
Id:  1105  

Autor:  Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva-ABRASCO*.  

Título:  Congresso Brasileiro de Ciências Sociais em Saúde, 1: cidade e Saúde: 
Programa.  

Fonte:  Curitiba; ABRASCO; 1995. 140 p.  

Conferência:  Apresentado em: 1§ Congresso Brasileiro de Ciências Sociais em Saúde, Curitiba, 
07-10 nov. 1995.  

Descritores:  CIENCIAS SOCIAIS  
-CONGRESSOS 
 SAUDE PUBLICA 

Localização:  BR1273.1; 060, A849p  
 

 

 

 

Id:  3801  

Autor:  Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva-ABRASCO*.  

Título:  Anais do I Encontro Brasileiro de Ciências Sociais em Saúde.  

Fonte:  Belo Horizonte; ABRASCO; 1994. 154 p.  

Conferência:  Apresentado em: Encontro Brasileiro de Ciências Sociais em Saúde, Belo 
Horizonte, 1993.  

Descritores:  CIENCIAS SOCIAIS 
CONGRESSOS  
-AMÉRICA LATINA 

Localização:  BR1273.1; 300, A161a  
 

 

 

 

Id:  7178  

Autor:  Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva-ABRASCO*.  

Título:  Estatutos regimento geral normas eleitorais.  

Fonte:  Rio de Janeiro; Escola Nacional de Saúde Pública.Programa de Educação 
Continuada; s.d. 27 p.  

Descritores:  Prestação de Cuidados de Saúde 
Constituição e Estatutos 

Localização:  BR1273.1; F443  
 

 

 

 

Id:  7179  

Autor:  Associação Brasileira de Saúde Coletiva*.  

Título:  III plano diretor para o desenvolvimento da epidemiologia no Brasil 2000-2004.  

Fonte:  Rio de Janeiro; ABRASCO; 2000. 59 p.  

Descritores:  Epidemiologia/educ 
Pesquisa 
Planos e Programas de Saúde 
Serviços de Saúde  
-Brasil 

Localização:  BR1273.1; F1097  
 

 

 



Id:  7184  

Autor:  Associação Brasileira de Saúde Coletiva*.  

Título:  Pelo direito universal à saúde: contribuição da ABRASCO para os debates da VIII 
conferência nacional de saúde.  

Fonte:  Rio de Janeiro; ENSP/PEC; 1985. 39 p.  

Descritores:  Direito à Saúde  
-Congressos 

Localização:  BR1273.1; F434  
 

 

 

 

 

Id:  7187  

Autor:  Associação Brasileira de Saúde Coletiva*.  

Título:  Catálogo brasileiro de cientistas sociais em saúde.  

Fonte:  Rio de Janeiro; ABRASCO; 1995. 55 p.  

Descritores:  Pesquisadores 
Ciências Sociais  
-Catálogos 

Localização:  BR1273.1; F425  
 

 

 

 

 

Id:  8479  

Autor:  Wilken, Paulo Roberto Coelho; Bermudez, J.  

Título:  Os descaminhos da assistência farmacêutica previdenciária no Brasil / Mistakes in 
social security pharmaceutical care in Brazil  

Fonte:  In: Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva.Anais do VI 
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva: o sujeito na Saúde Coletiva. Salvador, 
ABRASCO, 2000. .  

Conferência:  Apresentado em: O Sujeito na Saúde Coletiva, Salvador, 28 ago.- 3 set. 2000.  

Resumo(s):  Analisa historicamente a construção e o desenvolvimento das políticas de 
assistência farmacêutica, implementadas na Previdência Social, no Brasil, 
identificando as fases e mudanças ocorridas no período entre a formação dos 
Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), passando pela reforma 
previdenciária de 1966/67, com a criação do Instituto Nacional de Previdência 
Social (INPS), até a extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social (INAMPS), ocorrida em 1993, e da Central de Medicamentos 
(CEME) criada em 1971 e extinta em 1998.(AU) - Pt  

Descritores:  PREVIDENCIA SOCIAL/hist 
INSTITUIÇOES DE PREVIDENCIA SOCIAL 
PREPARAÇOES FARMACEUTICAS/provis  
-BRASIL 
 POLITICA SOCIAL 
 ASSISTENCIA MÉDICA/hist 
 SAUDE PUBLICA/hist 

Localização:  BR1273.1; CD06  
 

 

 

 

 



Id:  8480  

Autor:  Andrade, Eli Gurgel.  

Título:  [Des]equilíbrio da previdência social brasileira (1945-1997) / Imbalance of the 
Brazilian social security  

Fonte:  In: Associaçäo Brasileira de Pós-graduaçäo em Saúde Coletiva.Anais do VI 
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva: o sujeito na Saúde Coletiva. Salvador, 
ABRASCO, 2000. .  

Conferência:  Apresentado em: O Sujeito na Saúde Coletiva, Salvador, 28 ago.- 3 set. 2000.  

Resumo(s):  Avalia a evolução da Previdência Social Brasileira em seus componentes 
estruturais ao longo do período 1945-1997, com o objetivo de contextualizar a 
singularidade que demarca a estruturação de um Estado de Bem-Estar no Brasil. 
A especificidade da experiência brasileira remete à conexão, historicamente 
estabelecida, entre Estado, política social e previdência, desde o surgimento das 
primeiras entidades previdenciárias em 1923.(AU) - Pt  

Descritores:  PREVIDENCIA SOCIAL/hist 
SEGURIDADE SOCIAL  
-BRASIL 
 POLITICA SOCIAL 
 SAUDE PUBLICA/hist 

Localização:  BR1273.1; CD06  
 

 

 

 

 

Id:  8481  

Autor:  Pereira Neto, André.  

