
Id: 14262 

Autor: Andrade, Rômulo de Paula. 

Título: A Amazônia vai ressurgir! Saúde e saneamento na Amazônia no primeiro governo 

Vargas (1930-1945) / Amazonia will rise again! Health and sanitation in Amazonia in the first 

Vargas government(1930-1945). 

Fonte: Rio de Janeiro; s.n; 2007. 180 p. ^bil, ^bmapas, ^btab. 

Trabalho Acadêmico: Apresentada a Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz para 

obtenção do grau de Mestre. 

Resumo(s): Trata das ações de saúde e saneamento na Amazônia durante o Primeiro Governo 

Vargas (1930-1945) e tem como foco compreender de que forma a região se localiza nos 

discursos da época sobre a integração nacional. No período, ocorreu a criação de instituições 

científicas que tinham como foco a saúde e saneamento da região amazônica, como o Instituto 

de Patologia Experimental (IPEN), e o Serviço de Estudo das Grandes Endemias (SEGE), 

capitaneados por Evandro Chagas. (AU) - pt 

Descritores: Saúde Pública/história Reforma dos Serviços de Saúde/história 

Saneamento/história Política de Saneamento Política de Saúde/história 

-Brasil 

Descritores Locais: Reforma Sanitária 

Localização: BR1273.1; 614.098113, A554a 

Endereço Eletrônico: http://www.ppghcs.coc.fiocruz.br/images/teses/andraderp.pdf - . 

Orientador: Hochman, Gilberto 

Indivíduo como tema: Chagas, Evandro 

Região não DeCS: Região Amazônica 

 

Id: 15239 

Autor: Andrade, Rômulo de Paula; Hochman, Gilberto. 

Título: O Plano de Saneamento da Amazônia (1940-1942) / The Amazon Sanitation Plan (1940-

1942) 

Fonte: Hist. ciênc. saúde-Manguinhos;14(supl):257-277, dez. 2007. ^bilus 

Resumo(s): Aborda o Plano de Saneamento da Amazônia e o contexto político de sua 

formulação, entre 1940 e 1941, o papel de Getúlio Vargas, a atuação de seus principais 

protagonistas como Evandro Chagas, João de Barros Barreto e Valério Konder, as suas 

principais propostas e o seu ocaso a partir de 1942, por conta da criação do Serviço Especial de 

Saúde Pública (SESP), fruto dos acordos de cooperação entre Brasil e Estados Unidos, com o 

envolvimento de ambos na Segunda Guerra Mundial. Inclui a reprodução do Plano publicado 

em dezembro de 1941 nos Arquivos de Higiene.(AU) - pt 

Descritores: Saneamento/história 

-Saúde Pública/história Malária/história 

Localização: BR1273.1 

http://www.ppghcs.coc.fiocruz.br/images/teses/andraderp.pdf


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

59702007000500011 - pt. 

Indivíduo como tema: Vargas, Getúlio 

Região não DeCS: Região Amazônica 

 

Id: 13943 

Autor: Azevedo, Nara. 

Título: Bio-Manguinhos na origem: um capítulo da história da auto-suficiência tecnológica em 

saúde no Brasil / The origin of Bio-Manguinhos: a chapter in the history of technological self-

sufficiency in health in Brazil 

Fonte: In: Azevedo, Nara; Gadelha, Carlos Augusto Grabois; Ponte, Carlos Fidélis; Trindade, 

Claudia; Hamilton, Wanda.Inovação em saúde: dilemas e desafios de uma instituição pública. 

Rio de Janeiro, Fiocruz, 2007. p.53-84. 

Resumo(s): Focaliza o processo de emergência de uma inovação institucional e técnico-

científica, com efeitos duradouros, que ocorreu com Bio-Manguinhos, cuja estruturação na 

Fundação Oswaldo Cruz, em 1975, pode ser associada, à primeira vista, ao surto de epidemia de 

meningite, que se intensificou a partir de 1974, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. 

(AU) - pt 

Descritores: Academias e Institutos/história Desenvolvimento Tecnológico Tecnologia 

Biomédica/tendências 

-Brasil Saúde Pública Política de Saúde/tendências Programas de Imunização/história 

Localização: BR1273.1; 506.09, A994i 

Região não DeCS: Rio de Janeiro, RJ 

Instituição como Tema: Bio-Manguinhos; Fundação Oswaldo Cruz 

 

Id: 13939 

Autor: Azevedo, Nara^rorg; Gadelha, Carlos Augusto Grabois^rorg; Ponte, Carlos Fidélis^rorg; 

Trindade, Claudia^rorg; Hamilton, Wanda^rorg. 

Título: Inovação em saúde: dilemas e desafios de uma instituição pública / Innovation in health: 

dilemas and challenges of a public institution. 

