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IHMT inicia Ano Letivo com 112 novos
alunos
O Deputado da Assembleia da República, Alexandre Quintanilha, foi o orador convidado da
Sessão Solene de Abertura do Ano Letivo, que se
realizou no dia 22 de outubro, com uma conferência sobre os desafios atuais da biomedicina. O
diretor do IHMT e o Vice-Reitor da Universidade
NOVA de Lisboa, José Ferreira Machado, deram as
boas-vindas aos 112 novos alunos e aos já inscritos em mestrados e doutoramentos.
A cerimónia teve como ponto alto a entrega dos
Prémios de Mérito Escolar e Científico, atribuídos
aos melhores alunos do ano letivo 2017/18.
No âmbito da iniciativa foi ainda inaugurada a
exposição de pintura da autoria de Vírgilio do Ro-

Marta Temido toma posse como
Ministra da Saúde
A 15 de outubro, o Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa deu posse à nova Ministra da Saúde, Marta Temido, que ocupava o cargo
de subdiretora do IHMT NOVA.
A nova Ministra foi presidente do Conselho
Diretivo da Administração Central do Sistema de
Saúde e presidente da Associação Portuguesa
dos Administradores Hospitalares. É doutorada
em Saúde Internacional, especialidade de Políticas de Saúde e Desenvolvimento pelo IHMT
NOVA, mestre em Gestão e Economia da Saúde
pela Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra e licenciada em Direito pela Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra.

.

sário, professor catedrático aposentado do IHMT, e
de Marília Fidalgo, técnica superior no Instituto.

.

OS MELHORES ALUNOS EM 2017/18
Filipa Oliveira

Nélia Pereira

Livonilda Gomes

António Pedro Delgado

Prémio de Excelência Garcia de Orta
Professor Doutor Francisco Cambournac

Prémio Professor Doutor João Fraga de Azevedo

Rafael Caetano

Prémio Professor Doutor Manuel Pinto -

Prémio Professor Doutor Cruz Ferreira

Prémio Professor Doutor Francisco
Cambournac

O IHMT felicita os alunos premiados na Sessão Solene
de Abertura do Ano Letivo 2018/19.
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Mais de 200 participantes no
Seminário sobre Municípios e Saúde
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Diretores de unidades do IHMT
tomam posse

Mais de 200 pessoas participaram no Seminá-

Os novos diretores das Unidades de Ensino e

rio sobre os Municípios e a Saúde, que se realizou

Investigação do IHMT tomaram posse a 16 de ou-

a 17 e 18 de outubro, no IHMT. A iniciativa foi or-

tubro. Jorge Simões assume a direção da Unidade

ganizada pelo Instituto, com o apoio da Fundação

de Saúde Pública Internacional e Bioestatística,

Friedrich Ebert, e reuniu mais de 30 especialistas

Miguel Viveiros a da Unidade de Microbiologia

nacionais e internacionais que aprofundaram

Médica, João Pinto coordena a Unidade de Para-

aspetos doutrinais e modelos teóricos associa-

sitologia Médica e Reynaldo Dietze a de Clínica

dos ao tema dos municípios e a saúde, deram a

Tropical.

.

conhecer realizações concretas nesta área, avaliaram o impacto de um processo de intervenção
dos municípios na saúde e discutiram desenvolvimentos futuros.
A Vice-Presidente da Assembleia da República, deputada Teresa Caeiro esteve presente na
sessão de abertura e a Secretária de Estado da
Saúde, Raquel Duarte, participou na sessão de encerramento do seminário. O diretor da Unidade
De Saúde Pública Internacional E Bioestatística
do IHMT, Jorge Simões, coordenou as Comissão
Científica e Organizadora da iniciativa.

.

Pró-Reitor da NOVA visita IHMT
O IHMT recebeu a visita do Pró-reitor da Universidade Nova de Lisboa (NOVA), José Júlio Alferes, que tomou posse a 20 de setembro. O diretor
do IHMT, Paulo Ferrinho, os subdiretores Maria do
Rosário Oliveira Martins, Henrique Silveira e Marta Temido apresentaram o IHMT ao Pró-Reitor.

