
 

Jornadas Científicas do IHMT recebem 
ministros da Saúde dos PALOP

A ministra da Saúde de Angola, Sílvia Lutucuta, o 

ministro da Saúde de São Tomé e Príncipe, Edgar Ne-

ves, e a ministra da Saúde da Guiné Bissau, Magda Ro-

balo, estiveram presentes na sessão solene de encer-

ramento das X Jornadas Científicas, que decorreram a 

12 de dezembro, no IHMT. Os governantes salientaram 

a importância de unir esforços para combater as epi-

demias mundiais e de formar quadros especializados 

na área da saúde tropical e global. 

A cerimónia contou também com a intervenção do 

diretor do IHMT, Filomeno Fortes, do vice-presidente 

da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), José 

Paulo Esperança e de Horácio Arruda, membro exter-

no do Conselho do Instituto. Ao longo do dia, os alu-

nos de doutoramento do IHMT fizeram apresentações 

orais dos seus trabalhos de investigação e mostraram 

os posters relativos aos seus trabalhos científicos. 

IHMT lidera novo centro internacional de 
referência da UNESCO 

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Supe-

rior, a Fundação para a Ciência e Tecnologia e o Instituto 

de Higiene e Medicina Tropical, da Universidade Nova 

de Lisboa, assinaram no dia 9 de dezembro um proto-

colo para a implementação de um novo Centro Inter-

nacional de Referência da UNESCO para a investigação 

e formação avançada. A iniciativa surge no âmbito da 

“Iniciativa Conhecimento para o Desenvolvimento – 

IkfD” com o objetivo de desenvolver capacidades cien-

tíficas de alto nível, partilhar conhecimentos, contribuir 

para a investigação e ensino, abrangendo áreas como a 

saúde, ciências biomédicas, mas também engenharia, 

ambiente, biodiversidade, entre outras.

“O programa, que terá sede no IHMT e funcionará 

em rede, tem como objetivo formar 80 novos doutores 

por ano. No prazo de uma década estamos a pensar for-

mar 800 novos doutores oriundos de países africanos 

de língua portuguesa, numa iniciativa financiada pela 

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT)”, afirmou 

na cerimónia o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, Manuel Heitor..

Confira mais imagens sobre as X Jornadas Científicas 

publicadas online em:  https://www.ihmt.unl.pt/galeria-

-de-imagens-das-x-jornadas-cientificas-do-ihmt/.
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Investigadora Maria Luísa Vieira toma 
posse como membro do Conselho do 
IHMT 
A investigadora Maria Luísa Vieira tomou posse 

como membro do Conselho do Instituto no dia 13 de 

dezembro. É licenciada em Biologia (ramo científico), 

pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

e também em Anatomia Patológica, Citológica e 

Tanatológica pela Escola Técnica dos Serviços de 

Saúde de Lisboa [atual Escola Superior de Tecnologia 

da Saúda de Lisboa (ESTeSL)] e Faculdade de Ciências 

Médicas (FCM) da UNL. Possui o grau de Mestre em 

Parasitologia Médica e o Doutoramento em Ciências 

Biomédicas, especialidade (Microbiologia), pelo IHMT 

NOVA..

Ministro da Saúde de São Tomé e 
Príncipe visita IHMT 
O ministro da Saúde de São Tomé e Príncipe, 

Edgar Neves, foi recebido pelo diretor do IHMT, 

Filomeno Fortes, e pela responsável pelo Gabinete 

de Cooperação e Relações Internacionais, Deolinda 

Cruz no dia 10 de dezembro para estreitar relações e 

debater eventuais parcerias..

ASPHER fica a conhecer mais de perto 
área da saúde pública no IHMT 
O grupo de trabalho da ASPHER – The Association 

of Schools of Public Health in the European Region 

(Jonh Middleton, Katarzina Czabanowska, Lore 

Leighton, Selena Gray e Henrique Barros) visitou, a 

19 de dezembro, o IHMT com o objetivo de ficar a 

conhecer o trabalho desenvolvido na área da Saúde 

Pública. A subdiretora do IHMT, Filomena Martins 

Pereira, apresentou as várias áreas de intervenção 

do instituto que se constitui como uma referência 

não só na medicina tropical, como também na área 

da saúde pública global. Por sua vez, a diretora 

da Unidade de Saúde Pública Internacional e 

Bioestatística, Ana Abecasis, explicou os vários 

projetos de investigação a decorrer no IHMT, 

salientando que entre 2014-2018 estiveram em 

desenvolvimento 47 projetos, dos quais 40% são 

de âmbito internacional. A professora da unidade 

de Saúde Pública Internacional e Bioestatística, 

Inês Fronteira, deu a conhecer a área de ensino, 

salientando a vocação internacional do IHMT..

