
 

IHMT marca presença no Ninth EDCTP 
Fórum 2018 

Realizou-se de 17 a 21 de setembro, o “Ninth 
EDCTP Fórum 2018”, na Fundação Calouste Gul-
benkian, em Lisboa. O IHMT marcou presença na 
iniciativa, com a participação do diretor do Insti-
tuto, Paulo Ferrinho; da subdiretora Maria do Ro-
sário Oliveira Martins, que foi membro do Comité 
Científico do Fórum; dos professores Jorge Seixas 
e Jaime Nina; dos investigadores José Marcelino e 
Sofia Cortes; e dos alunos de doutoramento Mi-
guelhete Lisboa e Alexandra Vasconcelos. 

Os intervenientes do projeto LusoAfro-BioE-
thics participaram no evento, tendo a professora 
Rassul Nalá, do Comité Nacional de Bioética para 
a Saúde de Moçambique, roferido a apresenta-
ção “An Overview of Research Ethics Committees 
Operating in Lusophone African Countries”, inte-
grada no conjunto de sessões subordinadas ao 
tema “Ética, Regulamentação e Farmacovigilân-
cia”. .

IIHMT recebe visita de participantes do 
Fórum EDCTP

No âmbito do “Ninth EDCTP Fórum 2018”, o 
IHMT recebeu, a 21 de setembro, a visita de 30 
especialistas, que ficaram conhecer o trabalho de-
senvolvido nos quatro grupos do centro de inves-
tigação GHTM. Os visitantes tiveram oportunidade 
de conhecer as instalações do Instituto e de trocar 
impressões com os investigadores. .
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Participação no IX Congresso da CMLP
Os professores do IHMT Jorge Simões e Cláudia 

Conceição e o investigador Luís Lapão participaram 
no IX Congresso da Comunidade Médica de Língua 
Portuguesa (CMLP), que se realizou a 20 e 21 de 
setembro, em Maputo, Moçambique. Jorge Simões 
participou num painel sobre financiamento e susten-
tabilidade do sistema de saúde, Cláudia Conceição 
apresentou uma comunicação sobre o GARD- CPLP 
e Luís Lapão integrou um painel sobre telemedicina 
e e-saúde. .

Reunião com a Inspetora-Geral das 
Atividades em Saúde

A Inspetora-Geral das Atividades em Saúde, 
Leonor Furtado, visitou o IHMT, acompanhada pela 
sua equipa e pelo diretor de cooperação da Comu-
nidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), 
Manuel Lapão, com o objetivo de iniciar os proce-
dimentos para ser impulsionado um grupo para a 
criação da rede de Inspeções-gerais de Atividades 
em Saúde da CPLP, como previsto no PECS/Saúde, 
que indica o IHMT como dinamizador. .

Presidente do INSP de Cabo Verde 
visita o IHMT

O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, reuniu com 
a recém-nomeada presidente do Instituto Nacional 
de Saúde Pública (INSP) de Cabo Verde, Maria da 
Luz Lima, com o objetivo de reforçar relações en-
tre as duas instituições e de preparar colaborações 
futuras.  .

Visita ao Centro de Investigação e Treino 
em Saúde do Chockwé, Moçambique 

A 19 de setembro, os professores do IHMT, Jor-
ge Simões e Cláudia Conceição, visitaram o Centro 
de Investigação e Treino em Saúde do Chockwé 
(CITSC), acompanhados pelo diretor da Faculdade 
de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane 
(FM/UEM), Mohsin Sidat, e pelo aluno do doutora-
mento em Medicina Tropical, Tiago Serra. A visita 
decorreu no âmbito do projeto Morbishisto, uma 
parceria entre o Instituto, o CITSC, o Instituto Na-
cional de Saúde de Moçambique, o Ministério da 
Saúde de Moçambique e a FM/UEM. .
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IHMT acolhe reunião organizada pelo 
DNDi

Nos dias 21 e 22 de setembro, o IHMT aco-
lheu a reunião do projeto “Towards an arsenic-
-free oral treatment for human African trypa-
nosomiasis due to Tb rhodesiense as a tool for 
disease elimination” e 1ª Reunião do Comité de 
Gestão de Projetos, sob coordenação do profes-
sor Jorge Seixas. A iniciativa foi organizada pela 
Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi), 
e contou com a participação de especialistas da 
Association Epicentre; Institut de Recherche pour 
le Développement; Makerere University; Malawi 
Ministry of Health and Population; Uganda Na-
tional Health Research Organisation; e do Swiss 
Tropical and Public Health Institute. .

