
Id:  37519  

Autor:  Martins, Beatriz Borges.  

Título:  Amilcar Vianna Martins: um cientista mineiro, 1907-2007 / Amilcar Vianna 
Martins: a scientist from Minas Gerais, 1907-2007.  

Fonte:  Belo Horizonte; s.n; 2007. 194 p. ^bilus.  

Resumo(s):  O ideal de Amilcar sempre foi poder contribuir para melhorar as condições de 
vida do povo brasileiro. Sua contribuição foi realmente expressiva para o 
controle das várias endemias que assolam e matam o povo. No mundo 
científico, galgou todos os degraus, chegando a ser diretor do Instituto 
Oswaldo Cruz, Manguinhos - o maior templo da ciência no Brasil. Isso 
certamente foi a coroação de seu trabalho, o reconhecimento de seu valor. - pt  

Descritores:  Biografia como Assunto 
História da Medicina 
Médicos/história 

Descritores Locais:  Cientistas 

Localização:  BR1273.1; 926.1, M386a  
 

 

 

Id:  36848  

Autor:  Narciso, Anderson José de Almeida.  

Título:  A medicina vai à escola: ideias e práticas de saúde nos grupos escolares em Juiz de 
Fora, Minas Gerais (1906-1929) / Medicine goes to school: ideas and health practices 
in school groups in Juiz de Fora, Minas Gerais (1906-1929).  

Fonte:  Rio de Janeiro; s.n; 2016. 128 p. ^bil.  

Trabalho Acadêmico:  Apresentada a Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz para obtenção do 
grau de Mestre.  

Resumo(s):  A dissertação analisa a higiene escolar a partir do debate médico e educacional em 
Minas Gerais na Primeira República. O foco da pesquisa recai sobre a criação e 
funcionamento dos Grupos Escolares na cidade de Juiz de Fora a partir de 1907, ano 
em que foram inaugurados os primeiros grupos. O objetivo é analisar a trajetória da 
saúde na escola e da higiene escolar a partir da lei que criou os grupos escolares em 
Minas Gerais, em 1906, apontando as modificações que essa sofreu ao longo da 
Primeira República. Nesse período, os médicos, dentistas e educadores 
protagonizaram debates sobre o papel da escola na difusão de preceitos de higiene e 
saúde, analisados nesta dissertação pelos seus discursos e ações noticiados em 
periódicos locais, publicações associativas, boletins médicos e relatórios enviados ao 
governo do estado. A dissertação ressalta a importância da participação de médicos e 
dentistas na persuasão da sociedade e na implementação da inspeção médica 
escolar e dos gabinetes dentários. Essa foi apresentada como uma convergência 
entre os ideais republicanos de alcançar o progresso via educação e mudanças de 
hábitos tradicionais e as demandas dos próprios educadores por um novo modelo 
escolar. Os grupos escolares ofereceram uma oportunidade aos médicos e dentistas 
de incrementarem sua visibilidade e legitimidade social e política na sociedade juiz-
forana. A nova escola é compreendida como uma espécie de vitrine da modernidade 
que abriria as portas da sociedade para o progresso e, também, dos consultórios 
médicos, farmácias e gabinetes odontológicos para uma nova e potencial 
clientela.(AU) - pt  

Descritores:  Saúde Escolar 
Assistência Médica 
Assistência Odontológica para Crianças 

Localização:  BR1273.1; T371.71098151, N222m  

Endereço Eletrônico:  http://www.ppghcs.coc.fiocruz.br/images/dissertacoes/dissertao_Anderson_narciso.pdf 
- pt.  
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Id:  36826  

Autor:  Boschi, Caio César; Quintão, Régis Clemente.  

Título:  Minas Gerais no Arquivo Histórico do Tribunal de Contas de Portugal.  

Fonte:  Belo Horizonte; PUC-Minas; 2015. 1 CD p.  

Resumo(s):  Este CD compila um conjunto de manuscritos históricos sobre Minas Gerais 
existentes no Arquivo Histórico do Tribunal de Contas de Portugal. - pt  

Descritores:  História 
Pesquisa 
Arquivos 
Portugal 

Descritores Locais:  Minas Gerais 

Localização:  BR1273.1; CD252  
 

 

Id:  36594  

Autor:  Marques, Rita de Cássia.  

Título:  Médicos de senhoras: clientela, doenças e tratamentos (Belo Horizonte 1908-
1935) / Ladies doctors: patients, diseases and treatments (Belo Horizonte 
1908-1935)  

Fonte:  In: Nascimento, Dilene Raimundo do; Franco, Sebastião Nascimento; Silveira, 
Anny Jackeline Torres.Uma história brasileira das doenças. Belo Horizonte, 
Fino Traço, 2015. p.267-287. (História, 54).  

Resumo(s):  A institucionalização da medicina, crescente no Brasil a partir do século XIX, 
não pode ser tratada de forma linear e universal. Os processos regionais 
foram diversificados. Para analisar os processos é preciso considerar novos 
tempos, espaços e personagens. No caso de Minas Gerais, o processo da 
institucionalização da medicina se refere à introdução do médico no 
atendimento a saúde da mulher. Por privilegiar o "médico de senhoras", 
vamos nos concentrar em Hugo Werneck, considerado o primeiro 
"ginecólogo" da cidade, que também se destacou como "parteiro e operador". 
A construção da relação médico-paciente no caso das "moléstias de 
senhoras" se apoia nos progressos da medicina e nos sucessos que os 
médicos iam apresentando à população, bem como sua capacidade de tecer 
a confiança entre médicos e mulheres. A mudança da mulher no contexto do 
século XX, principalmente com ampliação de sua participação no mercado de 
trabalho e na filantropia, também é importante. Medicar exigiria estratégias 
eficientes e uma delas era a paciência para conquistar a clientela. (AU) - pt  

Nota Geral:  Inclui bibliografia  

Descritores:  Mulheres 
Saúde da Mulher 
Assistência à Saúde 

Localização:  BR1273.1; 616.09, N244h, v. 5  

 

Id:  36475  

Autor:  Nogueira, André Luís Lima.  

Título:  Entre cirurgiões, tambores e ervas: calunduzeiros e curadores ilegais em ação nas 
Minas Gerais (século XVIII) / Among surgeons, drums and herbs: calunduzeiro and 
illegal healers in action in Minas Gerais (18 Century).  

Fonte:  Rio de Janeiro; s.n; 2013. 400 p.  

Trabalho Acadêmico:  Apresentada a Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz para obtenção do grau 
de Doutor.  

Resumo(s):  O presente estudo objetiva investigar de forma mais sistematizada como eram 
engendradas as práticas de cura não licenciadas nas Minas Gerais no curso do século 
XVIII, tendo como seus principais agentes os africanos e mestiços – fossem escravos 



ou libertos –, dado que a despeito da constante perseguição, tanto laica como religiosa, 
estes indivíduos foram os principais responsáveis por ações terapêuticas no espaço 
estudado, sendo acionados, sobretudo, para remediarem as temidas “doenças de 
feitiço”. Neste contexto, além das práticas individuais de cura, darei ênfase também às 
ações coletivas protagonizadas pelos “negros curadores” (conforme são apresentados 
na documentação persecutória), com especial destaque para os nomeados calundus, 
que também possuíram frequência considerável nas Minas Gerais setecentistas. Para 
esta análise trabalho fundamentalmente com as fontes eclesiásticas de repressão, 
principalmente as devassas eclesiásticas, que funcionavam ao nível do bispado, e as 
denúncias encontradas nos Cadernos do Promotor do Santo Ofício, além de consultar, 
de modo acessório, parte dos tratados médicos escritos no período estudado, a 
propósito de perceber as semelhanças e diferenças entre as ações dos representantes 
da medicina oficial (em especial os cirurgiões) e aquelas dos curadores ilegais. (AU) - 
pt  

Descritores:  História da Medicina 
Medicina Tradicional Africana 
Cura 

Descritores Locais:  Minas Gerais 

Localização:  BR1273.1; T610.9, N778e  

Endereço Eletrônico:  http://www.ppghcs.coc.fiocruz.br/images/dissertacoes/teste/tese_andre%20nogueira.pdf 
- pt.  

Orientador:  Kury, Lorelai Brilhante  
 

 

Id:  35449  

Autor:  Cuperschmid, Ethel Mizrahy; Martins, Maria do Carmo Salazar.  

Título:  Instituto de Radium de Minas Gerais: vanguarda da radioterapia no Brasil, 
1923-1935 / Minas Gerais Radium Institute: at the forefront of radiotherapy 
in Brazil, 1923-1935  

Fonte:  Hist. ciênc. saúde-Manguinhos;21(4):1235-1260, out.-dez. 2014. ^bil, 
^btab  

Resumo(s):  Este artigo propõe estudar os primeiros 12 anos de existência do Instituto 
de Radium de Minas Gerais, fundado em 1922. Sua atuação na luta 
contra o câncer no Brasil, ainda pouco conhecida, começa a ser esboçada 
pelo estudo de documentação institucional inédita. Através de um banco 
de dados elaborado com informações constantes em seu livro de registro 
de pacientes, foram feitos levantamentos estatísticos dos tipos de câncer 
e das formas de tratamento existentes entre 1923 e 1935. Esse livro faz 
parte de um conjunto de outros cinco recentemente descobertos no 
Centro de Memória da Medicina/UFMG. A documentação permite resgatar 
os primórdios das intervenções de radioterapia no país e acompanhar seu 
desenvolvimento e a influência exercida por esse hospital modelo. (AU) - 
pt  

Nota Geral:  Inclui bibliografia  

Descritores:  Radioterapia 
Neoplasias/prevençäo & controle 
Saúde Pública/história  
-Brasil 

Limites:  História do Século 20 

Tipo de publicação:  Artigo Histórico 

Localização:  BR1273.1  

Endereço Eletrônico:  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
59702014000401235&lng=pt&nrm=iso - pt.  

