
Instituto de Higiene e 

Medicina Tropical
Global Health and Tropical Medicine

FAPESP 09/05/14
Henrique Silveira
hsilveira@ihmt.unl.pt



Areas de atividade 
Ciências Biomédicas, Medicina Tropical, Saúde Global

• Ensino pós-graduado 

• Investigação

• Serviço à Comunidade (Clinica, Lab, divulgação/disseminação)

• Cooperação Internacional

56 Docentes / Pesquisadores

WHO Collaborating Centre for Health
Workforce Policy and Planning

RISP – Rede de Institutos de Saúde Publica



Areas de atividade 

VIH/SIDA, TB e doenças oportunistas

Malaria, Leishmaniaoses, THA, Dengue e outras doenças virais, Resistência aos farmacos e 
inseticidas, epidemiologia molecular, genética e evolução populacional, e interacções
parasita-hospedeiro

Fármaco resistência, epidemiologia molecular, Filogeografia, nanotecnologia
aplicada ao diagnostico

Gestão e planeamento estratégico dos serviços de 
saúde, economia da saúde, desenvolvimento e analise 
de politicas de saúde, medicina das viagens, força de 
trabalho em saúde.

Populações e Serviços de Saúde

Doenças transmitidas por vectores

EU

Africa
PALOP

Brasil

U
S

Principais áreas de investigação



Investigação
Publicações Web of Knowledge

Publicações em revistas internacionais de 2009 a 2013 em função do percentil

do Fator de Impacto para a área científica. (Numero total de artigos).

Publicações por ETI em revistas internacionais com arbitragem

científica de 2009 a 2013.
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função do financiador.
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Formação avançada

Doutoramentos Mestrado

•Ciências Biomédicas

•Genética Humana e Doenças 

Infecciosas

•Medicina Tropical

•Saúde Internacional

•Doenças Tropicais & Saúde 

Global (Programa de 

Internacional em associação 

com a Fiocruz, Brasil)

• Epidemiologia

• Microbiologia Médica

• Parasitologia Médica

• Saúde e Desenvolvimento

• Saúde Tropical

Mestrado

- 62 novas matriculados
2
0
1
3
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E-learning

• Avaliação em Saúde

• CIGESD

• Gestão de Recursos e da 

Qualidade em Saúde

• Políticas, Estratégias e 

Programas em Sistema de 

Saúde

outros

http://www.ihmt.unl.pt/

Doutoramento

- 33 novas matriculados

Docentes (48)
 34 Professores

 14 Investigadores

224 Alunos

• Curta duração

• Especialização

• Formação a pedido

Portugal – 148 (66%)

Angola – 30

Brasil – 13

Cabo Verde – 9

Moçambique – 8

Guiné-Bissau – 4

Timor Leste – 2

São Tomé e Príncipe – 1

Outros Paises - 9



O que estamos a fazer!
Doenças Transmitidas por vetores
Vigilância epidemiológica

Vigilância de doenças febris Vigilância de vetores

Dengue em Angola (serotipo/serotype 1) (2013) Portugal

Dengue em Angola (serotipo/serotype 4) (2014) Madeira

Cabo Verde

EDENext- Biology and control of vector born diseases in Europe- sandflies

group (EU project)

 Inquéritos epidemiológicos em carrapatos



Doenças Transmitidas por Vetores
Vigilância epidemiológica

• Uma plataforma web para a deteção de  espécies de mosquitos invasores 
através da participação comunitária

• Website com informação sobre 
mosquitos (coleta, conservação, envio)

• Serviço gratuito de envio de amostras 
pelo cidadão

• Identificação e envio de resultado ao 
cidadão, com recomendações (e.g. 
proteção)



Doenças Transmitidas por Vetores
Genética populacional de vetores

• Subdivisão populacional em Anopheles gambiae afeta a distribuição de mutações 
de resistência knockdown na Guiné-Bissau



Doenças Transmitidas por Vetores
Vacinas para o controlo de vetores e DTV

Análise transcriptómica
(RNA Seq, SSH)

Genómica funcional
(RNA de interferência) 

Antigénios 
recombinantes

Ensaio de vacinação

infestação de carrapatos

Anticorpos 
monoclonais 

Imunolocalização

níveis de infeção em carrapatos

vários antigénios do
do parasita e

do vetor

transmissão de patógenos a animais e humanos

Identificação de 
mecanismos 
protetores da 

infecção

bloqueio de 
transmissão



• Diagnóstico laboratorial precoce para definição de estratégias preventivas para doenças 
parasíticas, bacterianas e virais oportunistas bem como para prevenção da emergência de 
resistência aos antibióticos

VIH/SIDA, TB e doenças oportunistas
Resistência aos fármacos



 Bases tecnológicas para o desenvolvimento de novos suportes de diagnóstico rápido ( nano 
tecnologia e diagnóstico em papel – nanothecnology & lab on paper (parcerias com FCT/UNL –
EFortunato e PBaptista ).

VIH/SIDA, TB e doenças oportunistas
Novas metodologias de Diagnostico



 Bases tecnológicas para o desenvolvimento de novos suportes de diagnóstico rápido ( nano 
tecnologia e diagnóstico em papel – nanothecnology  & lab on paper (parcerias com FCT/UNL –
EFortunato e PBaptista ).

VIH/SIDA, TB e doenças oportunistas
Novas metodologias de Diagnostico



Populações e Serviços de Saúde
Apoio ao desenvolvimento

• Assistência Técnica aos Ministérios da Saúde e Governos Provinciais:
– Planos Estratégicos para o setor da Saúde

– Planos de RHS (CC da OMS para Políticas e Planeamento da Força de Trabalho em Saúde)

– Desenvolvimento de funções negligenciadas: regulação e  inspeção

– Programas de Avaliação

• Capacitação das Instituições do setor da Saúde
– Desenvolvimento dos Institutos Nacionais de Saúde Pública

– Formação de Gestores

– Melhorar a segurança Laboratorial

– Melhorar as competências dos Técnicos de Laboratório

• Capacitação de Instituições de Ensino Superior
– Rede de  Faculdades de Medicina

– Rede de Mulheres Cientistas

– Formação avançada para académicos



Populações e Serviços de Saúde
Outras

• Gestão e planeamento estratégico dos serviços de 
saúde

• Economia da saúde

• Desenvolvimento e analise de politicas de saúde

• Avaliação

• Medicina das viagens

• Força de trabalho em saúde



Mais.....

Relatórios de atividades
Página Web 

www.ihmt.unl.pt
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