
VIASEF: Laboratório de biosegurança 
nível 3 pronto a funcionar 
No dia 12 de março concluiu-se a construção e 

operacionalização do VIASEF – In vivo Arthropod 

Security Facility – uma infraestrutura de alta 

segurança (ACL3) que oferece à comunidade 

académica, científica e empresarial a possibilidade 

de desenvolver estudos “in vivo”. Também 

fornece condições laboratoriais seguras para 

desenvolver projetos com patogenos humanos 

(transmitidos por vetores ou outros), incluindo 

os classificados como de risco biológico de nível 

3 (e.g. vírus chikungunya, corona, ou estirpes de 

Mycobacterium tuberculosis multirresistentes). 

Saiba mais: https://bit.ly/2PPPAXC.

Colaboração entre IHMT-NOVA e 
Centro para as Doenças Tropicais do 
Hospital Sacro-Cuore Don Calabria
O  IHMT-NOVA recebeu nos dias 23 e 24 de 

março a visita de Federico Gobbi (Centro per le 

Malattie Tropicali, Ospedale Sacro-Cuore Don 

Calabria, Verona, Itália), para desenvolvimento 

da colaboração entre as duas instituições no 

projeto “Iniciativa para o reforço dos serviços 

sanitários de primeiro e segundo nível em Angola”, 

liderado por este médico italiano. O projeto de 

três anos de duração envolve a capacitação de 

médicos, enfermeiros e técnicos de laboratório, 

primariamente do Hospital Divina Providência, 

Luanda, e tem financiamento da ENI Spa..

Dia Aberto IHMT-NOVA: 28 de maio
O Instituto de Higiene e Medicina Tropical, da 

Universidade Nova de Lisboa, vai realizar este ano 

o Dia Aberto em modo virtual. Marque na agenda a 

data de 28 de maio e aceite o convite para conhecer 

através de pequenos filmes o que se faz no âmbito

do ensino e investigação no IHMT-NOVA e assista

aos nossos Webinares sobre os mais variados temas 

científicos. Saiba mais aqui: https://bit.ly/323OKsY..

NOVA e Pfizer colaboram nas áreas da 
Investigação e Ensino Pós-Graduado
A Universidade NOVA de Lisboa e a biofarmacêutica 

Pfizer assinaram, no final de janeiro deste ano, um 

protocolo de colaboração nas áreas da Investigação 

& Desenvolvimento, Educação Pós-Graduada e 

Educação para a Saúde e Literacia. Saiba mais: 

https://bit.ly/325PHRo.
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COVID-19 e Doenças Respiratórias
O webinar, a decorrer no dia 28 de maio, às 11h00,  

(Lisboa) tem como objetivo oferecer informação 

sobre a forma como a COVID-19  afetou a 

abordagem das doenças respiratórias nos países 

da CPLP e também como se poderão estruturar 

aspetos colaborativos para a recuperação desta 

pandemia. Programa aqui: https://bit.ly/2PIO9KN.

Homenagem às Mulheres na Ciência
A Ciência Viva voltou a prestar homenagem 

às mulheres cientistas portuguesas. A diretora 

da Unidade de Saúde Pública e Bioestatística 

Ana Abecasis, e a professora de Saúde Pública 

e Epidemiologia, Inês Fronteira, foram duas das 

mulheres, do IHMT-NOVA, escolhidas para figurar 

entre as cientistas homenageadas. Saiba mais aqui: 

https://bit.ly/3a3LSRo..

Curso de Medicina do Viajante: 
Inscrições abertas
O Curso de Medicina do Viajante - edição 2021, 

que vai inciar-se a 7 de maio, via zoom, ainda tem 

vagas disponíveis. Mais informações e formulário 

de candidatura aqui: https://bit.ly/2Rgk9WO .
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Em 1952, os Serviços de Saúde de Moçambi-
que enviaram diversos objetos para a exposição das 
“Actividades Sanitárias do Ultramar”, realizada em 
Lisboa quando do I Congresso de Medicina Tropi-
cal (24 a 29 de abril de 1952), comemorativos do 
cinquentenário da fundação da Escola / Instituto de 
Medicina Tropical

Uma das coleções então enviadas foi um conjun-
to de modelos em gesso representando, em tamanho 
próximo do real, diversas patologias com especial 
incidência nos Trópicos. Esses modelos eram cópias 
dos existentes no Serviço de Anatomia Patológica 
do Hospital Miguel Bombarda (agora o Hospital 
Central de Maputo), que possuía uma sala expressa-
mente destinada e equipada para a modelagem. 

Outra coleção enviada por Moçambique, reunia 
diversas peças anatomopatológicas, retiradas em 
autópsias e cirurgias executadas no hospital, devi-
damente conservadas em formol e, algumas delas, 
relacionadas com as patologias representadas nos 
modelos.  

Na ocasião foi também recebido um conjunto de 
fotografias que mostram os modelos e as peças no 
Museu do Serviço de Anatomia Patológica do Hos-
pital do Maputo. São duas dessas fotografias que 
constituem as peças deste mês. 

Museu, Arquivo e Biblioteca Histórica do IHMT

Peça do Mês
Peças no Museu do Serviço de Anatomia 
Patológica do Hospital Miguel Bombarda 
(Hospital Central do Maputo) - Fotografias
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