
 

Doutorandos do IHMT apresentam 
31 projetos de investigação

O IHMT promoveu, a 12 de dezembro, a 9.ª edi-
ção das Jornadas Científicas com a apresentação 
de oito comunicações orais e a exposição de 23 
posters referentes a projetos de investigação da 
autoria de estudantes de Doutoramento. 

A sessão de encerramento das jornadas con-
tou com a conferência de Alice Cruz Pereira, rela-
tora especial das Nações Unidas para a eliminação 
da discriminação contra as pessoas afetadas pela 
Lepra e seus familiares e professora da Universi-
dade Andina Simón Bolívar, no Equador, que falou 
sobre Doenças Negligenciadas e Direitos Huma-
nos, com enfoque na Lepra. 

As palavras de encerramento ficaram a cargo 
do Reitor da NOVA, João Sàágua..
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9as Jornadas Científicas

Comunicações Orais
Sífilis, VIH, hepatite B e C em parturientes da 
Maternidade Irene Neto no Lubango, Angola, e sua
relação com as complicações maternas, obstétricas e 
do recém-nascido
Autor: Dinamene Oliveira | Doutoramento em Saúde 
Internaciona

The role of galactose-alpha-1,3-galactose (α-Gal) on 
Plasmodium spp. sporozoites interaction with
Anopheles spp
Autor: Hélio Rocha | Doutoramento em Doenças 
Tropicais e Saúde Globa

Fasciolose em Portugal e no Brasil - Diagnóstico e 
Genotipagem nos Hospedeiros Definitivo e
Intermediário
Autor: Samira D’Almeida | Doutoramento em Ciências 
Biomédicas 

Abordagens e Desafios para o controlo da malária em 
Moçambique 
Autor: Dalila Cassy | Doutoramento em Medicina 
Tropical

MORBISCHISTO resultados preliminares - Avaliação 
da morbilidade associada à schistosomiase
em indivíduos com idade igual ou superior a 15 anos, 
no distrito de Chókwè, Moçambique
Autor: João Serra | Doutoramento em Medicina Tropica

Porque não houve casos de Doença por Vírus Ébola na 
Guiné-Bissau durante a epidemia de 2013-
2015 na África Ocidental – perceções de atores chave 
Autor: Cátia Albuquerque | Doutoramento em Saúde 
Internaciona

Plataforma point-of-care inovadora baseada num 
bionanossensor para o diagnóstico serológico da
pneumonia por Pneumocystis 
Autor: Ana Luísa Tomás | Doutoramento em Ciências 
Biomédicas

História epidemiológica e suscetibilidade aos 
antivirais do vírus da hepatite C em Portugal 
Autor: Rute Marcelino | Doutoramento em Genética 
Humana e Doenças Infecciosas

http://www.ihmt.unl.pt/consulta-do-viajante/
http://ghtm.ihmt.unl.pt
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Subdiretora do IHMT integra 
Conselho de Ética da NOVA

A 13 de dezembro, o Reitor da Universidade 
NOVA de Lisboa (NOVA), João Sàágua, deu posse a 
Maria do Rosário O. Martins, subdiretora do IHMT, 
como membro do Conselho de Ética da Universi-
dade, numa cerimónia que se realizou na Reitoria. 
O Conselho de Ética é presidido pelo Vice-Reitor 
da NOVA, José Fragata, e é um órgão consultivo do 
Reitor para as questões éticas suscitadas pelas ati-
vidades desenvolvidas na NOVA nos domínios da 
investigação científica, do ensino, da extensão uni-
versitária e do funcionamento da Universidade em 
geral.  .

General Aires Africano visita IHMT

A 7 de dezembro, o General Aires Africano fez 
uma visita de cortesia ao IHMT para comunicar que 
foi nomeado pelo Presidente da República de Ango-
la como coordenador da Comissão Instaladora do 
Complexo Hospitalar da Casa de Segurança da Pre-
sidência da República. Entre 2010 e 2018, o Gene-
ral foi membro do Conselho do Instituto, cumprindo 
dois mandatos. .

