
 

Zulmira Hartz coordena Curso de 
Avaliação em Saúde

O Curso de Avaliação em Saúde, uma parceria entre 

o CONASS, o IHMT e a ADMT, tem como objetivo pro-

mover a formação profissional e institucionalização da 

avaliação das intervenções de saúde, de modo a con-

tribuir para a adoção de práticas mais ativas, críticas e 

reflexivas no espaço de trabalho. O primeiro módulo 

contou com a presença de 20 pessoas e decorreu na 

sede do Conass, nos dias 12, 13 e 14 de março, com a 

coordenação de Zulmira Hartz, professora catedrática 

do IHMT. O corpo técnico do Conselho Nacional de Se-

cretários de Saúde-CONASS, organismo que congrega 

os Secretários de Estado da Saúde dos estados federa-

dos brasileiros e o Distrito Federal(Brasília), é compos-

to por profissionais de nível superior com diferentes 

formações (médicos, farmacêuticos, psicólogos, ad-

vogados, administradores, jornalistas, assistente so-

cial) e com larga experiência no terreno da gestão de 

sistemas e serviços de saúde. Têm a responsabilidade 

de apresentar aos Secretários de Saúde os pareceres 

técnicos que permitam embasar as decisões a serem 

tomadas em conjunto com o Ministério da Saúde e 

com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais 

de Saúde. O curso permitirá a institucionalização das 

práticas de avaliação em saúde no âmbito do trabalho 

quotidiano do CONASS..

Luís Sambo, Maria da Luz Lima e Paulo 
Ferrinho participam no Segundo Forum 
sobre Saúde em África

Luís Sambo, Diretor Emérito da OMS e Professor 

Catedrático, Maria da Luz Lima, Presidente do Institu-

to Nacional de Saúde de Cabo Verde e doutoranda no 

IHMT, e Paulo Ferrinho, Diretor do IHMT, participaram 

no Segundo Forum sobre a Saúde em África realizado 

em Cabo Verde, de 26-28 de Março. Luís Sambo contri-

buiu na primeira Sessão realizada no Salão Nobre, su-

bordinada ao tema: “Impulsionar a Cobertura Univer-

sal em Saúde (CUS) para a etapa seguinte, sem deixar 

ninguém para trás”. A sua intervenção concentrou-se 

sobre a importância dos dados estatísticos e produção 

de evidências para monitorização desta estratégia. 

Referiu-se  fundamentalmente às metas e indicadores 

que permitem medir progressos no que toca ao alar-

gamento dos cuidados de saúde de qualidade à po-

pulação não coberta e a protecção social com vista a 

garantir o acesso dos pobres que não têm capacidade 

de pagar. Recordou que a existência de uma “Estraté-

gia Nacional de Financiamento da Saúde” é fundamen-

tal para que cada país, de acordo com a sua realidade 

económico-social mobilize  recursos financeiros su-

ficientes para reforçar o sistema nacional de saúde e 

impulsionar a agenda CUS. Maria da Luz Lima abordou 

as aplicações dos sistemas de informação geográfica 

em Cabo Verde..
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Professores do IHMT no Congresso 
Científico NEF/AAC

João Pinto e Carla Maia participaram como orado-

res convidados no XII Congresso Científico do Núcleo 

de Estudantes de Farmácia da Associação Académica 

de Coimbra (NEF/AAC). João Pinto, Professor Auxiliar 

com Agregação na Unidade de Parasitologia Médica 

do IHMT/UNL, proferiu uma apresentação intitulada 

“Reemergência das doenças transmitidas por vetores” 

integrada no painel Globalização e Epidemiologia, en-

quanto Carla Maia, Bolseira de Pós-Doutoramento da 

mesma unidade, participou no painel Doenças Parasi-

tárias Tropicais onde falou sobre a Leishmania. A edição 

do Congresso Científico NEF/AAC debruçou-se sobre o 

tema “Doenças (Re)Emergentes – Um problema de Saú-

de Pública” e decorreu nos dias 7 e 8 de março no Audi-

tório Principal do Centro Hospitalar e Universitário de 

Coimbra (CHUC)..