Subdiretor do IHMT colabora em 
projeto para controlo da malária 

O subdiretor do IHMT, Henrique Silveira, des-
locou-se a Moçambique com o objetivo de partici-
par no reconhecimento dos locais de intervenção, 
na discussão e na elaboração de um projeto para o 
controlo vetorial da malária, em colaboração com 
o Centro de Investigação Operacional da Beira, o 
Parque Nacional da Gorongosa e a Fundação Bel-
miro de Azevedo, através do seu programa MO-
VAM - movimento anti-mosquito Moçambique. .

Visita do diretor do departamento de 
Bioestatística do MRC, África do Sul

A 26 de setembro, o diretor do departamen-
to de Bioestatística do Medical Research Council 
(MRC) da África do Sul, Samuel Manda, visitou o 
IHMT a convite da subdiretora Maria do Rosário 
Oliveira Martins. A reunião, que contou a com a 
participação do diretor do Instituto, Paulo Ferrinho, 
teve como objetivo analisar possibilidades de tra-
balhos conjuntos na área da bioestatística. .

Visita da Vice-diretora de Pesquisa do 
Instituto de Tecnologia em Fármacos

No dia 11 de setembro, a vice-diretora de Pes-
quisa do Instituto de Tecnologia em Fármacos/
FIOCRUZ, Núbia Boechat, visitou o IHMT, com o 
objetivo de dar continuidade à estruturação do 
Acordo Bilateral entre as duas instituições. Na 
ocasião, Núbia Boechat e colegas reuniram com a 
subdiretora Marta Temido e com o Doutor Pedro 
Cravo. .
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Participação em workshop da Rede 
de Pesquisa em Tuberculose

O professor do IHMT, Miguel Viveiros, partici-
pou no VII Workshop Nacional da Rede de Pes-
quisa em Tuberculose, que se realizou entre 2 e 5 
de setembro, no Recife, Brasil, com uma comuni-
cação sobre Linhagem Mtb nos países de língua 
portuguesa. A iniciativa foi organizada pela Rede 
Brasileira de Pesquisa em Tuberculose, em cola-
boração com a Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical. .

Participação em workshop de gestão 
em saúde no 27º congresso da EAHM

No quadro do 27º congresso da European 
Association of Hospital Managers (EAHM), que 
decorreu em Cascais, entre 26 e 28 de setem-
bro, realizou-se o Workshop Gestão em Saúde 
nos Países de Língua Portuguesa, uma iniciativa 
da APAH que contou com o apoio do IHMT e que 
teve o alto patrocínio da CPLP. A subdiretora Mar-
ta Temido esteve presente na mesa de abertura 
do evento, no qual participaram gestores de di-
versos países da lusofonia. .

Alunos do CESP 2017 apresentam 
comunicação no 27º congresso da EAHM

Os alunos da edição de 2017 do Curso de Es-
pecialização em Saúde Pública, Pedro Pinto Leite, 
Ana Sottomayor e Joana Vidal Castro apresenta-
ram comunicação no 27º congresso da European 
Association of Hospital Managers (EAHM), sobre 
o desafio do trabalho dos médicos de saúde pú-
blica nos hospitais. .

IHMT acolhe bolseiro no âmbito da 
Cátedra CAL/Fundação Millennium BCP

O IHMT vai acolher, entre setembro e dezem-
bro de 2018, o bolseiro e professor Marcelo Fer-
reira, do Departamento de Parasitologia da Uni-
versidade de São Paulo, no âmbito da criação da 
“Cátedra Casa da América latina/Fundação Mil-
lennium BCP”, estabelecida num memorando de 
entendimento assinado pela Casa da América La-
tina, a Fundação Millennium BCP e o IHMT, para 
apoiar o desenvolvimento da investigação clínica 
em malária .
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Zulmira Hartz integra comissão científica 
de avaliação de concurso do INCA

A professora do IHMT, Zulmira Hartz, foi convi-
dada a integrar a comissão científica de avaliação 
do concurso internacional sobre investigação de 
intervenção em saúde pública, para o controlo do 
cancro, promovido pelo Instituto Nacional de Can-
cro de França (INCA). .

José Luís Dória profere palestra em 
Ciclo de Conferências

A 8 de setembro, o curador do museu do IHMT, 
José Luís Dória foi orador convidado no Ciclo de 
Conferências “Saúde e Cultura”, com uma palestra 
que abordou a história da assistência hospitalar 
no Algarve até ao SNS. A iniciativa realizou-se em 
S. Brás de Alportel e resultou de uma parceria que 
se iniciou em abril e que terminará em novembro, 
através de diversas participações e ações em pa-
lestras e exposições que envolvem a equipa do 
CGIC/Museu..

