
Colaboração com UNICV para nova 
edição de mestrado

Entre 23 e 25 de novembro, o diretor do IHMT, 
Paulo Ferrinho, deslocou-se a Cabo Verde para co-
laborar no relançamento do Mestrado em Saúde 
Pública da Universidade de Cabo Verde (UniCV), ini-
ciativa que resulta da cooperação entre a UniCV, o 
IHMT e a Universidade Estadual Paulista (UNESP). 
No âmbito da colaboração, Paulo Ferrinho reuniu 
com o Ministro da Saúde e Segurança Social de 
Cabo Verde, Arlindo Nascimento do Rosário, que 
elogiou a iniciativa. A reunião contou com a parti-
cipação da Reitora da UniCV, Judite Nascimento, da 
professora e membro da administração da UniCV, 
Iniza Araújo, e da Diretora Nacional de Saúde de 
Cabo Verde, Maria da Luz Lima.. 

 

Vice-Reitora da NOVA visita IHMT 

A Vice-Reitora da Universidade Nova de Lisboa, 
Elvira Fortunato, visitou o IHMT, a 10 de novem-
bro, para conhecer o centro de investigação Global 
Health and Tropical Medicine (GHTM). Elvira Fortu-
nato tomou posse a 14 de setembro e coordena a 
área da investigação científica. . 

CESP apresentado a médicos do 
internato de saúde Pública 

A 3.ª edição do Curso de Especialização em Saú-
de Pública (CESP) do IHMT foi apresentada, nos 
dias 6 e 21 de novembro, a médicos do internato de 
Saúde Pública, em duas sessões que tiveram como 
objetivo dar a conhecer o programa de formação do 
curso e o Instituto. As sessões estiveram a cargo do 
diretor e da subdiretora do IHMT, Paulo Ferrinho e 
Maria do Rosário Oliveira Martins, e da docente Ana 
Cristina Garcia. .
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Participação em fórum sobre recursos 
humanos da saúde

O IHMT marcou presença na quarta edição do 
“Global Health Forum on Human Resources for 
Health”, que se realizou entre 13 e 17 de novem-
bro, na Royal Dublin Society, na Irlanda. O diretor do 
Instituto, Paulo Ferrinho, participou com duas apre-
sentações de estudos desenvolvidos, em 2016, 
pelo Centro Colaborador da Organização Mundial 
de Saúde para as Políticas e Planeamento da Força 
de Trabalho em Saúde, sediado na Unidade de Saú-
de Pública Internacional e Bioestatística do IHMT. O 
professor Gilles Dussault esteve envolvido na or-
ganização da iniciativa, que também contou com a 
presença do investigador Luís Lapão e do professor 
convidado Jim Buchan, assim como de vários dou-
torandos em Saúde Internacional. .

Jorge Simões coordena nos Açores 
workshop sobre saúde pública

O professor do IHMT, Jorge Simões, foi convida-
do a coordenar um workshop sobre Saúde Públi-
ca, integrado no simpósio “Bioethics, science and 
society: Challenges for biopolitics”, que se realizou 
entre 23 e 25 de novembro, em Ponta Delgada, 
nos Açores. O workshop contou com a presença de 
cerca de 50 participantes.  .

Avaliação dos cuidados e sistemas de 
saúde em debate no IHMT 

Cerca de 70 pessoas participaram no Seminá-
rio Luso-Brasileiro sobre Organização e Avaliação 
dos Cuidados e Sistemas de Saúde, organizado 
pelo IHMT, através da subdiretora Zulmira Hartz, 
e pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(CONASS) do Brasil. A iniciativa decorreu nos dias 6 
e 7 de novembro e teve como objetivo promover a 
discussão sobre a temática considerando a expe-
riência portuguesa e a cooperação entre as duas 
instituições na formação em avaliação de políticas 
e programas de saúde, com incidência particular 
em cuidados de saúde primários e cuidados conti-
nuados. . 
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Participação no encontro anual do 
ZIKAlliance

A professora do IHMT, Carla Sousa, participou 
no encontro anual do ZIKAlliance, que se realizou 
entre 23 e 24 de novembro, em Pointe-à-Pitre, 
Guadalupe, juntando parceiros de 20 países dife-
rentes. A reunião incluiu apresentações científicas 
e atualizações sobre a investigação realizada. O ZI-
KAlliance é um projeto multidisciplinar financiado 
pelo Horizonte 2020 e coordenado, no IHMT, pelo 
professor João Pinto.  .