Reunião com Mouhammed Ahmed 
da Guiné-Bissau

O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, reuniu com 
Mouhammed Djicó Ould Ahmed, Secretário Exe-
cutivo do Secretariado Nacional de Luta Contra a 
SIDA da Guiné-Bissau, para debater possiblida-
des de colaboração futura. .

IHMT e CONASS preparam terceiro 
volume da série LEIASS

Os professores do IHMT, Zulmira Hartz e Jor-
ge Simões, reuniram com Fernando Cupertino, 
do Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
do Brasil (CONASS), para a preparação do terceiro 
volume da série LEIASS, uma parceria entre o CO-
NASS e o IHMT, com o tema “Municípios e Saúde”, 
uma coletânea de experiências de países euro-
peus e o Brasil. .

http://www.ihmt.unl.pt/consulta-do-viajante/
http://ghtm.ihmt.unl.pt
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Participação no 11th European 
Public Health Conference

Os professores dos IHMT Jorge Simões, Inês 
Fronteira e Luís Lapão e alunos do CESP, Ana Bea-
triz Nunes, Duarte Brito e Sara Lima participaram 
11th European Public Health Conference, que se 
realizou entre 28 de novembro e 1 de dezembro 
em Liubiliana, na Eslovénia. .

IHMT organiza festa de Natal para 
colaboradores e familiares

A 18 de dezembro, o IHMT organizou a festa 
de Natal anual para colaboradores e seus fami-
liares, com atividades especialmente dirigidas às 
crianças. Os mais novos tiveram oportunidade de 
participar num Peddy Paper e num Workshop e de 
assistir a um teatro de fantoches.  .

Comunicação oral premiada em 
congresso nacional

O trabalho de investigação “Trends of Trans-
mitted and Acquired HIV-1 Drug Resistance in Pa-
tients Followed in Portuguese Hospitals Between 
2001 and 2017”, da autoria de Marta Pingarilho, 
Victor Pimentel, Andrea Pineda-Pena, A. Nabil 
Shaabam, M. Rosário O. Martins, Anne-Mieke Van-
damme, Ricardo Camacho, Perpétua Gomes e Ana 
Abecasis, recebeu o prémio de melhor comunica-
ção oral no XIV Congresso Nacional de Doenças 
Infeciosas e Microbiologia Clínica/ XI Congresso 
VIH/SIDA. Marta Pingarilho (na foto) apresentou a 
comunicação, na inicitiva que se realizou entre 29 
de novembro e 1 de dezembro, no Porto. .

/IHMT.NOVA

Inaugurada III Mostra da 
Etomoteca do IHMT

A III Mostra da Entomoteca Henrique Ribeiro e 
Helena Ramos - A Entomologia Médica e a Me-
dicina Tropical Portuguesa (1902-1966) foi inau-
gurada a 12 de dezembro e vai estar em exibição 
no IHMT até 28 de Fevereiro de 2019. A expoxição 
foi organizada por Rita Lobo, bolseira pós-doc da 
FCT, e contou com a colaboração dos professores 
Paulo Almeida, Teresa Novo e Isabel Amaral e do 
bolseiro Luís Filipe Lopes. .

http://www.ihmt.unl.pt/consulta-do-viajante/
http://ghtm.ihmt.unl.pt
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IHMT recebe visita no âmbito  dos 
“Roteiros do Conhecimento”

No dia 7 de dezembro, 30 participantes do ro-
teiro cultural da Câmara Municipal de Lisboa  (CML)
visitaram o Museu do IHMT para uma visita co-
mentada às suas coleções “Saúde nos Trópicos” 
e à exposição temporária evocativa dos 450 anos 
da morte de Garcia de Orta. Esta visita comentada 
alargada ao roteiro cultural da CML surgiu no âm-
bito do Programa “ Roteiros do Conhecimento” in-
tegrada nas atividades conjuntas organizadas pela 
rede de Museus de Ciência e da Saúde. A visita foi 
organizada, no IHMT, por Paula Saraiva e José Luís 
Dória..