Região não DeCS: Minas Gerais 

Instituição como Tema: Instituto de Radium de Minas Gerais 
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Id:  35243 

Autor:  Marques, Ivan.  

Título:  Cenas de um modernismo de província: Drummond e outros rapazes de Belo 
Horizonte.  

Fonte:  São Paulo; Ed. 34; 2011. 271 p. ^bil.  

Resumo(s): O que acontece quando um movimento de vanguarda, de teor cosmopolita e 
que tende a fazer tabula rasa do passado, se depara com a matéria local, 
profundamente enraizada na história? Esta a pergunta que Ivan Marques, 
professor de Literatura Brasileira da Universidade de São Paulo, procura 
responder em Cenas de um modernismo de província. Ao estudar a obra dos 
quatro autores mais representativos da literatura modernista produzida em 
Minas Gerais nas décadas de 1920 e 1930, o autor descobre - no gauchismo 
de Carlos Drummond de Andrade, na ingenuidade elaborada dos poemas de 
Emílio Moura, na deriva contínua dos contos de João Alphonsus e no lirismo 
fantasioso dos personagens de Cyro dos Anjos - os traços de uma cultura 
cindida entre atraso e modernidade, própria de uma cidade jovem como Belo 
Horizonte, erguida sobre uma economia marcadamente rural. Com escrita 
enxuta e olhar agudo tanto para as particularidades dos procedimentos 
literários como para as questões socioculturais que as atravessam, Ivan 
Marques escreveu um livro notável, que amplia a visão do contexto cultural 
mineiro ao mesmo tempo em que ilumina o quadro mais abrangente do 
modernismo em nosso país - 

Nota Interna:  Projeto: "Saúde e construção da noção de patrimônio cultural no Brasil: 
versões da nação no entre-guerras"; Livro patrimoniado T-COC-407  

Descritores:  Literatura 
História  
-Brasil 

Descritores Locais:  Modernismo 
 Literatura brasileira 

Localização:  BR1273.1; 869.8992, M357c  

Região não DeCS: Minas Gerais 

 

Id:  34103  

Autor:  Boschi, Caio C.  

Título:  As misericórdias e assistência à pobreza nas Minas Gerais setecentistas / 
Mercies and poor relief in eighteenth-century Minas Gerais  

Fonte:  s.l; s.n; 1996. [13] p.  

Resumo(s):  O autor faz uma ampla análise sobre instituições que têm a responsabilidade 
de prestar serviços de assistência em Minas Gerais durante o século XVIII 
sublinhando o papel das associações seculares legais, especialmente as 
fraternidades, as confrarias e as ordens religiosas menores. (AU) - pt  

Descritores:  Assistência à Saúde/história 
Instituições de Caridade/história 
Religião e Medicina 
Fatores Socioeconômicos  
-História do Século 18 
 Brasil 

Descritores Locais:  Minas Gerais 

Tipo de publicação:  Artigo Histórico 

Localização:  BR1273.1; F4299  
 

 

 

 



Id:  31121  

Autor:  Vareto, Polyana Aparecida Valente.  

Título:  Intelectuais Católicos, saúde e educação em Minas Gerais (1925-1930) / 
Catholic intellectuals, health and education in Minas Gerais (1925-1930).  

Fonte:  Rio de Janeiro; s.n; 2010. 174 p. ^bilus, ^btab, ^bgraf.  

Trabalho Acadêmico:  Apresentada a Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz para 
obtenção do grau de Mestre.  

Resumo(s):  Esta dissertação tem por objetivo analisar a atuação dos intelectuais 
católicos no processo de modernização de Minas Gerais, durante a 
República Velha. Particularmente, analisamos a atuação desse grupo nas 
reformas do ensino: Mello Vianna (1925) e Francisco Campos (1927), 
ambas ocorridas em governos cuja base era composta por militantes 
católicos. Nesse contexto, a educação e a saúde eram encaradas como 
elementos fundamentais para a transformação social do país e, não por 
acaso, vários grupos e movimentos disputavam seu controle. Dada a 
predominância católica da população e a representatividade dos intelectuais 
católicos na política, estes se tornaram porta-vozes da modernização do 
ensino no território mineiro. Dessa maneira, buscamos avaliar em que 
medida as reformas educacionais implementadas pelos católicos 
associavam o ensino a questões de higiene e saúde. (AU) - pt  

Descritores:  Saúde Pública/história 
Educação 
Religião 
Política 
História  
-Brasil 

Limites:  História do Século 20 

Descritores Locais:  Intelectuais 
 Brasil República 

Localização:  BR1273.1; T 981.51, V296i  

Endereço Eletrônico:  http://ppghcs.coc.fiocruz.br/images/teses/dissertacao_polyana_valente.pdf - 
pt.  

Orientador:  Ferreira, Luiz Otávio  

Região não DeCS: Minas Gerais 
 

 

Id:  28330  

Autor:  Nogueira, André Luís Lima.  

Título:  Doenças de feitiço: as Minas setecentistas e o imaginário das doenças / 
Diseases from witchcraft: eighteenth century Minas Gerais captaincy/Brazil 
and the imaginary of the diseases  

Fonte:  Varia Historia;28(47):257-276, Jan.-Jun. 2012.  

Resumo(s):  O presente artigo objetiva discutir a crença e o consenso em torno da ideia 
partilhada, entre aqueles que viveram nas Minas no curso do século XVIII, 
de que determinados indivíduos poderiam, por meio de feitiços, provocar 
uma série de males. Assim, as doenças de feitiço, conforme aparecem na 
documentação compulsada, pareciam bastante assíduas. Procurei 
igualmente analisar como eram descritos tais achaques provocados pelos 
feitiços: tolhimentos, dores, ligamentos, dentre outros. Estes se faziam 
presentes tanto nas denúncias levadas ao conhecimento de membros do 
clero no curso das devassas eclesiásticas (documentação sob a guardado 
Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana) como em tratados 
médicos publicados, sobretudo, nas primeiras décadas do setecentos. (AU) - 
pt  

Descritores:  História da Medicina 
Doença 

http://ppghcs.coc.fiocruz.br/images/teses/dissertacao_polyana_valente.pdf


Bruxaria/história 
Magia/história  
-Brasil 

Limites:  História do Século 18 

Descritores Locais:  História das doenças 

Localização:  BR1273.1  

Endereço Eletrônico:  http://www.scielo.br/pdf/vh/v28n47/12.pdf - pt.  

Região não DeCS: Minas Gerais 
 

 

Id:  27496  

Autor:  Lima, João Heraldo.  

Título:  Café e indústria em Minas Gerais, 1870-1920.  

Fonte:  Petrópolis; Vozes; 1981. 105 p. ^bmapas, ^btab.  

Resumo(s): Este trabalho é resultado de um esforço inicial de pesquisa orientado para 
melhor compreensão do processo histórico da formação da economia mineira. 
Alinha-se a outros que recentemente vêm contribuindo para o gradual 
esclarecimento desse complexo processo. Partindo da constatação de que em 
São Paulo a expansão cafeeira e a origem da indústria foram partes de um 
mesmo processo de desenvolvimento capitalista e, tendo-se em conta o fato de 
que o café foi a base da economia mineira durante longo período, o trabalho 
ora apresentado procura lançar algumas luzes sobre a cafeicultura, a indústria 
e a relação entre ambas em Minas Gerais buscando realçar as suas 
especificidades - 

Descritores:  Economia 
Café 
Indústrias 

Localização:  BR1273.1; 330.98151, L732c  

Região não DeCS: Minas Gerais (MG) 
 

 

Id:  27168  

Autor:  Coelho, José João Teixeira; Iglésias, Francisco^raui.  

Título:  Instrução para o governo da capitania de Minas Gerais.  

Fonte:  Belo Horizonte; Fundação João Pinheiro; 1994. 301 p.  

Resumo(s):  O livro é considerado por especialista como uma das mais relevantes obras 
do gênero, talvez o mais notável estudo sobre Minas no fim do século XVIII. 
Traz informações sobre a Capitania de Minas Gerais do ponto de vista 
econômico, político, social e administrativo. Fiel ao manuscrito, esta edição 
procura acompanhá-lo com a máxima fidelidade, acrescentando o precioso 
Índice das ordens e mais documentos a que se refere esta obra, com citações 
dos livros onde se acham. A introdução consta de três partes: significado do 
texto; breve e incompleta notícia sobre José João Teixeira; José João, 
historiador, análise da obra e sua validade ainda hoje. - pt  

Nota Interna:  Doação pesquisadora Irene Dias  

Descritores:  História 
Governo/hist 
Sistemas Políticos 
Colonialismo/hist  
-Brasil 

Limites:  História do Século 15 
História do Século 16 
História do Século 17 

Localização:  BR1273.1; 981.51, C672i  

Região não DeCS: Minas Gerais 

http://www.scielo.br/pdf/vh/v28n47/12.pdf


Id:  27165  

Autor:  Ferrand, Paul; Guimarães, Júlio Castanõn^rtrl.  

