
 

Fio Cruz e IHMT reforçam cooperação
 Os investigadores da Fundação Osvaldo Cruz - Fio 

Cruz, Rodrigo Correa-Oliveira e Carlos Eduardo Grault, 

estiveram a 19 de novembro no IHMT para uma visita 

técnica, com foco nos programas de cooperação inter-

nacional e partilha de experiências de formação e inves-

tigação na integração do ensino, serviço e comunidade, 

bem como das estratégias de fortalecimento das parce-

rias organizacionais..

Diretores das UEI tomaram posse em 
novembro

Os diretores das Unidades de Ensino e Investiga-

ção (UEI) de Saúde Pública Internacional e Bioestatís-

tica (Ana Abecasis), de Microbiologia Médica (Celso 

Cunha) e de Clínica Tropical (Jorge Seixas) tomaram 

posse a 19 de novembro, enquanto o diretor da UEI 

de Parasitologia Médica (João Pinto) e a diretora dos 

Serviços de Interesse Comum (Dinora Lopes) tomaram 

posse a 22 do mesmo mês..

Presidente da Universidade Aga Khan 
visita IHMT NOVA

O Instituto de Higiene e Medicina Tropical, da Uni-

versidade Nova de Lisboa (IHMT NOVA) recebeu a visita, 

no dia 6 de novembro, do presidente da Universidade 

Aga Khan, Firoz Rasul, com o objetivo de facilitar a coo-

peração entre a Universidade Nova e aquela instituição 

de ensino. Durante o encontro, debateu-se a necessi-

dade de melhorar a qualidade de vida das populações 

vulneráveis, de incrementar o conhecimento através da 

ciência e tecnologia, bem como a importância de esta-

belecer pontes transculturais para uma saúde mundial 

mais equitativa..

Projeto sobre HIV liderado por Ana 
Abecasis e Marta Pingarilho vence Bolsa 
Ricardo Camacho 2019

A Bolsa Ricardo Camacho-Bolsa de Investigação na 

Infecção por VIH- APECS/Gilead do ano de 2019 foi atri-

buída ao projeto “Construção de uma base de dados 

sócio-demográficos, clínicos e genómicos para estudar 

a epidemia do VIH em Portugal”, liderado pelas inves-

tigadoras do IHMT Ana Abecasis e Marta Pingarilho. O 

prémio foi entregue na Nova School Business and Eco-

nomics, em Carcavelos, no dia 16 de novembro..

Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Universidade Nova de Lisboa
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Seminário “Saúde para todos? Combater 
as desigualdades” reuniu mais de uma 
centena de pessoas no IHMT

Com o objetivo de refletir sobre as desigualdades 

em saúde no mundo, na Europa e em Portugal, sob a 

perspetiva de diferentes visões e com o contributo de 

especialistas da sociologia à comunicação, da física à 

economia, sem esquecer os profissionais da área da 

saúde, reuniram-se a 5 novembro no IHMT mais de cem 

pessoas para participar e assistir ao seminário “Saúde 

para todos? Combater as desigualdades”..

13ª Assembleia Geral da GARD 
decorreu em Pequim   

Decorreu em Pequim, de 25 a 27 de outubro 

passados, a 13ª Assembleia Geral da GARD - Global 

Alliance Against Respiratory Diseases. 

Cláudia Conceição do IHMT, em conjunto com 

Paulo Camargos do Brasil, coordenam a rede GARD-

-CPLP (http://gard-cplp.ihmt.unl.pt), que tem como 

missão reduzir a carga global das Doenças Respira-

tórias Crónicas no mundo. 

Cláudia Conceição foi eleita para o “Planning 

group” da GARD internacional (https://gard-brea-

thefreely.org) para o período 2019-2021.

Quem desejar receber notícias desta rede pode 

participar numa mailing list, bastando solicitar ins-

crição para: gard-cplp@ihmt.unl.pt.

Tiago Correia visita Universidades 
inglesas na área das Humanidades 
Médicas
O professor Tiago Correia, da Unidade de Ensino e 

Investigação (UEI) Saúde Pública Internacional e 

Bioestatística, visitou diversas universidades inglesas 

(Birkbeck College, University College of London, 

University of Exeter, University of Leeds, University 

of Bristol, Imperial College e King’s College) com o 

objetivo de conhecer os programas de ensino e 

investigação na área das Humanidades Médicas. 

A missão insere-se num projeto financiado pela 

FCT e um dos novos objetivos passa por refletir a 

potencialidade desta área em países de baixa renda..

Projecto INFACT e Saúde Digital do 
IHMT presente na 12ª European Public 
Health Conference
O investigador e docente Luís Lapão e o investigador 

do projeto André Beja participaram nos trabalhos 

da 12ª European Public Health Conference, tendo 

apresentado comunicações orais na área dos 

sistemas de informação em saúde e participado nos 

Workshops “Joint Action on Health Information” e  

“Bridging the Gap in Digital Public Health in Europe”. 

Dentro desta temática foram ainda realizadas por 

duas doutorandas do IHMT uma apresentação oral 

(Andrea Gaspar) e exibido um póster (Mélanie Maia).

