
Id: 9851 

Autor: Benchimol, Jaime Larry. 

Título: Adolpho Lutz and the origins of medical entomology in Brazil. 

Fonte: Parassitologia;Parassitologia;4747(3-4)(3-4):279-289, Dec. 2005. , Dec. 2005. . 

Resumo(s): It shows how Adolpho Lutz (1855-1940) formed a bridge between the Bahian 

Tropicalist School and post-Mansonian medicine.(AU) - En 

Descritores: Entomologia/história Medicina Tropical/história Saúde Pública/história 

-Brasil 

Localização: BR1273.1 

Indivíduo como tema: Lutz, Adolpho; Cruz, Oswaldo 

 

 

Id: 7434 

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

Título: Adolpho Lutz: obra completa / Adolpho Lutz: complete works.-v.2 

Fonte: Rio de Janeiro; Fiocruz; 2005-2006. ilus. 

Resumo(s): Após introdução sobre a formação de Adolpho Lutz e sua capacitação como 

cientista, analisa alguns trechos de relatórios do Instituto Bacteriológico de 1893 a 1908; o 

parecer de Adolpho Lutz sobre um soro proposto para o tratamento da febre amarela; o relatório 

sobre sua missão em Montevidéu para verificar a provável "descoberta" do Dr. Sanarelli relativa 

ao micróbio da febre amarela; os trabalhos sobre a febre amarela em São Paulo e sobre o 

mosquito como seu agente de propagação; a descoberta da malária silvestre; as instruções para 

profilaxia do impaludismo; e, finalmente, as suas "Reminiscências da febre amarela no Estado 

de São Paulo", publicadas em 1930, quando Adolpho Lutz já era pesquisador do Instituto 

Oswaldo Cruz havia mais de 20 anos. (AU) - Pt 

Nota Formatada de Conteúdo: Vol. 2, Livro 1: Febre Amarela, Malária e Protozoologia; Vol. 2, 

Livro 2: Entomologia - Tabanídeos; Vol. 2, Livro 4: Entomologia; Vol. 2, Suplememento: 

Sumário – Índices; Vol. 2, Livro 3: Adolpho Lutz e a entomologia médica no Brasil 

(apresentação histórica) 

Descritores: Febre Amarela/história Malaria/história Protozoários/parasitologia Medicina 

Tropical/história Entomologia/história Zoologia/história 

-Brasil Saúde Pública/história Doenças Transmissíveis/epidemiologia 

Descritores Locais: História das Ciências Cientistas 

Localização: BR1273.1; 509.2, B457ad 

Indivíduo como tema: Lutz, Adolpho 

Região não DeCS: Rio de Janeiro-RJ 

 



Id: 9705 

Autor: Benchimol, Jaime L. 

Título: Pasteur, a saúde pública e a pesquisa biomédica no Brasil / Pasteur, public health and 

biomedical research in Brazil 

Fonte: In: Lima, Nísia Trindade; Marchand, Marie-Hélène.Louis Pasteur e Oswaldo Cruz: 

inovação e tradição em saúde. Rio de Janeiro, Fiocruz, 2005. p.55-107, ilus. 

Resumo(s): Reconstitui a história da saúde pública no Brasil, com ênfase no período que se 

estende de meados do século XIX até as três primeiras décadas do século XX. Destacando a 

importância das doenças epidêmicas, sobretudo da febre amarela, aborda o papel dos primeiros 

médicos a defenderem as teorias pastorianas no Brasil, as relações entre Pedro II e Louis 

Pasteur, as campanhas de Oswaldo Cruz e aspectos históricos da Fundação Oswaldo Cruz e das 

instituições de pesquisa biomédica criadas em São Paulo, entre elas o Instituto Pasteur.(AU) - Pt 

Descritores: Saúde Pública/história Pesquisa/história Pesquisadores/história Ciência/história 

Academias e Institutos/história 

-Brasil Surtos de doenças/história 

Descritores Locais: INSTITUTO PASTEUR DE SÃO PAULO INSTITUTO OSWALDO 

CRUZ PRÁTICA MÉDICA SABER MÉDICO 

Localização: BR1273.1; 509.2, L732l 

Indivíduo como tema: Cruz, Oswaldo; Alves, Rodrigues; Pasteur, Louis 

 

 

Id: 9440 

Autor: Benchimol, Jaime Larry; Cerqueira, Roberta Cardoso; Martins, Ruth B. ; Siqueira, 

Marilda Mendonça. 

