
 

Conferência sobre inovação na força 

de trabalho em saúde

Mais de 250 pessoas participaram, presen-
cialmente e através de streaming, na Conferência 
“Workforce innovations for better performing heal-
th systems in Europe”, que se realizou a 3 e 4 de 
maio, no IHMT. A iniciativa foi organizada pelo Ins-
tituto, com o apoio da NOVA Saúde e da Fundação 
Friedrich Ebert e reuniu mais de 30 especialistas 
nacionais e internacionais que analisaram o impac-
to da inovação na organização e planeamento dos 
recursos humanos no desempenho dos sistemas 
de saúde europeus. 

A iniciativa contou com a participação de Nigel 
Crisp, da Câmara dos Lordes do Reino Unido, que 
apresentou uma comunicação sobre formas ino-
vadoras de tornar a força de trabalho em saúde 
sensível às necessidades das pessoas; de James 
Buchan, que liderou uma sessão sobre alavancas e 
obstáculos à inovação da força de trabalho em saú-
de; e de representantes da Organização Mundial de 
Saúde e do Observatório Europeu de Sistemas de 
Saúde. O Vice-Reitor da Universidade NOVA de Lisboa, 
José Fragata, e a presidente do Conselho do Instituto, 
Ana Jorge, estiveram presentes na sessão de abertura. 
A subdiretora do IHMT, Marta Temido, e o professor 
Gilles Dussault coordenaram a Comissão Organiza-
dora da iniciativa. .

IHMT recebe visita da vice-ministra de 
Saúde Pública de Cuba

A 17 de maio, o IHMT recebeu a visita da vice-
-ministra de Saúde Pública de Cuba, Marcia Cobas 
Ruiz, acompanhada pela Embaixadora de Cuba em 
Portugal, Mercedes Martínez Valdés; pelo Vice-pre-
sidente da Comercializadora de Servicios Médicos 
Cubanos, Victor Ernesto Felipe Tamayo; pelo diretor 
do Banco Financiero Internacional, Nivaldo Puldón 
Ibarzábal; e pelo diretor do Ministerio del Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera – Mincex, Rafael 
Jimeno López. A visita teve como objetivo conhecer 
o trabalho desenvolvido no Instituto e definir possí-
veis áreas de colaboração e foi acompanhada pelo 
diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, pelos subdiretores 
Henrique Silveira, Maria do Rosário O. Martins e 
Marta Temido, pela administradora, Paula Brás da 
Costa, e pela coordenadora do Gabinete de Coope-
ração e Relações Internacionais, Deolinda Cruz. .
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Protocolo com Instituto Superior de 
Ciências da Saúde de Moçambique

O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, e o diretor 
geral do Instituto Superior de Ciências da Saúde 
de Moçambique, Alexandre Manguele, assinaram, 
a 25 de maio, um protocolo de colaboração para 
o desenvolvimento de atividades de interesse co-
mum, particularmente nas áreas da educação, 
investigação, inovação e desenvolvimento no do-
mínio da saúde pública, tecnologia biomédica e la-
boratorial. .

Reunião com Vice-governador da 
província do Moxico

No dia 10 de maio, o diretor do IHMT, Paulo Fer-
rinho, reuniu com o Vice-governador da província 
do Moxico para o setor político, social e económico, 
Carlos Alberto Masseca, com o objetivo de definir 
ações de cooperação com aquela província Ango-
lana.. 

Subdiretor do IHMT integra comitiva 
de visita oficial a Cuba

Entre 27 de abril e 2 de maio, o subdiretor do 
IHMT, Henrique Silveira, integrou a comitiva da visi-
ta oficial a Cuba da secretária de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, Maria Fernanda Rollo, 
representando Universidade NOVA de Lisboa - IHMT. 
Do programa da missão constaram encontros com o 
Ministro e a vice-ministra do Ensino Superior e com o 
vice-ministro da Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente 
de Cuba. A comitiva visitou a Universidade Tecnoló-
gica José António Echeverría, o Centro de Engenharia 
Genética e Biotecnologia, o Instituto de Medicina Tro-
pical Pedro Kourí e a Universidade de Havana. . 
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IHMT recebe visita de docentes do 
IMIP 

A coordenadora e o vice-coordenador do Mes-
trado Profissional em Avaliação em Saúde do Ins-
tituto de Medicina Integral Professor Fernando 
Figueira (IMIP), Isabella Samico e o Eronildo Felis-
berto, reuniram com o diretor do IHMT, Paulo Fer-
rinho e com a professora Zulmira Hartz, a 29 de 
maio. A visita ocorreu no âmbito do protocolo de 
cooperação técnica interinstitucional vigente entre 
as duas instituições. .
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Projeto ARBO-CARD recebe Menção 
Honrosa do Acredita Portugal 