Fonte: Rio de Janeiro; Fiocruz; 2007. 422 p. 

Resumo(s): A inovação tencológica vem ocupando progressivamente uma posição de destaque 

na agenda política e nas ações governamentais no campo da saúde. Este é o tema central deste 

livro, que aborda, em diversas perspectivas, o campo da produção de imunobiológicos no Brasil 

através da trajetória do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos - Bio-Manguinhos, da 

Fundação Oswaldo Cruz. Aos estudos de caráter histórico e econômico soma-se a palavra dos 

atores que participaram do 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702007000500011
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702007000500011


processo de construção institucional, oferecendo um panorama que articula o contexto 

institucional de produção pública e o cenário econômico e social, nacional e internacional, 

desde a década de 1970 até os dias atuais.(AU) - pt 

Descritores: Saúde Pública/tendências Inovação Academias e Institutos/organizaçäo & 

administraçäo 

-Brasil Imunização/história 

Localização: BR1273.1; 506.09, A994i 

Instituição como Tema: Bio-Manguinhos 

 

Id: 15236 

Autor: Barros, Marcus; Penido, Stella Oswaldo Cruz; Martins, Ruth B. 

Título: Marcus Barros fala sobre meio ambiente e doenças tropicais na Amazônia / Marcus 

Barros talks about the environment and tropical diseases in the Amazon 

Fonte: Hist. ciênc. saúde-Manguinhos;14(supl):291-302, dez. 2007. 

Resumo(s): Marcus Barros fala sobre a influência que as doenças tropicais exerceram em sua 

escolha pela carreira de médico. Conta várias histórias, como a da mudança da família do Alto 

Juruá para Manaus, fugindo da malária e de outras febres. Diz ser fundamental adotar a 

homeopatia, a acupuntura e os conhecimentos e práticas indígenas na cura de doenças. Relata as 

atividades que exerceu como presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama), visando a prevenção e o combate a essas doenças, bem 

como as medidas de controle ambiental que adotou: a repressão ao desmatamento, levando à sua 

diminuição nos últimos anos, e a prisão de funcionários públicos corruptos. (AU) - pt 

Descritores: Doenças Transmissíveis/história Malária/história Desmatamento/prevençäo & 

controle 

-Índios Sul-Americanos/história Meio Ambiente Brasil/epidemiologia 

Localização: BR1273.1 

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

59702007000500013 - pt. 

Região não DeCS: Região Amazônica 

 

Id: 12953 

Autor: Benchimol, Jaime L^rorg; Sá, Magali Romero^rorg. 

Título: Adolho Lutz: obra completa / Adolpho Lutz: complete works.-v.3 

Fonte: Rio de Janeiro; Fiocruz; 2007. 2306 p. 

Resumo(s): V.3 L.2- Reúne os trabalhos de Adolpho Lutz concernentes aos helmintos, seu 

objeto preponderante de pesquisa na década de 1880, quando atuava 

como clínico no interior do estado de São Paulo, e um de seus temas fortes a partir da década de 

1910, quando Lutz já se encontrava no Instituto Oswaldo Cruz, coexistindo, então, o estudo dos 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702007000500013
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helmintos com o dos insetos, especialmente os hematófagos capazes de transmitir doenças aos 

homens e aos animais.L.3: Neste livro seguem os relatos de algumas das viagens feitas por 

Lutz, sobretudo no período em que trabalhou no Instituto Oswaldo Cruz. Está reunido também 

alguns estudos sobre doenças de animais relacionados à viagem ao Pará em 1907. Lutz é 

considerado um dos pioneiros da veterinária no Brasil, em virtude, sobretudo, de trabalhos 

dedicado à Helmintologia. L.4- Este livro reúne a produção científica de Lutz sobre 

malacologia, aracnídeos, crustáceos, répteis e anfíbios.(AU) - Pt 

Nota Interna: A Biblioteca possui os L.2, L.3 e L.4 do volume 3 

Nota Formatada 

de Conteúdo: Vol. 3, Livro 2: Helmintologia; Vol. 3, Livro 3: Viagens por terras de bichos e 

homens; Vol. 3, Livro 4: Outros estudos em zoologia 

Descritores: Helmintos/parasitologia Parasitologia/história Zoologia 

-Brasil 

Descritores Locais: Instituto Oswaldo Cruz 

Localização: BR1273.1; 509.2, B457ado 

Indivíduo como tema: Lutz, Adolpho 

 

Id: 13209 

Autor: Benchimol, Jaime L; Cerqueira, Roberta Cardoso; Martins, Ruth B; Mendonça, Amanda. 

