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224 Alunos de 15 nacionalidades no ano letivo 2013-14
No ano letivo 2013-14, o IHMT conta com 224

bem como o contributo do Instituto para o reforço

alunos de mestrado e doutoramento no total, de

das instituições cabo-verdianas, com a capacita-

15 nacionalidades diferentes, onde se incluem

ção e formação dos seus profissionais (médicos,

148 de Portugal, 52 dos PALOP (30 de Angola,

enfermeiros, técnicos de laboratório, dirigentes e

nove de Cabo Verde, oito de Moçambique, qua-

secretárias).

tro da Guiné-Bissau e um de São Tomé e Prínci-

Durante a sessão, foram ainda entregues

pe), 13 do Brasil e dois de Timor Leste, números

prémios aos melhores alunos do ano transato

divulgados na sessão solene de abertura do ano

(ler texto “Melhores alunos premiados”), ten-

letivo, que se realizou a 18 de outubro, na Aula

do o encerramento ficado a cargo do Reitor da

Magna do IHMT.

Universidade Nova de Lisboa, António Bensabat

O programa da sessão incluiu uma conferên-

Rendas.

.

cia proferida pela vice-reitora da Universidade de
Cabo Verde, Maria Adriana Sousa Carvalho, sobre
a investigação e o ensino naquela instituição e
principais desafios e oportunidades para a cooperação internacional no âmbito da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa (ler texto “Cabo
Verde quer criar escola de saúde”).
O Diretor do IHMT, Paulo Ferrinho, referiu a
evolução muito positiva e segura alcançada nos
indicadores de desenvolvimento de Cabo Verde,
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Cabo Verde quer criar escola de saúde
Na sessão solene de abertura do ano letivo
2013-14, a vice-reitora da Universidade de Cabo

Melhores alunos premiados
O IHMT premiou os melhores alunos de mestrado e doutoramento no ano letivo 2012-13.

Verde referiu que a criação de uma escola de saú-

Prémio Professor Doutor Cruz Ferreira – Clínica

de naquela Universidade é um passo essencial

das Doenças Tropicais: atribuído à aluna de dou-

para garantir a estruturação do ensino e da inves-

toramento Maria Fernanda Afonso Dias Monteiro

tigação em saúde no país. Para isso, Maria Adriana

(sob orientação de Luís Manuel Varandas) e à

Sousa Carvalho disse poder contar com a colabo-

aluna de mestrado Dinamene Alexandra de Matos

ração do IHMT e referiu o contributo fundamental

Oliveira (sob orientação de Sónia Lima).

do Instituto naquelas duas áreas, após o início da

Prémio Professor Doutor Francisco Cambournac

independência de Cabo Verde, com a realização de

– Saúde Internacional: atribuído à aluna de mes-

várias missões que permitiram desenvolver estu-

trado Mariana Maya Reis Pinto (sob orientação

dos e a profilaxia de doenças que causavam eleva-

de Giuliano Russo).

da mortalidade, como a malária.

Prémio Professor Doutor João Fraga de Azevedo

Adriana Sousa Carvalho mostrou ainda interes-

– Parasitologia Médica: atribuído ao aluno de

se em reforçar o papel da Universidade de Cabo

mestrado Vasco Miguel Ferreira Gordicho (sob

Verde junto da CPLP, através da participação na

orientação de João Pinto).

construção do Plano Estratégico de Coopera-

Prémio Professor Doutor Manuel Pinto – Micro-

ção em Saúde e da colaboração com o Centro de

biologia Médica: atribuído à aluna de mestrado

Formação Médica Especializada (atividades das

Patrícia Manuela da Silva Vieira (sob orientação

quais o IHMT é parceiro), bem como integrando

de Olga Matos).

uma rede na área do património científico.

.

O IHMT felicita os premiados!
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Investigação em DTN nos PALOP
A Fundação Calouste Gulbenkian e a International Society for Neglected Tropical Diseases organizaram, a 31 de outubro, o Encontro Científico
“Doenças Tropicais Negligenciadas nos PALOP”,
que contou com diversas intervenções do IHMT:
vacina contra o rotavírus (Cláudia Istrate), doença
do sono (Jorge Varanda), plantas tropicais e mediterrânicas no controlo de vetores (Diara Rocha),
genética populacional do Aedes aegypti (Patrícia
Salgueiro) e intervenções comunitária na prevenção da dengue (Teresa Nazareth). O programa
incluiu também a participação dos doutorandos
em Medicina Tropical, Olga Emiel, e em Ciências
Biomédicas, Pedro Van-Dúnem, no painel “Perspetivas sobre a cooperação internacional”, onde
interveio ainda o coordenador da equipa de capacitação para a investigação do TDR-WHO, Fabio
Zicker, que será o palestrante convidado das 4.

as

Jornadas Científicas do IHMT (13 de dezembro).