Título: O perigo está no ar: será que a 'espanhola' volta? / Danger is in the air: is the Spanish Flu 

back? 

Fonte: Hist. ciênc. saúde;12(1):159-168, jan.-abr. 2005. 

Resumo(s): Entrevista concedida à equipe da revista História, Ciências Saúde Manguinhos por 

Marilda Mendonça Siqueira, pesquisadora do Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo do 

Departamento de Virologia do Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ(AU) - En 

Nota Interna: Entrevista Concedida à equipe da Revista por Marilda Mendonça Siqueira do 

Departamento de Virologia da Fundação Oswaldo Cruz 

Descritores: Influenza Infecções Respiratórias Vírus 

Tipo de publicação: ENTREVISTA 

Localização: BR1273.1 

 

 



Id: 16432 

Autor: Costa, Renato de la Gama-Rosa. 

Título: Identificación, preservación, valorización y divulgación del patrimonio cultural de la 

salud / Identification, preservation, valorization and divulgation of the cultural patrimony of 

health 

Fonte: In: Sipes, Celia .Patrimonio cultural hospitalario. Buenos Aires, Comisión para la 

Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, 2008. p.31-41. 

(Temas de Patrimonio Cultural, 21). 

Resumo(s): Aborda sobre algunas acciones de relevamiento del patrimonio relacionado con la 

salud, que tuvieron inicio en 2007. Estas acciones fueron firmadas en la 4ª Reunión de 

Coordinación Regional de la Bilioteca Virtual de Salud y el 7º Congreso Regional de 

información en Ciencias de la Salud (CRICS), que aconteció en 2005, en la ciudad de Salvador, 

Bahia. Donde se reunió el GT Historia y Constitución de la red Latino-Americana de Historia y 

Patrimonio Cultural de la Salud, capiteneada por el Ministerio de la Salud del Brasil - Casa de 

Oswaldo Cruz-Fiocruz y el Ministerio de la Salud del Chile - Unidade del Patrimonio Cultural 

de la Salud, que prevé como uno de sus resultados el desarrollo en el ámbito de la red BVS-

Bireme/OPAS de una Biblioteca Virtual temática de Historia y Patrimonio Cultural de la Salud. 

Este evento fue un marco en la discusión sobre sobre história, memoria y Patrimonio de la Salud 

en el Brasil, donde se consideró 'el Patrimonio Cultural de la Salud como un conjunto de bienes 

materiales y simbólicos socialmente construidos, que expresan el proceso de la Salud individual 

y colectiva en las sus dimensiones científica, histórica y cultural'(AU) - es 

Nota Interna: A biblioteca possui 2 exemplares 

Descritores: Saúde Pública/história História da Medicina Arquitetura de Instituições de 

Saúde/história 

-Brasil 

Descritores Locais: Patrimônio Cultural 

Tipo de publicação: Artigo Histórico 

Localização: br1273.1; 363.69, S618p 

Região não DeCS: Rio de Janeiro 

 

 

Id: 7522 

Autor: Cueto, Marcos. 

Título: Appropriation and resistance: local responses to malaria eradication in Mexico, 1955-

1970. 

Fonte: s.l; Cambridge University Press; 2005. ^f533^l559 p. 

Resumo(s): It outlines the motivations, design and techniques of the international health 

campaign of the 1950s: malaria eradication. It concentrates on two local responses: first, the 

enthusiastic support displayed by personnel working in the 



field; and, secondly, the reactions against the campaign of a local doctor - who revealed some of 

the inadequacies of malaria eradication - and of two medical anthropologists, who emphasised 

the scant attention paid to the cultura and social aspects of the campaign.(AU) - En 

Nota Interna: Artigo publicado no J. Lt. Amer. Stud., 37, 2005 e reproduzido em apostila de 

curso ministrado em 2006 pelo Prof. Marcos Cueto: Health, Medicine and Society in Latin 

American History 

Descritores: Malaria/prevenção & controle Saúde Pública/história Promoção da Saúde/história 

-México História da Medicina Política de Saúde/história 

Localização: BR1273.1; F1563 

 

Id: 9571 

Autor: Cueto, Marcos. 

Título: Instituciones sanitarias y poder en América Latina / Health institutions and power in 

Latin America 

Fonte: Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam;25:49-

57, 2005. 

