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COMISSÃO DE ÉTICA DO INSTITUTO DE HIGIENE E MEDICINA TROPICAL E 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA ANTÓNIO XAVIER 

DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

Ata da Reunião de 15 de dezembro de 2021 

Aprovada na reunião de 19 de janeiro de 2022 

 

Aos quinze dias do mês de dezembro 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 e do 

Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier da Universidade NOVA de Lisboa (CE IHMT-

ITQB), tendo a reunião sido presidida pela Presidente, Cláudia Conceição, que convocou esta reunião. 

 

Estiveram presentes os seguintes membros: Carla Maia; Dinora Lopes; Helena Pereira de Melo; Isabel 

Craveiro; Lígia Saraiva; Maria Luísa Vieira e Raquel Sá-Leão. 

João Lavinha não esteve presente na reunião, tendo justificando a sua ausência.  

A reunião foi secretariada por Marília Fidalgo. 

 

A Presidente fez a abertura da reunião e cumprimentou os presentes. A ordem de trabalhos foi aceite.  

 

• Informações  

A Presidente informou do ponto de situação sobre o trabalho que tem sido desenvolvido com o DPO 

(Encarregado da proteção de dados da NOVA) e que ficou de se marcar uma nova reunião para janeiro. 

A Presidente abordou as atualizações que têm vindo a ser efetuadas na página Web da CE IHMT-ITQB, 

mencionou o Regulamento de funcionamento da Comissão de Ética do IHMT NOVA, que ainda se 

encontrava em construção e confirmou que Marília Fidalgo iria ficar definitivamente como secretária 

da CE IHMT-ITQB. 

A Presidente rematou este ponto informando que foi assinado protocolo de cooperação para a 

constituição de Comissão de Ética conjunta entre o IHMT NOVA e o ITQB NOVA, pelo que as 

observadoras do ITQB NOVA, passaram a ser membros efetivos da CE IHMT-ITQB.  

 

• Aprovação da ata da última reunião  

Ata aprovada por unanimidade. 
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• Pareceres – Discussão e votação dos pareceres dos projetos de investigação  

1. Título do projeto: “Leishmaniose humana diagnosticada em hospitais públicos em Portugal em 

2010-2020” 

Investigador principal: Rafael Rocha 

A Presidente e Carla Maia pediram escusa na discussão deste projeto, tendo-se ausentado enquanto 

o mesmo foi discutido. 

Os presentes deliberaram pela atribuição de parecer favorável por unanimidade. O Parecer definitivo 

foi emitido atendendo ao facto que o Hospital que deve autorizar o estudo solicitou previamente o 

Parecer da Comissão de ética da entidade promotora do estudo, o IHMT NOVA.  

 

A Presidente regressou à reunião. 

 

2. Título do projeto: “Epidemiology survey of fleas in dogs and cats from Portugal, and knowledge, 

perceptions and practices of dog and cat owners about fleas and flea-borne diseases” 

Investigadora principal: Julieta Fernandes Rousseau 

Carla Maia manteve-se ausente por ter pedido escusa previamente. 

Este projeto compreendia a disponibilização de um endereço eletrónico para esclarecimento de 

dúvidas, que inicialmente se encontrava associado a um “g-mail”, os relatores informaram que 

pediram à investigadora para alterar o contacto para um endereço institucional, a investigadora 

alterou para o e-mail dela do IHMT NOVA (enquanto aluna), mas considerou-se que deveria ser um e-

mail institucional próprio do projeto.  

Assim, foi decidido atribuir um parecer favorável ao projeto, dependente da criação do referido 

endereço de e-mail institucional, e, se tal não for possível, que deveria ser adicionado o contacto de 

e-mail de outro investigador do IHMT NOVA ligado ao projeto.  

 

Carla Maia regressou à reunião.  

 

3. Título do projeto: “Dynamics of HIV-1 transmission in Europe: a guidance for evidence-based 

prevention strategies” 

Investigadora principal: Mafalda Miranda 

A Presidente informou os membros da CE IHMT-ITQB que este projeto se encontra pendente desde 

2020 e que solicitou ao Investigador Principal o ponto de situação sobre o mesmo, ao que este 

respondeu que tinha desistido de parte do projeto. 
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Uma vez que a parte que não se vai realizar é a parte que condicionava a emissão de Parecer definitivo 

foi decidido emitir o respetivo parecer após receber novo protocolo assinalando as partes alteradas. 

 

4. Título do projeto: “A imigração como determinante para a asma e doenças alérgicas nas crianças 

nascidas em 2015, na região de Lisboa e Vale do Tejo” 

Investigador principal: Regina Amado 

Trata-se de um projeto realizado no âmbito de um Doutoramento, tendo a Orientadora contactado a 

Presidente da CE IHMT-ITQB no sentido de este projeto ser submetido a esta Comissão de ética. Sendo 

a Presidente da CE IHMT-ITQB coorientadora foi entendido ser mais adequado apresentar a situação 

à Comissão. 

A Presidente apresentou os objetivos principais e os objetivos específicos de quatro estudos que vão 

decorrer no âmbito do projeto. Foi também referido que se trata de uma investigação enquadrada 

em outros estudos que já estão a decorrer, autorizados pela ARSLVT, ACES Amadora e pelo Hospital 

Fernando da Fonseca, e com pareceres favoráveis das respetivas comissões de ética. 

Após análise, considerou a Comissão que os estudos em análise poderiam ser entendidos como 

extensões dos projetos já autorizados ou mesmo como novos estudos. Em qualquer dos casos, foi 

decidido aconselhar a submissão às mesmas Instituições. 

 

• Regulamento 

A pedido da Presidente, Marília Fidalgo informou a fundamentação jurídica da redação do 

Regulamento da Comissão de Ética do IHMT NOVA cuja discussão será agendada para a próxima 

reunião. 

 

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

Presidente e pela Secretária da CE IHMT-ITQB. 

 

A Presidente da CE IHMT-ITQB A Secretária da CE IHMT-ITQB 

 

 

 

Cláudia Conceição 

 

 

 

Marília Fidalgo 
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