.

Nove países no 1º Encontro de
Pneumocistose
Um total de 20 palestrantes de nove países
participaram no primeiro Encontro Ibero-americano e dos Países de Língua Oficial Portuguesa
sobre Pneumocystis e Pneumocistose, organizado pelo IHMT nos dias 24 a 26 de outubro, e
que contou com a presença do diretor-geral da
saúde, Francisco George. O encontro permitiu aos
principais grupos africanos, ibero-americanos e
europeus, que trabalham nestas áreas, a partilha dos avanços mais recentes no conhecimento
clínico e científico da infeção, bem como a discussão sobre as tendências de evolução desta
patologia nos países em desenvolvimento. Esta
conferência teve os apoios da Rede Iberoamericana sobre Pneumocystosis 212RT0450, CYTED
Network, Fundação para a Ciência e a Tecnologia,
Fundação Calouste Gulbenkian, Merck Sharp and
Dohme, Grupo Taper e Interface.

.

NOVA assinala 40.º aniversário com diversas homenagens
A 31 de outubro, a Universidade Nova de Lisboa

homenageados os docentes, investigadores e estu-

(UNL) assinalou o seu 40.º aniversário numa ceri-

dantes que se destacaram no ano letivo 2012/2013,

mónia onde foram atribuídas medalhas a individu-

bem como os colaboradores que completaram 30

alidades que contribuíram para o seu desenvolvi-

anos ao serviço da Universidade, entre eles a co-

mento e insígnias aos Novos Doutores. Foram ainda

laboradora do IHMT, Rosa Maria Pinto Guedes.

Alfredo Rocha

.
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Colaboração com Ministérios de
Cabo Verde em saúde urbana
No âmbito do projeto “UPHI-Stat - Planea-

Missão técnica a São Tomé e
Príncipe no contexto da RINSP

mento Urbano e Desigualdades em Saúde – pas-

No contexto dos trabalhos da Rede de Ins-

sando das estatísticas macro para as micro”,

titutos Nacionais de Saúde Pública (RINSP) da

financiado pela FCT e coordenado por Luzia Gon-

CPLP, o subdiretor do IHMT, Henrique Silveira (na

çalves, uma equipa da Unidade de Saúde Pública

foto), deslocou-se, a 29 de outubro, em missão

Internacional e Bioestatística do IHMT reuniu-

técnica a São Tomé e Príncipe, juntamente com

-se na cidade da Praia, em Cabo Verde, entre os

Augusto Paulo Silva, da Fiocruz, no Brasil. Este

dias 28 de setembro e 2 de outubro, com res-

era o último país que faltava visitar no âmbito da

ponsáveis do Ministério do Ambiente, Habitação

primeira ronda de visitas técnicas aos PALOP e

e Ordenamento do Território, do Ministério do

Timor-Leste para a criação dos institutos nacio-

Desenvolvimento Rural e do Ministério da Saú-

nais de saúde pública desses países.

.

de, que assume a coordenação local. O projeto
conta com o envolvimento de três doutorandos
em Saúde Internacional do IHMT - Zélia Santos,
António Delgado e Artur Correia, tendo este último sido indicado como coordenador local pela
Ministra Adjunta e da Saúde de Cabo Verde.

.

Comissão propõe atividades para
promover a Cultura na CPLP
Realizou-se, a 28 de outubro, no IHMT, uma
videoconferência entre o Instituto, a Fundação
Roberto Marinho, do Brasil, e a Associação Mares Navegados, no âmbito da Comissão Temática
de Assuntos Culturais do Secretariado Executivo
da CPLP, coordenada pelo responsável do Museu
e Arquivo Histórico do IHMT, José Luís Dória. A
teleconferência visou discutir propostas de atividades a apresentar ao Secretariado Executivo,
em particular a possibilidade de realizar cursos à
distância nos PALOP, e a organização de um concurso de fotografia na área da Arquitetura em
Saúde nos países da CPLP.

.