Título: História, Ciências, Saúde - Manguinhos: um balanço de 12 anos de circulação 

ininterrupta / História, Ciências, Saúde - Manguinhos: examining 12 years of regular circulation 

Fonte: Hist. ciênc. saúde-Manguinhos;14(1):221-257, jan.-mar. 2007. ilus, tab, graf 

Resumo(s): Analisa a trajetória de História, Ciências, Saúde - Manguinhos desde seu 

lançamento, em 1994. Multidisciplinar, o periódico veicula artigos inéditos, imagens, 

documentos, entrevistas e outros conteúdos, revisados pelos pares e relacionados a temas e 

personagens da história da medicina, saúde pública e ciências da vida. Foi analisado o contexto 

em que surgiu o periódico, sob o ponto de vista da saúde e da historiografia, bem como o dia-a-

dia de uma editoria científica. Tabelas e gráficos mostram a variação dos assuntos; os índices de 

aceitação e rejeição de artigos; a origem geográfica dos autores, e as diferenças de perfis entre 

colaboradores e leitores das versões impressa e eletrônica, reveladas nas preferências temáticas 

de um e outro grupo. Revela ainda os fatores de impacto e imediatez da revista.(AU)The article 

analyzes the trajectory of História, Ciências, Saúde - Manguinhos since it was first released in 

1994. This multidisciplinary journal opens its pages to unpublished, peer-reviewed articles, 

images, documents, interviews, and other material that address issues and important figures in 

the history of medicine, public health, and the life sciences. Approaching from the perspectives 

of health and of historiography, the article explores the context in which the journal was born 

and discusses the daily workings of a scientific editorial office. Tables and graphs illustrate 

variations in the topics submitted for publication, acceptance and rejection rates for articles, the 

geographical origin of authors, and how the profiles of contributors and readers of the print and 

online versions differ in terms of their areas of interest.(AU) - En 

Descritores: História da Medicina Ciência/história Saúde Pública/história Publicações 

Periódicas/história 



-Brasil 

Descritores Locais: HISTÓRIA, CIÊNCIAS, SAÚDE - MANGUINHOS 

Localização: BR1273.1 

Endereço Eletrônico: http://www.scielo.br/cgi-bin/fbpe/fbtext?pid=S0104-59702007000100011 

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

59702007000100011&lng=pt&nrm=iso&tlng=en 

 

Id: 13940 

Autor: Benchimol, Jaime. 

Título: A vacina contra a febre amarela: uma longa história inacabada / Yellow fever vaccine: a 

long unfinished story 

Fonte: In: Azevedo, Nara; Gadelha, Carlos Augusto Grabois; Ponte, Carlos Fidélis; Trindade, 

Claudia; Hamilton, Wanda.Inovação em saúde: dilemas e desafios de uma instituição pública. 

Rio de Janeiro, Fiocruz, 2007. p.19-52. 

Resumo(s): Mostra como a história da vacina contra a febre amarela é uma história que deságua 

em pontas inacabadas: iniciou-se, do ponto de vista institucional, com a Fundação Rockefeller, 

teve sua continuidade garantida pelo Instituto Oswaldo Cruz, e foi herdada por Bio-Manguinhos 

que se empenha para assegurar a transmissão desse legado. - pt 

Descritores: Vacina contra Febre Amarela/história Febre Amarela/prevençäo & controle 

-Cooperação Internacional Brasil Saúde Pública/história 

Localização: BR1273.1; 506.09, A994i 

Instituição como Tema: Instituto Oswaldo Cruz; Fundação Rockefeller; Bio-Manguinhos 

 

Id: 17669 

Autor: Contreras, Carlos; Cueto, Marcos. 

Título: Historia del Perú contemporáneo: desde las luchas por la independencia hasta el 

presente. 

Fonte: Lima; IEP; 2007. 424 p. ^bilus. (Estudos Históricos, 27). 

Descritores: História Política Economia 

-Peru 

Localização: BR1273.1; 985.05, C754h 

 

Id: 14284 

Autor: Costa, Renato da Gama-Rosa^raut. 

Título: Health care in Brazil, 1930-1960: preserving the modern architectural legacy. 

Fonte: Docomomo;37:20-23, Sept. 2007. . 

http://www.scielo.br/cgi-bin/fbpe/fbtext?pid=S0104-59702007000100011
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Resumo(s): It describes the project, headed by Casa de Oswaldo Cruz, carried out with the 

participation and support of several Brazilian institutions, to create an architectural inventory of 

health facilities. - en 

Descritores: Arquitetura de Instituições de Saúde/história Assistência à Saúde/história 

-Brasil Políticas de Saúde/história Saúde Pública/história 

Localização: BR1273.1 

Instituição como Tema: Casa de Oswaldo Cruz 

 

Id: 13545 

Autor: Cueto, Marcos. 

Título: Cold war, deadly fevers: malaria eradication in Mexico, 1955-1975. 