Título:  O ouro em Minas Gerais.  

Fonte:  Belo Horizonte; Fundação João Pinheiro; 1998. 366 p. (Coleção Mineiriana).  

Resumo(s): Reedição do livro L'or à Minas Gerais, de Paul Ferrand, engenheiro francês que 
chegou ao Brasil em 1882 para lecionar cadeiras básicas e aplicadas em 
diversas áreas da Escola de Minas de Ouro Preto e pesquisador ativo e 
abrangente, sobre a indústria de ferro em Minas e no Brasil, a mineração do 
ouro e vários outros temas da Engenharia Civil e de Minas - 

Nota Interna:  Doação pesquisadora Irene Dias  

Nota Formatada 
de Conteúdo:  

 
Inclui tabela com principais jazidas auríferas de Minas Gerais  

Descritores:  História 
Mineração/história 
Ouro/história 
Colonialismo  
-Brasil 

Limites:  História do Século 18 

Localização:  BR1273.1; 981.51, F372o  

Região não DeCS: Minas Gerais 
 

 

Id:  24668  

Autor:  Pedroso, Enio Roberto Pietra.  

Título:  A Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e sua 
origem na Inconfidência Mineira: história esquecida, incompreendida ou 
ficcional / The Faculdade de Medicina of the Universidade Federal de 
Minas Gerais and its origin during “Inconfidência Mineira”: forgotten, 
misunderstood or fictional history  

Fonte:  Rev. méd. Minas Gerais;21(1):112-119, jan.-mar. 2011.  

Resumo(s):  A origem da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) pode estar relacionada à Inconfidência Mineira e sua 
visão de construção de Estado Independente e Nação multiétnica e 
autônoma. Também ao imenso esforço de inúmeros médicos e outros 
profissionais da saúde, e da comunidade mineira, em estabelecer a 
criação de instituição formadora de recursos humanos para suprir as 
necessidades de cuidado e acolhimento à saúde, criar conhecimento em 
busca do bem-estar para todos. A primeira Escola de Medicina brasileira 
foi criada em Ouro Preto, entretanto, ainda não lhe foi dada esta primazia, 
constituindo-se na realização inicial do anseio dos inconfidentes por 
Nação livre e capaz de romper com a submissão colonial. Essa Escola 
constitui-se no embrião da agora centenária Faculdade de Medicina da 
UFMG, criada em 05 de março de 1911 em Belo Horizonte. E representa 
a perseverança, desde a sua criação, em estabelecer vínculo de 
resistência ao autoritarismo, colocando sempre o ser humano como a 
essência de todo o processo de desenvolvimento técnico e tecnológico, 
com humanismo e cuidado humanitário. (AU) - pt  

Descritores:  Escolas Médicas/história 
Educação Médica/história 
História da Medicina 
História  
-Brasil 

Descritores Locais:  Brasil Império 

Tipo de publicação:  Artigo Histórico 

Localização:  BR1273.1  



Endereço Eletrônico:  http://rmmg.medicina.ufmg.br/index.php/rmmg/article/viewFile/351/337 - 
pt.  

Região não DeCS: Minas Gerais 

Instituição como Tema: Universidade Federal de Minas Gerais 
 

 

Id:  24667  

Autor:  Corrêa, Edison José; Gusmão, Sebastião Nataniel Silva.  

Título:  Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais – 
UFMG: da criação à federalização / The Faculdade de Medicina of the 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG: from creation to 
federalization  

Fonte:  Rev. méd. Minas Gerais;21(1):105-111, jan.-mar. 2011. ^btab  

Resumo(s):  Este trabalho relata a história da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal de Minas Gerais, de sua fundação, em 1911, até sua 
federalização, em 1949, ressaltando a participação dos dirigentes e o 
crescimento de seu espaço estrutural. (AU) - pt  

Descritores:  Escolas Médicas/história 
Educação Médica/história 
História da Medicina  
-Brasil 

Tipo de publicação:  Artigo Histórico 

Localização:  BR1273.1  

Endereço Eletrônico:  http://rmmg.medicina.ufmg.br/index.php/rmmg/article/viewFile/350/336 - 
pt.  

Região não DeCS: Minas Gerais 

Instituição como Tema: Universidade Federal de Minas Gerais. Faculdade de Medicina 
 

 

Id:  24216  

Autor:  Mariano, José.  

Título:  O desenvolvimento da Campanha da lepra em Minas Gerais.  

Fonte:  Belo Horizonte; Imprensa Oficial; 1961. 276 p. ^btab.  

Resumo(s): Fala sobre ações do Serviço Nacional de Lepra na luta domiciliar contra a lepra 
no estado de Minas Gerais, em interação com o Departamento de Lepra de 
Minas Gerais. Apresenta o organograma de profilaxia, dados endêmicos, 
diagnóstico, controle e publicação de estudos sobre a doença no âmbito das 
ações da campanha 

Nota Geral:  Separata dos Arquivos Mineiros de Leprologia - Ano XX - Número II - Abril de 
1960  

Descritores:  Hanseníase/prevenção & controle 
Promoção da Saúde 
Vigilância Sanitária  
-Interpretação Estatística de Dados 
 Saúde Pública 
 Brasil 

Localização:  BR1273.1; 616.99898151, M333d  

Região não DeCS: Minas Gerais 
 

 

 

 

 

 

 

http://rmmg.medicina.ufmg.br/index.php/rmmg/article/viewFile/351/337
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Id:  24035  

Autor:  Feldman, José.  

Título:  Tuberculose humana de origem bovina: contribuição ao seu estudo no 
Estado de Minas Gerais.  

Fonte:  Belo Horizonte; s.n; 1955. 260 p.  

Resumo(s): Apresenta fatos históricos e frequência da tuberculose humana de origem 
bovina no Brasil e nos seguintes países: Estados Unidos, Canadá, Grã-
Bretanha, Alemanha, Dinamarca, França, Argentina, Suécia, Finlândia, 
Holanda, Suiça, Itália e Uruguai. Destaca as controvérsias sucitadas pelas 
investigações de Koch e aborda ainda pesquisas de T.Smith e Schütz. Fala 
sobre os critérios para a identificação do bacilo, material e métodos de 
investigação e discute as bases de um estudo epidemiológico para uma 
ação profilática - 

Trabalho Acadêmico:  Apresentada a Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais 
para obtenção do grau de Professor Livre Docente.  

Nota Interna:  Coleção Raphael de Paula Souza  

Descritores:  Tuberculose Bovina 
Tuberculose Bovina/epidemiologia 
Tuberculose Bovina/história  
-Brasil 

Limites:  Humanos 

Localização:  BR1273.1; T616.995, F312t  

Região não DeCS: Minas Gerais 
 

 

Id:  21607  

Autor:  Machado Filho, Aires da Mata.  

Título:  O negro e o garimpo em Minas Gerais.-v.42  

Fonte:  Rio de Janeiro; José Olympio; 1943. 138 p. ^bilus.  

Resumo(s): Fundamentado em pesquisa de cantigas africanas outrora ouvidas nos 
serviços de mineração, o autor realiza um estudo sobre as contribuições do 
negro à cultura brasileira. Trabalhando em filologia numa região em que se 
acumulam, convergentes, as tradições dos elementos étnicos formadores da 
nacionalidade, era natural o seu transbordo para a história e o folclore. Assim 
é que reconstitue a história de São João da Chapada, povoação satélite de 
Diamantina. Descreve também o presente, o trabalho dos faiscadores, 
permitindo ao historiador assistir, em pessoa, ao desenrolar das cenas que 
presenciou, em espírito, nos 'tratados' de velhos cronistas - Pt 

Nota Interna:  Pertence à Coleção Lourival Ribeiro; Cutter pelo autor da Coleção 
Documentos Brasileiros  

Descritores:  Folclore 
Grupo com Ancestrais do Continente Africano 
Música  
-Brasil 

Limites:  Humanos 

Descritores Locais:  Língua Portuguesa 

Localização:  BR1273.1; 981, S725d  

Região não DeCS: Minas Gerais 
 

 

 

 

 

 



Id:  21428  

Autor:  Marques, Rita de Cássia.  

Título:  Sobre papos, águas, barbeiros e iodo: a história do bócio endêmico em Minas 
Gerais / About goitres, water, Triatomas Infestans and iodine: the history of the 
endemic goiter in Minas Gerais  

Fonte:  In: Monteiro, Yara Nogueira.História da saúde: olhares e veredas. São Paulo, 
Instituto de Saúde, 2010. p.123-140, ^bilus.  