Título:  Identidades profissionais médicas em disputa: Congresso Nacional dos 
Práticos (1922) / Medical professional identities in dispute: The Congresso 
Nacional dos Práticos (1922)  

Fonte:  In: Associaçäo Brasileira de Pós-graduaçäo em Saúde Coletiva.Anais do VI 
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva: o sujeito na Saúde Coletiva. 
Salvador, ABRASCO, 2000. .  

Conferência:  Apresentado em: O Sujeito na Saúde Coletiva, Salvador, 28 ago.- 3 set. 2000.  

Resumo(s):  Traz como tema a identidade profissional médica. O objeto empírico escolhido 
é o debate travado entre a elite médica brasileira durante o Congresso 
Nacional dos Práticos (1922). Apresenta inicialmente o conceito profissão do 
ponto de vista sociológico. Para tanto, se apóia nas análises desenvolvidas 
por autores norte americanos, franceses e na literatura nacional sobre a 
temática. Dá destaque às especificidades do trabalho médico e analisa um 
momento específico da história da profissão médica no Brasil: o início do 
século XX, particularmente o Congresso Nacional dos Práticos, realizado no 
Rio de Janeiro em 1922.(AU) - Pt  

Descritores:  MÉDICOS/hist 
PRATICA PROFISSIONAL/hist  
-HISTORIA DA MEDICINA 
 BRASIL 

Descritores Locais:  CONGRESSO NACIONAL DOS PRATICOS 
 PRATICA MÉDICA 

Localização:  BR1273.1; CD06  
 

 

 

 

 



Id:  8482  

Autor:  Pimenta, Tania Salgado.  

Título:  Terapeutas populares e instituições médicas no Brasil (1828-1856) / Popular 
therapists and medical institutions in Brazil (1828-1856)  

Fonte:  In: Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva.Anais do VI 
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva: o sujeito na Saúde Coletiva. Salvador, 
ABRASCO, 2000. .  

Conferência:  Apresentado em: O Sujeito na Saúde Coletiva, Salvador, 28 ago.- 3 set. 2000.  

Resumo(s):  Pretende recuperar a ação dos sangradores e curandeiros e a relação desses com 
os médicos e as instituições médicas durante as duas décadas que se seguiram 
ao fim da Fisicatura-mor. Esse recorte temporal abrange momentos bem 
específicos quanto à regulamentação das atividades de curar.(AU) - Pt  

Descritores:  INSTITUIÇOES DE SAUDE/hist 
CIRURGIOES BARBEIROS/hist 
MEDICINA TRADICIONAL/hist 
MÉDICOS/hist  
-BRASIL 
 HISTORIA DA MEDICINA 
 CURA 
 SAUDE PUBLICA/hist 

Localização:  BR1273.1; CD11  
 

 

 

Id:  8483  

Autor:  Nascimento, Dilene Raimundo do.  

Título:  A Aids no final do século / Aids at the end of the century  

Fonte:  In: Associaçäo Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva.Anais do VI 
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva: o sujeito na Saúde Coletiva. Salvador, 
ABRASCO, 2000. .  

Conferência:  Apresentado em: O Sujeito na Saúde Coletiva, Salvador, 28 ago.- 3 set. 2000.  

Resumo(s):  Trata da história da Aids no período 1980-1996, abordando o conhecimento 
científico sobre a doença em seu início, a mobilizaçäo de grupos diretamente 
envolvidos e a organizaçäo do Estado brasileiro para combatê-la.(AU) - Pt  

Descritores:  SINDROME DE IMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA/hist 
SAUDE PUBLICA/hist  
-BRASIL 
 HISTORIA DA MEDICINA 
 POLITICA DE SAUDE/hist 

Localização:  BR1273.1; CD06  
 

 

 

Id:  8484  

Autor:  Russo, Jane Araújo; Carrara, Sérgio Luis.  

Título:  Psicanálise e sexologia no Rio de Janeiro do entre guerras: uma análise do seu 
mercado editorial / Psychoanalysis and sexology in Rio de Janeiro in the period 
between the wars: an analysis of the publishing market  

Fonte:  In: Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva.Anais do VI 
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva: o sujeito na Saúde Coletiva. Salvador, 
ABRASCO, 2000. .  

Conferência:  Apresentado em: O Sujeito na Saúde Coletiva, Salvador, 28 ago.- 3 set. 2000.  

Resumo(s):  A psicanálise teve duas vias principais de entrada no Brasil. De um lado, 
difundiu-se no meio artístico, sobretudo entre a vanguarda responsável pelo 
movimento modernista que culmina na Semana de 22. De outro, foi discutida e 



divulgada por notáveis integrantes do establishment psiquiátrico de então. 
Enquanto a psicanálise construía uma carreira respeitável no meio científico, a 
sexologia - sua irmã desmandada - permaneceu marginal e periférica. Essa 
diferença nos modos de difusão, entretanto, não impediu que os divulgadores 
da psicanálise aparecessem como prefaciadores de livros de sexologia. 
Procura investigar, assim, os elos que uniam psicanalistas e sexólogos no 
projeto comum de "inventar um Brasil moderno".(AU) - Pt  

Descritores:  PSICANALISE/hist 
SEXO 
PSIQUIATRIA/hist  
-BRASIL 
 HISTORIA DA MEDICINA 
 SAUDE MENTAL 

Localização:  BR1273.1; CD06  

Região não DeCS: RIO DE JANEIRO-RJ 
 

 

 

Id:  8485  

Autor:  Jacobina, Ronaldo Ribeiro.  

Título:  O silêncio dos inocentes: estudo do Hospício S. João de Deus (1912-30) / The 
silence of the innocent: study of the Hospício S. Joäo de Deus (1912-30)  

Fonte:  In: Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva.Anais do VI 
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva: o sujeito na Saúde Coletiva. 
Salvador, ABRASCO, 2000.  