IHMT ministra curso sobre técnicas de 
secretariado

O IHMT ministrou um curso sobre técnicas de 
secretariado, entre 20 e 24 de novembro, que con-
tou com a participação de 19 profissionais de se-
cretariado e funcionários de hospitais e unidades 
de saúde cabo-verdianos. A formação foi realizada 
no Centro de Saúde Achada de Santo António e le-
cionada por Deolinda Cruz e Teresa Leal Fernandes, 
do Gabinete de Cooperação e Relações Internacio-
nais. A sessão de encerramento contou com a par-
ticipação da Diretora Nacional de Saúde de Cabo 
Verde, Maria da Luz Lima, e do diretor do IHMT, 
Paulo Ferrinho. .

Parceria com o Brasil na área da 
formação de recursos humanos  

A 2 de novembro, a subdiretora do IHMT, Zul-
mira Hartz, reuniu com Márcio José de Almeida, 
assessor para projetos especiais da Secretaria de 
Saúde do Estado do Paraná e professor nas Fa-
culdades Pequeno Príncipe, em Curitiba, no Brasil, 
com o objetivo serem apresentadas e debatidas 
propostas de parceria na área da formação de re-
cursos humanos e no fortalecimento da área de 
avaliação de saúde no Brasil. .

Resistência antimicrobiana debatida 
em sessão GHTM

Para assinalar a Semana Europeia dos Antibió-
ticos e o Dia Europeu do Antibiótico, o centro de 
investigação GHTM promoveu uma GHTM Session 
sobre resistência antimicrobiana, que se realizou a 
15 de novembro, no IHMT. A iniciativa teve como 
objetivo criar uma plataforma de discussão para 
iniciativas futuras que contribuam para o comba-
te à resistência aos fármacos e foi organizada pela 
professora Isabel Couto e pela doutora Sofia Santos 
Costa. .
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Recursos Humanos da Saúde em 
debate no IHMT

A 22 de novembro, o centro de investigação 
GHTM organizou um workshop sobre recursos hu-
manos em saúde e a reforma dos cuidados de saú-
de primários em Portugal e no Brasil, com o objeti-
vo debater a importância das formações voltadas 
para os cuidados de saúde primários, sobretudo de 
médicos e enfermeiros. O investigador do IHMT, 
Luís Lapão, coordenou a iniciativa. .

João Pinto obtém título académico de 
agregado

O professor do IHMT João Pinto prestou provas, 
a 21 e 22 de novembro, para obtenção do título aca-
démico de agregado, sendo aprovado por unanimi-
dade. O júri foi presidido por Paulo Ferrinho, diretor 
do IHMT, e constituído por Emília Noormahomed 
(Faculdade de Medicina da Universidade Eduar-
do Mondlane, Moçambique); Virgílio do Rosário 
(IHMT); Isabel de Almeida (Instituto Superior Téc-
nico da Universidade de Lisboa); José Melo Cristino 
(Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa); 
Maria Paiva, (Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Lisboa); Rui Moreira (Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Lisboa); Maria Leonor 
da Fonseca, (Universidade do Algarve); e por Lenea 
Campino (IHMT). .

António Pedro Delgado pesta prova 
de doutoramento

O Diretor Nacional de Saúde de Cabo Verde entre 
2010 e 2015, António Pedro Delgado, prestou pro-
vas de doutoramento em Saúde Internacional, sen-
do aprovado por unanimidade. O júri foi presidido por 
Lenea Campino, presidente do Conselho Científico do 
IHMT e constituído por Judite Nascimento, Reitora 
da Universidade de Cabo Verde; Emília Noormaho-
med, (Faculdade de Medicina da Universidade Eduar-
do Mondlane, Moçambique); Gilles Dussault, (IHMT); 
Patrícia Rosado Pinto, Pró-Reitora da Universidade 
Nova de Lisboa; Márcio José de Almeida (Secretaria 
de Saúde do Estado do Paraná e Faculdades Peque-
no Príncipe, Brasil); e André Corsino Tolentino, espe-
cialista em saúde internacional de Cabo Verde. .