Fonte: Washington; Woodrow Wilson Center; 2007. 264 p. 

Resumo(s): It examines a little-studied aspect of the Cold War, the technical and political 

dimensions of malaria eradication, helping to create a more comprehensive, multidimensional 

history of the Cold War by moving beyond the superpowers' diplomatic struggles and analyzing 

new, complex dimensions of national security concerns and their combination with altruistic 

motivations toward "underdeveloped" countries.(AU) - En 

Descritores: Malaria/história Malaria/prevençäo & controle Política de Saúde/história 

-Mexico Saúde Pública/história Promoção da Saúde/história 

Localização: BR1273.1; 616.936200972, C965c 

 

Id: 13855 

Autor: Cueto, Marcos. 

Título: O valor da saúde: história da Organização Pan-Americana da Saúde / The value of 

health: the history of the Pan American Health Organization. 

Fonte: Rio de Janeiro; Fiocruz; 2007. 241 p. 

Resumo(s): Reúne contribuições de onze autores sobre problemas de história da saúde, doença e 

medicina, a partir de diversos pontos de vista. A idéia de sua publicação surgiu durante as 

discussões do painel sobre “Usos sociais da doença na nova história da medicina e da saúde 

pública na Colômbia“ do XIII Congresso Colombiano de História, realizado em Bucaramanga, 

agosto de 2006. (AU) - pt 

Descritores: Organização Pan-Americana da Saúde/história 

-Saúde Pública/história Política de Saúde/história Participação Comunitária Américas 

Localização: BR1273.1; 614.09, C965v 

 

 



Id: 16757 

Autor: Cueto, Marcos. 

Título: Un capítulo de la influencia francesa en la medicina peruana: Ernesto Odriozola y la 

enfermedad de Carrión / A chapter of the French influence in the Peruvian medicine: Ernesto 

Odriozola and the disease of Carrión. 

Fonte: Lima; Institut Français d'Études Andines; 2007. 18 p. ^bilus. 

Resumo(s): Durante el cambio del siglo XIX al XX, la medicina clínica francesa y la geografía 

médica europea tuvieron una fuerte, y poco estudiada, influencia entre los médicos peruanos. 

Los objetivos de este artículo son analizar un evento importante de esta influencia y resaltar 

factores locales en la recepciónn de la misma, como el nacionalismo y la búsqueda de 

visibilidad académica internacional publicando trabajos en francés. Los médicos peruanos 

enfatizaron las características únicas del medio ambiente ligado a la salud y la enfermedad en 

los Andes, especialmente en relación con una enfermedad bacteriana conocida como la 

Enfermedad de Carrión (hoy mejor conocida como bartonellosis). El origen del nombre de la 

enfermedad puede rastrearse al sacrificio de un estudiante de medicina peruano de fines del 

siglo XIX que experimentó en su propio cuerpo los síntomas de una enfermedad popularmente 

conocida como la verruga peruana. Carrión murió en su intento y se convirtió en el simbolo de 

la emergente tradición de los médicos profesionales. Ernesto Odriozola, un compañero de clase 

de Carrión que siguió estudios graduados en Francia, publicó en Paris el primer estudio 

comprensivo de la historia, distribución geográfica y tratamiento de la enfermedad. Su libro se 

convirtió rápidamente en un hito de la medicina peruana y su autor llegó a ser un Decano en la 

Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos. Este libro proporciona algunas 

claves para entender la práctica de la medicina occidental en un país marcado por diferencias 

étnicas y culturales (AU) - es 

Nota Interna: A biblioteca possui 2 exemplares 

Nota Geral: Inclui referências bibliográficas 

Descritores: Saúde Pública/história História da Medicina Infecções por Bartonella/história 

Médicos/história 

-Peru 

Limites: História do Século 19 

Descritores Locais: História das Doenças 

Localização: BR1273.1; F1939 

Indivíduo como tema: Odriozola, Ernesto 

 

Id: 13942 

Autor: Hamilton, Wanda^rcom. 

Título: História oral e memória: a construção coletiva da identidade institucional de Bio-

Manguinhos / Oral history and memory: the collective construction of institutional identity for 

Bio-Manguinhos 



Fonte: In: Azevedo, Nara; Gadelha, Carlos Augusto Grabois; Ponte, Carlos Fidélis; Trindade, 

Claudia; Hamilton, Wanda.Inovação em saúde: dilemas e desafios de uma instituição pública. 

Rio de Janeiro, Fiocruz, 2007. p.139-312. 