Conferência:  Apresentado em: O Sujeito na Saúde Coletiva, Salvador, 28 ago.- 3 set. 2000.  

Resumo(s):  Com base na tese da psiquiatria como prática contraditória entre as 
finalidades de tratamento e controle social, toma como objeto o Hospital S. 
João de Deus, BA, 1912-30. Como parte do objetivo maior de revalorizar a 
história da psiquiatria no Brasil, analisa o manicômio como dispositivo estatal 
de cuidado psiquiátrico: descreve suas crises e reformas, analisando o cenário 
e identificando os sujeitos relevantes; compreende como o tecno-saber 
psiquiátrico foi usado para caucionar práticas de violência institucional; 
descreve e analisa as condições de vida dos internados.(AU) - Pt  

Descritores:  SAUDE MENTAL 
PSIQUIATRIA/hist 
HOSPITAIS PSIQUIATRICOS/hist  
-BRASIL 
 HISTORIA DA MEDICINA 
 SAUDE PUBLICA/hist 

Descritores Locais:  HOSPICIO S. JOAO DE DEUS 

Localização:  BR1273.1; CD06  
 

 

 

Id:  8486  

Autor:  Edler, Flavio.  

Título:  A constituição da medicina tropical no Brasil oitocentista: da climatologia à 
parasitologia médica / The origin of tropical medicine in Brazil in the XVIIIth 
century: from medical climatology to medical parasitology  

Fonte:  In: Associaçäo Brasileira de Pós-graduaçäo em Saúde Coletiva.Anais do VI 
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva: o sujeito na Saúde Coletiva. Salvador, 
ABRASCO, 2000. 

Conferência:  Apresentado em: O Sujeito na Saúde Coletiva, Salvador, 28 ago.- 3 set. 2000.  

Resumo(s):  Refere-se ao processo de gênese da Medicina Tropical no ambiente médico 
brasileiro do século XIX, contribuindo para a revisão das demarcações clássicas 



sobre suas origens, seus principais atores e sua epistemologia. Pretende, mais 
especificamente, estudar as formas de institucionalização da parasitologia médica 
na sua vertente não pastoriana, no quadro institucional do Império, moldado 
internamente pela Clínica Médica e pela Higiene, tendo como referência externa a 
Geografia Médica.(AU) - Pt  

Descritores:  MEDICINA TROPICAL/hist  
-BRASIL 
 HISTORIA DA MEDICINA 
 PARASITOLOGIA/hist 
 CLIMATOLOGIA MÉDICA 

Localização:  BR1273.1; CD011  
 

 

 

Id:  8487  

Autor:  Kropf, Simone.  

Título:  Doença de Chagas: a ãde um fato científico e de um problema de saúde 
pública no Brasil / Chagas' disease: the construction of a scientific fact and 
of a public health problem in Brazil  

Fonte:  In: Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva.Anais do VI 
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva: o sujeito na Saúde Coletiva. 
Salvador, ABRASCO, 2000. .  

Conferência:  Apresentado em: O Sujeito na Saúde Coletiva, Salvador, 28 ago.- 3 set. 
2000.  

Resumo(s):  O objetivo é analisar 2 períodos da trajetória de consolidação e legitimação 
científica e social da tripanossomíase americana ou doença de Chagas, 
descoberta em 1909 no interior de Minas Gerais por Carlos Chagas, 
pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz: primeiramente, a fase das 
pesquisas em Lassance, em que foram formulados os enunciados básicos 
sobre a doença e, em seguida, a atuação, nas décadas de 40 e 50, do 
grupo de pesquisadores reunidos no Centro de Estudos e Profilaxia da 
Moléstia de Chagas na cidade mineira de Bambuí.(AU) - Pt  

Descritores:  Doença de Chagas/hist 
Saúde Pública/hist  
-Brasil 
 História da Medicina 
 Ciência/hist 

Localização:  BR1273.1; CD11  

Indivíduo como tema: Chagas, Carlos 
 

 

 

 

Id:  8488  

Autor:  Labra, Maria Eliana.  

Título:  Medicina social no Chile e no Brasil: lições da história / Social medicine in Chile 
and in Brazil: lessons from history  

Fonte:  In: Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva.Anais do VI 
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva: o sujeito na Saúde Coletiva. Salvador, 
ABRASCO, 2000. .  

Conferência:  Apresentado em: O Sujeito na Saúde Coletiva, Salvador, 28 ago.- 3 set. 2000.  

Resumo(s):  Examina as políticas de saúde do Chile e do Brasil, apresentando os marcos das 
primeiras políticas reformistas na saúde dos dois países, que resultaram em 
sistemas assistenciais organizados de forma diametralmente oposta.(AU) - Pt  



Descritores:  MEDICINA SOCIAL/hist 
POLITICA DE SAUDE/hist 
SAUDE PUBLICA/hist  
-CHILE 
 BRASIL 
 HISTORIA DA MEDICINA 
 SISTEMA DE SAUDE 

Localização:  BR1273.1; CD11  
 

 

 

Id:  8489  

Autor:  Souza, Waldir da Silva.  

Título:  O Centro Brasileiro de Estudos de Saúde na reforma sanitária brasileira: 
itinerário de uma comunidade epistêmica / The Centro Brasileiro de Estudos 
de Saúde in the Brazilian sanitary reform: course of an epistemic community  

Fonte:  In: Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva.Anais do VI 
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva: o sujeito na Saúde Coletiva. 
Salvador, ABRASCO, 2000. 

Conferência:  Apresentado em: O Sujeito na Saúde Coletiva, Salvador, 28 ago.- 3 set. 2000.  