Investigação: Malária, TB e HPV em
Moçambique
O IHMT recebeu, no dia 30 de outubro, como
conferencista Jahit Sacarlal, Professor Auxiliar e
Investigador no Departamento de Saúde da Comunidade e Chefe do Departamento de Microbiologia da Faculdade de Medicina da Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. Com
base na experiência de uma década no campo da
investigação, Jahit Sacarlal falou dos ensaios clínicos em que tem estado envolvido nas áreas das
vacinas contra a malária e tuberculose e do vírus
do papiloma humano.
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Professor do IHMT como visitante
na Universidade de Pretória

Mais de 70 profissionais de saúde e estu-

Marietjie Venter, responsável pelo Grupo de

dantes participaram no seminário “Leishma-

Zoonoses do Departamento de Virologia Médi-

niose: Da clínica ao laboratório”, que se re-

ca da Universidade de Pretória, na África do Sul,

alizou no dia 7 de outubro, com os oradores

visitou o IHMT no dia 17 de outubro, tendo reuni-

portugueses Luís Cardoso (Escola de Ciências

do com o diretor do Instituto e com o diretor da

Agrárias e Veterinárias, UTAD), Pedro Faísca

Unidade de Parasitologia Médica do IHMT, Paulo

e Joaquim Henriques (Faculdade de Medicina

Almeida, no âmbito da colaboração entre as duas

Veterinária da Universidade Lusófona de Hu-

instituições. A partir de 15 de janeiro de 2014,

manidades e Tecnologias) e Washington dos

Paulo Almeida será recebido naquela unidade

Santos (FIOCRUZ Salvador-Bahia), do Brasil.

com uma bolsa de professor visitante, em regime

Ao seminário, seguiu-se um workshop de His-

de licença sabática durante de seis meses, para

topatologia com o tema “Recolha e fixação de

desenvolver trabalho de investigação no campo

tecidos para estudos morfológicos”, no qual

das arboviroses e seus mosquitos vetores.

participaram 20 alunos.

.

.

Tese coorientada no IHMT recebe
menção honrosa
Ana Cláudia Figueiró, que se doutorou em
Saúde Pública no Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães (CPqAM/Fiocruz) e realizou o estágio de
“doutorado-sanduíche” no IHMT, recebeu a menção honrosa do Prémio de Tese 2013 em Saúde

IHMT apoia iniciativa da UNICEF

Coletiva, atribuído pela Coordenação de Aperfei-

O IHMT apoiou a realização da Conferência In-

çoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

ternacional sobre Aleitamento Materno, que se

do Brasil. A tese “Usos e influência da avaliação

realizou no dia 4 de outubro, no Instituto, orga-

em saúde: Um estudo exploratório do programa

nizada pela Comissão Nacional Iniciativa Hospi-

nacional de controle da dengue” foi coorientada

tais Amigos dos Bebés (CNIHAB/UNICEF) e que

pela subdiretora Zulmira Hartz.

contou com a participação do ministro da Saúde,

.

Paulo Macedo.
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Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do
IHMT

Peça do Mês
Colaboração com unidade móvel da
LPCS

Microscópio composto Zeiss,
modelo Ia, Nº19997 (c.1898)

O IHMT recebeu a visita do secretário de Estado da Saúde, Fernando Leal da Costa, no dia 24
de outubro, no âmbito da iniciativa “Saúde + Perto” da Liga Portuguesa Contra a Sida (LPCS), uma
unidade móvel de rastreios de proximidade, que
intervém junto das populações mais vulneráveis,
e que conta com a parceria de profissionais do
IHMT.

.

Museu: Inv. IHMT 0000541

Modelo de microscópio Zeiss, produzido no
fim do século XIX (c.1898) e primeiros anos
do século XX, contemporâneo da abertura
da Escola de Medicina Tropical, em 1902.
No canhão a inscrição em 3 linhas: Carl Zeiss /
Jena / Nº19997
Microscópio (37x16 cm) | Caixa em mogno
(37x19,5x19,5 cm) | (Espelho em falta; Ocular e
objectivas posteriores)

Prémio Nacional de Saúde 2013
atribuído a Levi Guerra
No dia 7 de outubro, foi anunciada a atribuição do Prémio Nacional de Saúde 2013 ao médico
Levi Eugénio Ribeiro Guerra, pelo papel fundador
e divulgador da diálise renal nas regiões do norte
e centro do País. O júri deste Prémio é constituído pelos bastonários da Ordem dos Médicos, dos
Enfermeiros e dos Farmacêuticos, e pelo diretor
do Instituto de Higiene e Medicina Tropical.

.

Eventos
Seminário Avaliação,
Translação e Gestão de
Conhecimento na Pesquisa
em Saúde
Rio de Janeiro | Brasil
12-13 de novembro
4.as Jornadas Científicas do IHMT
13 de dezembro
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