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COMISSÃO DE ÉTICA DO INSTITUTO DE HIGIENE E MEDICINA TROPICAL, DO INSTITUTO DE 

TECNOLOGIA QUÍMICA E BIOLÓGICA ANTÓNIO XAVIER 

DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA E DO INSTITUTO GULBENKIAN DE CIÊNCIA 

Ata da Reunião de 14 de dezembro de 2022 

Aprovada na reunião de 18 de janeiro de 2023 

 

 

Aos catorze dias do mês de dezembro 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, do 

Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier da Universidade NOVA de Lisboa e do 

Instituto Gulbenkian de Ciência (CE IHMT-ITQB-IGC). 

 

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

Helena Pereira de Melo; Isabel Craveiro; João Lavinha e Lígia Saraiva. 

Maria Luísa Vieira e Raquel Sá-Leão estiveram ausentes, tendo justificado a sua ausência. 

Esteve igualmente presente, na qualidade de Observadora, Jocelyne Demengeot, do Instituto 

Gulbenkian Ciência - IGC. 

A reunião foi secretariada por Marília Fidalgo. 

 

A Presidente fez a abertura da reunião, cumprimentou os presentes e apresentou Jocelyne 

Demengeot, que passará a integrar as reuniões da CE, enquanto observadora do IGC, em virtude do 

recente protocolo assinado entre o IHMT e o IGC. 

 

 Aprovação da ordem de trabalhos 

A Presidente sugeriu a alteração da ordem de trabalhos, tendo a discussão dos pareceres passado 

para primeiro lugar, uma vez que alguns membros, por motivos justificados, teriam de se ausentar 

mais cedo. A alteração foi aprovada.  
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 Pareceres  

1. Título do projeto: “Uma abordagem de engenharia de processos para a manufatura de células CAR 

T em bioreatores com maior relevância clínica – CARTool” 

Investigadora principal: Marta Costa 

Após a discussão, foi decidido, por unanimidade, emitir parecer favorável. 

Foi igualmente decidido ser enviado um email ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação 

- IPST com a sugestão de o documento do consentimento integrar, na página 2, onde está “O que 

acontece após a sua dádiva” um ponto no qual se mencione que as dádivas podem ser utilizadas em 

investigação (atendendo a que esta possibilidade está incluída na declaração de consentimento). 

 

2. 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 principal: Luis Lapão 

Neste projeto o investigador que se corresponde com a CE argumenta que não há lugar a alterações 

de protocolo uma vez que este foi visto por outras CE que emitiram parecer favorável ao trabalho. 

Após a discussão, foi decidido, por unanimidade, que a CE IHMT-ITQB-IGC não iria emitir parecer sem 

as alterações (essencialmente mais informação) já solicitadas. Ficou decidido que após serem 

recebidas as alterações solicitadas poderá ser emitido Parecer favorável. 

 

3. Título do projeto: “T cell acute lymphoblastic leukemia: Origin & Relapse, T-ALLOREL" 

Investigadora principal: Vera Martins 

Após a discussão, foi decidido, por unanimidade, emitir parecer favorável. 

Foi igualmente decidido solicitar à Crioestaminal que esclareça em que condições os materiais 

biológicos depositados pelos seus clientes podem ser doados para fins de investigação. 

 

Dinora Lopes, saiu da reunião às 10:36H. 

 

4. Título do projeto: “COVID-19: conhecimentos, atitudes e práticas de prevenção na Marinha 

Portuguesa três anos após o início da pandemia” 

Investigadora principal: Rosa Teodósio 

Após a discussão, foi decidido, por unanimidade, emitir parecer favorável.  
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A Presidente e Carla Maia pediram escusa na discussão do próximo projeto (ponto 5), tendo ambas 

saído da reunião durante a discussão do mesmo. 

 

5. Título do projeto: “Avaliação da exposição a Phlebovirus transmitidos por flebótomos e ao vírus do 

Nilo Ocidental: estudo transversal em dadores de sangue em Portugal Continental” 

Investigadora principal: Carla Maia 

Após a discussão, foi decidido, por unanimidade, emitir parecer favorável.  

 

A Presidente e Carla Maia regressaram à reunião. 

 

6. Título do projeto: “InteractionS of xenobiotiCs with the intestinAl micRobiota (SCAR) study” 

Investigadora principal: Sarela Garcia-Santamarina 

Após a discussão, foi decidido, por unanimidade, emitir parecer favorável, após clarificação de 

algumas dúvidas que subsistem sobre o projeto. 

Jocelyne Demengeot saiu da reunião. 

 

A Presidente fez um breve ponto de situação dos pareceres em curso. 

 

 Aprovação da ata de 16 de novembro. 

A ata foi aprovada por unanimidade. 

 

 Próxima reunião 

A data da próxima reunião foi confirmada. 

 

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

Presidente da CE IHMT-ITQB-IGC. 

 

 

A Presidente da CE IHMT-ITQB-IGC  

 

 

 

Cláudia Conceição 
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