Resumo(s):  O campo de investigação do tema apresentado é a produção intelectual do 
CEBES, basicamente, através da sua principal publicação: a Revista Saúde 
em Debate. A intenção de tal investigação justifica-se pelo papel do CEBES 
na construção e implementação da agenda reformadora da política pública de 
saúde brasileira.(AU) - Pt  

Descritores:  SAUDE PUBLICA/hist 
POLITICA DE SAUDE/hist 
PUBLICAÇOES PERIODICAS/hist  
-BRASIL 

Descritores Locais:  REFORMA SANITARIA 
 CEBES 

Localização:  BR1273.1; CD06  
 

 

 

 

Id:  8490  

Autor:  Marques, Vera Regina Beltrão.  

Título:  Quando as boticas eram locais de reunião política / When pharmacies were 
used for political meetings  

Fonte:  In: Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva.Anais do VI 
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva: o sujeito na Saúde Coletiva. Salvador, 
ABRASCO, 2000. .  

Conferência:  Apresentado em: O Sujeito na Saúde Coletiva, Salvador, 28 ago.- 3 set. 2000.  

Resumo(s):  Pretende pensar as boticas brasílicas do século XVIII principalmente como 
espaço de discussão política. Sede de reuniões proibidas, no Rio de Janeiro 
dos tempos do Conde de Resende, boticas setecentistas prestavam-se a 
encontros clandestinos, reunindo intelectuais e homens do povo para leituras 
proibidas de autores franceses, dentre outros.(AU) - Pt  

Descritores:  FARMACIA/hist 
POLITICA  
-BRASIL 

Localização:  BR1273.1; CD11  

Região não DeCS: RIO DE JANEIRO-RJ 
 

 



Id:  8491  

Autor:  Baptista, Tatiana Wargas de Faria.  

Título:  Saberes e políticas: a contribuição do campo da saúde coletiva na 
organização da política de saúde brasileira / Knowledge and policies: the 
contribution of the field of community health in the organization of the Brazilian 
health policy  

Fonte:  In: Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva.Anais do VI 
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva: o sujeito na Saúde Coletiva. 
Salvador, ABRASCO, 2000. .  

Conferência:  Apresentado em: O Sujeito na Saúde Coletiva, Salvador, 28 ago.- 3 set. 2000.  

Resumo(s):  Reúne informações sobre a produção científica nacional sobre os temas de 
políticas, planejamento, gestão, organização e avaliação de sistemas e 
serviços de saúde, no período de 1974 a 1999. Para análise da produção 
científica, foram delimitados dois períodos, um primeiro de 1974 a 1989, 
quando da institucionalização do novo campo de investigação da saúde 
coletiva. E um segundo período, de 1990 a 1999, com o surgimento de novas 
demandas políticas e institucionais para o campo da saúde coletiva na 
organização do sistema de saúde.(AU) - Pt  

Descritores:  MEDICINA SOCIAL/hist 
SAUDE PUBLICA/hist 
POLITICA DE SAUDE/hist  
-BRASIL 

Descritores Locais:  SAUDE COLETIVA 

Localização:  BR1273.1; CD06  
 

 

 

Id:  9222  

Autor:  Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva-ABRASCO.  

Título:  Cidade mais justa e saudável / A more healthy and fair city  

Fonte:  Radis: Comunicaçäo em Saúde;(24):8-28, ago. 2004. ilus  

Resumo(s):  Cobertura do 6. Congresso Brasileiro de Epidemiologia, ilustrada com 
imagens da mostra "100 anos de prevençäo e controle de doenças no Brasil", 
montada pelo Ministério da Saúde no Centro de Convenções de 
Pernambuco.(AU) - Pt  

Descritores:  Epidemiologia/hist 
Surtos de Doenças/prev 
Saúde Pública/hist 
Congressos 
Controle de Doenças Transmissíveis/tend  
-Brasil 
 SUS (BR)/hist 

Descritores Locais:  SAUDE COLETIVA 

Localização:  BR1273.1  

Região não DeCS: RECIFE, PE 
 

 

 

Id:  10409  

Autor:  Silva, Guilherme Rodrigues da.  

Título:  Avaliação e perspectivas da epidemiologia no Brasil / Evaluation and 
perspectives of epidemiology in Brazil  

Fonte:  In: Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva; Universidade 
de Campinas. Departamento de Medicina Preventiva e Social. Anais do 1§ 
Congresso de Epidemiologia. Epidemiologia e desigualdade social: os 



desafios do final do século. Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva, 1990. .  

Conferência:  Apresentado em: Congresso Brasileiro de Epidemiologia, 1, Campinas, 02-06 
set. 1990.  

Resumo(s):  Avaliação do desenvolvimento da epidemiologia no Brasil, delineando as 
perspectivas para o futuro imediato. O relato abrange desde o aparecimento 
do primeiro livro em 1694, passando pelas influências exercidas pelas 
distintas correntes de pensamento ecológico sobre os parasitologistas 
preocupados com as doenças tropicais, até a realização do primeiro 
Congresso Brasileiro de Epidemiologia, em 1990. Os trabalhos do congresso 
fornecem uma visão das tendências atuais, onde os temas doenças 
infecciosas e parasitárias, desigualdade social e saúde e trabalho se 
destacam (AMSB) - Pt  

Descritores:  EPIDEMIOLOGIA/tendencias  
-EPIDEMIOLOGIA/historia 
 SAUDE OCUPACIONAL 
 BRASIL 

Tipo de publicação:  RELATORIO DE EVENTO 

Localização:  BR67.1; BR71.1  
 

 

 

Id:  19299  

Autor:  Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Comissão de 
Epidemiologia*.  

Título:  II plano diretor para o desenvolvimento da epidemiologia no Brasil 1995-1999.  

Fonte:  Rio de Janeiro; ABRASCO; 1995. 51 p.  

Descritores:  Epidemiologia 
Planos e Programas de Saúde 
Serviços de Saúde  
-Brasil 

Limites:  Humanos 

Localização:  BR1273.1; F2239  
 

 

 

Id:  24923  

Autor:  Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva*.  