Resumo(s):  Neste texto, destacam-se duas informações que marcaram a compreensão da 
enfermidade por muito tempo. A primeira é que a doença procedia das águas 
que se bebia em alguns sítios; a segunda é que 'é a gente dessas partes 
muito sujeita a essa doença'. A atribuição da causa da moléstia às águas não 
explicava por que uns teriam mais papos do que outros. Já a informação de 
que era uma doença comum entre os moradores da região de Minas Gerais e 
São Paulo indica seu caráter endêmico. (AU) - pt  

Nota Geral:  Inclui referências bibliográficas  

Descritores:  Saúde Pública/história 
Bócio Endêmico/história 
História da Medicina  
-Brasil 

Descritores Locais:  História das Doenças 

Tipo de publicação:  Artigo Histórico 

Localização:  BR1273.1; 614, M775h  

Região não DeCS: Minas Gerais; São Paulo 
 

 

Id:  21064  

Autor:  Boschi, Caio C^rorg.  

Título:  Coleção sumária e as próprias leis, cartas régias, avisos e ordens que se 
acham nos livros da Secretaria do Governo desta Capitania de Minas 
Gerais, reduzidas por ordem a títulos separados.  

Fonte:  Belo Horizonte; Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais, Arquivo 
Público Mineiro; 2010. 263 p. ^btab. (Tesouros do Arquivo).  

Resumo(s):  O livro inclui nessa tipologia de trabalho, é, em linguagem arquivística, um 
instrumento de pesquisa - guia, inventário, repertório, índice remissivo - 
que descreve, sintética ou analiticamente, documentos registrados nos 
livros da Secretaria do Governo da Capitania. Trata-se, portanto, de uma 
fonte de informação que orienta o pesquisador para a seleção da unidade 
documental a consultar. Vale considerar, também, que o livro está situada 
em outro patamar, ao se configurar, indiscutivelmente, como importante 
fonte histórica. - pt  

Nota Geral:  Inclui índice onomástico e toponímico. Possui dedicatória do autor.  

Descritores:  Historiografia 
Legislação como Assunto  
-Brasil 

Descritores Locais:  Brasil Colônia 

Localização:  BR1273.1; 981.51, B742c  

Região não DeCS: Minas Gerais 

Instituição como Tema: Arquivo Público Mineiro 
 

 

 

 

 

 



Id:  20965  

Autor:  Biccas, Maurilane de Souza.  

Título:  O impresso como estratégia de formação: Revista do Ensino de Minas Gerais 
(1925-1940).  

Fonte:  Belo Horizonte; Argvmentvm; 2008. 213 p. (Edvcere, 4).  

Resumo(s):  Este livro trata de um impresso pedagógico oficial de educação direcionado aos 
professores, diretores e técnicos da rede pública de ensino do estado de Minas 
Gerais. A Revista do Ensino, o impresso pedagógico oficial mais representativo 
da história da educação mineira, teve um longo ciclo de vida. Criada em 1892 e 
interrompida no mesmo ano, foi reativada em 1925 e novamente interrompida 
em 1940, por causa da Segunda Guerra Mundial. Em 1946 voltou a circular de 
maneira irregular, até 1971, quando foi extinta após atingir 239 números. O 
objetivo deste trabalho foi descrever e analisar os aspectos relacionados à 
materialidade da Revista do Ensino aos conteúdos nela veiculados, às 
mudanças ocorridas nos seus dezesseis primeiros anos de circulação e à 
produção de sentidos desencadeada por essas transformações editoriais -  

Descritores:  Educação/hist 
Publicações Periódicas como Assunto  
-Brasil 

Limites:  Humanos 

Localização:  BR1273.1; 370.98151, B583i  

Região não DeCS: Minas Gerais 

 

Id:  19732  

Autor:  Fernandes, Neusa.  

Título:  A inquisição em Minas Gerais no século XVIII.  

Fonte:  Rio de Janeiro; EdUERJ; 2000. 201 p. ^bgraf, ^btab, ^bilus, ^bmapas.  

Resumo(s): Qualquer que seja o objeto da rememoração - descobrimento, achamento, 
chegada, colonização -, estes 500 anos estão servindo para iniciar uma 
salutar discussão sobre o passado. Um dos aspectos menos discutidos tem 
sido o da atuação do Santo Ofício, estendida ao longo de quase metade do 
período comemorado: de 1579, quando se nomeou o primeiro comissário do 
Santo Ofício no Brasil, até 1821, quando a nefanda instituição foi extinta em 
Portugal.A lacuna está sendo preenchida pela historiadora Neusa Fernandes 
com este trabalho, cuja leitura nos habilita a flagrar quase que ao vivo (nos 
processos que contêm inquisições locais) os incríveis procedimentos do 
tribunal da fé que tanto amarrou nosso desenvolvimento. E também a inserção 
dos cristãos-novos na vida colonial brasileira. Como viviam estes mineiros 
cristãos-novos, em que acreditavam, como se organizaram, se comunicavam 
e o que sofreram está descrito com detalhes nas páginas deste livro. As 
figuras que aqui desfilam não são soltas, singulares e desligadas. Lâminas 
cuidadosamente secionadas de um tecido complexo e fascinante. Histórias 
entrelaçadas compondo uma História que só agora começa a ser contada e 
entendida - 

Nota Interna:  Doação do Projeto: As utilidades de uma natureza endêmica: Frei Velloso, 
Flora Fluminensis e o projeto editorial do Arco do Cego, 1798-1806  

Nota Geral:  Inclui fontes e bibliografia  

Descritores:  História 
Judaísmo  
-Brasil 

Limites:  História do Século 18 

Descritores Locais:  Brasil Colônia 
 Inquisição 

Localização:  BR1273.1; 272.28151, F363i  



Região não DeCS: Minas Gerais 
 

 

Id:  18656  

Autor:  Passos, Izabel C. Friche.  

Título:  A formação em psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais e o processo de reforma 
psiquiátrica em Minas Gerais nas décadas de 1960, 70 e 80.  

Fonte:  Memorandum;17; 149-168, out. 2009. .  

Resumo(s):  Este trabalho é parte dos resultados de pesquisa mais ampla intitulada “As instituições 
universitárias e a construção da reforma psiquiátrica em Minas Gerais anos 60, 70 e 80”. 
Investiga-se a formação universitária oferecida no curso de Psicologia da Universidade 
Federal de Belo Horizonte. O objetivo principal é identificar e avaliar a participação das 
variáveis de cultura formal em processos de mudança social, investigando as relações das 
principais instituições de credenciamento profissional de nível superior em psicologia e 
psiquiatria com o processo de reforma psiquiátrica em Minas Gerais. (AU) - pt  

Nota Interna:  Referência elaborada pelo Observatório História e Saúde (Casa de Oswaldo Cruz-Fiocruz / 
Segetes-MS / OPAS-Brasil)  

Descritores:  Psiquiatria 
Avaliação Educacional 
Universidades 
Credenciamento 

Localização:  BR1273.1  

Endereço Eletrônico:  http://www.fafich.ufmg.br/~memorandum/indexpo.htm - pt.  
 

 

Id:  18627  

Autor:  Salgado, João Amílcar.  

Título:  A descoberta da doença de chagas e a Faculdade de Medicina da UFMG têm origem 
comum / The Chagas' disease discovery and its common origin with the Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG  

Fonte:  Rev. méd. Minas Gerais;19(4):372-375, out.-dez. 2009.  

Resumo(s):  O Centro de Memória da Medicina de Minas Gerais, desde sua criação, guarda para com a 
família Chagas carinhosa e persistente admiração. O acervo desse Centro, localizado na 
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), foi inaugurado 
em 1977, com a doação, feita por Pedro Nava, de um busto de Pasteur que pertenceu a 
Carlos Chagas. E há forte significado nisso, pois o acervo deflagrador do Centro coincide 
ser essa escultura e a documentação referente à paciente Berenice, caso inaugural da 
doença de Chagas, ainda viva na época. Ora, nada foi mais apropriado do que iniciar o 
principal núcleo de memória médica de Minas Gerais com elementos referentes ao mais 
significativo acontecimento da Medicina mineira e que também , decorridos 100 anos, 
continua sendo a maior realização da ciência brasileira: a descoberta,,, de uma entidade 
mórbida que, por sua vez, apresenta várias peculiaridades únicas em toda a nosologia. A 
partir daí, na mesma coerência, o Centro de Memória passou a fazer estudos referentes à 
família Chagas (AU). - pt  

Descritores:  Saúde Pública/história 
História da Medicina 
Doença de Chagas/história 
Médicos/história 
Escolas Médicas/história 
Educação Médica/história  
-Brasil 

Descritores Locais:  História das Doenças 

Tipo de publicação:  Artigo Histórico 

Localização:  BR1273.1  

Endereço Eletrônico:  http://www.medicina.ufmg.br/rmmg/index.php/rmmg/article/viewDownloadInterstitial/200/185 
- pt.  

http://www.fafich.ufmg.br/~memorandum/indexpo.htm
http://www.medicina.ufmg.br/rmmg/index.php/rmmg/article/viewDownloadInterstitial/200/185


Indivíduo como tema: Chagas, Carlos 

Região não DeCS: Minas Gerais 

Instituição como Tema: Centro de Memória da Medicina de Minas Gerais; Universidade Federal de Minas Gerais; 
Faculdade de Medicina 

 

 

Id:  18579  

Autor:  Silva, Alcino Lázaro da.  

Título:  Colaboração à história da oncologia em Minas Gerais / Collaboration to the 
oncology history in Minas Gerais  

Fonte:  Rev. méd. Minas Gerais;19(1):85-89, jan.-mar. 2009.  