Resumo(s): Presenta el objetivo de este número monográfico de Dynamis que es reunir estudios 

originales sobre un aspecto fundamental del conocimiento del pasado de la salud en la región: la 

relación entre el desarrollo de la salud pública y del poder político, poniendo énfasis en las 

motivaciones, el contexto y el impacto que tuvieron las instituciones oficiales o estatales de 

salud entre fines del siglo XIX y mediados del XX.(AU) - Es 

Descritores: Instituições de Saúde/história Saúde Pública/história Política de Saúde/história 

Sistema de Saúde/história 

-América Latina 

Localização: BR1273.1 

 

 

Id: 9421 

Autor: Cueto, Marcos. 

Título: La ciencia de la adversidad: un esbozo de la historia de la ciencia en el Perú / The 

science of adversity: an outline of the history of science in Peru 

Fonte: Unodiverso: ciencia, tecnología & sociedad;1(1):22-38, mayo 2005. ilus 

Resumo(s): Quiere contribuir a la historia peruana presentando un esbozo del desarrollo de las 

ciencias médicas, de la vida y las exactas, que sirva para valorar cómo se hizo ciencia en 

condiciones adversas.(AU) - Es 

Nota Interna: Versäo eletrônica disponível em http 

Descritores: Ciência/história História da Medicina 



-Peru 

Localização: BR1273.1 

 

 

Id: 7203 

Autor: Duarte, Luiz Fernando Dias; Russo, Jane; Venancio, Ana Teresa A. 

Título: Psicologizaçäo no Brasil: atores e autores / Psychologization in Brazil: actors and 

authors. 

Fonte: Rio de Janeiro; Contra Capa; 2005. 224 p. 

Descritores: Psicologia/história Psiquiatria/história Psicanálise/história Saúde Mental/história 

-Brasil 

Localização: BR1273.1; 150.981, D812p 

Região não DeCS: Rio de Janeiro-RJ 

 

 

Id: 9850 

Autor: Edler, Flavio Coelho. 

Título: The evolution of Brazilian studies on helminths and the Escola Tropicalista Bahiana 

(Bahia Tropical School (1866-1892). 

Fonte: Parassitologia;Parassitologia;4747(3-4)(3-4):271-278, Dec. 2005. , Dec. 2005. . 

Resumo(s): It describes the process of institutionalisation of research on helminth parasitology 

as it was developed by a group of Brazilian physicians in the period 1866-1892. It thus concerns 

the first observations made by the physician Otto Wucherer in Bahia, concerning the parasitic 

nature of intertropical hypoanaemia and hematochyluria.(AU) - En 

Descritores: Doenças Parasitárias/história Parasitos Helmintos 

-Brasil História da Medicina Medicina Tropical/história 

Descritores Locais: ESCOLA TROPICALISTA BAHIA 

Localização: BR1273.1 

Região não DeCS: BAHIA 

 

 

 



Id: 9542 

Autor: Escorel, Sarah; Nascimento, Dilene Raimundo do; Edler, Flavio Coelho. 

Título: As origens da reforma sanitária e do SUS / The origins of the health reform and the SUS 

Fonte: In: Lima, Nísia Trindade; Gerschman, Silvia; Edler, Flavio Coelho. Saúde e democracia: 

história e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro, Fiocruz, 2005. p.59-81. 

Resumo(s): Pretende descrever o processo histórico que deu origem ao Sistema Único de Saúde 

(SUS) no Brasil, analisando o movimento pela Reforma Sanitária. O foco da análise se 

concentra entre meados da década de 1970, quando, ainda em plena ditadura, se articula a 

agenda política do movimento, até 1990, momento em que a Lei Orgânica da Saúde (LOS 

8.080) consolidou, apesar dos vetos do governo Collor, objetivos, atribuições, diretrizes, 

princípios, organização, financiamento e planejamento do SUS, em conformidade com o 

capítulo da Saúde da nova Constituição Brasileira, de 1988.(AU) - Pt 

Descritores: Reforma dos Serviços de Saúde/história SUS (BR)/história 

-Brasil Saúde Pública/história Política de Saúde/história 

Descritores Locais: REFORMA SANITÁRIA 

Localização: BR1273.1; 362.1, L732s 

 

Id: 13467 

Autor: Ferreira, Luiz Otávio; Freire, Maria Martha de Luna. 

