
1 
 

 

  

09h30 Abertura | Filomena Pereira – Subdirectora, Paulo Almeida – Presidente do Conselho Científico 

 Mesa 1 | Moderadores: Henrique Silveira e Ana Abecassis 

09h40 Are we interconnected? A qualitative study on the role and perception of different actors on 
malaria social behaviour change interventions in rural Mozambique. 
Liliana de Sousa Pinto| Doutoramento em Saúde Internacional 

10h00 Literacia em saúde na população angolana: análise do inquérito de indicadores múltiplos e de 
saúde de 2015/2016. 
Neida Ramos | Doutoramento em Doenças Tropicais e Saúde Global 

10h20 Leishmaniose canina: iniciação da resposta imunitária por células dendríticas derivadas de 
monócitos caninos. 
Ana Valério Bolas | Doutoramento em Ciências Biomédicas 

10h40 Planeamento em Saúde sustentável em Portugal: perceções sobre a sua aceitabilidade, capacitação, 
recursos e exequibilidade, em 2019. 
Ana Cristina Garcia | Doutoramento em Saúde Internacional 

11h00 Intervalo (30 min) 

11h30 Sessão de Pósteres 1 | Moderadores: Maria Rosário Martins e João Piedade 

 O impacto da migração no desenvolvimento de dificuldades emocionais e comportamentais nas 
crianças - um estudo quantitativo no concelho da Amadora. | Zelia Muggli | DSI 

 Avaliação da exposição de gatos domésticos a picadas de Phlebotomus perniciosus e sua associação 
com a infeção por Leishmania. | André Pereira | DCB 

 Biomarcadores e moduladores genéticos da Anemia Falciforme numa coorte de crianças angolanas. 
| Brígida Santos | DGHDI 

 Pharmaceutical services for diabetes in the European Union: provision guidelines and monitoring. | 
Angela Pizarro | DSI 

 Standardization of an extracellular vesicles research checklist in Medical Parasitology. | Áurea 
Gabriel | DCB 
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Um olhar sobre a ajuda externa ao desenvolvimento na área da saúde materna na Guiné-Bissau de 
2000 a 2018. | Anaxore Casimiro | DDTSG 

Antimalarial Resistance in Mozambique: Characterization of molecular markers and assessment of 
susceptibility to Plasmodium falciparum. | Clemente da Silva | DCB 

Como usar a eHealth para melhorar a prestação de cuidados médicos a idosos com distúrbios do 
equilíbrio? | Andréa Gaspar | DSI 

Leptina sérica e desnutrição em crianças com malaria grave internadas no Hospital Central de 
Maputo em Moçambique. | Valéria Chicamba | DDTSG 

Epitope mapping in the direction of anti-tick vaccine development. | Joana Couto | DCB 

12h30 Intervalo para Almoço 

Mesa 2 | Moderadores: Gabriela Santos-Gomes e Jorge Seixas 

14h00 Role of Muscle in Spondyloarthritis. 
Atlas Sardoo | Doutoramento em Genética Humana e Doenças Infecciosas 

14h20 Dispersão espaciotemporal de flavivírus específicos de insetos explorando o uso da sequência 
codificante da RNA polimerase. 
Paulo Morais| Doutoramento em Ciências Biomédicas 

14h40 Prática Avançada de Enfermagem em Portugal – Uma análise da Aceitabilidade. 
Patrícia Nunes | Doutoramento em Saúde Internacional 

15h00 Resistência aos antibióticos em Staphylococcus pseudintermedius responsáveis por infeções de pele 
e dos tecidos moles em animais de companhia. 
Catarina Morais | Doutoramento em Ciências Biomédicas 

15h20 Intervalo (30 min) 

15h50 Sessão de Pósteres 2 | Moderadores: Isabel Maurício e Ana Armada 

Estado de saúde e excesso de peso segundo o país de nascimento dos participantes adultos no 
Inquérito Nacional de Saúde 2019 (Portugal). | Daniela Alves | DSI 

As proteínas proibitinas e serina-carboxipeptidases atuam no processo de infeção e multiplicação 
da bactéria Ehrlichia canis em células de carraça. | Joana Ferrolho | DCB 

What is the impact of the weather conditions on Leptospira spp. dissemination among freshwaters? 
A study from two districts of Portugal. |Maria Fernandes | DDTSG 

Determinants of full immunization in children aged 12-23 months: a secondary analysis of the 1997-
2015 Mozambican Surveys. | Marta Cassocera | DSI 

Caracterização molecular de Staphylococcus aureus isolados em hemoculturas de crianças no 
Hospital Distrital de Manhiça (HDM), Moçambique, 2001 – 2019. | Marcelino Garrine | DCB 

Organização da atividade médica em Portugal: revisão da literatura. | Mário Bernardino| DSI 

Deteção de enteroparasitas e caracterização genética de Cryptosporidium spp. e Giardia duodenalis 
em crianças até aos 14 anos, com diarreia, em Moçambique. | Ofélia Nhambirre | DCB 

A mobilidade dos profissionais de saúde em países da União Europeia e seus efeitos no 
desempenho dos serviços de saúde. | Paula Caldinhas | DSI 

Mannitol Salt Agar Auris: a useful medium for differentiating Candida auris. | Teresa Nascimento | 
DCB 

Strategies for successful provision of cotrimoxazole preventive treatment for patients with HIV: 
Qualitative research from Maputo Province, Mozambique. | Pia Muller | DSI 

16h50 Intervalo (10 min) 

17h00 Mensagem do Diretor do IHMT NOVA | Professor Doutor Filomeno Fortes 

Conferência | Uma breve reflexão sobre os impactos da COVID-19 na vida académica
Professor Doutor Fernando Cupertino | Membro do Conselho do Instituto de Higiene e Medicina 
Tropical 