Resumo(s):  São registrados fatos históricos do desenvolvimento da oncologia em Minas 
Gerais, com a identificação de nomes que se ligaram à radioterapia (AU). - 
pt  

Nota Geral:  Inclui referências bibliográficas  

Descritores:  História da Medicina 
Oncologia/história 
Radioterapia 
Serviço Hospitalar de Oncologia/história  
-Brasil 

Localização:  BR1273.1  

Endereço Eletrônico:  http://www.medicina.ufmg.br/rmmg/index.php/rmmg/article/viewFile/91/57 - 
pt.  

Região não DeCS: Minas Gerais 
 

 

Id:  18578  

Autor:  Costa, Mônica Aparecida; Mota, Joaquim Antônio Cesar; Figueiredo, 
Ricardo Castanheira.  

Título:  A nova dinâmica institucional do Hospital das Clínicas da UFMG: o projeto 
de unidades funcionais e a contratualização com o SUS/BH / The new 
institutional dynamics of the Hospital das Clínicas of the Universidade 
Federal de Minas Gerais: the functional units project and contrating with the 
Sistema Único de Saúde of Belo Horizonte  

Fonte:  Rev. méd. Minas Gerais;19(3):269-275, jul.-set. 2009. ^btab  

Resumo(s):  Analisou-se a evolução do Hospital das Clínicas da UFMG de 1998 a 2006, 
abordando-se as principais diretrizes que nortearam a sua gestão 
institucional nesse período - a reorganização administrativo-gerencial a 
partir da implantação das Unidades Funcionais e a reformulação das 
relações com o SUS. Realizou-se o regaste histórico com base em 
pesquisa qualitativa com análise documental e entrevistas com lideranças 
institucionais. A análise da dinâmica de sua organização e funcionamento 
foi contextualizada a partir das principais diretrizes e estratégias de ação 
definidas nos Planos Diretores e referenciadas no processo de 
democratização institucional, descentralização administrativa e de 
contratualização com o gestor municipal. O projeto das Unidades 
Funcionais adquiriu relevância progressiva no cenário institucional, 
modificando o processo decisório a partir da descentralização do 
planejamento e da gestão, profissionalização de quadros para funções 
estratégicas de coordenação e da negociação de compromissos e metas 
com avaliação de resultados. De forma progressiva, o hospital ampliou sua 
inserção no SUS, com participação crescente no processo de produção do 
cuidado à saúde, além do desenvolvimento de novas atividades no campo 
da formação e qualificação de recursos humanos, funcionando com o um 
'braço regulador' da Secretaria Municipal de Saúde de BH . Nesse período 
de análise, observaram-se modificações importantes como o crescimento 
da instituição em tamanho e complexidade, tanto de processos quanto de 

http://www.medicina.ufmg.br/rmmg/index.php/rmmg/article/viewFile/91/57


produtos, com ampliação das atividades assistenciais, dos campos de 
estágio para ensino de graduação e pós-graduação, otimização da 
estrutura existente e reorganização dos processos de trabalho, com 
melhoria dos indicadores de desempenho hospitalar e melhor qualificação 
das atividades docente-assistenciais (AU). - pt  

Nota Geral:  Inclui referências bibliográficas  

Descritores:  Saúde Pública/história 
Hospitais/história 
Administração Hospitalar/história 
Sistema Único de Saúde/história  
-Brasil 

Localização:  BR1273.1  

Endereço Eletrônico:  http://www.medicina.ufmg.br/rmmg/index.php/rmmg/article/viewFile/172/15
5 - pt.  

Região não DeCS: Minas Gerais; Belo Horizonte 

Instituição como Tema: Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais; Secretaria 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte 

 

Id:  18562  

Autor:  Abreu, Jean Luiz Neves; Vilarino, Maria Terezinha Bretas.  

Título:  Território da doença e da saúde: o Vale do Rio Doce frente ao panorama 
sanitário de Minas Gerais (1910-1950) / Territory of the disease and health: the 
Rio Doce Valley do in the public health context of Minas Gerais (1910-1950)  

Fonte:  Locus rev. hist;15(1):191-205, 2009.  

Resumo(s):  O propósito do artigo é abordar a questão da saúde no Vale do Rio Doce em 
relação ao panorama sanitário de Minas Gerais entre as décadas de 1910 e 
1950. Após a análise dos aspectos que marcaram a atuação do Estado no 
âmbito da saúde pública, pretendemos situar como a região do Rio Doce se 
inseriu tardiamente no projeto do saneamento do Estado (AU). - pt  

Nota Geral:  Inclui referências bibliográficas  

Descritores:  Saúde Pública/história 
Saneamento/história  
-Brasil 

Tipo de publicação:  Artigo Histórico 

Localização:  BR1273.1  

Região não DeCS: Minas Gerais; Vale do Rio Doce 
 

 

Id:  18548  

Autor:  Abreu, Jean Luiz Neves.  

Título:  Educação sanitária e saúde pública em Minas Gerais na primeira metade do 
século XX / Sanitary education and public health in the State of Minas Gerais 
in the first half of the twentieth century  

Fonte:  Hist. ciênc. saúde-Manguinhos;17(1):203-209, jan.-mar. 2010.  

Resumo(s):  Apresenta resultados preliminares de estudo sobre a saúde pública em 
Minas Gerais, na primeira metade do século XX. Analisa, de maneira 
específica, a questão da educação sanitária e as estratégias de divulgação 
de preceitos de medicina entre a população mineira.(AU) - pt  

Nota Geral:  Inclui referências bibliográficas  

Descritores:  Saúde Pública/história 
História da Medicina 
Educação em Saúde/história  
-Brasil 

http://www.medicina.ufmg.br/rmmg/index.php/rmmg/article/viewFile/172/155
http://www.medicina.ufmg.br/rmmg/index.php/rmmg/article/viewFile/172/155


Limites:  História do Século 20 

Tipo de publicação:  Artigo Histórico 

Localização:  BR1273.1  

Endereço Eletrônico:  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
59702010000100013&lang=pt - pt.  

Região não DeCS: Minas Gerais 
 

 

Id:  18523  

Autor:  Fraga, Ana Maria Almeida.  

Título:  Cativeiro Barroco: a escravidão urbana em Minas Gerais, Mariana e Ouro 
Preto na primeira metade do século XVIII / Barroc prison: urban slavery in 
Minas Gerais, Mariana and Ouro Preto in the first half of the XVIII century.  

Fonte:  Vassouras; s.n; 2000. 123 p.  

Trabalho Acadêmico:  Apresentada a Universidade Severino Sombra para obtenção do grau de 
Mestre.  

Resumo(s):  Esta dissertação tem como tema o estudo da vida dos escravos 'ao ganho', 
na sociedade da área mineradora de Minas Gerais no século XVIII. O 
estudo da documentação sobre a repressão e normatização das ações dos 
escravos no espaço urbano, serviu para que podéssemos apreender os 
aspectos cotidianos da vida dos escravos urbanos como: origem, trabalho, 
sobrevivência, lazer e as estratégias para a alforria. No decorrer do trabalho 
concluímos pela especificidade do espaço urbano em Mariana e Vila Rica 
que, anteciparam as formações urbanas do século XIX e a consolidação das 
características da escravidão urbana e as várias estratégias desenvolvidas 
pelos escravos para organizar a sua vida, cultura e possibilidades de 
manumissão (AU). - pt  

Nota Geral:  Inclui fontes e bibliografia  

Descritores:  Saúde Pública/história 
Grupo com Ancestrais do Continente Africano/história 
Mineração/história 
Documentos  
-Brasil 
 Cidades/história 

Limites:  História do Século 18 

Descritores Locais:  Escravatura 

Localização:  BR1273.1; T305.5678151, F811c  

Orientador:  Soares, Carlos Eugêncio Libano  

Região não DeCS: Minas Gerais; Mariana (MG); Ouro Preto (MG) 
 

 

Id:  18419  

Autor:  Viana, Kelly Cristina Benjamim.  

Título:  Mágicos doutores: a arte médica entre mágia e a ciência na Minas Gerais 
setecentistas (1735-1770).  

Fonte:  Fortaleza; s.n; 2008. 184 p.  

Resumo(s): O objetivo desta pesquisa é analisar a arte de curar nas Minas Gerais 
setecentistas, expressa nos tratados médicos: "Erário Mineral" de Luís 
Gomes Ferreira e "Governo dos Mineiros" de José Antônio Mendes, nas 
receitas médicas expedidas do período e nas Devassas Eclesiásticas. Este 
trabalho aborda o processo de cura no cotidiano da população das Minas e 
a fluidez de domínios entre o saber médico popular e o erudito, marcado por 
forte presença do "universo mágico" nas práticas médicas. A proximidade 
entre a medicina e a magia, principalmente no que diz respeito aos 
ingredientes da terapêutica de uma e de outra e o sincretismo nas Minas 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702010000100013&lang=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702010000100013&lang=pt


Gerais colonial, foi responsável pela formção de uma medicina multifacetada 
e afeita ao universo da magia - 

Trabalho Acadêmico:  Apresentada a Universidade Federal do Ceará para obtenção do grau de 
Mestre.  

