
 

O que sabemos sobre a COVID-19
A série #1 do ciclo de webinares “O que sabemos 

sobre a COVID-19”, organizada pelo Instituto 

de Higiene e Medicina Tropical (IHMT NOVA) e 

a  Associação Portuguesa de Administradores 

Hospitalares (APAH), está a chegar ao fim, mas a 

série #2 está já a ser preparada com o tema “Como 

reorganizar os sistemas de saúde na era COVID-19“. 

As sessões online têm contado com uma ampla 

participação de profissionais de saúde, alunos, 

professores e do público em geral. Centenas de 

pessoas colocam, todas as semanas (à sexta-feira), 

questões aos especialistas sobre temas como “O 

Vírus e as suas Especificidades”,  “Viver em Segurança 

com a COVID-19”  ou a origem e desenvolvimento da 

pandemia na Europa, Ásia e África. A afluência aos 

encontros online, que acontecem com o apoio do 

Centro de Ciência LP e da Comunidade Médica de 

Língua Portuguesa, tem sido tão elevada que algumas 

das perguntas são respondidas offline e publicadas 

no Centro de Informação COVID-360 (https://www.

ihmt.unl.pt/centro-de-informacao-covid-360/) na 

área denominada Perguntas & Respostas. 

Para dia 19 e 26 de junho estão previstos dois 

webinares especiais dedicados à diplomacia na era 

COVID-19, o primeiro para debater os impactos e 

desafios relativos à dinâmica na diplomacia global e 

o segundo para refletir os desafios à investigação e 

cooperação na África Lusófona..

IHMT NOVA nos media
A presença dos especialistas do IHMT NOVA nos 

jornais, rádio e televisão (https://www.ihmt.unl.pt/

ihmt-nova-nos-media/) para esclarecer como en-

frentar a pandemia COVID-19 tem sido uma constan-

te não apenas nos meios de comunicação nacionais, 

como também nos meios internacionais, por exem-

plo nos jornais The Guardian, The Telegraph, El País, 

Voz da Galiza, Jornal de Angola, Televisão Pública de 

Angola, entre outros. O número de pessoas que pro-

cura informação no site do IHMT também continua 

sempre a crescer, com 148 mil pageviews em maio 

em comparação com as 112 mil de abril. Atingimos 

mais um recorde e estamos de parabéns..

Candidaturas aos doutoramentos do 
IHMT NOVA abertas

As candidaturas aos doutoramentos em Ciências 

Biomédicas, Doenças Tropicais e Saúde Global, Saú-

de Internacional e Medicina Tropical, do IHMT NOVA, 

localizado em Lisboa, estão abertas até ao dia 22 de 

junho. Pode também candidatar-se ao mestrado em 

Microbiologia Médica até 22 julho. Saiba mais em 

www.ihmt.unl.pt.
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Resposta à pandemia de Covid-19 num 
contexto de desigualdades sociais em 
saúde

O projeto “Resposta à pandemia de Covid-19 num 

contexto de desigualdades sociais em saúde: um es-

tudo transversal na população nativa e imigrante da 

Amadora” tem como objetivo “analisar as dinâmicas 

socioeconómicas da população imigrante em Portu-

gal e identificar as dificuldades no acesso aos cuida-

dos de saúde destas famílias” em época de pandemia 

por COVID-19.

De acordo com a investigadora principal do estu-

do, “a COVID-19 está a expor de forma impiedosa as 

desigualdades em saúde existentes e persistentes na 

nossa sociedade”, o que torna essencial que os siste-

mas de saúde estejam preparados “para as necessi-

dades decorrentes das transformações económicas e 

sociais causadas pela pandemia”, afirma a professora 

do IHMT NOVA Maria do Rosário Martins..

COVID-19: Investigação vai estudar 
efeitos da BCG no absentismo dos 
profissionais de saúde nos PALOP

Uma investigação liderada pelo Instituto de Hi-

giene e Medicina Tropical e pela Universidade do Sul 

da Dinamarca vai estudar os efeitos da vacina BCG na 

redução do absentismo dos profissionais de saúde 

em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique duran-

te a pandemia de COVID-19. O projeto será coorde-

nado pelos professores Paulo Ferrinho, Inês Fronteira 

e Christine Benn. O projeto, intitulado “BCG vaccine 

to enhance non-specific protection of health care 

workers during the COVID-19 pandemic. A multicen-

tre randomised controlled trial”, será financiado pelo 

Fundo para a Investigação sobre a COVID-19 na área 

Subsaariana da European and Developing Countries 

Clinical Trials Partnership (EDCTP).

