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COMISSÃO DE ÉTICA DO INSTITUTO DE HIGIENE E MEDICINA TROPICAL  

DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

Ata da 10ª Reunião 

23 de junho de 2021 

Aprovada na reunião de 14 de julho 

 

 

Aos vinte e três dias do mês de junho 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: Carla Maia; Dinora Lopes; Isabel Craveiro; João Lavinha. 

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

ITQB NOVA. 

Helena Pereira de Melo e Maria Luísa Vieira não estiveram presentes na reunião, tendo justificando a 

ausência.  

A reunião foi secretariada por Marília Fidalgo. 

 

 Aprovação da ata e da síntese da última reunião  

Ata e síntese aprovadas por unanimidade. 

 

 Pareceres – Ponto de situação e pareceres  

1. Título do projeto: "Molecular and clinical epidemiology of rotavirus group A, in children less than 5 

years of age, pre and post vaccine introduction, in a matched case-control study in Manhiça district, 

Mozambique, 2008- 2019” 

Investigadora principal: Filomena Manjate  
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A discussão discorreu sobre se haveria isenção de parecer ou haveria necessidade de nova apreciação 

e qual a Comissão de ética. Considerou-se que se trata de análise secundária de dados de dois estudos 

que já obtiveram Pareceres favoráveis de comissões de ética em Moçambique. Considerou-se que as 

novas análises que vão ser feitas estão associadas aos objetivos dos estudos anteriormente 

elaborados. No entanto esta apreciação fica dependente do que foi estabelecido com os participantes 

pelo que é necessário apreciar os Termos de consentimento informado. 

Foi decidido aguardar-se pela informação em falta antes de se proceder à apreciação do projeto. 

 

2. Título do projeto: “Study of clinical strains of Helicobacter pylori” 

Investigador principal: Jordi Zamarreno Beas 

Tendo sido considerado que os elementos em falta foram entregues, o Parecer passou a definitivo. 

 

Carla Maia pediu escusa na discussão do próximo projeto, tendo saído da reunião. 

 

3. Pedido de parecer para partilha de dados anonimizados no âmbito do diagnóstico de leishmaniose 

do IHMT, com identificação taxonómica de espécie por sequenciação, para artigo científico 

Investigadora: Sofia Cortes 

A carta da investigadora foi circulada previamente e apresentada. Deliberou-se unanimemente pela 

atribuição de parecer favorável, atendendo à relevância científica do trabalho, com nota de alerta 

para o facto de o pedido à CEIHMT NOVA ter de ser efetuado mais a montante, no estabelecimento 

das colaborações com intenções de partilha de dados. Mais se considerou que nesta situação em 

concreto, não existe prejuízo para os participantes, com o benefício social de melhoria de 

conhecimento da doença em causa.  

 

Carla Maia regressa à reunião. 

 

4. Título do projeto: "Potencial do eHealth na prestação de cuidados de saúde ao idoso com risco de 

queda por distúrbios do equilíbrio numa perspetiva de saúde global" 

Investigador principal: Andréa Gaspar 

Trata-se da solicitação de Parecer definitivo de parecer favorável provisório emitido em 2018. Foi 

solicitado à investigadora que remetesse à CEIHMT NOVA os pareceres de todas as instituições 

envolvidas no projeto (4 no total) como solicitado em 2018 mais o relatório do trabalho já 

desenvolvido. A investigadora remeteu à CEIHMT NOVA uma carta a explicar a evolução do trabalho 

desde a emissão do Parecer favorável provisório. Atendendo a que, apesar de solicitado, não ter sido 
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enviado o relatório do trabalho ou a publicação pendente, decidiu-se pela emissão de parecer 

definitivo com menção dos documentos que foram avaliados. 

 

 Nova versão de formulário de Parecer – aprovação 

Após várias sugestões a nova versão de formulário de parecer foi aprovado por unanimidade, com a 

ressalva de o texto não ser fechado, permitindo a inclusão de observações sempre que necessário.   

 

 Próxima reunião 

Confirmou-se a próxima reunião para o dia 14 de julho às 9:30.  

 

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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