Descritores:  História da Medicina 
Magia 
Cura 
Medicina Tradicional  
-Brasil 

Limites:  História do Século 18 

Descritores Locais:  Brasil Colônia 
 Escravatura 

Localização:  BR1273.1; T610.981, V614m  

Orientador:  Silva, Marilda Santana da  

Região não DeCS: Minas Gerais 
 

 

Id:  18138  

Autor:  Rodrigues, José Carlos.  

Título:  Idéias filosóficas e políticas em Minas Gerais no Século XIX.  

Fonte:  Belo Horizonte; Itatiaia; 1986. 180 p.  

Resumo(s):  O presente estudo representou uma tentativa de analisar os momentos 
delineadores da formação da consciência filosófica e política mineira no 
século XIX. E para que fosse possível a compreensão de tal estudo, tornou-
se necessário refletir os momentos antecedentes que determinaram os 
rumos dessa mesma consciência. Inicialmente, fez-se uma análise sucinta 
do momento cultural mineiro do século XVII, salientando a chamada crise da 
consciência mineira. Tentou-se demonstrar que a filosofia mineira emergente 
a partir do empirismo seria levada a impasses em razão de sua insuficiência 
doutrinária. A unidade da consciência seria, no século XIX, alicerçada não 
mais na cosmovisão universalista do Barroco, mas num projeto filosófico e 
político definido e coerente. Tentou-se mostrar ainda que a consciência 
mineira, perseguindo a unidade e a maturidade a partir de uma perspectiva 
filosófica, fará prevalecer em todos os seus momentos a experiência cultural 
cultivada ao longo de sua história. Em vista disso, sua longa experiência 
política e uma tradicional capacidade de assimilação de valores irá permitir-
lhe um crescente papel nos destinos da nação brasileira. - pt  

Nota Interna:  Pertence à Coleção Lourival Ribeiro. Coleção Reconquista do Brasil, 2 série, 
v.97  

Nota Geral:  Originalmente apresentada como tese do autor: doutorado Universidade 
Gama Filho do Rio de Janeiro  

Descritores:  História 
Filosofia/hist  
-Brasil 

Descritores Locais:  Intelectuais 
 Século XIX 

Localização:  BR1273.1; 981.51, R696i, Col.L.R  

Região não DeCS: Minas Gerais 

 

 

 

 

 

 



Id:  14811  

Autor:  Vasconcelos, Diogo de.  

Título:  História antiga das Minas Gerias.-v.1-2  

Fonte:  Belo Horizonte; Itatiaia; 1974. [568] p. (Biblioteca de Estudos Brasileiros, 
4).  

Resumo(s):  A história de Minas é a história de suas catas e lavras até os inícios do 
século XIX. Daí por diante é que começa a diversificação. O autor 
fundou a historiografia mineira com base no Impressionismo. É, pois, o 
único texto credenciado para o conhecimento da história mineira nos 
seus primórdios. O primeiro volume cuida da origem histórica das Minas 
Gerais, apresentando na primeira parte as primeiras expedições, o 
período espanhol, a expedição do Sul, os paulistas, D. Rodrigo de Castel 
Branco e outras expedições. A segunda parte fala das Minas Gerais, dos 
descobrimentos, povoadroes e novos arraiais. O volume 2 trata dos 
emboabas, da grande invasão, do governo de Manuel Nunes, da vinda 
de D. Fernando, da intervenção de Albuquerque, da carta ao Rei, da 
expedição ao Rio. O governo de D. Brás e de D. Pedro é o assunto da 
segunda parte. Ao final dos volumes são apresentados aditivos, notas e 
apêndices na terceira parte. - pt  

Nota Interna:  Os dois volumes pertencem à Coleção Lourival Ribeiro  

Nota Geral:  Obra em 2 volumes  

Descritores:  História  
-Brasil 

Descritores Locais:  Minas Gerais 

Localização:  BR1273.1; 981, V331h, v.1 e 2 , Col.L.R  

 

 

Id:  9802  

Autor:  Silva, Alcino Lázaro.  

Título:  Introdução à história da cirurgia cardíaca em Minas Gerais, Brasil / Introduction 
to the history of cardiac surgery in Minas Gerais, Brazil  

Fonte:  Revista Médica de Minas Gerais;15(3):196-198, jul.-set. 2005. ilus  

Resumo(s):  Registra o início da cirurgia cardíaca em Minas Gerais. Tendo participado dessa 
história desde o começo, o autor introduz o leitor aos primeiros momentos da 
realização e aos primeiros nomes que se empenharam na criação e no 
desenvolvimento dessa especialidade. O resultado são numerosas equipes de 
qualidade e a segurança oferecida aos pacientes que necessitam dessa 
assistência. Conclui que mais não se fez porque as dificuldades inerentes a 
todo início de processo restringiram o maior crescimento. (AU) - En  

Descritores:  Cirurgia Torácica/história 
Procedimentos Cirúrgicos Cardíacos/história  
-História da Medicina 
 Brasil 

Localização:  BR1273.1  

Região não DeCS: MINAS GERAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id:  9686  

Autor:  Krettli, Antoniana Ursine.  

Título:  Zigman Brener: dedicaçäo e rigor científico numa história de colaboraçäo 
entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Fundaçäo Oswaldo Cruz 
/ Zigman Brener: dedication and scientifical rigour in a history of 
collaboration between the Universidade Federal de Minas Gerais and the 
Fundaçäo Oswaldo Cruz  

Fonte:  In: Klein, Lisabel; Azevedo, Nara; Kropf, Simone; Hamilton, Wanda. 
Inovando a tradiçäo: Zigman Brener e a parasitologia no Brasil. Rio de 
Janeiro, Fiocruz, 2003. p.45-68.  

Resumo(s):  Fala sobre a importância do professor Dr. Zigman Brener no Centro de 
Pesquisas René Rachou, que exerceu liderança científica muito além das 
fronteiras de Belo Horizonte e do Brasil e foi respeitado pela comunidade 
científica internacional e nacional, entre parasitologistas, bioquímicos, 
epidemiologistas e clínicos de várias especialidades. (AU) - Pt  

Descritores:  Ciência/história 
Parasitologia/educação 
Pesquisadores/história  
-Brasil 
 Saúde Pública/história 

Descritores Locais:  UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
 CIENTISTAS 

Localização:  BR1273.1; 616.96, K64i  

Indivíduo como tema: Brener, Zigman 
 

 

Id:  9654  

Autor:  Vellasco, Ivan de Andrade.  

Título:  A cultura da violência: os crimes na Comarca do Rio das Mortes - Minas 
Gerais século XIX / The culture of violence: crimes at the Comarca do Rio das 
Mortes - Minas Gerais, XIXth century  

Fonte:  Tempo;18:171-195, jan.-jun. 2005. tab, graf  

Resumo(s):  Análise da documentação judicial da Comarca do Rio das Mortes, Minas 
Gerais, durante o século XIX, que procura salientar a presença disseminada 
da violência como uma cultura que permeava as relações sociais. Utilizando 
dados quantitativos e qualitativos, busca interpretar os significados da 
violência e sua racionalidade enquanto forma legitimada de expressão de 
valores sociais, tais como honra e dignidade, e manutenção de prerrogativas 
sociais em contextos competitivos. (AU) - Fr  

Descritores:  Violência/história 
Crime/história  
-Brasil 

Descritores Locais:  RELAÇÕES SOCIAIS 

Localização:  BR1273.1  

Região não DeCS: MINAS GERAIS; COMARCA DO RIO DAS MORTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id:  9456  

Autor:  Eugênio, Alisson.  

Título:  Fragilidade pública em face das epidemias na segunda metade do século XIX 
mineiro / The public fragile in face of the epidemical diseases in Minas Gerais in 
the XIX century  

Fonte:  Varia Historia;Varia Historia;3232:21-234, jul. 2004. , jul. 2004. tab  

Resumo(s):  Procura discutir como que os pobres foram se tornando tema da "narrativa 
humanitária" das elites médicas e autoridades públicas, à medida que o 
processo de expansão dos "elos de interdependência em Minas" foram 
encejando a recorrência de perigosas epidemias.(AU) - En  

Descritores:  Surtos de Doenças/história 
Pobreza 
Política de Saúde/história  
-Brasil 
 Saúde Pública/história 

Localização:  BR1273.1  

Região não DeCS: MINAS GERAIS 
 

 

Id:  9219  

Autor:  Brasil.  

Título:  Notas históricas sobre o "programa de saúde da família" em Minas Gerais / 
Historical notes on the family health program in Minas Gerais  

Fonte:  Revista Médica de Minas Gerais;14(1):66-73, jan.-mar. 2004. tab  

Resumo(s):  Descreve a implantação do "programa de saúde da família" em Minas Gerais, 
enfatizando o trabalho multiprofissional e intersetorial desenvolvido, os marcos 
conceituais do programa, a questão do financiamento e os problemas que vêm 
sendo enfrentados ao longo de todo o processo. Ressalta, finalmente, a 
importância da educação permanente como suporte fundamental do programa. 
(AU) - En  

Descritores:  Saúde da Família 
Programa Saúde da Família  
-Saúde Pública/história 
 Brasil 

Localização:  BR1273.1  

Região não DeCS: MINAS GERAIS 
 

 

Id:  8845  

Autor:  Silveira, Anny Jackeline Torres.  

