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São Paulo, 22 de abril de 2020 

 

MUSEU VIRTUAL DA FACULDADE DE MEDICINA EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

 A partir do dia 27 de abril, o Museu Histórico “Prof. Carlos da Silva Lacaz” – FMUSP irá 

disponibilizar ao público um projeto museal para os tempos de pandemia, em que o distanciamento social 

se faz necessário. Para isso, serão apresentados semanalmente três projetos voltados ao campo da 

divulgação da história da medicina, da expografia e da preservação. Tais materiais estarão nas redes 

sociais das quais o Museu faz parte (Facebook, Instagram, YouTube e Twitter) e na Assessoria de 

Comunicação da FMUSP, possibilitando que o Museu Histórico alcance o público fora do seu espaço físico, 

compartilhando conhecimento que as pessoas poderão acessar em casa, até que seja possível reabrir o 

Museu de forma segura. 

 Desse modo, o projeto Museu Virtual da Faculdade de Medicina em tempos de pandemia 

disponibilizará os seguintes conteúdos:  

 

História das pandemias e das endemias (segundas-feiras) 

 Neste projeto serão apresentadas duas séries de textos produzidos pelos historiadores do Museu 

Histórico em parceria com pesquisadores e pós-graduandos convidados. A primeira série terá como foco 

central a pandemia de gripe espanhola em São Paulo em 1918. A segunda série, por sua vez, analisará 

aspectos históricos das endemias de doença de Chagas, sífilis e tuberculose.  

 

O Acervo e suas Histórias (quartas-feiras) 

 Semanalmente será apresentado um pequeno vídeo explicativo sobre alguma peça, documento, 

obra de arte ou iconografia de nosso acervo histórico, indicando sua procedência, historicidade e 

relevância. Serão priorizados itens raros e que não estão sendo apresentados em nossa atual exposição 

física.  
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O Acervo e sua Preservação (sextas-feiras) 

 Semanalmente será apresentado um texto explicativo sobre as medidas de conservação preventiva 

que estão sendo tomadas para a preservação do acervo neste momento de pandemia, expondo ao público 

a importância dessa área de conhecimento. 

 

Equipe do Museu Histórico “Prof. Carlos da Silva Lacaz” - FMUSP 

André Mota – Coordenação; Gustavo Querodia Tarelow – Pesquisa; Clebison Nascimento dos Santos – 

Conservação; Maria das Graças Almeida Alves– Secretaria            

 

 