O ARBO-CARD da Bio2health, a primeira spin-
-off associada ao IHMT, fundada por Gonçalo Al-
ves, foi um dos 11 projetos e ideias distinguidos 
com uma Menção Honrosa, no âmbito do concurso 
Montepio Acredita Portugal. O projeto destacou-se 
pela sua elevada qualidade e potencial. No total, o 
concurso recebeu 11 477 candidaturas. A cerimó-
nia de entrega de prémios realizou-se a 30 de maio, 
no Centro de Congressos de Lisboa. .

Trabalho sobre hepatite delta recebe 
Menção Honrosa  

O trabalho “Hepatitis delta vírus interacts with 
splicing factor SF3B155 and alters pre-mRNA spli-
cing of cell cycle control genes”, da autoria do inves-
tigador do IHMT João Tavanez e do professor Celso 
Cunha, recebeu uma Menção Honrosa, no âmbito 
dos Prémios Janssen Inovação 2018. A cerimónia 
de entrega de prémios realizou-se no dia 9 de maio, 
no Auditório Carvalho Guerra no Campus Foz da 
Universidade Católica Portuguesa, no Porto..

Marta Temido integra Conselho Editorial 
da Human Resources for Health

A subdiretora do IHMT, Marta Temido, foi con-
vidada a integrar o Conselho Editorial da revista 
Human Resources for Health, que tem como editor 
chefe o professor do IHMT James Buchan. A Human 
Resources for Health é uma revista de acesso aber-
to, que nos últimos cinco anos aumentou o número 
de artigos publicados por ano para uma média de 
78.6. .

Projeto do IHMT recebe bolsa atribuída 
pelo Programa Gilead Génese

O projeto “Aplicação de nanopartículas super-
paramagnéticas no diagnóstico rápido, simultâneo 
e não invasivo da infecção pelo VIH e da tubercu-
lose”, coordenado pelo professor do IHMT, Miguel 
Viveiros, foi distinguido, no passado dia 9 de maio, 
no âmbito da 5ª edição do Programa Gilead Génese. 
O projeto visa desenvolver um protocolo rápido, efi-
caz e de baixo custo para o diagnóstico simultâneo 
da infeção pelo VIH e TB. A equipa de investigação é 
constituída por Miguel Viveiros, João Piedade e Dia-
na Machado, do IHMT NOVA, e por Pedro Baptista, 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da NOVA. .
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Colaboração em MOOC sobre 
investigação de implementação

O TDR – the Special Programme for Research 
and Training in Tropical Diseases, em colaboração 
com o IHMT, apresentou um Massive Open Online 
Course (MOOC) sobre investigação de implementa-
ção: doenças infecciosas da pobreza. O curso teve 
início a 17 de maio e direciona-se a investigadores 
e decisores em saúde pública, coordenadores de 
programas de controlo de doenças, académicos e a 
interessados em saber como delinear e projetos ro-
bustos de investigação de implementação. A subdi-
retora do IHMT, Maria do Rosário Oliveira Martins, 
coordena o módulo 3 do curso. .

IHMT NOVA torna-se membro do 
CUGH

Na sequência da participação do diretor do 
IHMT, Paulo Ferrinho, na 9ª Conferência Anual de 
Saúde Global do Consórcio de Universidades para 
Saúde Global (CUGH), que se realizou em março, 
em Nova Iorque, a Universidade NOVA de Lisboa 
foi, através do IHMT, aceite no consórcio. O CUGH 
tem como missão apoiar instituições académicas e 
parceiros para melhorar o bem-estar das pessoas e 
do planeta, através da educação, investigação, ser-
viços e defesa de direitos..

IHMT acolhe reunião do Programa 
HOPE

A 11 de maio, o IHMT acolheu a primeira Reu-
nião Nacional do Programa de Intercâmbio HOPE, 
que contou com a presença da subdiretora do 
IHMT, Marta Temido. Em 2018, o programa é de-
dicado à melhoria da qualidade dos cuidados de 
saúde, utilizando a experiência e competência dos 
doentes. A iniciativa contou com apresentações de 
Margarida Santos e Sofia Crisóstomo, coordenado-
ras do projeto “Mais Participação Melhor Saúde”;  
de José Manuel Boavida, Presidente da Associação 
Protetora dos Diabéticos de Portugal; e de Willian 
Gomes, do Grupo de Ativistas em Tratamentos. 
Sofia Crisóstomo também representou o Conselho 
Nacional de Saúde.  .

