
 

Literacia e comportamentos em saúde 
no masculino: o género importa!

Ser-se homem – e mulher – condiciona a literacia 

em saúde e a procura de cuidados. Esta é a principal 

ideia da conferência intitulada Literacia em Saúde 

e Acesso aos Cuidados de Saúde nos Homens: De-

safios e Oportunidades para a Saúde Global, que 

se realizou no IHMT no dia 11 de fevereiro . Leia o 

artigo do professor da Unidade de Saúde Pública e 

Internacional, Tiago Correia, em https://www.ihmt.

unl.pt/..

IHMT recebe 2ª Conferência Anual da 
Rede AIM COST  

Nos dias 12 e 13 de fevereiro, o IHMT foi o an-

fitriâo da 2ª Conferência Anual da Rede COST Ae-

des Invasive Mosquitoes (AIM-COST), um evento 

internacional que teve como objetivo “debater as 

ameaças relacionadas com a proliferação de doen-

ças transmitidas por mosquitos invasores na Europa 

e a forma de as evitar”. A iniciativa contou com 130 

partticipantes e permitiu que mais de 50 investiga-

dores acompanhassem o evento em direto através 

da Internet..

Comissão de Resposta à Epidemia do 
Coronavírus (Covid-19)  

O IHMT formou uma Comissão de Resposta à Epi-

demia do Coronavírus para se preparar para todas as 

eventualidades que possam surgir e para esclarecer 

sobre as principais precauções que devem ser toma-

das para evitar a doença. A comissão é coordenada 

pelo subdiretor, Miguel Viveiros, e composta por Fi-

lomena Pereira, Ana Abecasis, Abílio Antunes, Celso 

Cunha, Dinora Lopes, Isabel Craveiro, Jaime Nina, 

João Pinto, Jorge Seixas e Teresa Pires..
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História Evolutiva da Tuberculose 
Multirresistente em Portugal Revelada 
Através da Análise Genómica de 
Estirpes Clínicas

Aquele que é à data o maior estudo acerca da 

emergência e disseminação da tuberculose multir-

resistente em Portugal aponta para a sua emergên-

cia nos anos 70, através de duas estirpes distintas 

que permanecem em circulação até aos dias de 

hoje, e de uma trajetória evolutiva marcada pela 

acumulação de resistência a diversos antibacilares. 

O novo estudo, que conta com com a participação 

dos investigadores do IHMT Miguel Viveiros, Isabel 

Couto e Diana Machado foi publicado, em fevereiro, 

na revista científica Nature–Scientific Reports: 

https://go.nature.com/2TmkplO.

Dieta artificial para mosquitos 
comunicada em vídeo 
O professor da Unidade de Parasitologia Médica 

do IHMT, Henrique Silveira, e a investigadora 

Joana Marques, são os porta-vozes de um vídeo 

produzido com o objetivo de divulgar o trabalho 

que desenvolvem sobre a formulação de uma dieta 

artifical para mosquitos. Veja o vídeo aqui: https://

www.jove.com/video/60144/a-blood-free-diet-to-

rear-anopheline-mosquitoes.

Diana Machado participa no II Simpósio 
de Investigação em Tuberculose e 
Micobactérias Não Tuberculosas em 
Portugal 

No dia 31 de janeiro o auditório Maria Odette San-

tos-Ferreira, da Faculdade de Farmácia da Universida-

de de Lisboa (FFUL), foi palco do simpósio dedicado 

à Investigação em Tuberculose e Micobactérias Não 

Tuberculosas em Portugal.  Diana Machado, investiga-

dora da Unidade de Microbiologia Clínica do IHMT, foi 

uma das palestrantes do evento que discutiu “os aspe-

tos mais atuais na área das micobactérias”. .

Pró-reitora da Universidade NOVA 
debate estratégias de comunicação no 
IHMT

No dia 20 de fevereiro realizou-se mais uma ses-

são das “Quintas Pedagógicas”, desta vez para dar a 

conhecer as iniciativas que a Universidade NOVA de 

Lisboa está a promover no âmbito da formação pe-

dagógica de professores. A iniciativa contou com a 

presença da Pró-Reitora Patrícia Rosado Pinto, coor-

denadora da Gabinete de Desenvolvimento Profis-

sional dos Docentes da NOVA, onde é responsável 

pela oferta de formação pedagógica, e do diretor da 

Unidade de Microbiologia Médica, Celso Cunha, que 

falou da sua experiência de participação no Progra-

ma de Interobservação da NOVA (PIN)..
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Visita do Núcleo de Biologia Celular e 
Molecular da FCT/NOVA ao Museu

Integrados no programa das Jornadas do Núcleo 

de Biologia Celular e Molecular (JorTec) da Faculda-

de de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 

de Lisboa, o museu recebeu no dia 10 de Fevereiro 

um grupo de alunos que visitaram as exposições 

permanentes, a entomoteca e a exposição temporá-

ria : “Mosquitos: Investigação, Prevenção e Ensino”. .

Curso de Formação Básica em 
Primeiros Socorros no IHMT  

O curso de Formação Básica em Primeiros Socor-

ros decorreu no IHMT, nos dias 11 e 12 de fevereiro, 

contando com a colaboração da Escola do Serviço 

de Saúde Militar como entidade formadora..

3IHMT Boletim informativo | Nº 98 | 02.2020

Caixa metálica, cromada, para esterilização de 
seringas, agulhas e outro material médico de pe-
quenas dimensões. Foi provavelmente utilizada 
pelo serviço de vacinação do Instituto de Medicina 
Tropical. 

Na tampa, uma válvula de rosca permite con-
trolar a saída do vapor. Nas pegas e nos pés o iso-
lamento é feito por componentes de baquelite. A 
caixa tem ainda a particularidade de ter acoplado e 
solidário, na parte inferior, um sistema elétrico para 
o aquecimento, pouco frequente em caixas de es-
terilização. 

Uma etiqueta metálica caracteriza a peça e o 
sistema elétrico:  PASTEUR  /  Volts: 110   Amp.: 2  /  
Typo: EEEMH16   Nº 3079. Inscrito à mão o nº 1937, 
corresponde ao inventário da época. JLD

 

Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Caixa para esterilização
   

DATA: c.1950 / 60 

DIMENSÕES

A.12 cm X C 19 cm X L.8 cm

INVENTÁRIO

    MUSEU: 

IHMT.0000797 