Resumo(s): Destaca os aspectos fundamentais que cercaram a produção do conjunto de 

depoimentos apresentado no livro, focalizando a relação entre história oral, memória e 

identidade social. (AU) - pt 

Descritores: Academias e Institutos/história Saúde Pública/história 

-Brasil 

Descritores Locais: História Oral 

Tipo de publicação: Entrevista 

Localização: BR1273.1; 506.09, A994i 

Região não DeCS: Rio de Janeiro, RJ 

Instituição como Tema: Bio-Manguinhos 

 

Id: 13865 

Autor: Hochman, Gilberto. 

Título: Agenda internacional e políticas nacionais: uma comparação histórica entre programas 

de erradicação da malária e da varíola no Brasil / International agenda and national policies: a 

historical comparison between programs for malaria and smallpox eradication in Brazil 

Fonte: In: Hochman, Gilberto; Arretche, Marta; Marques, Eduardo.Políticas públicas no Brasil. 

Rio de Janeiro, Fiocruz, 2007. p.369-397. 

Resumo(s): Ilustra e contrasta respostas políticas e institucionais do Estado brasileiro em sua 

longa, complexa e variada relação com agências internacionais envolvidas com a saúde, bem 

como suas recomendações, financiamento e ações. O contraste se dá entre programas nacionais 

que tiveram objetivos semelhantes (erradicar doenças), interagiram com a chamada saúde 

internacional (OMS) e tiveram resultados bastante diversos em termos de objetivos alcançados. 

(AU) - pt 

Descritores: Planos e Programas de Saúde/história Malária/prevençäo & controle 

Varíola/prevençäo & controle Políticas Públicas de Saúde 

-Brasil Saúde Pública/história Política de Saúde/história Programas de Imunização/história 

Tipo de publicação: Estudo Comparativo 

Localização: BR1273.1; 361.610981, H685p 

 

Id: 13863 

Autor: Hochman, Gilberto^rorg; Arretche, Marta^rorg; Marques, Eduardo^rorg. 

Título: Políticas públicas no Brasil / Public Policies in Brazil. 

Fonte: Rio de Janeiro; Fiocruz; 2007. 397 p. ^btab, ^bgraf. 



Descritores: Políticas Públicas Políticas Públicas de Saúde Política de Saúde 

-Brasil Reforma dos Serviços de Saúde 

Descritores Locais: Reforma Sanitária 

Localização: BR1273.1; 361.610981, H685p 

 

Id: 15104 

Autor: Kury, Lorelai^rorg. 

Título: Iluminismo e império no Brasil: O Patriota (1813-1814). 

Fonte: Rio de Janeiro; Fiocruz; 2007. 198 p. ^ail. (Coleção história e saúde). 

Nota Forma Física Adicional: Acompanha CD-ROM 

Descritores: História Imprensa Jornalismo Científico Jornalismo/história 

-Brasil 

Limites: História do Século 19 

Localização: BR1273.1; 079.81, K96i 

 

Id: 12658 

Autor: Maciel, Laurinda Rosa. 

Título: Em proveito dos sãos, perde o lázaro a liberdade: uma história das políticas públicas de 

combate à lepra no Brasil (1941-1962) / For the sake of the healthy, the leprous loses his 

freedom: a history of the public policies for fighting leprosy in Brazil(1941-1962). 

Fonte: Niterói; s.n; 2007. 380 p. ilus. 

Trabalho Acadêmico: Apresentada a Universidade Federal Fluminense para obtenção do grau 

de Doutor. 

Resumo(s): Analisa as políticas públicas de saúde no Brasil em relação à lepra durante os anos 

de 1941 a 1962. Estes marcos cronológicos se referem respectivamente à criação do Serviço 

Nacional de Lepra (SNL) e ao término da obrigatoriedade do isolamento em Leprosários dos 

afetados pela doença. (AU) - Fr 

Descritores: Hanseníase/história Política de Saúde/história Hanseníase/prevençäo & controle 

-Brasil Serviços de Saúde/história Saúde Pública/história 

Descritores Locais: HISTÓRIA DAS DOENÇAS 

Localização: BR1273.1; 616.998, M152e 

Orientador: Campos, André Luiz Vieira de 

 

Id: 26314 



Autor: Massarani, Luisa^rorg. 

Título: Diálogos & Ciência: mediação em museus e centros de ciência. 

Fonte: Rio de Janeiro; Fiocruz; 2007. 92 p. ^bil. 

