice, e o presidente da Fundação 
Millennium BCP, Fernando Nogueira, estiveram 
presentes na assinatura do documento que nas-
ceu do interesse das três instituições em desen-
volver relações e aprofundar conhecimentos entre 
Portugal e os países latino-americanos. A cátedra 
será atribuída a um investigador selecionado pelo 
IHMT para desenvolver projetos de investigação 
na área da malária. .

Workshop on the 
HISTORY OF TROPICAL MEDICINE
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IHMT organiza Seminário sobre 
investigação e controlo de vetores  

O subdiretor do IHMT, Henrique Silveira e os 
professores do IHMT Carla Sousa e João Pinto or-
ganizaram um seminário sobre mosquitos vetores 
de doenças humanas, que se realizou a 3 e 4 de 
julho, em Santiago, Cabo Verde. A iniciativa, orga-
nizada em colaboração com o Instituto Nacional de 
Saúde Pública de Cabo Verde, teve como objetivo 
debater questões relacionadas com a investigação, 
monitorização e controlo de vetores. .

Médicos militares de Angola visitam 
IHMT    

A subdiretora do IHMT, Zulmira Hartz, e a coor-
denadora do Gabinete de Cooperação e Relações 
Internacionais, Deolinda Cruz, receberam três mé-
dicos da Direção de Serviços de Saúde das Forças 
Armadas de Angola. A reunião realizou-se a pedido 
da Chancelaria Militar de Angola com o objetivo de 
reafirmar a vontade de continuar a colaborar com o 
Instituto, de ficar a conhecer a oferta formativa e de 
analisar a situação dos militares que se encontram 
a frequentar cursos no IHMT.  .

Colaboração com Universidade 
Eduardo Mondlane 

A 26 de julho, a Diretora do Departamento de 
Parasitologia da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, 
Emilia Noormahomed, reuniu com a subdiretora 
do IHMT, Maria do Rosário Oliveira Martins, para 
debaterem a preparação de iniciativas conjuntas 
na área do ensino e investigação, nomeadamen-
te através de candidaturas a projetos com fundos 
Europeus (H2020, EDCTP). .

CANDIDATURAS ABERTAS

ANO LETIVO 2017/18

MESTRADOS

Ciências Biomédicas
Parasitologia Médica
Saúde Pública e Desenvolvimento
Estatística para a Saúde
Saúde Tropical

DOUTORAMENTOS 

Ciências Biomédicas
Doenças Tropicais e Saúde Global
Genética Humana e Doenças Infeciosas
Saúde Internacional

2IHMT Boletim informativo | Nº 67 | 07.2017

http://www.ihmt.unl.pt/consulta-do-viajante/
http://ghtm.ihmt.unl.pt
http://www.ihmt.unl.pt/mestrados-doutoramentos-candidaturas-abertas/


 

IHMT marca presença na Feira da 
Saúde   

O Centro de Medicina do viajante e Clínica de 
Medicina Tropical do IHMT/ADMT marcou presença 
na Feira da Saúde, que se realizou a 8 e 9 de ju-
lho, nos Jardins de Belém, em Lisboa. Ao longo de 
dois dias, os médicos especialistas do IHMT/ADMT, 
Cláudia Conceição, Jorge Seixas e Rosa Teodósio, 
esclareceram as dúvidas de futuros viajantes. A 
iniciativa foi organizada pela Sociedade Portugue-
sa de Medicina Interna, em parceria com a Câmara 
Municipal de Lisboa. .

Ciência 2017 com contribuições de 
colaboradores do IHMT    

O IHMT marcou presença no Ciência 2017, o 
encontro anual dos investigadores portugueses, 
que se realizou entre 3 e 5 de julho, no Centro de 
Congressos de Lisboa. A professora Isabel Couto e 
os Investigadores Luís Lapão e Ana Abecasis apre-
sentaram comunicações orais e vários professores, 
investigadores e alunos apresentaram pósteres. O 
Reitor da Universidade Nova de Lisboa integrou o 
painel de moderadores da sessão de encerramento 
do dia 4 de julho, intitulada “Ciência e Cancro: Desa-
fios para a Investigação”.  .

Visita à Liverpool School of Tropical 
Medicine 

No âmbito do programa Erasmus+ Internatio-
nal Credity Mobility, a chefe da Divisão de Gestão 
de Recursos Humanos, Sandra Figueiras, a chefe 
e a técnica superior da Divisão Académica, Ana 
Varão e Paula Pacheco, respetivamente, e a Coor-
denadora do Gabinete de Projetos, Sofia Santos, 
deslocaram-se à Liverpool School of Tropical Me-
dicine, no Reino Unido, nos dias 10 e 11 de julho. .

IHMT participa na iniciativa Ciência 
Viva no Laboratório

Entre 17 e 28 de julho, o IHMT recebeu qua-
tro alunos do ensino secundário que participaram 
no estágio “Os animais e a ciência”, realizado no 
âmbito da iniciativa Ciência Viva no Laboratório. O 
estágio foi coordenado pela doutora Dinora Lopes 
com o objetivo de dar a conhecer vários aspetos 
relacionados com a utilização de animais de labo-
ratório para fins experimentais. .
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Projeto Haitool em documentário  

O projeto Haitool é dado a conhecer através de 
um documentário que pode ser visualizado aqui. O 
projeto é um exemplo de inovação na área da saú-
de, que auxilia os profissionais de saúde no controlo 
e gestão de infeções hospitalares. .

Workshop
Malaria transmission: 
current challenges 
and new tools in the
elimination context

30 - 31 October 2017
Sala Fraga de Azevedo 
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Peça do Mês
Equipamento de Tradução 
Simultânea: Auriculares e 
Receptor Individuais 

Ano: 1958 | Museu: IHMT.000988

Dimensões: Receptor - A 11,3cm x L 7,5cm x Esp 3cm  

Auriculares - C 18,7cm x L (fechados) 10cm 

Foi grande o cuidado posto na envolvente pai-
sagistica, no projeto de arquitetura e nos mate-
riais de construção para o edifício que, em 1958, 
acolheu o Instituto de Medicina Tropical. Fraga 
de Azevedo, o então Diretor, não deixou nada ao 
acaso. Um exemplo é peça deste mês, o equi-
pamento individual de tradução simultânea, da 
marca Siemens, para servir nas sessões multi-
língues da Aula Magna do Instituto.

Quer o recetor de quatro canais (para quatro di-
ferentes idiomas), quer os auscultadores que a 
ele se conectam eram, à época, do melhor que se 
fabricava. Ambos têm a marca WSW: inscrita nos 
auriculares num circulo a vermelho e no recetor, 
em relevo, na parte posterior da caixa em plástico 
de cor marfim. A indicação WSW refere-se à Wie-
ner Scwachstrom Werke, a divisão austríaca da 
Siemens, dedicada à produção de equipamento 
áudio. Estes sistemas individuais com recetores e 
respetivos auscultadores guardam-se num mó-
vel de gavetas compartimentadas.

Uma consola de trabalho áudio, Siemens, está 
ainda instalada numa das cabinas da parte su-
perior da Aula Magna. Servia para controlar o 
som dos vários microfones da sala e, ainda, o 
som das projeções em filme ou de gravações, 
encaminhando-o para os recetores individuais.
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