Título:  Catálogo de pós-graduação em saúde coletiva do Brasil.  

Fonte:  Rio de Janeiro; Artes Gráficas; 1982. 122 p. ^bilus.  

Resumo(s):  Esta primeira edição do Catálogo de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do 
Brasil reúne informações padronizadas de cinquenta cursos de pós-
graduação da área, a serem oferecidos no país em 1983. Representa mais 
um passo nas iniciativas de se fortalecer a área de saúde coletiva, por meio 
da integração dos diversos cursos de medicina preventiva, saúde pública e 
medicina social espalhados pelo país. -  

Nota Interna:  Pertence à Coleção Ernani Braga  

Descritores:  Saúde Pública/educ 
Medicina Preventiva  
-Brasil 

Tipo de publicação:  Catálogos 

Localização:  BR1273.1; R614.440981, A849c  
 

 

 



Id:  26036  

Autor:  Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva*.  

Título:  Saúde e trabalho: desafios para uma política.  

Fonte:  Rio de Janeiro; ABRASCO; 1990. [73] p.  

Descritores:  Saúde do Trabalhador 
Trabalhadores 
Serviços de Saúde do Trabalhador  
-Brasil 

Localização:  BR1273.1; 363.11, A849s  
 

 

 

 

Id:  36397  

Autor:  Abrasco. Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva*.  

Título:  Catálogo Abrasco de livros.  

Fonte:  Rio de Janeiro; Armazém das letras; 1996. 66 p. ^bil.  

Resumo(s):  Foi reunido e apresentado um conjunto de livros das áreas afins e conexas, em 
blocos de macroáreas de conhecimento e com um pequeno comentário que 
introduza o leitor à essência das obras -  

Descritores:  Catálogos Comerciais 
Saúde 
Doença 
Epidemiologia 

Localização:  BR1273.1; R017, A161c  
 

 

Id:  1105  

Autor:  Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva-ABRASCO*.  

Título:  Congresso Brasileiro de Ciências Sociais em Saúde, 1: cidade e Saúde: 
Programa.  

Fonte:  Curitiba; ABRASCO; 1995. 140 p.  

Conferência:  Apresentado em: 1§ Congresso Brasileiro de Ciências Sociais em Saúde, Curitiba, 
07-10 nov. 1995.  

Descritores:  CIENCIAS SOCIAIS  
-CONGRESSOS 
 SAUDE PUBLICA 

Localização:  BR1273.1; 060, A849p  
 

 

 

Id:  3801  

Autor:  Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva-ABRASCO*.  

Título:  Anais do I Encontro Brasileiro de Ciências Sociais em Saúde.  

Fonte:  Belo Horizonte; ABRASCO; 1994. 154 p.  

Conferência:  Apresentado em: Encontro Brasileiro de Ciências Sociais em Saúde, Belo 
Horizonte, 1993.  

Descritores:  CIENCIAS SOCIAIS 
CONGRESSOS  
-AMÉRICA LATINA 

Localização:  BR1273.1; 300, A161a  
 

 

 



Id:  7178  

Autor:  Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva-ABRASCO*.  

Título:  Estatutos regimento geral normas eleitorais.  

Fonte:  Rio de Janeiro; Escola Nacional de Saúde Pública.Programa de Educação 
Continuada; s.d. 27 p.  

Descritores:  Prestação de Cuidados de Saúde 
Constituição e Estatutos 

Localização:  BR1273.1; F443  
 

 

 

 

Id:  9222  

Autor:  Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva-ABRASCO.  

Título:  Cidade mais justa e saudável / A more healthy and fair city  

Fonte:  Radis: Comunicação em Saúde;(24):8-28, ago. 2004. ilus  

Resumo(s):  Cobertura do 6. Congresso Brasileiro de Epidemiologia, ilustrada com 
imagens da mostra "100 anos de prevenção e controle de doenças no Brasil", 
montada pelo Ministério da Saúde no Centro de Convenções de 
Pernambuco.(AU) - Pt  

Descritores:  Epidemiologia/hist 
Surtos de Doenças/prev 
Saúde Pública/hist 
Congressos 
Controle de Doenças Transmissíveis/tend  
-Brasil 
 SUS (BR)/hist 

Descritores Locais:  SAUDE COLETIVA 

Localização:  BR1273.1  

Região não DeCS: RECIFE, PE 
 

 

 

 

Id:  18433  

Autor:  Associação Brasileira de Pós-Graduação-ABRASCO*.  

Título:  Ensino da saúde pública, medicina preventiva e social no Brasil.-v.2-3  

Fonte:  Rio de Janeiro; ABRASCO; 1983-1984. 2v(336) p.  

Resumo(s):  São registros importantes, básicos, e inéditos sobre os quais muito se pode 
trabalhar. Permitiram que se delineassem estratégias visando o atendimento 
imediato de reivindicações e necessidades, bem como contribuíram para a 
visualização de medidas para mais longo prazo, incluindo a perspectiva de 
abertura de novos centros de mestrado, um projeto de educação continuada e um 
programa de atualização de docentes, através de textos. Por fim, o material 
contido neste terceiro volume mostra que o movimento da Saúde Coletiva, movido 
dialeticamente pelas suas contradições internas e pelos conflitos da sociedade em 
que está mergulhado, prossegue com sustentado rigor e se mantém fiel ao 
compromisso permanente de transformá-la e transformar-se. -  

Nota Interna:  O exemplar 2 do volume 3 e o v.2 pertencem à Coleção Hanseníase  
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Autor:  Abrasco. Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva*.  

Título:  Catálogo Abrasco de livros.  

Fonte:  Rio de Janeiro; Armazém das letras; 1996. 66 p. ^bil.  