Visita dos alunos do Agrupamento 
das Escolas de Grândola

No dia 4 de dezembro, foi inaugurada a Exposi-
ção do Museu do IHMT “450 anos de evocação da 
morte de Garcia de Orta” com a visita de 36 alu-
nos da Escola Secundária António Inácio da Cruz 
de Grândola, que deram o seu contributo com 
desenhos realizados na aula de Educação Visual 
sobre as plantas medicinais descritas nos “ Coló-
quios dos simples, e drogas he cousas mediçinaes 
da India…” de Garcia de Orta. Os alunos visitaram 
a exposição e o Museu e conheceram os labora-
tórios de Helmintologia, Entomologia e o projeto 
MosquitoWeb. A exposição e visita foram coorde-
nadas por Paula Saraiva, do Centro de Informação 
e Gestão do Conhecimento do IHMT. .

Apresentação de exposição sobre 
Espólio de Eduardo Ricou

A 12 de dezembro, foi apresentada a exposi-
ção “Lepra. Espólio de Eduardo Ricou”, um espólio 
científico e profissional gentilmente doado ao IHMT 
pelos filhos do médico Eduardo Ricou. A exposição 
foi concebida e organizada por Paula Saraiva, José 
Dória, Maria João Santos e Rita Francês. .

http://www.ihmt.unl.pt/consulta-do-viajante/
http://ghtm.ihmt.unl.pt


GHTM investiga...

As primeiras amostras já chega-
ram ao Biotropical Resources! 

 

Inscrições Abertas!
A 2ª fase para submissão de reumos  termina a 31 de janeiro de 2019!

Saiba mais aqui!
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Enxugador de tinta 

Ano: c.1960 | Museu: IHMT.0001602

Dimensões: A. 7,5 cm; D.. 10 cm

No tempo em que a escrita se fazia com ca-
netas de aparo, com ou sem depósito incor-
porado para a tinta liquida, era importan-
te ter à mão um mata-borrão para evitar o 
alastramento da tinta quando acontecia um 
indesejado derrame e, para no fim da escrita, 
se enxugar o excesso de tinta, que não tinha 
secado sobre o papel. O enxugador/mata-bor-
rão, substituiu assim a areia (ou as cinzas) que 
fazia parte dos ancestrais conjuntos de secre-
tária, compostos pela pena ou caneta de apa-
ro, um tinteiro e um areeiro, peças fundamen-
tais em qualquer escritório.  O mata-borrão é 
um papel absorvente. Tanto existe em folhas 
individuais, separadas, com dimensões di-
versas, como em pequenas folhas montadas 
numa peça basculante com manípulo, ou em 
rolo, habitualmente de formato elíptico. 

É um destes rolos de papel mata-borrão, da 
marca Role, nunca usado, que constitui a nos-
sa “peça do mês”. A marca Tank, por lembrar 
os carros de assalto (tanques) utilizados na 
I Guerra Mundial, foi a mais conhecida deste 
tipo de rolo de papel enxugador de tinta, para 
secretária  Tem a curiosa indicação que na sua 
compra eram oferecidos dois cinzeiros como 
brinde. 

A peça integra, com outros equipamentos 
de secretariado, administração e serviços de 
apoio o núcleo respetivo do Museu do IHMT. 

As amostras foram integradas em dezembro no 
biobanco e resultaram de duas colaborações com 
investigadores do Instituto:

- “Estudo observacional sobre os efeitos da 
campanha de vacinação oral contra a poliomielite 
no microbioma respiratório e intestinal das crian-
ças” (PI Miguel Lanaspa - Coordenador do Projecto, 
Pós-Doc Márcia Medeiros - Colheita/ Processa-
mento Amostras)

 - “Fasciolose em Portugal e no Brasil: diag-
nóstico e genotipagem nos hospedeiros definitivo 
e intermediário” (PI Isabel Maurício - Orientadora 
Doutoramento, Mestre Samira D’Almeida - Douto-
randa.

O Biobanco Biotropical Resources agradece aos 
primeiros colaboradores por tornarem o projeto 
possível!  .

http://www.ihmt.unl.pt/consulta-do-viajante/
http://ghtm.ihmt.unl.pt
http://5cnmt.admeus.pt/
http://5cnmt.admeus.pt/