Jaime Nina profere palestra sobre 
“Doenças Vetoriais e Risco para os 
Operacionais” 

Jaime Nina, professor especialista em doenças 

tropicais, proferiu uma palestra dedicada ao tema 

"Doenças Vetoriais e Risco para Operacionais", inte-

grada no plano de estudos do "Curso Inicial para 

Operacionais PE EMT", no dia 12 de março, no audi-

tório do Centro de Formação do INEM, em Coimbra. 

O público alvo incluiu os profissionais do INEM, en-

tre médicos, enfermeiros, técnicos de emergência 

pré-hospitalar, farmacêuticos e psicólogos..

Meeting LIFE for SEA-ED no IHMT

A reunião anual do projeto LIFE for SEA-ED (Lear-

ning to Investigate by Field Experiment for Southeeast 

Asian Emerging Diseases) decorreu de 11 a 13 de março, 

na Sala Cambournac do IHMT, sob orientação de Carla 

Maia, bolseira de Pós-Doutoramento na Unidade de Pa-

rasitologia Médica. O encontro, onde foram debatidas as 

ações de 2018 e as atividades a realizar em 2019, contou 

com a presença de 16 parceiros envolvidos no projeto..

Jorge Simões recebe investigadores 
alemães no IHMT

Jorge Simões, professor catedrático convidado do 

IHMT, recebeu  a 27 de março um grupo de investigado-

res da Fundação Hans Böckler, com sede na Alemanha, 

com o objetivo de dar a conhecer melhor o sistema de 

saúde português, a sua evolução nos últimos anos e a 

comparação com outros sistemas de saúde europeus..
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Ana Abecasis co-organiza reunião 
internacional sobre HIV Dynamics and 
Evolution

Ana Abecasis foi uma das co-organizadoras e moderou 

uma das sessões da reunião internacional subordinada ao 

tema HIV Dynamics and Evolution, que decorreu no Hotel 

da Quinta da Marinha, em Cascais, de 25 a 27 de março. A 

iniciativa foi concebida para promover a discussão entre 

especialistas tendo em conta abordagens quantitativas e 

computacionais em duas áreas no campo do HIV: a mo-

delagem da dinâmica viral e celular e a evolução viral e 

genética populacional..
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DATA c.1945 

DIMENSÕES Prensa do carimbo: 
A. 28cm Base  C. 21,3 cm  
 Selo: L. 4,5. cm X C. 3 cm

INVENTÁRIO MUSEU: IHMT. 0000607

O selo em branco do Instituto de Medicina Tropical 
foi utilizado para autenticar documentos no último 
período em que a Escola / Instituto estiveram 
instalados na Cordoaria Nacional.

Sob a Direção de Ayres Kopke (1928 – 1936), em 
29 de Maio de 1935 – lei 1.920, a Escola de Medici-
na Tropical passou a designar-se Instituto de Medi-
cina Tropical, sofrendo profunda reformulação. Por 
seu lado, a 15 de Junho de 1951, com o Decreto-Lei 
38.300, o Ministério das Colónias foi extinto, dando 
lugar ao Ministério do Ultramar. O selo em branco cor-
responde assim ao período entre estas datas.

A peça é em ferro fundido com a base e coluna, 
pintadas com amarelo ocre e coluna decorada com 
motivos vegetais; o manipulo é em aço.

O selo deixa uma impressão em relevo, retangular, 
bordeada por cercadura de pontos. No interior tem: 
MINISTÉRIO DA COLÓNIAS, em cima; depois a esfera 
armilar com o escudo de Portugal aposto, rodeados 
de ramos de oliveira; logo em baixo numa primeira 
linha de concavidade superior, INSTITUTO DE MEDICI-
NA e depois, em três linhas direitas, TROPICAL / DE / 
LISBOA.

Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Selo em Branco do Instituto de 
Medicina Tropical
   