/IHMT.NOVA

.
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Protocolo de cooperação com
Universidade Katyavala Bwila
O diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, e Paula Oliveira, Decana da Faculdade de Medicina, representando o Reitor da Universidade Katyavala Bwila,
assinaram, a 15 de outubro, um protocolo de cooperação no ensino pós-graduado de parasitologia

.

médica.
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IHMT, Farmanguinhos e Universidade
de Nottingham assinam memorando
A 8 de outubro, o diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, o diretor do Instituto de Tecnologia em
Fármacos - Farmanguinhos/Fiocruz, Jorge Sousa Mendonça, e Phil Williams, representante da
Escola de Farmácia da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, assinaram um memorando de entendimento para a cooperação internacional nas áreas do ensino, investigação,
desenvolvimento de fármacos.

.

IHMT recebe visita de cortesia
A 25 de outubro, o diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, recebeu uma visita de cortesia de Heitor Rosa,
hepatologista e investigador de grande renome,
ex-diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás e escritor consagrado; de
Clidenor Gomes Filho, dirigente na Sicoob Unicred
Centro Brasileira; e de Fernando Cupertino, membro do Conselho Consultivo do IHMT e Assessor
do Conselho Nacional de Secretários de Saúde do
Brasil.

.

Colaboração com Instituto Nacional
do Câncer do Brasil
A 30 de outubro, os professores Letícia Casado e Luiz Cláudio Santos Thuler, do Instituto
Nacional do Câncer do Brasil, reuniram-se com
a Professora do IHMT, Zulmira Hartz, para desenvolverem a cooperação na área de Avaliação
em Saúde e Gestão do Conhecimento, com vista
à criação de um ambiente colaborativo que contemple a partilha de evidências sobre os cuidados do cancro.

.
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CESP apresentado a médicos do
internato de Saúde Pública

Participação no 3º Forum da
CEDEAO

A 4.ª edição do Curso de Especialização em

Os bolseiros do IHMT, Cátia Guerreiro e André

Saúde Pública (CESP), para 2019, foi apresentada,

Beja, participaram no 3º Forum da CEDEAO sobre as

no dia 17 de outubro, a médicos do internato de

melhores práticas da saúde, onde apresentaram re-

Saúde Pública, numa sessão que teve como ob-

sultados de estudos desenvolvidos na Guiné-Bissau

jetivo dar a conhecer o programa de formação do

na subárea da boa Governação. André Beja apre-

curso e o Instituto. As sessões estiveram a cargo

sentou a comunicação “Planeamento em Saúde e

do diretor e da subdiretora do IHMT, Paulo Ferrinho

boas Práticas: análise da disponibilidade e prontidão

e Maria do Rosário Oliveira Martins; do diretor da

de serviços de SMNEAJ em Bissau e Biombo” e Cátia

Unidade de Saúde Pública Internacional e Bioesta-

Guerreiro o póster “Saúde Materno-infantil na Re-

tística, Jorge Simões; da consultora da coordenação

pública da Guiné-Bissau: do planeamento estratégi-

do CESP, Ana Cristina Garcia; e dos alunos das edi-

co aos indicadores”, sendo as únicas apresentações

ções de 2017 (Joana Vidal e Ana Sottomayor) e de

em português. O fórum é organizado pela CEDEAO

2018 (Ana Beatriz Nunes e Duarte Brito).

em colaboração com a OOAS e OMS África.

.

Reunião reúne especialistas na área
de TB e VIH

.

Participação na 2nd WIN
International Conference

O diretor da Unidade de Ensino e Investigação

Entre 1 e 3 de outubro, o diretor da Unidade

de Clínica Tropical, Reynaldo Dietze, organizou uma

de Ensino e Investigação em Parasitologia Médi-

reunião com o objetivo de discutir as possibilidades

ca do IHMT, João Pinto, participou, como membro

de financiamento e de investigação nas áreas de TB

do comité científico e palestrante, na 2nd WIN

e HIV. A iniciativa realizou-se a 22 de outubro e reu-

International Conference, dedicada às aborda-

niu os especialistas Celso Khosa, do CISPOC; Peter

gens integradas e ferramentas inovadoras para

Aaby e Christine S. Benn, da University of Southern

combater a resistência a inseticidas em veto-

Denmark; Jerrold Ellner, da Rutgers University; Mi-

res de arbovírus. A iniciativa foi organizada pelo

chael Makanga, do EDCTP; Peter Kim, do Office of

Consórcio WIN (World Insecticide Resistance Ne-

AIDS Research e Kamal Mansinho, do IHMT.

twork).