Título:  Acervos e cultura médica em Minas Gerais / Collections and medical culture in 
Minas Gerais  

Fonte:  In: Goldfarb, José Luiz; Ferraz, M rcia H. M.Anais do VII Semin rio Nacional de 
História da Ciência e da Tecnologia e da VII Reunião da Rede de Intercâmbios 
para a História e a Epistemologia das Ciências Químicas e Biológicas. São 
Paulo, Sociedade Brasileira de História da Ciência, 2000. .  

Resumo(s):  Enfoca alguns acervos médicos de Minas Gerais que revelam, para além das 
questões de caráter científico, o contexto cultural e social que as envolve e as 
conforma.(AU) - Pt  

Descritores:  HISTORIA DA MEDICINA 
DOCUMENTAÇAO  
-BRASIL 

Localização:  BR1273.1; 509, G618s  

Região não DeCS: MINAS GERAIS 
 



Id:  8836  

Autor:  Tavora, Eduardo Rubens Fernandes.  

Título:  Uma breve história da nefrologia em Minas Gerais / A brief history of nephrology 
in Minas Gerais  

Fonte:  Revista Médica de Minas Gerais;12(1); 59-61, mar. 2002.  

Resumo(s):  Faz uma breve revisão da história da Nefrologia em Minas Gerais, com 
destaque para seu nascimento, seus primeiros passos, suas conquistas 
posteriores e, finalmente, sua expansão no Estado.(AU) - Pt  

Descritores:  HISTORIA DA MEDICINA 
NEFROLOGIA/história  
-BRASIL 

Localização:  BR1273.1  

Região não DeCS: MINAS GERAIS 
 

 

Id:  8820  

Autor:  Marques, Rita de Cássia.  

Título:  Ezequiel Dias e a filial Manguinhos de Belo Horizonte / Ezequiel Dias 
and the branch office of Manguinhos in Belo Horizonte  

Fonte:  In: Sociedade Brasileira de História da Ciência. Anais do VI Seminário 
Nacional de História da Ciência e da Tecnologia. Rio de Janeiro, 
Sociedade Brasileira de história da Ciência, 1997. .  

Resumo(s):  Apresenta notas biográficas sobre Ezequiel Dias, primeiro diretor da 
Fundação Ezequiel Dias - antiga filial do Instituto Oswaldo Cruz, de 
Manguinhos. Descreve também as atividades da filial que, inaugurada 
em 3 de agosto de 1907, tornou-se o primeiro centro de ciências de 
Belo Horizonte. (MAM) - Pt  

Descritores:  SAUDE PUBLICA/história  
-BRASIL 
 HISTORIA DA MEDICINA 
 CIENCIA/história 
 PESQUISA/história 

Descritores Locais:  FUNDAÇAO EZEQUIEL DIAS 

Localização:  BR1273.1; 509, S678a  

Indivíduo como tema: Dias, Ezequiel 

Região não DeCS: BELO HORIZONTE 

 

Id:  8723  

Autor:  Eugênio, Alisson.  

Título:  As doenças de escravos como problema médico em Minas Gerais no final do 
século das luzes / Slaves' diseases as a medical problem in Minas Gerais at 
the end of the century of the Lights  

Fonte:  Varia Historia;23; 154-63, jul. 2000.  

Resumo(s):  Tem o objetivo de apresentar algumas questões sobre um Tratado Médico, 
cujo foco central são as doenças de escravos, escrito por um médico francês, 
a partir de suas observações na ilha caribenha de São Domingos, o qual foi 
publicado pela monarquia francesa, 1772, e portuguesa, 1801, esta última 
após tradução de um cirurgião-mor que trabalhou em Minas Gerais nas 
décadas finais do século XVIII.(AU) - Pt  

Descritores:  HISTORIA DA MEDICINA 
NEGROS 
DOENÇA 
MEDICINA NA LITERATURA 



 
-BRASIL 
 REPUBLICA DOMINICANA 
 SAUDE PUBLICA/história 

Descritores Locais:  ESCRAVATURA 

Localização:  BR1273.1  

Região não DeCS: MINAS GERAIS; SAO DOMINGOS 
 

 

Id:  8494  

Autor:  Mendonça, José Lorenzato; Coelho, Ronaldo Simöes; Gusmäo, Sebastiäo 
Nataniel Silva.  

Título:  História da Psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 
Minas Gerais (1911-1961) / History of Psychiatry at the Faculdade de 
Medicina of the Universidade Federal de Minas Gerais (1911-1961)  

Fonte:  Rev. méd. Minas Gerais;10(2); 125-9, abr.-jun. 2000.  

Resumo(s):  Relata a história da psiquiatria na Faculdade de Medicina de Minas Gerais, 
desde sua fundação em 1911 até o ano de 1961. Apresenta breve biografia 
dos psiquiatras do corpo de docentes durante esse período e relaciona seus 
trabalhos científicos mais importantes. (AU) - Pt  

Descritores:  PSIQUIATRIA/história 
HISTORIA DA MEDICINA  
-BRASIL 
 SAUDE MENTAL 

Descritores Locais:  FACULDADE DE MEDICINA 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

Tipo de publicação:  BIOGRAFIA 

Localização:  BR1273.1  

Região não DeCS: MINAS GERAIS 
 

 

Id:  8376  

Autor:  Figueiredo, Betânia Gonçalves.  

Título:  Barbeiros e cirurgiões: atuação dos práticos ao longo do século XIX / Bleeders 
and surgeons: medical practitioners in nineteenth century Minas Gerais  

Fonte:  História, Ciências, Saúde: Manguinhos;6(2); 277-91, jul.- out. 1999.  

Resumo(s):  Tem como objetivo analisar a atuação de práticos, especificamente barbeiros 
e cirurgiões, ao longo do século XIX, em Minas Gerais. A partir do momento 
em que cursos de cirurgia e medicina iniciaram suas atividades no Brasil, o 
confronto com práticos da cura ganhava maior repercussão, o que não 
impedia a presença de barbeiros e cirurgiões, sem formação acadêmica, 
atuando na área da saúde. (AU) - Pt  

Nota Interna:  A pesquisa desenvolvida neste artigo faz parte da tese de doutorado 'A arte 
de curar e os seus agentes na província de Minas Gerais no século XIX', 
apresentada ao Departamento de Sociologia da USP, em abril de 1998  

Descritores:  CIRURGIOES BARBEIROS/história 
HISTORIA DA MEDICINA  
-BRASIL 
 SAUDE PUBLICA/história 

Descritores Locais:  PRATICA MÉDICA 

Localização:  BR1273.1  

Região não DeCS: MINAS GERAIS 

 

 

 
 



Id:  8373  

Autor:  Henriques, Rita de Cássia Chagas.  

Título:  A razão moldando o cidadão: estratégias de política higienista e espaço 
urbano disciplinar - Belo Horizonte - 1907-1908 / The reason shapes the 
citizen: strategies for public health policy and disciplinary urban space - 
1907-1908  

Fonte:  Cadernos de História;2(3); 57-63, out. 1997.  

Resumo(s):  Pretende desvendar o discurso higienista veiculado por um jornal na 
recém-fundada Belo Horizonte do início do século, situando 
dialeticamente discurso e palco como fundamento e reflexo da ordem 
republicana em Minas. (AU) - Pt  

Descritores:  POLITICA DE SAUDE/história 
SAUDE PUBLICA/história 
HIGIENE/história  
-BRASIL 
 JORNAIS 

Localização:  BR1273.1  

Região não DeCS: BELO HORIZONTE; MINAS GERAIS 

 

Id:  7613  

Autor:  Vasconcelos, Diogo de.  

Título:  História Média de Minas Gerais.  

Fonte:  Belo Horizonte; Itatiaia; 1974. 367 p. (Biblioteca de Estudos Brasileiros, 5).  

Resumo(s):  A história de Minas é a história de suas catas e lavras até os inícios do século 
XIX. Daí por diante é que começa a diversificação. O autor fundou a 
historiografia mineira com base no Impressionismo. É, pois, o único texto 
credenciado para o conhecimento da história mineira nos seus primórdios. A 
primeira parte do livro trata do Rio de São Francisco, a conquista do Rio, as 
primeiras fundações e as Minas novas. A segunda parte aborda os quintos, os 
motins do sertão e a lei de 3 de dezembro. A terceira parte fala dos últimos 
descobrimentos, dos quilombos e sobre Luís Diogo. Finalmente, a quarta parte 
trata da Mantiqueira, apresenta notas biográficas, aditivos e notas avulsas. - pt  

Nota Interna:  Pertence à Coleção Lourival Ribeiro  

Descritores:  História  
-Brasil 

Localização:  BR1273.1; 981, V331hi, Col.L.R  

Região não DeCS: Minas Gerais 
 

 

Id:  7476  

Autor:  Lima-Costa, Maria Fernanda.  

Título:  A saúde dos adultos na região metropolitana de Belo Horizonte.  

Fonte:  Belo Horizonte; Nespe; 2004. 120 p. ilus.  

