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COMISSÃO DE ÉTICA DO INSTITUTO DE HIGIENE E MEDICINA TROPICAL  

DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

Ata da 8ª Reunião 

14 de abril de 2021 

Aprovada na reunião de 12 de maio 

 

Aos catorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, pelas nove horas e trinta minutos, reuniu 

por videoconferência a Comissão de Ética do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade 

NOVA de Lisboa (CEIHMT NOVA), tendo a reunião sido presidida pela Presidente da CEIHMT NOVA, 

Cláudia Conceição, que convocou esta reunião. 

 

Estiveram presentes os seguintes membros: Helena Pereira de Melo; Isabel Craveiro; João Lavinha, e 

Maria Luísa Vieira. 

Estiveram igualmente presentes, na qualidade de Observadoras, Lígia Saraiva e Raquel Sá-Leão, do 

ITQB NOVA. 

Dinora Lopes e Carla Maia não estiveram presentes na reunião, tendo justificando a sua ausência.  

A reunião foi secretariada por Marília Fidalgo. 

 

A Presidente fez a abertura da reunião, cumprimentou os presentes e verificou a existência de 

quórum. 

 

 

• Aprovação da ata da última reunião  

 

Ata aprovada com a abstenção de Maria Luisa Vieira, por não ter estado presente na reunião a que a 

mesma se refere.  
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• Pareceres – Discussão e votação dos pareceres dos projetos de investigação  

 

1. Título do projeto: “Coleções de agentes infeciosos de áreas endémicas tropicais para aplicações 

prospetivas” 

Investigadora principal: Ana Paula Arez 

Os membros e as Observadoras da CEIHMT NOVA, deliberaram, por unanimidade atribuir um parecer 

favorável provisório, pendente da incorporação de uma frase referente ao consentimento de material 

biológico para estudos genéticos e estabelecimento de culturas celulares. 

 

No âmbito da discussão deste projeto foi observada a página web do IHMT NOVA referente ao 

Biobanco onde é referido, na parte “Depósito/Reposição de Amostras”, que o primeiro passo é a 

avaliação da CEIHMT NOVA, passo este que se desconhecia. Ficou decidido solicitar a alteração desta 

referência, uma vez que a CEIHMT NOVA não foi nunca envolvida na verificação das conformidades 

legais ou éticas relativas ao processo de obtenção das amostras incorporadas no Biobanco do IHMT 

NOVA.  

 

Isabel Craveiro saiu da reunião às 11:30H, por motivos devidamente justificados. 

 

2. Título do projeto: “Avaliação da exposição a Phlebovirus transmitidos por flebótomos na população 

humana do distrito de Setúbal”, pedido de isenção de consentimento 

Investigador Principal: Carla Maia 

Os membros e as Observadoras da CEIHMT NOVA, deliberaram, por unanimidade, pela isenção de 

obtenção de consentimento informado uma vez que as amostras se encontram já anonimizadas de 

forma irreversível. 

 

3. Título do projeto: “Perceção do emigrante Brasileiro HIV+ em relação aos cuidados de saúde em 

Portugal” 

Investigador principal: Rodrigo Carvalho 

Considerando que foi a quarta vez que o projeto em causa foi submetido à CEIHMT NOVA, mantendo 

muitas das incoerências das submissões anteriores, os membros e as Observadoras da CEIHMT NOVA, 

deliberaram, por unanimidade, atribuir um parecer desfavorável ao projeto. 
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4. Título do projeto: “Desenvolvimento e impacto do movimento grevista de médicos: estudo de caso 

da greve dos médicos moçambicanos de 2013” 

Investigador principal: Alexandre Manguele 

Tendo-se verificado que o investigador acatou todos os pedidos efetuados pela CEIHMT NOVA, 

resultantes da última reunião da mesma, os membros e as Observadoras da CEIHMT NOVA, 

deliberaram, por unanimidade, atribuir um parecer favorável ao projeto. 

 

5. Título do projeto: “Rastreio serológico de SARS-CoV-2 no concelho de Cascais” 

Investigador principal: Ana Abecasis  

Os membros e as Observadoras da CEIHMT NOVA, deliberaram, por unanimidade, que a CEIHMT 

NOVA não emite pareceres sobre projetos em curso. Ficou acordado que a resposta ao pedido em 

causa deveria ser elaborada com um sentido pedagógico. 

 

A reunião foi dada por terminada, dela se lavrando a presente ata, a qual vai ser assinada pela 

Presidente e pela Secretária da CEIHMT NOVA. 

 

 

A Presidente da CEIHMT NOVA A Secretária da CEIHMT NOVA 

 

 

 

Cláudia Conceição 

 

 

 

Marília Fidalgo 
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