Luís Lapão coordena formação em 
Cabo Verde

Entre 7 e 12 de maio, Luís Lapão coordenou um 
programa de formação sobre gestão e inovação 
para a integração das Unidades de Saúde, que se 
realizou no Hospital Regional Santa Rita Vieira, na 
Assomada, em Cabo Verde. .
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IHMT com projeto de acessibilidade 
para cidadãos invisuais 

O Centro de Gestão de Informação e Conheci-
mento do IHMT encontra-se a desenvolver o pro-
jeto “Museu na ponta dos dedos”, em parceria com 
o FABLAB da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
NOVA e o Centro de Investigação em Território, Ar-
quitetura e Design das Universidades Lusíada para a 
criação de modelos tridimensionais tácteis que pos-
sam ser interpretados por cidadãos invisuais. No dia 
21 de maio, José Dória, Paula Saraiva e João Couto 
Duarte, do IHMT, acompanharam o transporte do 
modelo de patologia médica- Neoplasia do globo 
ocular, para o laboratório FABLAB, para ser iniciado 
o processo de criação de um modelo tridimensional 
táctil. Para além da digitalização, foi feita uma ex-
periência de impressão em Braille relativa à legenda 
do modelo gravada em madeira que já se encontra 
colocada no expositor. .

Reunião do grupo de Museus “Rede 
de Património, Ciência e Saúde”

No dia 10 de maio, Paula Saraiva e José Dória, do 
Museu do IHMT, receberam os diretores e coorde-
nadores dos Museus da Saúde, Medicina, Farmácia, 
Fundação Portuguesa de Comunicações, Ordem Hos-
pitaleira S. João de Deus, MUNHAC e Centro Hospitalar 
de Lisboa Central. Entre outros assuntos, planeou-se 
a organização de um roteiro conjunto de Exposições 
dos museus para o Ano Europeu do Património Cul-
tural intitulado “Roteiros do Conhecimento” e a par-
ticipação do grupo numa edição especial dos Anais.  .

Comemorações do Dia da Língua 
Portuguesa e da Cultura na CPLP

A 4 de maio, Paula Saraiva, coordenadora do 
Centro de Gestão de Informação e Conhecimento do 
IHMT, foi convidada a participar como palestrante no 
Encontro dos Arquivos Históricos e das Bibliotecas 
Nacionais dos Estados membros da CPLP, no âmbito 
da comemoração do dia da Língua Portuguesa e da 
Cultura, onde apresentou os projetos e iniciativas da 
Biblioteca do IHMT para promover o Acesso Aberto 
ao Conhecimento numa perspetiva de colaboração 
com os países de língua portuguesa. A iniciativa rea-
lizou-se na sede da CPLP em Lisboa. .
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Balança de Torção 

Ano: c. 1940

Museu: IHMT.0000763

Dimensões: A. 44 cm; O/ (mostrador) 19,6 cm

 

O Museu do IHMT possui um conjunto de balan-
ças de precisão outrora utilizadas nos laborató-
rios para trabalhos de análises e investigação. 
Uma das mais antigas é a balança de torção, 
que data de c.1940. Etiquetas em metal e papel 
identificam-na com inventários do Instituto de 
Medicina Tropical. As balanças de torção, cujos 
modelos de precisão mais primitivos remontam 
a c.1740 (Cavendish (1731-1810) e Coulomb 
(1736-1806), permitiram significativos avanços 
da fisiologia e bioquímica, na primeira metade do 
séc. XX, utilizando técnicas de microanálise.  A 
balança do IHMT tem uma base com um nível de 
bolha de ar e 3 ramos em Y, munidos de parafu-
sos para nivelamento. Da base parte uma coluna 
metálica vertical que suporta o mecanismo. Ex-
terior ao mostrador, à frente, um cursor com ma-
nipulo permite ajustes da mola em espiral, no in-
terior. O material a pesar utiliza um sistema (aqui 
incompleto) apenso ao lado direito do mostrador. 
Permite pesagens até 500mg., com intervalos de 
leitura de 1mg., calibrada para +20oC. Na parte 
posterior da balança, um parafuso com a indi-
cação “index correction”, destina-se aos acertos 
de correção.  Como o atestam as inscrições no 
mostrador, esta balança foi produzida por Hart-
mann & Braun, com fábrica em Bockenheim - 
Frankfurt, na Alemanha e tem o número de série 
780394. Foi comercializada por Ernst Leitz, de 
Berlim, conforme a etiqueta no pé.


