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Introdução 

O Decreto-Lei n.º 80/2018, de 15 de outubro estabelece os princípios e regras aplicáveis à 

composição, constituição, competências e funcionamento das Comissões de Ética, 

nomeadamente em instituições de ensino superior que realizem investigação na área da saúde. 

Os Estatutos do IHMT foram alterados, na parte que à Comissão de Ética diz respeito, sendo a 

versão de referência para esta Comissão de Ética a última versão publicada pelo Despacho n.º 

7312/2021 de 22 de julho. 

Os membros da Comissão de Ética do IHMT foram nomeados pelo Conselho do IHMT na sua 

reunião de 24 de julho de 2020. Nessa altura estavam já a decorrer contactos entre o IHMT e o 

ITQB de forma a constituírem trabalho colaborativo nesta área (composição em anexo). 

A primeira reunião da Comissão de Ética do IHMT, neste mandato, foi a 16 de setembro de 2020, 

onde foi eleita a Presidente e Vice-Presidente. Tendo toda a equipa concordado em iniciar um 

processo de colaboração com o ITQB, os dois elementos nomeados pelo ITQB passaram a ser 

convocados para as reuniões seguintes, inicialmente como observadoras e depois como 

membros. O protocolo de colaboração entre as duas instituições foi assinado em dezembro de 

2021.  

 

 

Reuniões 

A CE teve 4 reuniões em 2020 (16 de setembro, 28 de outubro, 11 de novembro e 11 de 

dezembro) e 11 reuniões em 2021 (3 de janeiro, 10 de fevereiro, 10 de março, 14de abril, 12 de 

maio, 23 de junho, 14 de julho, 15 de setembro, 13 de outubro, 10 de novembro, 15 de 

dezembro).  

As atas aprovadas estão disponibilizadas na página de internet do IHMT 

(https://www.ihmt.unl.pt/organizacao/conselho-de-etica/) 

 



 
 

 
 
 
 
 

Pareceres 

A atividade principal da CE é a formulação de pareceres sobre as dimensões éticas dos projetos 

de investigação promovidos pelo IHMT ou ITQB. Apresentam-se alguns dados dos projetos cujos 

pareceres foram emitidos em 2020 e 2021. Todos os pareceres foram favoráveis à exceção de 

um. A listagem está disponível em anexo e na página da Internet do IHMT. 

Em 2021, a CEIHMT emitiu pareceres sobre 17 projetos de investigação assim distribuídos: 

 

2021 Tipo de projeto Nº 

IHMT, total 14 

 Tese de mestrado 5 

 Tese de doutoramento 7 

 Outros 3 

ITQB, total 3 

 Tese de mestrado 1 

 Outro 2 

 

Em 2020, com o mandato iniciado em setembro, houve apreciação de 5 projetos de 

investigação: 

 

2020 Tipo de projeto Nº 

IHMT, total 4 

 Tese de mestrado 2 

 Tese de doutoramento 2 

ITQB, total 1 

 Outro 1 

 

O tempo médio de resposta em 2021 foi de 29 dias uteis.  

 

 

Informação na página web do IHMT 

Em cumprimento dos novos requisitos legais, a página do IHMT referente á Comissão de Ética 

foi atualizada. Foram disponibilizadas as datas das reuniões, atas e pareceres que vão sendo 



 
 

 
 
 
 
atualizados. Numa perspetiva de transparência estão também disponibilizados os critérios de 

apreciação de projetos de investigação e a grelha que serve de base à análise dos mesmos pelos 

membros da Comissão. 

 

 

Participação em seminários ou reuniões 

A Presidente tem representado a Comissão de Ética do CEIHMT e mais tarde do IHMT-ITQB, 

desde 2019, nas reuniões das Comissões de Ética da saúde da Região de Lisboa e Vale do Tejo. 

Participou na organização dos encontros Regionais LisbÉtica 2019, 2020, e 2021, tendo o último 

sido realizado no IHMT. 

A Comissão de Ética organizou uma sessão sobre o Regulamento Geral de Proteção de Dados na 

investigação em novembro de 2021.  

Os membros participaram em várias reuniões e conferências formativas, nomeadamente os 

encontros “LisbEtica” e os webinares regulares promovidos pela CE do INSA. O Curso de Ética e 

Integridade Científica do mesmo Instituto foi frequentado por um membro da CE e o Curso breve 

de Direito “Direito da Saúde, Direitos do Homem e a Dignidade do Ser Humano - 20 anos de 

Convenção de Oviedo em Portugal” da Universidade de Coimbra, por um outro.  

Este Relatório foi discutido e aprovado na reunião da Comissão de Ética de 19 de janeiro de 

2022. 

  



 
 

 
 
 
 
 

Anexos 

Membros do Conselho de Ética do IHMT e ITQB 

 

Presidente: Cláudia Conceição 

Vice-Presidente: Isabel Craveiro 

 

Membros do IHMT NOVA – Instituto de Higiene e Medicina Tropical: 

Setor da Saúde Internacional e Bioestatística: Isabel Craveiro 

Setor da Ciências Biomédicas:  Carla Maia  

Mª Luisa Vieira 

Setor da Patologia e Clínica de Doenças Tropicais: Claudia Conceição 

Representante do Biotério: Dinora Lopes 

Jurista: Helena Pereira de Melo, NOVA School of Law 

Elemento recrutado da comunidade: João Lavinha (Investigador Aposentado do 

Instituto Nacional de Saúde Dr Ricardo Jorge) 

Membros do ITQB NOVA – Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier 

Ligia Saraiva 

Raquel Sá Leão 
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PROJETOS SUBMETIDOS À COMISSÃO DE ÉTICA E PARECERES 

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 

“Coleções de agentes infeciosos de áreas endémicas tropicais para 
aplicações prospetivas” 

IHMT NOVA Ana Paula Arez Favorável 10 maio 2021 

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

 



 
 

 
 
 
 
 

 

Título do Projeto Proponente Investigador2 Parecer Data do Parecer 
“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 

"Validação de um teste molecular colorimétrico rápido e económico 
para a deteção do vírus SARS-CoV-2 em amostras de saliva" 

ITQB NOVA Catarina Pimentel Favorável 11 dezembro 2020 

“Avaliação da política de organização da atividade médica: análise 
comparativa” 

IHMT NOVA Mário Bernardino Favorável  12 novembro 2020 

“Reservoirs of zoonotic leishmaniosis: the role played by domestic cats” IHMT NOVA André Pereira Favorável 11 novembro 2020 
“GeneXpert MTB/RIF no Diagnóstico da Tuberculose Pulmonar em São 
Tomé e Príncipe: Avaliação da Implementação” 

IHMT NOVA Jessica Soares Favorável 11 novembro 2020 

“Perfil epidemiológico de procura dos utilizadores de Medicina 
Tradicional Chinesa na Região da Grande Lisboa” 

IHMT NOVA Pascoal Amaral Favorável 11 novembro 2020 

  

                                                             
2 Investigador principal ou Investigador responsável pelo contacto com a Comissão de Ética 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Informação recebida de projetos avaliados por outras Comissões de ética 

 
 
 

Título do Projeto Promotor Investigador 3 
Avaliação do projeto na Comissão 

de Ética de:   
Parecer 

Data do 
Parecer 

“NutrirTe: Impacto de fatores nutricionais e metabólicos 
no desfecho da doença grave em infetados com SARS-CoV-
2, internados em unidades de cuidados intensivos da 
região de Lisboa” 

IHMT NOVA Inês Domingos 

CE Hospital de Vila Franca de Xira 
CE Centro Hospitalar Univ Lisboa 
Central  
CE Hospital Doutor Fernando 
Fonseca 

Favorável 
Favorável 
Favorável 

14 maio 2021 
26 março 

2021 
12 março 

2021 
“Meta-avaliação do Programa Integrado para a Redução 
da Mortalidade Materno-Infantil (PIMI II) na Guiné Bissau” 

IHMT NOVA Mafalda 
Carvalheiro 

Comité Nacional de 
Ética na Saúde – Guiné Bissau 

Aprovação 18 maio 2021  

“Fact or Fake?” - infecção por covid-19 no Brasil e 
Portugal: impacto das fake news na resposta 

Universidade de 
São Paulo; IHMT 

NOVA 
Álvaro Sousa 

Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa - Brasil 

Favorável 30 junho 2020 

“Infeções maláricas de baixa-densidade: importantes para 
a perpetuação da malária na Guiné-Bissau?” 

IHMT NOVA Ronise Silva Comité Nacional de 
Ética na Saúde – Guiné Bissau 

Favorável 5 agosto 2019 

“Avaliação da Resistência aos Antirretrovirais em 
pacientes infetados por HIV-1 em Cabo Verde” 

IHMT NOVA Silvana Leal Comité Nacional de Ética em 
Pesquisa para a Saúde de Cabo 
Verde  

Aprovação 3 maio 2018 

 

                                                             
3Investigador principal ou Investigador responsável pelo contacto com a Comissão de Ética 

 