NOVA assina memorandos de 
entendimento com universidades 
angolanas

A Universidade NOVA assinou, em cerimónia a 

decorrer a 9 de dezembro na Aula Magna do IHMT, 

memorandos de entendimento com as universida-

des de Katyavala Bwila (Benguela) e José Eduardo 

dos Santos (Huambo), representadas pelos reitores 

Albano Ferreira e Cristóvão Simões, respetivamen-

te.  O reitor da NOVA, João Sàágua, realçou a impor-

tância de estabelecer “parcerias sólidas e duradou-

ras com entidades de reconhecida idoneidade e 

capacidade técnica” com vista a “servir a sociedade 

global e os países africanos de língua portuguesa 

com o melhor e mais relevante conhecimento dis-

ponível nas nossas instituições” ..
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Festa de Natal do IHMT com muita 
animação
A festa de Natal do IHMT aconteceu no dia 20 

de dezembro na villa Libânia, em Queluz, com 

muita alegria e animação. O evento contou 

com a habitual visita do Pai Natal que distribuiu 

presentes pelos mais novos e com a atuação 

de atores improvisados do elenco do IHMT que 

vestiram a pele de  marinheiros, hawaianas e até 

do Trump e Shrek em atuações com música e 

dança que provocaram gargalhadas na plateia..

Fado e guitarra portuguesa no IHMT
No dia 3 de dezembro ouviu-se cantar o fado 

pela voz da investigadora Teresa Nazareth 

acompanhada pelos sons da guitarra portuguesa 

de Pedro Ferreira, que para além de investigador 

é músico e um verdadeiro contador de histórias. 

Os aplausos ouviram-se na sala Cambournac com 

lotação esgotada. 

A iniciativa decorreu no âmbito da Tropicália, que 

acontece  todos  os  meses  no   IHMT e  tem  como  

objetivo estimular a partilha de experiências como 

talentos, viagens, fotografias, livros, histórias, entre 

outras ideias. A próxima sessão será já em 2020 e 

terá como tema a Índia..
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A aceleração centrifuga, utilizada para separar os diversos com-

ponentes de uma substância em estratos de densidades diferentes, é 

um processo antigo que, segundo alguns autores, remonta aos séculos 

XV-XVI. Contudo, foi a partir do século XIX que a técnica mais se expan-

diu, inicialmente utilizada para o leite e relacionada com as industrias 

de laticínios.

Em 1864, o alemão Antonin Prandtl (1842-1909) aplicou sistemati-

camente a centrifugação para desnatar o leite. Destinada ao comércio, 

a máquina centrifugadora, manual, da família Prandtl, esteve patente 

na Exposição Mundial de Frankfurt, em 1875. Por essa época, em 1869, 

já o suíço J. Friedrich Miescher (1844 -1895) utilizara pela primeira vez 

a força centrifuga como técnica laboratorial de biologia, usando-a para 

separar os organitos celulares, num processo que seria fundamental 

para identificar os ácidos nucleicos. Em 1912 apareceu a primeira cen-

trifugadora elétrica, o que permitiu ao sueco Theodor Svedberg (1884-

1971) desenvolver a ultracentrifugação que, com os trabalhos de quí-

mica dos coloides, viria a receber o Prémio Nobel da Química, em 1926.

A técnica da centrifugação não parou de se desenvolver: incre-

mentou-se a velocidade, conjugou-se com o frio e diferentes tempera-

turas, com pressões variáveis, com o vácuo e associaram-se filtros que 

permitiram isolar vírus. Adaptou-se-lhes o controlo por microproces-

sadores. 

Mesmo a energia atómica deve à centrifugação o seu desenvol-

vimento: Em 1950 o austro - alemão Gernot Zippe (1917-2008), com 

um grupo de outros cientistas internados num campo de prisioneiros 

da União Soviética, desenvolvem uma máquina de centrifugação que, 

além da velocidade elevadíssima utiliza o calor e campos magnéticos, 

para o enriquecimento e colheita do urânio - 235. Libertado em 1956, 

Zippe replicou a sua centrifugadora na Universidade de Virginia – EUA. 

As centrifugadoras são equipamentos essenciais em qualquer la-

boratório, necessárias para executar desde o simples hematócrito até 

às análises mais complexas. 

O exemplar que constitui a “Peça do Mês” é uma centrifugadora 

manual, portátil, para quatro tubos, que se fixa numa bancada. Foi uti-

lizada nas campanhas do Instituto de Medicina Tropical.

Não possui qualquer elemento que permita identificar o seu fabri-

cante e a data, mas assemelha-se às centrifugadoras manuais, utiliza-

das até meados do séc. XX. JLD

Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Centrifugadora Manual, Portátil 
   

Data

c. 1940

Dimensões

A.33cm X L.15cm 

Inventário

Museu: IHMT.0000588