Título: Higieneismo, feminismo e materialismo: ideologia e práticas de proteção à infância no 

Brasil 1899-1940. 

Fonte: s.l; s.n; 2005. p.305-319 p. 

Nota Interna: In: Estudos do Século XX, n.5 

Descritores: Defesa da Criança e do Adolescente 

-Brasil 

Localização: BR1273.1; F1685 

 

 

Id: 6931 

Autor: Hochman, Gilberto. 

Título: Cambio político y reformas de la salud pública en Brasil. El primer gobierno Vargas 

(1930-1945) / Political change and public health reforms in Brazil. The first Vargas 

government. 

Fonte: Granada; Universidad de Granada; 2005. ^f199^l226 p. 



Resumo(s): El objetivo general es describir y analizar los cambios en las instituciones y 

políticas públicas de salud en Brasil durante el Gobierno de Getúlio Vargas (1930-1945). Un 

aspecto central es la relación que se estableció entre las reformas sanitarias, y los cambios 

políticos e ideología del régimen instaurado en 1930, marcando permanencias y rupturas en 

relación al período anterior. Asimismo, se examina el impacto de estas reformas sobre la salud 

pública en el Brasil contemporáneo.(AU) - Es 

Nota Interna: Publicado em Dynamis. Acta Hisp. Med. Sci. Hist. Illus. 2005, v. 25 

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

-Política de Saúde/história Brasil 

Descritores Locais: Reforma Sanitária 

Localização: BR1273.1; F1399 

Indivíduo como tema: Vargas, Getúlio; Capanema, Gustavo 

 

 

Id: 9501 

Autor: Hochman, Gilberto. 

Título: Reformas, instituições e políticas de saúde no Brasil (1930-1945) / Reforms, institutions 

and health policies in Brazil (1930-1945) 

Fonte: Educar em Revista; Educar em Revista;2525:127-141, 2005. , 2005. 

Resumo(s): Descreve e analisa as principais mudanças institucionais e tendências políticas no 

setor de saúde durante o Primeiro Governo Vargas, em particular na gestão de Gustavo 

Capanema, no Ministério da Educação e Saúde (1934-1945). Um aspecto enfatizado no artigo é 

a relação entre as reformas da saúde e as mudanças e ideologia do regime político instaurado em 

1930, indicando permanências e rupturas em relação ao período republicano anterior, assim 

como os impactos dessas reformas sobre a saúde pública no Brasil contemporâneo.(AU) - En 

Descritores: Política de Saúde/história Reforma dos Serviços de Saúde/história Instituições de 

Saúde/história 

-Brasil Saúde Pública/história 

Descritores Locais: REFORMA SANITÁRIA MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE 

Localização: BR1273.1 

Indivíduo como tema: Capanema, Gustavo 

 

 

Id: 12728 

Autor: Kodama, Kaori. 

Título: Os filhos das brenhas e o Império do Brasil: a etnografia no Instituto Histórico e 

Geográfico do Brasil (1840-1860). 



Fonte: Rio de Janeiro; s.n; 2005. 295 p. 

Trabalho Acadêmico: Apresentada a Pontifícia Universidade Católica para obtenção do grau de 

Doutor. 

Resumo(s): Partindo-se da investigação da relação entre idéias de Nação e as produções de 

saber por parte de uma elite letrada vinculada ao Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, a 

presente tese pretende abordar o campo de estudos e de debates desta instituição sobre o índio 

brasileiro. No período de vigor do indianismo na literatura, entre as décadas de 1840 e 1860, a 

etnografia do Instituto participava de debates sobre a representação do índio para a 

nacionalidade, a partir da produção de conhecimento histórico. Três problemáticas relativas a 

este aporte da história na etnografia foram encaminhadas nesta tese: em primeiro lugar, 

pretendeu-se analisar a formação da etnografia do Instituto, a partir do campo das 

representações e do conhecimento sobre os índios de fins do século dezoito ao início do 

dezenove. Em segundo, buscou-se elaborar o diálogo dessa etnografia com a emergência, nos 

debates etnológicos do contexto europeu, dos conceitos de raça e de nação. Por último, buscou-

se apresentar os entrecruzamentos entre as teses e certas práticas etnográficas do Instituto com a 

condução da política indigenista do próprio Estado imperial. A tese percorre as produções 

intelectuais que caracterizam a etnografia do Instituto, procurando vincular tais produções com 

a criação, por parte destes letrados do Instituto, de uma interpretação do processo histórico que 

formou a sociedade imperial, no momento de consolidação do Estado imperial. De um lado, a 

etnografia do Instituto permitia conduzir uma reflexão sobre o papel do índio na História do 