Resumo(s):  Foi reunido e apresentado um conjunto de livros das áreas afins e conexas, em 
blocos de macroáreas de conhecimento e com um pequeno comentário que 
introduza o leitor à essência das obras -  
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Id:  7184  

Autor:  Associação Brasileira de Saúde Coletiva*.  

Título:  Pelo direito universal à saúde: contribuição da ABRASCO para os debates da VIII 
conferência nacional de saúde.  

Fonte:  Rio de Janeiro; ENSP/PEC; 1985. 39 p.  

Descritores:  Direito à Saúde  
-Congressos 

Localização:  BR1273.1; F434  
 

 

 

Id:  12700  

Autor:  Lima, Nísia Trindade^rorg; Santana, José Paranaguá^rorg.  

Título:  Saúde coletiva como compromisso: a trajetória da Abrasco / Community 
health as a commitment: the history of Abrasco.  

Fonte:  Rio de Janeiro; Fiocruz; 2006. 232 p.  

Resumo(s):  Busca combinar a construção da identidade da área de Saúde Coletiva com o 
respeito à diversidade de disciplinas, abordagens e temas. O fio condutor é a 
Abrasco como espaço de institucionalização da Saúde Coletiva, concebida 
como campo múltiplo de saberes e práticas sociais.(AU) - Pt  

Descritores:  Saúde Pública/hist 
Política de Saúde/hist 
Educação de Pós-Graduação/hist  
-Brasil 

Descritores Locais:  SAÚDE COLETIVA 
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

Localização:  BR1273.1; 614.44, L732s  
 

 

 

Id:  19373  

Autor:  Belisário, Soraya Almeida.  

Título:  Associativismo em saúde coletiva: um estudo da Associação Brasileira de 
Pós-Graduação em Saúde Coletiva - ABRASCO / Associativism in public 
health: a study of the Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde 
Coletiva - ABRASCO.  

Fonte:  Campinas; s.n; 2002. 443 p. ^btab.  

Trabalho Acadêmico:  Apresentada a Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de 
Ciências Médicas para obtenção do grau de Doutor.  



Resumo(s):  A emergência e a constituição do campo da Saúde Coletiva associaram 
tanto aspectos relativos à produção de conhecimentos, à formação de 
recursos humanos, à formulação de políticas de saúde, como 
representaram uma estratégia política de reunir em um mesmo manto, 
diferentes profissionais representantes de diferentes pensamentos e 
práticas. Este trabalho se propõe a analisar a Associação Brasileira de 
Pós-Graduação em Saúde Coletiva - ABRASCO, de sua criação até o 
final do mandato de sua última diretoria, encerrado no ano de 2000. 
Acredita-se ser. a mesma, uma Associação peculiar, que apresenta 
características inerentes ao campo, do qual se tornou porta-voz, a Saúde 
Coletiva. Ao longo de seu desenvolvimento, acredita-se, também, que a 
ABRASCO vivenciou três momentos, denominados aqui, 
estruturação/formação, político e endógeno/acadêmico, o que lhe exigiu 
posturas ora mais acadêmicas ora mais políticas. Seu caráter nacional, 
sua natureza ambígua, sua dupla inserção (política e acadêmica), seu 
papel de defesa dos interesses dos profissionais do setor público de 
saúde, as realizações e limites de suas diretorias, o poder convocatório de 
seus congressos, bem como o seu papel na formação de recursos 
humanos de saúde nas diversas modalidades e na formulação de 
políticas de saúde, são identificados ao longo do desenvolvimento do 
trabalho. Dadas às suas características, dimensões e complexidade, os 
limites de sua atuação, bem como os desafios a serem enfrentados, 
apresentam-se de diversas ordens e intensidades, resultantes da 
dinâmica do próprio processo social e político no qual ela se insere. (AU) - 
pt  

Nota Geral:  Inclui referências bibliográficas  

Descritores:  Saúde Pública/hist 
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-Brasil 
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Orientador:  Canesqui, Ana Maria  
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Id:  36321  

Autor:  Lima, Nísia Trindade^rorg; Santana, José Paranaguá de^rorg; Paiva, 
Carlos Henrique Assunção^rorg.  

Título:  Saúde coletiva: a ABRASCO em 35 anos de história.  

Fonte:  Rio de Janeiro; Fiocruz; 2015. 322 p.  

Resumo(s):  Lançado para celebrar os 35 anos da Associação Brasileira de Saúde 
Coletiva (Abrasco), muito mais do que um registro de trajetória da 
entidade, este livro é imprescindível à leitura de todos, por apresentar 
registros e análises de olhares diversos acerca do campo da saúde 
coletiva brasileira, envolvendo ainda as estratégias utilizadas na ação 
política ao longo dessas quase quatro décadas. E não poderia ser 
diferente, pois o percurso da Abrasco está marcado, por um lado, pelo 
desenvolvimento e instituição da saúde coletiva nos cursos de graduação 
e pós-graduação das universidades do país; por outro, pela ação 
determinante que exerceu - e tem ainda hoje exercido - no espaço da 
política como entidade do movimento da Reforma Sanitária. O leitor está 
convidado a compreender os alicerces e as bases teóricas do campo da 
saúde coletiva que se consolidou no Brasil sob o incentivo e a inspiração 
de diversos autores e ativistas latino-americanos e europeus, como Juan 
César García e Giovanni Berlinguer, por exemplo, transformando a visão 
e os modos de pensar a saúde, conferindo-lhe substrato teórico e político 
para que fosse alçada à condição de direito universal em seu conceito 
mais ampliado. Trata-se de uma produção conjunta que, mesmo sem a 



pretensão de esgotar a compreensão sobre o passado, deixa uma 
excelente e ampla contribuição. No mesmo sentido, ancora-se na força 
contemporânea que a comunidade da saúde coletiva imprime ao percurso 
da produção de conhecimento comprometido e articulado ao ativismo 
permanente em prol de uma sociedade mais justa, saudável e sem 
iniquidades. - pt  

Descritores:  Saúde Pública 
Políticas Públicas de Saúde 
Atenção Primária à Saúde 
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Localização:  BR1273.1; 362.11, L732s  

Instituição como Tema: Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
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Título:  Catálogo Abrasco de livros.  