Workshop on the 
HISTORY OF TROPICAL MEDICINE
14th and 15th December 2017
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Participação no 2ª Encontro BAD ao SUL

A coordenadora do Centro de Gestão de Informa-
ção e Conhecimento do IHMT, Paula Saraiva, e o téc-
nico superior Paulo Caldeira, participaram no “2º En-
contro BAD ao SUL: Criar Comunidades”, organizado 
pela Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arqui-
vistas e Documentalistas e realizado a 10 de novem-
bro em S. Brás de Alportel. Na iniciativa foi apresenta-
da uma comunicação sobre o CGIC e o envolvimento 
dos cidadãos na comunicação da ciência. .

Novos alunos participam em convívio 
de boas-vindas  

Os novos alunos do IHMT participaram num con-
vívio de boas-vindas, que se realizou a 3 de novem-
bro, com o objetivo de apresentar o Instituto e seus 
serviços. A iniciativa foi organizada pela subdiretora 
para o ensino, Maria do Rosário Oliveira Martins, em 
colaboração com a Divisão Académica do IHMT. .

Inaugurada exposição sobre saúde 
nos trópicos

Foi Inaugurada, a 14 de novembro, a exposição 
“Saúde nos Trópicos: As coleções do IHMT”, uma 
iniciativa enquadrada no âmbito do programa con-
junto dos Museus de Ciência e da Saúde, para as 
comemorações da UNESCO do Ano Internacional 
do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, 
proclamado em 2017 pela Organização das Nações 
Unidas. A exposição, divulga a memória institucio-
nal do IHMT, através das suas coleções, outrora 
com fins pedagógicos e de investigação e que agora 
constituem testemunho vivo da Ciência e da Histó-
ria praticados ao longo de 117 anos. .

IHMT participa em encontro sobre 
património, ciência e saúde

A coordenadora do Centro de Gestão de Infor-
mação e Conhecimento do IHMT, Paula Saraiva, e 
o curador do museu, José Luís Dória, participaram 
como entidade organizadora em nome do IHMT no 
“I Encontro do Património, Ciência e Saúde: Intervir, 
Conhecer, Preservar e Valorizar”, que decorreu de 8 
a 9 de novembro no Museu da Farmácia, apresen-
tando em colaboração com o arquiteto João Couto 
Duarte, uma comunicação intitulada “A hospitaliza-
ção da população indígena em Moçambique na pri-
meira metade do século XX – reflexões a partir da 
coleção de maquetas do IHMT”. .
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Encerramento do Projeto “Rotas de 
Sefarad” no CCB

Decorreu a 28 de novembro, no Centro Cultural 
de Belém, o encerramento do Projeto “Rotas de Se-
farad, Valorização da Identidade Judaica Portuguesa 
no Diálogo Interculturas”. O IHMT foi representado 
por José Luís Dória e Paula Saraiva do CGIC-Museu, 
no âmbito de parcerias realizadas no projeto, lança-
do em junho de 2014, com o objetivo de reabilitar e 
preservar o património cultural e judaico em Portu-
gal tornando-o acessível ao público.  .

Coordenadora do CGIC visita Charles 
University em Praga  

Entre 30 de outubro e 3 de novembro, a coor-
denadora do Centro de Gestão de Informação e 
Conhecimento do IHMT, Paula Saraiva, realizou um 
estágio Erasmus Staff na rede de Bibliotecas da 
Charles University, em Praga. O estágio centrou-
-se essencialmente nos serviços digitais e privile-
giou também a visita às bibliotecas das diversas 
Faculdades de Medicina abordando temáticas rela-
cionadas com a literacia da saúde e a formação de 
utilizadores integrada nos currícula, os repositórios 
científicos, o acesso aberto, espaços e organização 
das coleções, recursos eletrónicos, bibliometria e a 
colaboração interinstitucional. .