Resumo(s): Nosso objetivo nesta publicação foi, além de apresentar experiências de outros 

países, destacar algumas iniciativas brasileiras. Selecionamos três dos museus e centros 

interativos de ciência de maior parte no país, a saber: o Espaço Ciência, em Recife (texto de 

Antonio Carlos Pavão e Ângela Leitão); o Museu de Ciências e Tecnologia da Pontíficia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (texto de Roque Moraes, Jeter 

Jorge Bertoletti e Lucas Sgorla de Almeida); o Museu da Vida, no Rio de Janeiro (texto de 

Maria Paula de Oliveira Bonatto, Isabel Aparecida Mendes e Maria Iloni Seibel). Identificamos, 

também, experiências brasileiras que requerem estratégicas de mediação diferenciadas, a 

exemplo dos Jardins Botânicos (representados aqui pela experiência do Rio de Janeiro, no texto 

de Maria Teresa de Jesus Gouveia, Maryane Vieira Saísse, Márcia Salgueiro, Maria Teixeira 

Wenzel, Carmelita Santoro Bottino e Maria Manuela Mattos Rueda) e dos planetários (texto de 

Oscar T. Matsuura, com base em sua trajetória profissional em São Paulo). Destacamos, ainda, 

uma iniciativa que busca dar conta de atender particularidades de grupos socialmente excluídos, 

com a experiência do Museu de Ciências Morfológicas em Belo Horizonte, que possui 

atividades de atendimento para deficientes visuais, relatada por Mara das Graças Ribeiro e 

Gracila Fruccchi. [...] Portanto, a presente publicação expressa apenas um fragmento desse rico 

cenário nacional. Esperamos que seja um ponto de partida para um fórum de troca de ideias e 

que tal fórum continue ao longo dos próximos anos. Luisa Massarani - 

Descritores: Exposições Científicas Museus Educação 

-Brasil 

Localização: BR1273.1; 069, M414d 

 

Id: 15747 

Autor: Penido, Stella Oswaldo Cruz^raut. 

Título: Koame wemakaa pandza Kome watapetaaka kaawa: Baniwa, uma história de plantas e 

curas. 

Fonte: Rio de Janeiro; FIOCRUZ; 2007. 

Descritores: Plantas Medicinais Cura Medicina Tradicional 

Localização: BR1273.1; CD116 

 

Id: 15228 

Autor: Penido, Stella Oswaldo Cruz. 

Título: Koame wemakaa pandza kome watapetaaka kaawa (Baniwa, uma história de plantas e 

curas): caminhos para um roteiro / Koame wemakaa pandza kome watapetaaka kaawa (Baniwa, 

a story of plants and cures): the pathways to a script 

Fonte: Hist. ciênc. saúde-Manguinhos;14(supl):303-316, dez. 2007. ^bilus 



Resumo(s): As práticas tradicionais de cura estão no cerne da cultura Baniwa, povo indígena do 

alto rio Negro, Amazonas. São os saberes míticos dos Baniwa que orientam suas concepções de 

saúde e doença e que direcionam as ações de cura dos conhecedores de plantas, dos pajés e dos 

benzedores. O documentário busca o sentido de permanência dessas práticas no atual contexto 

do contato interétnico. Qual é o espaço de reconhecimento desses saberes hoje? - pt 

Descritores: Índios Sul-Americanos/etnologia Cinema Saúde Medicina Tradicional/história 

Descritores Locais: Baniwa 

Localização: BR1273.1 

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

59702007000500014 - pt. 

Região não DeCS: Região Amazônica 

 

Id: 15228 

Autor: Penido, Stella Oswaldo Cruz. 

Título: Koame wemakaa pandza kome watapetaaka kaawa (Baniwa, uma história de plantas e 

curas): caminhos para um roteiro / Koame wemakaa pandza kome watapetaaka kaawa (Baniwa, 

a story of plants and cures): the pathways to a script 

Fonte: Hist. ciênc. saúd 

Resumo(s): As práticas tradicionais de cura estão no cerne da cultura Baniwa, povo indígena do 

alto rio Negro, Amazonas. São os saberes míticos dos Baniwa que orientam suas concepções de 

saúde e doença e que direcionam as ações de cura dos conhecedores de plantas, dos pajés e dos 

benzedores. O documentário busca o sentido de permanência dessas práticas no atual contexto 

do contato interétnico. Qual é o espaço de reconhecimento desses saberes hoje? - pt 

Descritores: Índios Sul-Americanos/etnologia Cinema Saúde Medicina Tradicional/história 

Descritores Locais: Baniwa 

Localização: BR1273.1 

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

59702007000500014 - pt. 

Região não DeCS: Região Amazônica 

 

Id: 13941 

Autor: Ponte, Carlos Fidelis. 

Título: Bio-Manguinhos: um ponto de confluência entre a saúde pública, a ciência e a 

tecnologia / Bio-Manguinhos: a point of convergence for public health, science and technology 

Fonte: In: Azevedo, Nara; Gadelha, Carlos Augusto Grabois; Ponte, Carlos Fidélis; Trindade, 

Claudia; Hamilton, Wanda.Inovação em saúde: dilemas e desafios de uma instituição pública. 

