
 

Diretora Regional da OMS para África 
realça importância de apoio a países 
lusófonos

Matshidiso Moeti esteve presente na abertura do 

5º Congresso Nacional de Medicina Tropical, com uma 

palestra intitulada “Towards Universal Health Care in 

África”. A Diretora Regional da OMS para África realçou 

os progressos nesta região no que se refere por exem-

plo ao aumento da esperança de vida e diminuição da 

mortalidade infantil. No entanto, existem “desigulades 

persistentes” que representam barreiras ao desenvolvi-

mento. Um dos grandes desafios do setor da saúde na 

região africana é conseguir financiamentos sustentá-

veis, não só governamentais, mas também privados. A 

responsável da OMS destacou a importância do apoio 

aos países lusófonos, envolvendo toda a comunidade, 

com o objetivo de atingir melhorias no campo da saú-

de. Nesta visita a Portugal, Matshidiso Moeti encon-

trou-se com a ministra da Saúde, Marta Temido, e com 

o secretário-geral da CPLP, Francisco Ribeiro Telles. 

5º Congresso Nacional de Medicina 
Tropical reuniu cientistas de Portugal e 
dos PALOP

O principal objetivo do 5º Congresso Nacional de 

Medicina Tropical foi atingido com sucesso com base 

na partilha de conhecimentos em português entre 

dirigentes dos sistemas de saúde dos países africa-

nos e organismos internacionais como a OMS. Em 

destaque neste evento internacional que decorreu 

de 10 a 12 de abril, com sessões pré-congresso a 9 

de abril, estiveram temas como a regulação e planea-

mento em saúde, a formação e os recursos humanos, 

as necessidades de saúde dos migrantes e viajantes, 

as parcerias público-privadas para hemodiálise e o 

crescente papel das TIC nos sistemas de serviços de 

saúde. A temática incidiu também sobre a saúde 

materno-infantil, doenças de transmissão vetorial, 

infeções micobacterianas e doenças sexualmente 

transmitidas. Durante os dias do congresso passaram 

pelo IHMT mais de 250 médicos, investigadores, es-

tudantes e público em geral de 15 nacionalidades. .
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Encontro para debater ciclone IDAI no 
âmbito do 5º Congresso Nacional de 
Mecicina Tropical

No dia 10 de abril, no âmbito do 5º Congresso Na-

cional de Medicina Tropical, realizou-se um encontro 

com a participação de alunos e ex-alunos para deba-

ter os principais desafios que se colocam ao nível da 

Saúde Global depois da passagem do ciclone IDAI. A 

sessão foi presidida por André Beja, representante dos 

alunos do IHMT no Conselho do Instituto, e contou as  

intervenções de Jorge Arroz, Sergio Chicumbe e Cle-

mente Silva, moçambicanos envolvidos na resposta 

humanitária ao IDAI. .

Kamal Mansinho lidera plataforma 
online de resposta ao ciclone IDAI e 
Kenneth

Um grupo de peritos e especialistas do Institu-

to de Higiene e Medicina Tropical da Universidade 

NOVA de Lisboa, coordenado pelo professor Kamal 

Mansinho, reuniu-se com o intuito de prestar auxí-

lio a todos os profissionais envolvidos na resposta à 

situação catastrófica provocada pelo ciclone IDAI e, 

mais recentemente, pelo ciclone Kenneth em Mo-

çambique. A ideia é constituir uma plataforma para 

prestar serviços online através de respostas perso-

nalizadas em tempo real às dúvidas surgidas por 

todos os intervenientes no terreno, nomeadamen-

te, as equipas portuguesas e todos os profissionais 

envolvidos em ações de solidariedade. A troca de 

mensagens instantâneas será feita através da pla-

taforma WhatsApp, com possibilidade de partilha 

de texto, imagem, vídeo e som..

Diretor do TDR fala sobre relevância de 
“construir a ciência das soluções” 

O diretor do Programa Especial de Pesquisa e Edu-

cação em Doenças Tropcais, John Reeder, esteve em 

Lisboa para uma intervenção subordinada ao tema "Su-

pporting Implementation Research" que decorreu no 

dia 12 de abril no âmbito do 5º Congresso Nacional de 

Medicina Tropical.  Jonh Reeder encontrou-se com a mi-

nistra da Saúde para reforçar a colaboraçao  do TDR com 

o país. .