Técnicos de saúde do IEFP visitam 
exposição no IHMT  

Vários técnicos de saúde do Instituto de Empre-
go e Formação Profissional visitaram, a 29 de no-
vembro, a exposição “Saúde nos Trópicos: As cole-
ções do IHMT”, acompanhados pela coordenadora 
do Centro de Gestão de Informação e Conhecimen-
to do IHMT, Paula Saraiva, e pelo curador do Museu 
do IHMT, José Luís Dória. .

/IHMT.NOVA

Luís Lapão integra Conselho Geral da 
Escola Superior de Enfermagem  

O investigador do IHMT, Luís Lapão, tomou 
posse, a 21 de novembro, como membro externo 
do Conselho Geral da Escola Superior de Enfer-
magem. .
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GHTM investiga...

Disseminação da resistência a 
inseticidas em África

O maior estudo genético de mosquitos, 
agora publicado na revista Nature, revela o 
movimento da resistência a inseticidas entre 
diferentes regiões da África e encontra vários 
genes de resistência a inseticidas que evoluem 
rapidamente. A investigação foi desenvolvida 
pelo Consórcio dos 1000 genomas de Ano-
pheles gambiae, no qual participa João Pinto, 
professor do IHMT e membro no centro de in-
vestigação Global Health and Tropical Medicine 
(GHTM), e visa utilizar este recurso genético 
para desenvolver novas ferramentas de moni-
torização da resistência a inseticidas  e desen-
volver novos métodos de controle. 

O Consórcio dos 1000 genomas de Ano-
pheles gambiae resulta de uma colaboração 
internacional, que visa o uso da sequenciação 
do genoma inteiro para se obter uma caracte-
rização de alta resolução da variação genética 
em populações naturais de Anopheles gam-
biae, o principal mosquito vetor da malária de 
Plasmodium falciparum em África. 

Os investigadores do Consórcio dos 1000 
genomas de Anopheles gambiae sequenciaram 
o ADN de 765 mosquitos Anopheles de popu-
lações naturais provenientes de 15 localidades 
de oito países africanos, sendo o maior estudo 
genético de mosquitos alguma vez realizado. 
O estudo revela que os mosquitos capturados 
em África são geneticamente mais diversos do 
que se pensava, o que ajuda a explicar a evo-
lução rápida da resistência aos inseticidas nos 
mosquitos. 
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Estátua de Garcia de Orta  

Ano: 1958 | Museu: IHMT.0001174

Dimensões: Escultura: A 3,75m | Pedestal: A 2,05m x 1,25 m 

No exterior, a receber o visitante do Instituto 
de Higiene e Medicina Tropical, está a estátua 
em bronze representando Garcia de Orta, 
sobre um pedestal cilíndrico em pedra.  Garcia 
de Orta (1501-1568) médico português 
do Renascimento é uma personalidade 
fundamental e tutelar para a história da 
Medicina Tropical. Com ascendência judia, 
nasceu em Castelo de Vide, estudou medicina 
em Salamanca e Alcalá, ensinou e foi médico 
em Lisboa, embarcando para a Índia em 1534. 
Na India exerceu medicina e alcançou grande 
prestígio. Escreveu os “Colóquios dos Simples e 
Drogas e Coisas Medicinais da Índia …”, de 1563, 
uma obra basilar para a medicina nos trópicos, 
onde estuda, acrescenta, verifica ou contradiz os 
autores clássicos. “Como testemunha de vista”, 
Orta revela-nos exemplares da flora asiática e é 
pioneiro na descrição de patologias tropicais e 
dos tratamentos com plantas exóticas.  
Na estátua, Garcia de Orta, de corpo inteiro e 
traje seiscentista, segura na mão direita um 
ramo, que poderá ser de canela e com a mão 
esquerda ampara um exemplar dos “Colóquios”. 
A estátua é da autoria de Martins Correia (1910-
1999), foi executada na Fundição de Bronzes de 
Arte, de José de C. Guedes Lda - Vila Nova de 
Gaia, e recentemente (2017) limpa e restaurada.  
O pedestal invoca a homenagem do Instituto e 
a data da inauguração, em Setembro de 1958, 
quando dos XVI Congressos Internacionais de 
Medicina Tropical e Paludismo, três meses antes 
da inauguração formal do edifício.
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