COVID-19: Kamal Mansinho e Ricardo 
Parreira participam no webinar da Learn 
4Moz

Os professores do IHMT NOVA Kamal Mansinho 

e Ricardo Parreira participaram no tema#10 “Factos 

e Mitos: o HIV, a Malária e o clima são protectores” 

dos Webinares COVID-19 Learn 4Moz - Aprende 

Mais Sobre a Saúde de Moçambique.  Com esta 

sessão online chega ao fim mais um mês de troca de 

conhecimento e de partilha. Foram 11 webinars (10 

+ 1 especial de dentária) que aconteceram às terças e 

quintas-feiras..

IHMT NOVA desenvolve plataforma 
digital de apoio aos doentes crónicos e 
de COVID-19

O projeto “PrimaryCare @COVID-19: Digital Pla-

tform for Supporting Chronic Patients and COVID-19 

consultations and Monitoring in Primary Care” tem 

como objetivo a criação de uma plataforma digital ao 

nível dos cuidados de saúde primários para apoiar e 

monitorizar doentes crónicos, bem como apoiar na 

resposta ao nível das consultas e monitorização de 

doentes com COVID-19 (ou outras doenças infeccio-

sas). O projecto é liderado pelo Professor do IHMT 

NOVA, Luís Lapão..
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Grupo de Trabalho publica 
Recomendações para as Bibliotecas do 
Ensino Superior de Portugal 2020-2022

Paula Saraiva (IHMT/CGIC) participou como co-

-autora no Grupo de Trabalho que elaborou as 12 re-

comendações para as Bibliotecas do Ensino Superior 

de Portugal (2020-2022) que visam propor eixos de 

intervenção prioritários no sentido de se estabele-

cerem estratégias e planos de ação efetiva a curto e 

médio prazo para estas Bibliotecas, mobilizando os 

seus bibliotecários e respetivas tutelas para objetivos 

comuns, oportunidades de inovação e práticas de 

atualização, que adicionem valor a estas estruturas 

nas instituições de Ensino Superior e de investigação 

onde se inserem. As Recomendações destinam-se a 

ser divulgadas a todas as bibliotecas de ensino su-

perior nacionais e também às tutelas centrando-se 

em quatro eixos fundamentais: i) Apoio ao ensino 

e aprendizagem, ii) Apoio à investigação, iii) Desen-

volvimento profissional e organizacional, iv) Redes, 

cultura e património. A publicação integral pode ser 

consultada no repositório científico ZENODO: http://

doi.org/10.5281/zenodo.3841363.

Quando o mundo desafia os cientistas a 
comunicar

O GHTM/IHMT convida para a GHTM Sessions que 

se realiza dia 23 de junho de 2020, pelas 11h00, com 

o título “Quando o mundo desafia os cientistas a co-

municar”, a proferir por Ana Sanchez (ITQB-NOVA). 

Saiba mais no site do IHMT (área agenda): https://

www.ihmt.unl.pt/events/.
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A 8 de Maio de 1980 – celebram-se agora 40 anos - a 
33ª Assembleia da Organização Mundial da Saúde decla-
rou extinta a varíola, oficializando um facto que se verifi-
cava desde 1977, culminando assim a campanha de vaci-
nação iniciada 10 anos antes sob a égide da OMS. 

Pela primeira vez na História da Humanidade era pas-
sada “certidão de óbito” a uma doença, uma virose que 
ao longo dos séculos tinha devastado a humanidade em 
todos os Continentes, com a ocorrência de epidemias 
altamente mortíferas, algumas delas de enormes conse-
quências políticas, que raramente são referidas: o declí-
nio do Império Romano que levou à construção de uma 
nova geopolítica europeia, ou a extinção dos Impérios 
Inca e Asteca, que permitiu a hegemonia colonial espa-
nhola na América Central e do Sul.

A varíola, com origem remota provavelmente no sub-
continente indiano, passou daí para a China e alastrou na 
Ásia. O seu incremento na Europa coincidiu com o au-
mento do intercâmbio humano resultante da intensifica-
ção das rotas comerciais, nomeadamente a rota da seda. 
Para as Américas viajou com os marinheiros da expansão 
marítima ibérica. 

O cartaz árabe que é a nossa “peça do mês” foi uma 
das estratégias usadas no combate contra a varíola e 
complementa as “peças do mês” do IHMT de Maio de 
2017 e de Abril 2020, das mesmas temáticas – varíola e 
campanhas de vacinação.

O cartaz integra uma coleção de outros 11 cartazes da 
mesma proveniência, abordando todos eles assuntos de 
profilaxia, de higiene e saúde pública. Leia o texto com-
pleto: https://www.ihmt.unl.pt/category/peca-do-mes/

Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Campanha de Vacinação Contra a 
Varíola – Cartaz Árabe

      DATA: 1946  

  DIMENSÕES: 

  A.82,50cm X L.62cm 

  INVENTÁRIO 

  MUSEU: 

  IHMT.00001696