Leonardo Simão traça quadro da saúde 
em África

Leonardo Simão, Presidente da Fundação Manhiça 

(Moçambique), esteve presente na sessão de abertu-

ra do 5º Congresso Nacional de Medicina Tropical com 

o tema "Saúde como um tema estruturante da União 

Africana", em que traçou o quadro epidemiológico do-

minante em África, caracterizado pelas doenças trans-

missíveis associadas à pobreza e o peso crescente das 

doenças crónicas, provocadas por fatores de risco tais 

como o tabagismo, o alcoolismo, o sedentarismo e a ali-

mentação  desequilibrada..
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Identidade de género e equidade em 
saúde são mote para reunião no IHMT

No dia 08 de Abril reuniram-se no IHMT os 

fundadores da Rede Interinstitucional de Estudos, 

Pesquisa e Advocacia – LGBT+ Health Inácio Mot-

ta, ENSP FioCruz Brasil; Isabel Craveiro, GHTM-IHMT 

NOVA, Portugal; Fernando Fernandes, University 

of Dundee, Escócia; Patricio Oliva, Universidad del 

Desarrollo, Chile e Álvaro de Sousa, Escola de En-

fermagem USP Ribeirão Preto. A Rede LGBT+ Heal-

th centra-se nos estudos de identidade de género, 

sexualidades e equidade em saúde, em estreita 

articulação com a Agenda 2030 e várias metas do 

ODS. Um dos objetivos é a produção de evidência 

científica baseada em estudos comparativos inter-

nacionais explorando as dimensões de violência, 

vulnerabilidade, discriminação de género e popu-

lações privadas de liberdade. .

Luís Lapão no Brasil para palestra sobre 
transformação digital no setor da saúde

Luís Lapão, professor na UEI de Saúde Pública In-

ternacional e Bioestatística, participou no Telemedi-

cine and Digital Health Summit, em São Paulo, que 

decorrreu de 3 a 5 de Abril, para debater a nova era 

da saúde digital. Num ambiente inovador, Luís Lapão 

dissertou acerca do tema “Digital Transformation of 

Healthcare - Leading Innovation Through People”. .

Paulo Ferrinho e Jorge Arroz assinam 
memorando de entendimento

O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, e o representante 

da Ordem dos Médicos de Moçambique, Jorge Arroz, as-

sinaram um memorando de entendimento, a 12 de abril, 

com o objetivo de apoiar a dinamização do Centro de 

Formação Médica Pós-Graduada, com vista a estreitar as 

relações entre as duas instituições e o interesse recíproco 

em cooperar na área da educação médica, desenvolven-

do sinergias e otimizando intervenções no quadro das 

respetivas missões e objetivos..

Constância Lopes e Camila Marques 
vencem primeiro prémio do Concurso de 
Fotografia

O 1º prémio do Concurso de Fotografia, organizado 

no âmbito do 5º Congresso Nacional de Medicina Tropi-

cal, no valor de 500 euros, foi atribuído à dupla Constân-

cia Lopes e Camila Marques que captaram a imagem de 

um mosquito.  O segundo prémio (300 euros) e o tercei-

ro lugar (200 euros) distinguiram as fotografias a preto e 

branco da autoria de Ana Catarina Alves e Vítor Pereira, 

respetivamente. .
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Lenea Campino e Carla Sousa presentes 
no I Congresso Internacional de Ciências 
Médicas

As professoras Carla Sousa e Lenea Campino desloca-

ram-se a Benguela, em Angola, para participar no I Con-

gresso Internacional de Ciências Médicas, na Faculdade de 

Medicina da Universidade Katyavala Bwila, de 17 a 20 de 

abril. O evento teve como objetivo debater a “universaliza-

ção dos cuidados de saúde na comunidade e a formação 

de profissionais: um desafio para a solução dos problemas 

de saúde em Angola”..

Maria do Rosário Oliveira Martins participa 
em seminário sobre ética na África do Sul

A sub-diretora do IHMT, Maria do Rosário Oliveira Mar-

tins, participou na 8º edição do ARESA - Research Ethics 

Seminar. O evento anual sobre investigação ética na saúde 

decorreu nos dias 4 e 5 de abril na Stellenbosh University, 

Center of Bioethics, na Cidade do Cabo (África do Sul).  A 

professora catedrática fez uma intervenção intitulada “Re-

search ethics challenges in Lusophone countries in Africa”. 
.
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Uma fotografia do arquivo do IHMT mostra o Prof. 
Ayres Kopke (1866 -1947) no seu laboratório da Escola de 
Medicina Tropical, tendo ao fundo o armário que agora 
selecionámos para “Peça do Mês”.

Trata-se de um armário em ferro pintado na cor mar-
fim, com dois compartimentos, sendo o superior com 
fundo metálico, porta e lados com vidro transparente 
e três prateleiras em vidro; e o compartimento inferior, 
mais pequeno, com porta de báscula, todo revestido a 
ferro. Os pés altos e esguios (posteriormente pintados de 
preto) denunciam o estilo “vintage” deste equipamento, 
utilizado nos laboratórios ou gabinetes médicos da épo-
ca. As portas conservam ainda os puxadores originais, em 
metal cromado.

Armário e fotografia integram um dos núcleos da 
exposição “Investigar, Prevenir e Tratar. Retrospetiva dos 
Serviços de Saúde na Época Colonial”, presentemente em 
exibição no IHMT. Dentro do armário, expõem-se alguns 
exemplares da bibliografia de Ayres Kopke, bem como de 
outros professores e investigadores da Escola/Instituto 
de Medicina Tropical, em especial dos que desempenha-
ram cargos de relevância nas estruturas da Organização 
Mundial de Saúde. 

Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Armário metálico de gabinete/ 
laboratório médico
   