Fonte:  Rio de Janeiro; Armazém das letras; 1996. 66 p. ^bil.  

Resumo(s):  Foi reunido e apresentado um conjunto de livros das áreas afins e conexas, em 
blocos de macroáreas de conhecimento e com um pequeno comentário que 
introduza o leitor à essência das obras -  
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Autor:  Associação Brasileira de Saúde Coletiva*.  

Título:  Pelo direito universal à saúde: contribuição da ABRASCO para os debates da VIII 
conferência nacional de saúde.  

Fonte:  Rio de Janeiro; ENSP/PEC; 1985. 39 p.  

Descritores:  Direito à Saúde  
-Congressos 

Localização:  BR1273.1; F434  
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Autor:  Lima, Nísia Trindade^rorg; Santana, José Paranaguá^rorg.  

Título:  Saúde coletiva como compromisso: a trajetória da Abrasco / Community 
health as a commitment: the history of Abrasco.  

Fonte:  Rio de Janeiro; Fiocruz; 2006. 232 p.  

Resumo(s):  Busca combinar a construção da identidade da área de Saúde Coletiva com o 
respeito à diversidade de disciplinas, abordagens e temas. O fio condutor é a 
Abrasco como espaço de institucionalização da Saúde Coletiva, concebida 
como campo múltiplo de saberes e práticas sociais.(AU) - Pt  

Descritores:  Saúde Pública/hist 
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Descritores Locais:  SAÚDE COLETIVA 
 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

Localização:  BR1273.1; 614.44, L732s  
 

 

 

Id:  15212  

Autor:  Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz*.  

Título:  Fundo Frederico Simões Barbosa: inventário / Frederico Simões Barbosa 
collection: inventory.  

Fonte:  Rio de Janeiro; Fiocruz; 2007. 120 p. ^bilus, ^btab.  

Resumo(s):  Inserida nas atividades do projeto História dos 25 anos da ABRASCO , vem 
tornar público o acervo de um dos mais renomados homens de ciência no 
país, agente do contexto de formulação de um projeto de saúde ampliado, que 
abarcava tanto concepções tradicionais da formação sanitarista, quanto 
diferentes posturas de pesquisa e prática da saúde coletiva (AU). - pt  

Descritores:  Saúde Pública/hist 
Arquivos 
Médicos/hist  
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Id:  16754  

Autor:  Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, 5; *.Congresso Paulista de Saúde 
Pública, 5*.  

Título:  Livro de resumos do V Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva e do V 
Congresso Paulista de Saúde Pública: saúde, responsabilidade do Estado 
contemporâneo / Book of summaries of the 5th Brazilian Congress of 
Collective Health and of the V Paulist Congress of Public Health: health, 
responsibility of the contemporary State.  

Fonte:  Rio de Janeiro; ABRASCO; 1997. 382 p. ^bgraf, ^btab.  

Conferência:  Apresentado em: V Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, Apresentado em: 
V Congresso Paulista de Saúde Pública, Águas de Lindóia, 25-29 ago. 1997.  

Resumo(s):  A Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva, ABRASCO, a 
Associação de Saúde Pública, APSP, e a Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo nestes V Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva 
e V Congresso Paulista de Saúde Pública almejam colocar em debate, com a 
comunidade de pesquisadores e profissionais da área o lema 'Saúde: 
responsabilidade do estado contemporâneo'. A programação dos Congressos 
procura desdobrar o tema central em suas múltiplas facetas, de tal maneira 
que do debate possam participar as diferentes áreas temáticas do campo da 
Saúde Coletiva bem como os diferentes atores sociais comprometidos com a 
consolidação da cidadania, a superação das desigualdades e a preservação 
dos direitos sociais universais. Mais uma vez pretendemos que os nossos 
congressos, para além de eventos científicos de exposição e discussão da 
nossa produção, possa ser o local onde se encontrem os acadêmicos com 
suas questões, os profissionais de saúde com suas problemáticas e 
segmentos da população com suas necessidades. Dos 1.486 trabalhos 
recebidos pela Comissão Científica 491 foram selecionados para 
apresentação nas 120 sessões de Comunicação Coordenada (definidas em 
função de tempo e espaço) abrangendo 20 temáticas diversas: AIDS, 
adolescência, avaliação, bioética, ciências sociais, condições de vida e 
situação de saúde, controle de doenças, controle social, ensino, 



epidemiologia, gênero e saúde, informação, educação e comunicação em 
saúde, nutrição, medicamentos e saúde, planejamento e gestão, políticas de 
saúde, profissões, programação, saúde e ambiente, saúde da criança, saúde 
da mulher, saúde do idoso, saúde mental, saúde e trabalho, sistemas de 
informação em saúde (AU) - pt  

Nota Geral:  Ínclui índice remissivo de autores  

Descritores:  Saúde Pública/hist 
Congressos  
-Brasil 

Tipo de publicação:  Livros de Texto 

Localização:  BR1273.1; 060, C749l  

Região não DeCS: São Paulo 
 

 

 

Id:  19373  

Autor:  Belisário, Soraya Almeida.  

Título:  Associativismo em saúde coletiva: um estudo da Associação Brasileira de 
Pós-Graduação em Saúde Coletiva - ABRASCO / Associativism in public 
health: a study of the Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde 
Coletiva - ABRASCO.  

Fonte:  Campinas; s.n; 2002. 443 p. ^btab.  