Resumo(s): Realiza, de forma sistemática, o diagnóstico das condições de saúde de 
adultos residentes na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com 
ênfase na saúde do idoso. Os aspectos contemplados foram as 
condições de saúde, estilos de vida relacionados à saúde, uso de 
serviços preventivos de saúde, acesso e uso de serviços de saúde e 
função física do idoso (AU) - Pt 

Descritores:  Saúde Pública 
Saúde do Adulto 
Condições de Saúde 
Estilo de Vida 
Serviços de Saúde 



Limites:  HUMANO 
MASCULINO 
FEMININO 
ADULTO 

Tipo de publicação:  MANUAIS 

Localização:  BR1273.1; 614, L733s  

 

Id:  6997  

Autor:  Brasil. Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. Centro de Pesquisas 
René Rachou*.  

Título:  Centro de Pesquisas René Rachou: a Fundação Oswaldo Cruz em Minas 
Gerais / Centro de Pesquisas René Rachou: the Fundação Oswaldo Cruz in 
Minas Gerais.  

Fonte:  Belo Horizonte; Fiocruz; 2000. 43 p. ilus.  

Resumo(s):  Apresenta um histórico do Centro de Pesquisas René Rachou e de cada um 
de seus laboratórios, mencionando suas respectivas linhas de pesquisa e 
trabalhos publicados. (MAM) - Pt  

Descritores:  Academias e Institutos 
História  
-Brasil 
 Saúde Pública 
 Ciência 
 Pesquisa 

Descritores Locais:  Centro de Pesquisas René Rachou 
 Fundação Oswaldo Cruz 

Localização:  BR1273.1; F1387  

Região não DeCS: Minas Gerais 

 
 

Id:  6311  

Autor:  Salvador, José Gonçalves.  

Título:  Os cristãos-novos em Minas Gerais durante o ciclo do ouro (1695-1755) 
Relações com a Inglaterra.  

Fonte:  São Paulo; Pioneira; 1992. 197 p. ilus.  

Resumo(s):  o estudo enfoca especificamente a fase heroica "ciclo do ouro", concentrando-
se nas chamadas Minas Gerais com o seu amplo e mal delimitado território, 
além de outras lavras surgidas contemporaneamente, a exemplo das de Mato 
Grosso e de Goiás, sem esquecer as Minas Novas, da Bahia, e as de 
Paracatu, nas Gerais. Além do enfoque centralizado nas Minas Gerais, esta 
obra procura traçar o relacionamento com a Metrópole portuguesa e com a 
Inglaterra, em virtude da interdependência existente desde há séculos entre 
as duas nações. Até que ponto os minérios preciosos do Brasil foram 
encaminhados, assim, para a Grã-Bretanha, e qual foi o papel desempenhado 
pela "gente da nação hebreia" na época, envolvendo as três referidas? - Pt 

Nota Interna:  Inclui bibliografia; Pertence à Coleção Lourival Ribeiro, possui assinatura 
datada do Lourival 

Descritores:  História  
-Brasil 
 Inglaterra 

Descritores Locais:  INQUISIÇÃO 
 CRISTÃOS-NOVOS 
 SÉCULO XVIII 
 SÉCULO XVII 

Localização:  BR1273.1; 272.2, S182c, Col.L.R  



Região não DeCS: MINAS GERAIS 
 

Id:  5672  

Autor:  Figueiredo, Betânia Gonçalves.  

Título:  A arte de curar: cirurgiões, médicos, boticários e curandeiros no século XIX 
em Minas Gerais / The art of curing: surgeons, physicians, apothecaries and 
quacks in the XIX century in Minas Gerais.  

Fonte:  Rio de Janeiro; Vício de Leitura; 2002. 251 p. il, tab.  

Resumo(s):  Investiga como todos os que lidavam com a cura se relacionavam entre si, 
sempre considerando um universo ampliado daqueles que curam e aliviam a 
dor, ou seja, envolvendo tanto os profissionais com formação acadêmica, 
como aqueles com aprendizado informal e práticas diversificadas. Avalia-se 
também a relação entre os que curam e os que se submetem aos processos 
de cura, os "pacientes". Desconfia de que a dicotomia formação acadêmica e 
formação popular não comporta toda a diversidade e ambiguidade destas 
relações e busca evidenciar esta situação ao longo do texto. (AU) - Pt  

Descritores:  Médicos/história 
Cirurgiões Barbeiros/história 
Medicina Tradicional/história  
-Brasil 

Limites:  História da Medicina do Século 19 

Descritores Locais:  Curandeiros 

Localização:  BR1273.1; 610.9, F475a  

Região não DeCS: Minas Gerais 
 

 

Id:  5652  

Autor:  Saint-Hilaire, Auguste de.  

Título:  Viagem pelas províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais.  

Fonte:  Belo Horizonte; Itatiaia; 2000. 378 p.  

Resumo(s): Trata-se dos relatos das viagens do grande botânico francês (1779-1853), 
Auguste de Saint-Hilaire, pelo Brasil, originalmente publicada em Paris em 
1830. Partindo do Rio de Janeiro, o cientista percorreu Barbacena, Queluz, 
Vila Rica (Ouro Preto), Vila do Príncipe (Serro) e a zona do rio Jequitinhonha, 
até atingir o Distrito Diamantino - Pt 

Nota Interna:  Inclui índice. Título original: Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro et 
de Minas Geraes  

Descritores:  EXPEDIÇOES 
VIAGEM 
CULTURA  
-BRASIL 

Descritores Locais:  DESCRICOES E VIAGENS 

Tipo de publicação:  NARRATIVAS PESSOAIS 

Localização:  BR1273.1; 508.81, S141v  

Região não DeCS: RIO DE JANEIRO; MINAS GERAIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id:  5310  

Autor:  Marques, Rita de Cássia.  

Título:  "É preciso ser piedoso": a imagem social do médico de senhoras, Belo 
Horizonte 1907-1939 / "It is necessary to be merciful": the social image 
of the specialist for women`s diseases, Belo Horizonte 1907-1939.  

Fonte:  Niterói; s.n; mar. 2003. 227 p.  

Trabalho Acadêmico:  Apresentada a Universidade Federal Fluminense. Departamento de 
História para obtenção do grau de Doutor.  

Resumo(s):  Pretende traçar um quadro que, sem a pretensão de ser definitivo, 
apresente uma versão para a entrada dos médicos no cotidiano das 
mulheres. Acreditando na importância das fontes, concentra a 
pesquisa em Belo Horizonte e na atuação do médico de senhoras. 
(AU) - Pt  

Descritores:  Ginecologia/história 
História da Medicina  
-Relações Médico-Paciente 
 Assistência Médica/história 

Localização:  BR1273.1; 618.1098151, M357p  

Região não DeCS: Belo Horizonte 

 

Id:  5068  

Autor:  Veiga, Cynthia Greive.  

Título:  Cidadania e educação na trama da cidade: a construção de Belo 
Horizonte em fins do século XIX.  

Fonte:  Bragança Paulista; EDUSF; 2002. 347 p.  

Resumo(s): Expõe aos leitores as dimensões pedagógicas do projeto de 
assentamento da cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minais 
Gerais, e de sua população. A pesquisa teve como objetivo principal 
desenvolver a tese de que nos pressupostos dos projetos urbanos 
elaborados ao final do século XIX, também estiveram embutidas as 
premissas de formação e educação do cidadão. Essas podem ser 
identificadas tanto nas práticas de urbanização e construção das cidades 
quanto nas práticas escolares - Pt 

Descritores:  EDUCAÇAO 
HISTORIA 
CIDADES/história 

Localização:  BR1273.1; 370, V426c  

Região não DeCS: BELO HORIZONTE 

 

Id:  900  

Autor:  Silva, Danuzio Gil Bernardino da^rorg.  

Título:  Os diários de Langsdorff: Rio de Janeiro e Minas Gerais, 8 de maio de 1824 
a 17 de fevereiro de 1825.-v.1  

Fonte:  Campinas. Rio de Janeiro; Associação Internacional de Estudos Langsdorff. 
Casa de Oswaldo Cruz. Fiocruz; 1997. 400 p. il.  

Resumo(s): Permite não só o conhecimento da personalidade de Langsdorff, como 
acrescenta informações sobre a expedição de que ele fez parte e sua 
permanência no Brasil. Descreve paisagens, plantas, animais e tipos 
humanos, desvendando riquezas naturais brasileiras do século XIX. 
Também resgata aspectos da cultura brasileira daquela época ao relatar 
como se vivia no interior do Brasil naquela época - Pt 

Descritores:  Expedição/história  
-Brasil 



Localização:  BR1273.1; 508.81, S586d, v.1  

Indivíduo como tema: Langsdorff, Georg Heinrich von 

Região não DeCS: Rio de Janeiro; Minas Gerais 
 

 

Id:  4581  

Autor:  Chamon, Carla Simone.  

Título:  Festejos imperiais: festas cívicas em Minas Gerais 1815-1845.  

Fonte:  Bragança Paulista; EDUSF; 2002. 196 p.  

Resumo(s):  Na primeira metade do século XIX, Minas Gerais foi palco de muitas festas. 
Festas religiosas, festas profanas e festas políticas. Este livro trata destas 
últimas, as festas políticas, ou festas cívicas celebradas no período de 1815 
a 1845 -  

Descritores:  História 
Férias e Feriados  
-Brasil 

Descritores Locais:  Minas Gerais 

Localização:  BR1273.1; 981.04, C448f  

 


