
Professor Doutor Teófilo Josenando: 
um colega que se tornou um amigo

Professor Teófilo Josenando: a colleague who became a friend

Homenagem

DOI:  https://doi.org/10.25761/anaisihmt.365

Faleceu a 4 de outubro de 2020 o Professor Doutor 
Teófilo Josenando (nascido a 10 de novembro de 1949 
em Maquela do Zombo, Uíge), figura de proa no 
combate à doença do sono em Angola e da medicina 
angolana. 
Licenciado em medicina pela Faculdade de Medicina 
da Universidade Nacional do Zaire (República 
Democrática do Congo), Mestre em Saúde Pública pela 
Universidade Católica de Louvain (Bélgica), doutorado 
em Parasitologia pela Universidade de Rouen (França) 
e Professor Titular na Faculdade de Medicina da 
Universidade Agostinho Neto, o Professor Josenando 
soube granjear, durante a sua longa carreira como 
docente e investigador, o respeito e o afeto de todos 
os que com ele colaboraram nas atividades de Saúde 
Pública e em particular no combate à tripanossomose 
humana africana (THA) em Angola.  
No cargo de Director Geral do Instituto de Combate 
e Controlo das Tripanossomíases (ICCT), que 
exerceu desde o período pós-independência até à sua 
aposentadoria, a sua liderança permitiu, mesmo nas 
difíceis condições de conflito armado e precariedade 
socioeconómica vigentes em Angola, manter vivas as 
atividades de combate à THA. Com o seu entusiasmo, 
capacidade de advocacia, severidade na gestão da 
equipa que soube criar e abertura para colaborar 
com múltiplos parceiros nacionais, africanos e 
internacionais, o Professor Josenando foi capaz de 

manter e incrementar as atividades de terreno das 
equipas móveis, bem como a investigação sobre 
aspetos epidemiológicos, de diagnóstico e tratamento 
da doença do sono, contribuindo decisivamente para 
manter Angola numa posição de destaque internacional 
nestas áreas, nomeadamente através da criação do 
Centro de Referência em Investigação de Viana (CRIV). 
Para além de várias publicações científicas sobre a THA, 
as atividades fomentadas pelo Professor Josenando 
permitiram, uma vez estabelecida a paz em Angola em 
2002, obter rapidamente o controlo da doença do sono 
neste país, constituindo um exemplo de sucesso para 
outros países endémicos e salvando a vida de milhares 
de angolanos. 
Recentemente, em 2016, a sua competência e 
generosidade ficaram bem evidentes durante a sua 
participação na primeira edição do Doutoramento em 
Ciências Biomédicas da Universidade Agostinho em 
parceria com o IHMT, na qual foi o docente com maior 
intervenção, nomeadamente nas unidades de Ética, 
Parasitologia e Saúde Pública.
Da nossa longa convivência e colaboração em prol da 
luta contra a doença do sono com o Professor Teófilo 
Josenando, guardamos a lembrança de um colega que 
se tornou um amigo, da sua firmeza na gestão da equipa 
do ICCT, da sua abertura para colaborar em projetos de 
ensino e investigação, mas também do seu bom humor 
e da sua presença marcante. 
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