.

.

IHMT Boletim informativo | Nº 82 | 10.2018

Projeto do IHMT apresentado no 13º
Congresso Nacional BAD
A coordenadora do Centro de Gestão de Informação e Conhecimento (CGIC), Paula Saraiva participou, como oradora, no 13º Congresso
Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, apresentando o projeto “O Museu
na ponta dos dedos”, para a concepção de modelos tridimensionais tácteis. O projeto está a
ser desenvolvido em colaboração com o CITAD
da Universidade Lusíada e com o FabLAb da
FCT beneficiando também de uma parceria da

5

CGIC participa na 9ª Conferência
Luso-Brasileira de Acesso Aberto
A coordenadora do Centro de Gestão de Informação e Conhecimento (CGIC), Paula Saraiva,
e a colaboradora do centro, Rita Francês, participaram na 9ª ConFOA, que se realizou entre 2 e
4 de outubro, no ISCTE, em Lisboa e onde apresentaram o poster “Dos Archivos de Higyene e
Pathologia Exoticas aos Anais do IHMT: Ciência e
História da Saúde em acesso aberto no RCAAP”
da sua autoria e de José Dória, curador do Museu
do IHMT.

.

FCCN para a realização da audiodescrição e da
colaboração da Fundação LIGA.

.

Gilles Dussault é coautor de capítulo
em publicação da OMS
O professor do IHMT, Gilles Dussault, é coautor do capítulo “Noncommunicable diseases and
human resources for health: a workforce fit for
purpose” inserido na publicação “Health Systems Respond to NCDs: Time for Ambition”, do Escritório Regional para a Europa da Organização
Mundial de Saúde (OMS). Pode fazer o download
da publicação aqui.

.

Participação em International Staff
Week, na Dinamarca
Juntamente com 27 universidades europeias,
o IHMT esteve presente, através da Administradora, Paula Costa, na International Staff Week
organizada pela VIA University College, no Campus de Aarhus, na Dinamarca. Num programa
de 4 dias, houve lugar a atividades pedagógicas
outdoor, à troca de experiências entre os participantes, visitas ao Campus e apresentações de
docentes, estudantes e staff da VIA University.

.
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Tumor do globo ocular e órbita,
com metástase. Modelo

Data: 1952 | C 35 cm; A. 24 cm; 43 cm| InArte: IHMT.0000005

Peça em argila e gesso, que integra a colecção de modelos de patologias, executados
em Moçambique, para a Exposição das Actividades Sanitárias do Ultramar - Lisboa, 1952.
Mostra uma cabeça de criança de raça negra, aproximadamente com 3 anos de idade,
com um tumor do globo ocular direito e órbita, e possível invasão da face homolateral,
por metástase. A estrutura do globo ocular
direito e órbita está profundamente destruída e alterada, transformada numa massa rugosa, heterogénea, onde zonas com
coloração vermelha e branco-amareladas
evidenciam vasos anómalos, pequenas hemorragias e áreas de exsudação. Na região
malar direita há ainda uma acentuada elevação cónica com cratera no vértice, que deve
corresponder a uma invasão por metástase,
acompanhada de processo inflamatório / infeccioso e orifício de drenagem. O diagnóstico
pode corresponder a um retinoblastoma em
adiantado estado de evolução. O retinoblastoma é um tumor da criança extremamente
maligno, muito invasivo e metastático quando não é tratado em tempo útil. Ocorre geralmente em crianças até aos 3 anos de idade
com uma incidência de 1/15000 a 30000. Em
muitos dos casos tem componente hereditária. Com esta peça o Museu do IHMT dá início
ao projecto “O Museu na ponta dos dedos”,
que junta às peças do espólio do IHMT, modelos tridimensionais, tácteis, áudio-descrição e informação em braille.
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