
  

 

Projetos submetidos à Comissão de ética 
2021 

 

 

(1) Investigador principal ou Investigador responsável pelo contacto com a Comissão de Ética 

Rua da Junqueira n.º 100, 1349-008 Lisboa, Portugal | Telefone: 213652600 
comissaodeetica@ihmt.unl.pt                                                    www.ihmt.unl.pt 

Título do Projeto Proponente Investigador (1) Parecer Data do Parecer  
“Leishmaniose humana diagnosticada em hospitais públicos em 
Portugal em 2010-2020” 

IHMT NOVA Rafael Rocha Favorável 17 de dezembro 2021 

“Dynamics of HIV-1 transmission in Europe: a guidance for evidence-
based prevention strategies” 

IHMT NOVA Mafalda Miranda Favorável 16 dezembro 2021 

"Imigrantes guineenses em Portugal: noção de riscos e de cuidados 
necessários em viagens ao país de origem" 

IHMT NOVA Jaime Tchuda 
Favorável  

29 novembro 2021 

“COVID-19: Conhecimentos, atitudes e práticas de prevenção da 
comunidade imigrante angolana em Portugal” 

IHMT NOVA Licinia Aragão Favorável 27 novembro 2021 

“Reported human leishmaniasis in Portugal in 2010-2020” IHMT NOVA Rafael Rocha Favorável 17 setembro 2021 
“Validação de um teste molecular colorimétrico rápido e económico 
para a deteção do vírus SARS-CoV-2 em amostras de saliva”, segunda 
extensão de estudo 

ITQB NOVA Catarina Pimentel Favorável 16 setembro 2021 

"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” 

IHMT NOVA Filomena Manjate Favorável 14 julho 2021 

“Study of clinical strains of Helicobacter pylori” ITQB NOVA Jordi Zamarreno Beas Favorável 23 junho 2021 
"Potencial do eHealth na prestação de cuidados de saúde ao idoso com 
risco de queda por distúrbios do equilíbrio numa perspetiva de saúde 
global" 

IHMT NOVA Andréa Gaspar Favorável 23 junho 2021 

“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” 

IHMT NOVA Sofia Cortes Favorável 23 junho 2021 

"Plasmodium falciparum population structure in Angola, using whole 
genome sequence data from field isolates." 

IHMT NOVA Wilson Tavares Favorável   21 maio 2021 
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Rua da Junqueira n.º 100, 1349-008 Lisboa, Portugal | Telefone: 213652600 
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Título do Projeto Proponente Investigador (1) Parecer Data do Parecer  
“Coleções de agentes infeciosos de áreas endémicas tropicais para 
aplicações prospetivas” 

IHMT NOVA Ana Paula Arez Favorável 10 maio 2021 

 “Perceção do emigrante Brasileiro HIV+ em relação aos cuidados de 
saúde em Portugal” 

IHMT NOVA Rodrigo Carvalho Desfavorável 14 abril 2021 

“Desenvolvimento e impacto do movimento grevista de médicos: 
estudo de caso da greve dos médicos moçambicanos de 2013” 

IHMT NOVA Alexandre Manguele Favorável 14 abril 2021 

“Rastreio serológico de SARS-CoV-2 no concelho de Cascais” IHMT NOVA Ana Abecasis 
Não emissão 
de parecer 14 abril 2021 

“Avaliação da exposição a Phlebovirus transmitidos por flebótomos na 
população humana do distrito de Setúbal”, pedido de dispensa de 
consentimento 

IHMT NOVA Carla Maia Favorável 14 abril 2021 

“Conceções de homofobia no quotidiano dos enfermeiros - uma visão 
de cuidados de saúde primários” 

IHMT NOVA Mara Pires Favorável 25 março 2021 

“Validação de um teste molecular colorimétrico rápido e económico 
para a deteção do vírus SARS-CoV-2 em amostras de saliva”, extensão 
de estudo 

ITQB NOVA Catarina Pimentel Favorável 10 fevereiro 2021 

 