Rio de Janeiro, Fiocruz, 2007. p.85-134. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702007000500014
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702007000500014
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702007000500014
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702007000500014


Resumo(s): Aborda a trajetória de Bio-Manguinhos a partir de sua constituição como unidade 

integrante do Complexo Fiocruz. (AU) - pt 

Descritores: Academias e Institutos/história 

-Brasil Saúde Pública/história Ciência/história Desenvolvimento Tecnológico/história 

Localização: BR1273.1; 506.09, A994i 

Instituição como Tema: Bio-Manguinhos 

 

Id: 15591 

Autor: Sanglard, Gisele; Costa, Renato da Gama-Rosa; Mello, Maria Tereza Villela Bandeira 

de. 

Título: A coleção Porto d'Ave e a assistência hospitalar no Rio de Janeiro: 1920 / The collection 

Porto d'Ave and the hospital care in Rio de Janeiro: 1920 

Fonte: Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro;168(435):195-208, abr.-jun. 2007. 

^bilus 

Resumo(s): Pretende apresentar a Coleção Fotográfica Porto d'Ave recém incorporada ao acervo 

da Casa de Oswaldo Cruz/FIOCRUZ. A Coleção é composta por cerca de 115 imagens 

representando alguns dos trabalhos realizados pelo arquiteto Adelstano Soares de Mattos Porto 

d' Ave a partir da década de 1920. Desse conjunto sobressaem os projetos de cinco hospitais 

construídos, totalmente ou em parte, por ele entre os anos de 1924 e 1929. (AU) - pt 

Descritores: Assistência Hospitalar 

-Brasil Hospitais/história 

Localização: BR1273.1 

Região não DeCS: Rio de Janeiro, RJ 

 

 

Id: 16218 

Autor: Sanglard, Gisele^rorg; Costa, Renato da Gama-Rosa^rorg. 

Título: Porto d'Ave: projetos para a saúde 1920-1940. 

Fonte: Rio de Janeiro; Casa de Oswaldo Cruz; [2007]. 68 p. ^ail. 

Descritores: Arquitetura Hospitalar Saúde Pública Saúde Pública/história 

-Brasil 

Localização: BR1273.1; 614, S225p 

Indivíduo como tema: d'Ave, Aldestano Soares de Mattos Porto 

Região não DeCS: Rio de Janeiro 

 



Id: 15227 

Autor: Schweickardt, Júlio César; Lima, Nísia Trindade. 

Título: Os cientistas brasileiros visitam a Amazônia: as viagens científicas de Oswaldo Cruz e 

Carlos Chagas (1910-1913) / Brazilian scientists visit the Amazon: the scientific journeys of 

Oswaldo Cruz and Carlos Chagas (1910-13) 

Fonte: Hist. cienc. saude-Manguinhos;14(supl):15-50, dez. 2007. ^bilus 

Resumo(s): Analisa os relatórios das duas viagens científicas do Instituto Oswaldo Cruz à 

Amazônia, realizadas em 1910 e 1913, sob a liderança respectivamente de Oswaldo Cruz e 

Carlos Chagas. Os relatórios colaboraram na construção de representações e imagens sobre a 

região. As observações de campo, além de trazerem questões para o estudo e controle das 

doenças tropicais, inserem-se no movimento de denúncia das graves condições sanitárias dos 

trabalhadores da borracha. A viagem pelo vale amazônico possibilita o encontro direto dos 

cientistas com o ambiente e as populações doentes e confronta-os com o grande desafio de 

conhecer e controlar a malária. A análise desses relatórios insere-se nos estudos sobre os 

'retratos do Brasil', que buscam trazer questões para a história das políticas públicas de saúde. 

Trabalhamos com as fontes primárias (dos manuscritos ao texto oficial), buscando mostrar o 

processo de construção de um registro científico.(AU) - pt 

Descritores: Saneamento/história Expedições/história 

-Saúde Pública/história Brasil 

Descritores Locais: Cientistas 

Localização: BR1273.1 

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

59702007000500002 - pt. 

Indivíduo como tema: Cruz, Oswaldo; Chagas, Carlos 

Região não DeCS: Região Amazônica 

 

Id: 14529 

Autor: Teixeira, Luiz Antonio; Fonseca, Cristina Oliveira. 

Título: De doença desconhecida a problema de saúde pública: o INCA e o controle do câncer no 

Brasil / From an unknown illness to a public health problem: INCA and cancer control in Brazil. 

Fonte: Rio de Janeiro; Ministério da Saúde; 2007. 169 p. ^bilus. 