Trabalho Acadêmico:  Apresentada a Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de 
Ciências Médicas para obtenção do grau de Doutor.  

Resumo(s):  A emergência e a constituição do campo da Saúde Coletiva associaram 
tanto aspectos relativos à produção de conhecimentos, à formação de 
recursos humanos, à formulação de políticas de saúde, como 
representaram uma estratégia política de reunir em um mesmo manto, 
diferentes profissionais representantes de diferentes pensamentos e 
práticas. Este trabalho se propõe a analisar a Associação Brasileira de 
Pós-Graduação em Saúde Coletiva - ABRASCO, de sua criação até o 
final do mandato de sua última diretoria, encerrado no ano de 2000. 
Acredita-se ser. a mesma, uma Associação peculiar, que apresenta 
características inerentes ao campo, do qual se tornou porta-voz, a Saúde 
Coletiva. Ao longo de seu desenvolvimento, acredita-se, também, que a 
ABRASCO vivenciou três momentos, denominados aqui, 
estruturação/formação, político e endógeno/acadêmico, o que lhe exigiu 
posturas ora mais acadêmicas ora mais políticas. Seu caráter nacional, 
sua natureza ambígua, sua dupla inserção (política e acadêmica), seu 
papel de defesa dos interesses dos profissionais do setor público de 
saúde, as realizações e limites de suas diretorias, o poder convocatório de 
seus congressos, bem como o seu papel na formação de recursos 
humanos de saúde nas diversas modalidades e na formulação de 
políticas de saúde, são identificados ao longo do desenvolvimento do 
trabalho. Dadas às suas características, dimensões e complexidade, os 
limites de sua atuação, bem como os desafios a serem enfrentados, 
apresentam-se de diversas ordens e intensidades, resultantes da 
dinâmica do próprio processo social e político no qual ela se insere. (AU) - 
pt  

Nota Geral:  Inclui referências bibliográficas  

Descritores:  Saúde Pública/hist 
Associações Profissionais/hist  
-Brasil 

Localização:  BR1273.1; T613, B431a  

Orientador:  Canesqui, Ana Maria  

Instituição como Tema: Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva 
 



Id:  36321  

Autor:  Lima, Nísia Trindade^rorg; Santana, José Paranaguá de^rorg; Paiva, 
Carlos Henrique Assunção^rorg.  

Título:  Saúde coletiva: a ABRASCO em 35 anos de história.  

Fonte:  Rio de Janeiro; Fiocruz; 2015. 322 p.  

Resumo(s):  Lançado para celebrar os 35 anos da Associação Brasileira de Saúde 
Coletiva (Abrasco), muito mais do que um registro de trajetória da 
entidade, este livro é imprescindível à leitura de todos, por apresentar 
registros e análises de olhares diversos acerca do campo da saúde 
coletiva brasileira, envolvendo ainda as estratégias utilizadas na ação 
política ao longo dessas quase quatro décadas. E não poderia ser 
diferente, pois o percurso da Abrasco está marcado, por um lado, pelo 
desenvolvimento e instituição da saúde coletiva nos cursos de graduação 
e pós-graduação das universidades do país; por outro, pela ação 
determinante que exerceu - e tem ainda hoje exercido - no espaço da 
política como entidade do movimento da Reforma Sanitária. O leitor está 
convidado a compreender os alicerces e as bases teóricas do campo da 
saúde coletiva que se consolidou no Brasil sob o incentivo e a inspiração 
de diversos autores e ativistas latino-americanos e europeus, como Juan 
César García e Giovanni Berlinguer, por exemplo, transformando a visão 
e os modos de pensar a saúde, conferindo-lhe substrato teórico e político 
para que fosse alçada à condição de direito universal em seu conceito 
mais ampliado. Trata-se de uma produção conjunta que, mesmo sem a 
pretensão de esgotar a compreensão sobre o passado, deixa uma 
excelente e ampla contribuição. No mesmo sentido, ancora-se na força 
contemporânea que a comunidade da saúde coletiva imprime ao percurso 
da produção de conhecimento comprometido e articulado ao ativismo 
permanente em prol de uma sociedade mais justa, saudável e sem 
iniquidades. - pt  
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Atenção Primária à Saúde 
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Localização:  BR1273.1; 362.11, L732s  
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Id:  36397  

Autor:  Abrasco. Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva*.  

Título:  Catálogo Abrasco de livros.  

Fonte:  Rio de Janeiro; Armazém das letras; 1996. 66 p. ^bil.  

Resumo(s):  Foi reunido e apresentado um conjunto de livros das áreas afins e conexas, em 
blocos de macroáreas de conhecimento e com um pequeno comentário que 
introduza o leitor à essência das obras -  
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Id:  12700  

Autor:  Lima, Nísia Trindade^rorg; Santana, José Paranaguá^rorg.  

Título:  Saúde coletiva como compromisso: a trajetória da Abrasco / Community 
health as a commitment: the history of Abrasco.  

Fonte:  Rio de Janeiro; Fiocruz; 2006. 232 p.  

Resumo(s):  Busca combinar a construção da identidade da área de Saúde Coletiva 
com o respeito à diversidade de disciplinas, abordagens e temas. O fio 
condutor é a Abrasco como espaço de institucionalização da Saúde 
Coletiva, concebida como campo múltiplo de saberes e práticas 
sociais.(AU) - Pt  
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Autor:  Taques, Sandro Madaleno Corrêa; Silva, Maria José Vieira; Muller 
Neto, Júlio Strubing.  

Título:  Municipalização da saúde em Acorizal - Mato Grosso, de 1998 a 
2004: um processo de fortalecimento das decisões locais / 
Municipality of health in Acorizal - Mato Grosso, from 1998 to 2004: a 
process of strengthening local decisions  
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