A conferência decorreu em Marselha entre 

20 e 23 de novembro, sob o lema “Building 

Bridges for Solidarity and Public Health” e reuniu 

cerca de 2400 participantes de todo o mundo.
.
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João Pinto participa em workshop 
europeu sobre resistência aos inseticidas

O diretor da Unidade de Parasitologia Médica do 

IHMT João Pinto esteve no Instituto de Pesquisa para 

o Desenvolvimento, em Montpellier, França, para par-

ticipar no primeiro “European workshop on testing 

procedures for monitoring and managing insectici-

de resistance in invasive mosquitoes”, organizado em 

colaboração com a Organização Mundial de Saúde. A 

iniciativa, que visou fortalecer as capacidades de acom-

panhamento da resistência aos inseticidas, teve lugar 

de 18 a 22 de novembro.  .

Apresentação pública de projetos 
internos e de capacitação 

A sessão do Global Health and Tropical Medicina 

(GHTM) intitulada "Internal and Capacity Building Pro-

jects" decorreu a 28 de novembro para dar a conhecer 

os resultados de projetos internos e de capacitação a 

decorrer no âmbito daquele centro de investigação. A 

abertura contou com as palavras do diretor do IHMT 

Filomeno Fortes, do subdiretor Miguel Viveiros e do 

professor Henrique Silveira, que elogiaram os traba-

lhos de investigação que têm sido realizado pelos in-

vestigadores do GHTM..

Gabriela Santos-Gomes e Sofia Cortes 
na reunião da Sociedade Brasileira de 
Protozoologia

A professora Gabriela Santos-Gomes e a investiga-

dora Sofia Cortes, membros da Unidade de Ensino e 

Investigação (UEI) de Parasitologia Médica, participa-

ram na XXXV Reunião Anual da Sociedade Brasileira 

de Protozoologia, que decorreu de 4 a 6 de novembro 

em Caxambu, Minas Gerais, Brasil. Na referida reunião, 

Gabriela Santos-Gomes apresentou uma comunicação 

como oradora convidada subordinada ao  tema “Leish-

mania parasites take advantage of front line innate im-

munity to establish a longlasting infection in mammals”. 

Sofia Cortes - que recebeu um “Travel Award” pela apre-

sentação do seu trabalho - efetuou uma comunicação 

intitulada “In vitro activity and mode of action of new 

endoperoxides against Leishmania”..

Resistência antimicrobiana debatida em 
sessão especial GHTM

Para assinalar a Semana Europeia dos Antibióticos 

e o Dia Europeu do Antibiótico, o centro de investiga-

ção Global Health and Tropical Medicine (GHTM) pro-

moveu uma sessão especial: a terceira edição do GHTM 

Antimicrobial Resistance Awareness Day, que decorreu 

a 21 de novembro, no IHMT. A iniciativa, que contou 

com mais de 65 participantes, teve como objetivo co-

nhecer trabalhos nesta área e servir de plataforma de 

discussão para iniciativas futuras que contribuam para 

o combate à resistência aos fármacos e contou pela 

primeira vez com uma sessão para apresentação dos 

trabalhos dos alunos do IHMT. O evento foi organizado 

pela professora da Unidade de Microbiologia Médica 

Isabel Couto e pela investigadora Sofia Santos Costa..
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Falecimento de Manuela Monteiro Gaspar
A Direção do IHMT informa que no dia 6 de novembro 

de 2019 faleceu Manuela Monteiro Gaspar, coordenado-

ra da DGRH deste instituto. Recordamos Manuela Gaspar 

como uma pessoa dinâmica e trabalhadora durante o pe-

ríodo que trabalhou no IHMT, entre 1997 e 2005, data em 

que se reformou..

Paula Saraiva participa em Programa de 
Literacia em Saúde

Paula Saraiva do CGCI - Centro de Gestão de Informação e 

Conhecimento do IHMT participou de 13 a 15 de novembro 

no programa de Literacia em Saúde que decorreu na Biblio-

teca de Ciências da Saúde da Universidade de Coimbra onde 

foram aprofundadas temáticas relacionadas com os recursos 

e ferramentas de análise bibliométrica de apoio à investiga-

ção e à docência, pesquisa científica, vocabulário controlado 

e novos gestores de referências bibliográficas (Mendeley)..

Luís Tavira participa em programa de 
interação entre Bibliotecas Universitárias

Luis Tavira do CGIC participou, nos dias 7 e 8 de novembro, 

no programa de interação entre Bibliotecas Universitárias so-

bre acesso aberto que decorreu nos Serviços de Documenta-

ção da Universidade do Minho. 
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DATA: 1946

DIMENSÕES: 

A.81,50cm X L.61cm

INVENTÁRIO 

MUSEU: IHMT.0000751

Cartaz com impressão policromática, em papel co-
lado sobre cartão. 

Integra uma coleção de 12 cartazes árabes, relati-
vos a higiene e cuidados básicos de saúde, com predo-
minância de patologias tropicais.

Alusivo à malária, a imagem representa um mos-
quito a picar uma mão.

Os textos, em árabe, referem: no canto superior 
esquerdo – “Ministério da Saúde Pública / Serviço de 
Saúde Social / Departamento de Promoção da Saúde”; 
à esquerda do mosquito, numa linha – “Assim ficará in-
fetado pela malária”; a toda a largura, em duas linhas 
junto ao bordo inferior, - “Se matar os mosquitos, evita 
a doença e luta contra as causas de morte”, no canto 
inferior direito a identificação do autor e data: “Mofid 
Jaid / 1946”. JLD

 

Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Cartaz árabe sobre a Malária 
1958
   