Participação no Centenário do 
Sanatório Carlos Vasconcelos Porto

Paula Saraiva e José Dória, representaram o 
Museu do IHMT nas Comemorações do Centená-
rio do Sanatório Carlos Vasconcelos Porto, hoje 
Centro de Reabilitação de Medicina do Sul, no dia 
8 de setembro, em S. Brás de Alportel. Esta, foi 
uma iniciativa organizada em parceria com a Dire-
ção Regional de Cultura do Sul, a Câmara Munici-
pal de S. Brás de Alportel, a ARS Sul e a Universi-
dade do Algarve, com a colaboração do Museu do 
Traje de S. Brás e do Museu do IHMT. .

IHMT com atividades no Dia 
Internacional do Microrganismo 2018

A 17 de setembro, o IHMT participou nas ati-
vidades do Dia Internacional do Microrganismo 
2018, uma iniciativa da Sociedade Portuguesa 
de Microbiologia, em colaboração com a Ordem 
dos Biólogos, a Agência Ciência Viva, a Sociedade 
Portuguesa de Ecologia e com o alto patrocínio da 
Comissão Nacional da UNESCO-Portugal. A inicia-
tiva, que teve lugar no Instituto Superior Técnico,  
contou com a presença do professor Miguel Vi-
veiros, que participou na sessão de abertura, das 
investigadoras Maria Luísa Vieira, Ana Armada e 
Teresa Carreira e das alunas Iara Gomes e Caroli-
na Ferreira que receberam mais de 300 visitas de 
estudantes de todo o país.  .
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Armadilha para captura de 
glossinas (mosca tsé-tsé)

Ano: c 1956

Museu: IHMT.0001601

Dimensões: A: 1,00 m; C: 0,63 cm;  L. (na zona convexa de 

pano) 0,50 cm

A “peça do mês” é uma armadilha de Morris tal 
como o Prof. Fraga de Azevedo a descreveu no 
artigo dedicado à Missão do Instituto de Medici-
na Tropical, de 1956: Azevedo, J. Fraga de, et. al. 
- O Reaparecimento da Glossina palpalis palpalis na 
Ilha do Príncipe; Estudos, Ensaios e Documentos, 
n°89; Junta de Investigação do Ultramar, Lisboa, 
1961.

Entre Maio e Agosto de 1956, o Instituto de Medi-
cina Tropical realizou uma Missão de Estudo à Ilha 
do Príncipe, depois de alertado para o reapareci-
mento da mosca tsé-tsé (Glossina palpalis palpalis) 
naquela Ilha. A mosca tinha sido erradicada da Ilha 
havia mais de 40 anos, pela meritória campanha 
dirigida por Bruto da Costa entre 1911 e 1914, na 
sequência do flagelo da doença do sono que, no 
fim do séc.XIX e primeiros anos do Séc.XX, redu-
zira a população do Principe a 1/10.  Nos objec-
tivos da Missão de 1956 havia que, entre outros 
estudos, determinar a distribuição e densidade de 
glossinas nas diversas áreas da ilha, bem como 
pesquisar a existência do parasita da doença do 
sono (tripanossoma) na população, nos animais e 
na mosca vetora. Para a captura das moscas en-
saiaram-se diversos métodos, como o método de 
Maldonado e as armadilhas de Harris e de Mor-
ris. Após um estudo comparativo foi a armadilha 
de Morris que mostrou ser o método mais eficaz, 
sendo então fabricadas no Príncipe, mais de um 
milhar dessas armadilhas.

IHMT marca presença na Noite 
Europeia dos Investigadores 2018

No dia 28 de setembro, o IHMT participou na 
Noite Europeia dos Investigadores com a ativida-
de “Supercientistas X Superbactérias: o combate 
do milénio!”. Os investigadores Luís Lapão, Méla-
nie Maia e André Beja disponibilizaram informa-
ções e materiais lúdicos sobre o projeto HAITooL, 
para promover a sensibilização na comunidade 
acerca da temática do combate às infecções as-
sociadas aos cuidados de saúde e a resistência 
aos antibióticos. A iniciativa realizou-se no Museu 
Nacional de História Natural e da Ciência da Uni-
versidade de Lisboa e no Jardim do Príncipe Real, 
em Lisboa..

Anais do IHMT com Identificador DOI
Foi aprovada a candidatura ao serviço DOI do 

RCAAP para os Anais do IHMT, apresentada  pelo 
Centro de Gestão de Informação e Conhecimento 
(CGIC) do Instituto. O DOI (Digital Object Identifier) 
é um Identificador dos Objetos Digitais para iden-
tificação inequívoca de documentos eletrónicos. 
Os Anais estão também integrados no RCAAP em 
formato eletrónico e o CGIC está a trabalhar para 
a sua progressiva indexação em novas platafor-
mas e bases de dados de referência. .
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