Resumo(s): Apresenta um olhar sobre a história construída na assistência, prevenção, detecção 

precoce, vigilância epidemiológica, educação e pesquisa sobre o câncer. Os autores 

nos convidam a acompanhar a trajetória não apenas do desenvolvimento técnico-científico que 

permitiu tratar a doença, mas da visão do poder público e da sociedade sobre o problema. (AU) 

- pt 

Descritores: Neoplasias/história Neoplasias/prevençäo & controle Saúde Pública/história 

Institutos de Câncer/história 

-Política de Saúde/história Brasil 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702007000500002
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702007000500002


Descritores Locais: Instituto Nacional do Câncer 

Localização: BR1273.1; 616.994, T266d 

Endereço Eletrônico: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doenca_desconhecida_saude_publica.pdf - pt. 

Id: 16123 

Autor: Teixeira, Luiz Antonio^rcoord; Fonseca, Cristina Oliveira. 

Título: From an unknown disease to a public health problem: INCA and cancer control in 

Brazil. 

Fonte: Rio de Janeiro; Brazilian Ministry of Health; 2007. 169 p. ^bilus. 

Resumo(s): The book presents a history built on cancer care, prevention, early diagnosis, 

epidemiologic surveillance , education and research. The autors guide us along the patway of 

the technical-scientific developments for treating the disease, as well as the governmental and 

the societal perspectives on the problem (AU) - en 

Descritores: Neoplasias/história Neoplasias/prevençäo & controle Saúde Pública/história 

Institutos de Câncer/história 

-Brasil Política de Saúde/história 

Localização: BR1273.1; 616.994, T266t 

Indivíduo como tema: Kroeff, Mario 

Instituição como Tema: Instituição Nacional do Câncer 

 

Id: 14527 

Autor: Teixeira, Luiz Antonio. 

Título: Na arena de esculápio: a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo (1895-1913) / 

In the arena of Asclepius: the Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo 1895-1913. 

Fonte: São Paulo; Unesp; 2007. 294 p. ^btab. 

Resumo(s): Focaliza uma das mais antigas instituições médicas do estado, primeira associação 

que congregou, de forma mais continuada, os profissionais paulistas. Apresenta como objetivo 

de sua pesquisa a análise do papel que a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo 

(SMCSP) teve no processo de institucionalização da medicina em São Paulo e desenvolve uma 

concepção bastante inovadora de história institucional. (AU) - pt 

Descritores: História da Medicina Sociedades Médicas/história 

-Saúde Pública/história Brasil 

Descritores Locais: Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo História das Doenças 

Localização: BR1273.1; 610.98161, T266n 

Região não DeCS: São Paulo, SP 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doenca_desconhecida_saude_publica.pdf


Id: 15617 

Autor: Venancio, Ana Teresa A. 

Título: La creación del instituto de psiquiatría de la universidad de Brasil: ciencia y asistencia 

psiquiátrica / The founding of the psychiatric institute of the university of Brazil: science and 

psychiatric assistance 

Fonte: Frenia: revista de historia de la psiquiatría;7:195-212, 2007. 

Resumo(s): Analiza la creación y el desarrollo del Instituto de Psiquiatría de la Universidad de 

Brasil(IPUB) desde 1938 hasta mediados de los años de 1950, observando el modo como se 

estableció la relación entre ciencia y asistencia psiquiátrica en ese período. (AU) - es 

Descritores: Psiquiatria/história Assistência em Saúde Mental 

-Serviço Social em Psiquiatria/história Brasil 

Localização: BR1273.1 

 

Id: 15207 

Autor: Vieira, Tamara Rangel. 

Título: Uma clareira no sertão? Saúde, nação e região na construção de Brasília (1956-1960) / A 

clearing in the Backlands? Health, nation and region in the construction of Brasilia (1956-1960). 

Fonte: Rio de Janeiro; s.n; 2007. 171 p. ^bilus, ^bmapas. 

Trabalho Acadêmico: Apresentada a Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz para 

obtenção do grau de mestre. 

Resumo(s): Analisa as diferentes imagens de sertão que acompanharam as iniciativas em torno 

da mudança da capital, e que interferiram na viabilização do projeto mudancista; o lugar do 

saneamento dos sertões nos projetos de governo na primeira metade do século XX; a 

permanência de uma preocupação com o clima e a salubridade do Brasil Central nas comissões 

organizadas nos anos 40 e 50; a participação ativa de Goiás na defesa da transferência da capital 

para a região do Planalto Central goiano e finalmente, uma análise sobre a importância do papel 

dos médicos e sanitaristas, ligados ou não ao governo, na construção de Brasília. - pt 

Descritores: Saúde Pública/história História Saneamento Rural/economia 

-Brasil Médicos/história 

Descritores Locais: Sanitaristas 

Localização: BR1273.1; T614.098174, V658c 

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

Orientador: Lima, Nísia Verônica Trindade 

Região não DeCS: Brasília 

http://www.ppghcs.coc.fiocruz.br/images/teses/vieiratr.pdf