Brasil, de outro, ela fomentava o debate sobre a composição da população do Império e as 

políticas indigenistas. A tese buscou tratar desses dois aspectos, relacionando-os ao problema da 

Nação. (AU) - 

Descritores: Antropologia Cultural Historiografia Brasil 

Descritores Locais: Brasil Império 

Localização: BR1273.1; T981, K76f; CD158 

Orientador: Mattos, Ilmar Rohlo de 

MARCOS CUETO 

 

 

Id: 9785 

Autor: Kropf, Simone Petraglia. 

Título: Ciência, saúde e desenvolvimento: a doença de Chagas no Brasil (1943-1962) / Science, 

health and development: Chagas disease in Brasil (1943-1962) 

Fonte: Tempo;Tempo;1010(19)(19):107-124, jul.-dez. 2005. , jul.-dez. 2005. 

Resumo(s): Analisa o processo histórico de construção da doença de Chagas, descoberta em 

1909, como entidade médica específica e problema de saúde pública no Brasil, focalizando a 

atuação de um posto de pesquisa do Instituto Oswaldo Cruz, criado em 1943, no interior de 

Minas Gerais. Sugere que o trabalho realizado neste posto proporcionou um consenso básico 

para que a doença alcançasse legitimidade científica e social, e que os significados atribuídos à 

doença neste processo estiveram diretamente referidos aos debates sobre as relações entre 

ciência, saúde e desenvolvimento, no contexto da Segunda Guerra Mundial.(AU) - Pt 



Descritores: Doença de Chagas/história Pesquisadores/história 

-Saúde Pública/história Brasil Ciência/história 

Descritores Locais: INSTITUTO OSWALDO CRUZ 

Localização: BR1273.1 

Indivíduo como tema: Chagas, Carlos 

 

 

Id: 9625 

Autor: Kropf, Simone Petraglia; Azevedo, Nara; Ferreira, Luiz Otávio. 

Título: La construcción de la enfermedad de Chagas como problemática médico social en Brasil 

(1909-1950) / The construction of the Chagas´disease as a social-medical issue 

Fonte: In: Armus, Diego.Avatares de la medicalización en América Latina 1870-1970. Buenos 

Aires, Lugar Editorial, 2005. p.197-227. 

Resumo(s): Reconstrucción del proceso de producción de conocimiento sobre la enfermedad de 

Chagas. Busca evitar los anacronismos y subraya la importancia de pensar la historia de la 

biomedicina como "ciencia en acción" - no como "ciencia hecha" - capaz de explorar los 

momentos en que um cierto conocimiento todavía no se ha estabilizado.Tiene como objetivo 

mostrar de qué manera el reconocimiento de esta enfermedad como hecho científico y problema 

médico de relevancia para la salud pública en Brasil dependió de diferentes esfuerzos de 

investigación que, iniciados por Chagas en Lassance, se extendieron por cerca de cuatro 

décadas.(AU) - Es 

Descritores: Doença de Chagas/história Saúde Pública/história 

-Brasil História da Medicina 

Descritores Locais: SABER MÉDICO REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA DOENÇA 

Localização: BR1273.1; 610.9, A639a 

Indivíduo como tema: Chagas, Carlos 

 

 

Id: 9860 

Autor: Kropf, Simone Petraglia. 

Título: Science, health and development: Chagas disease in Brazil, 1943-1962. 

Fonte: Parassitologia;Parassitologia;4747(3-4)(3-4):379-386, Dec. 2005. , Dec. 2005. . 

Resumo(s): It discusses the historical construction and legitimacy of Chagas disease as a distinct 

nosological entity and as a public health issue in Brazil. It focuses on the activities of a group of 

researchers from Oswaldo Cruz Institute who worked at the Centre for the Study and Prevention 

of Chagas disease, located in Bambuí, Minas Gerais.(AU) - En 

Descritores: Doença de Chagas/história 



-Brasil Política de Saúde/história Saúde Pública/história 

Descritores Locais: INSTITUTO OSWALDO cRUZ 

Localização: BR1273.1 

Indivíduo como tema: Chagas, Carlos 

Região não DeCS: BAMBUