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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 

Ata da Reunião de 16 de novembro de 2022 

Aprovada na reunião de 14 de dezembro de 2022 

 

Aos dezasseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, 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 NOVA). 

 

Estiveram presentes os seguintes membros: Cláudia Conceição que preside; Carla Maia; Isabel 

Craveiro; Lígia Saraiva; Maria Luísa Vieira, Helena Pereira de Melo e Raquel Sá-Leão. 

Dinora Lopes, João Lavinha e Marília Fidalgo estiveram ausentes, tendo justificado a sua ausência. 

A Presidente fez a abertura da reunião e cumprimentou os presentes.  

 

 Aprovação da ordem de trabalhos 

A ordem de trabalho foi aprovada.  

 

 Aprovação da ata de 12 de outubro. 

A ata foi aprovada por unanimidade. 

 

 Pareceres  

Antes do início da discussão dos pareceres, a Presidente fez um ponto de situação dos pedidos de 

parecer em curso.  

 

1. Título do projeto: “Avaliação da atividade de compostos peroxídicos sintéticos em Trypanosoma 

cruzi”  

Investigadora responsável: Sofia Cortes 

Após a discussão, foi decidido, por unanimidade, emitir parecer favorável condicionado à substituição 

da frase da folha de Consentimento informado “Tomei conhecimento de que não haverá qualquer 

registo referente à minha pessoa” para “registo de qualquer dado referente à minha pessoa”. 
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2. Título do projeto: “Requisição de amostras (dengue-positivas) para desenvolvimento de testes de 

diagnóstico” 

Investigador responsável: Ana Paula Arez / Biobanco  

A 10 de maio de 2021 a CE IHMT-ITQB NOVA emitiu Parecer favorável ao projeto “Coleções de agentes 

infeciosos de áreas endémicas tropicais para aplicações prospetivas” que envolvia o convite 

sistemático aos doentes da Consulta pós viagem da ADMT/IHMT para doarem as suas amostras para 

o Biobanco. Este consentimento prevê que a utilização do material biológico doado em projetos de 

investigação terá parecer prévio da CE do IHMT “mediante aprovação da Comissão de ética do IHMT”. 

Por outro lado, a SOP #6.001 de 7/2020 do Biobanco prevê que “Os projetos realizados com amostras 

do biobanco serão objeto de avaliação pela Comissão Científica do Biobanco e pela Comissão de ética 

do IHMT”. Foi enviada para apreciação a requisição de amostras Dengue positivas obtidas através da 

consulta pós viagem da ADMT/IHMT para parecer. 

Após discussão foi decidido por unanimidade que a informação constante na requisição não permite 

a avaliação ética do projeto pelo que solicita o envio do projeto da Universidade em questão, assim 

como eventual parecer prévio da Comissão de ética local.  

 

3. Título do projeto: “Telemedicina no cuidado a Doenças Tropicais Negligenciadas na Comunidade de 

Países de Língua Portuguesa: proposta para implementação de um protocolo assistencial de 

referência”  

Investigador responsável: Luis Lapão  

De acordo com os relatores o cronograma prevê que o estudo está já a decorrer. É decido perguntar 

se o estudo já se iniciou após o que serão pedidos esclarecimentos.  

 

5. Duvida apresentada à Comissão de ética. A investigadora Isabel Mauricio apresentou um 

delineamento sumário de um estudo de investigação perguntando se necessitava de apreciação ética. 

Foi decidido por unanimidade recomendar a submissão do projeto à Comissão de ética. 

 

 A Presidente confirmou a data da próxima reunião, 14 de dezembro 9:30h 

 

 Foram aprovadas as datas de reunião no próximo ano: 18 janeiro; 15 fevereiro; 15 março; 12 

abril; 17 maio; 21 junho; 19 julho; 20 set; 18 out; 15 novembro; 13 dezembro 
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Cláudia Conceição pediu escusa na discussão do próximo projeto, saindo definitivamente da reunião, 

uma vez que aquele era o último projeto em discussão. A reunião passou a ser presidida pela Vice-

Presidente da CE IHMT-ITQB NOVA, Isabel Craveiro. 

 

6. Título do projeto:  "Acesso e utilização de Serviços de Saúde por refugiados, requerentes de asilo e 

beneficiários de proteção subsidiária recolocados ou reinstalados em Portugal"  

Investigadora principal: Inês Fronteira  

Os relatores apresentaram o relatório produzido, após análise da resposta aos pedidos de 

esclarecimento solicitados, que segundo os mesmos foi satisfatória. Assim, apresentaram proposta de 

parecer favorável, que foi aprovada por unanimidade. 

 

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

Presidente e pela Vice-Presidente da CE IHMT-ITQB NOVA. 

 

A Presidente da CE IHMT-ITQB NOVA A Vice-Presidente da CE IHMT-ITQB NOVA 

 

 

 

Cláudia Conceição 

 

 

 

Isabel Craveiro 
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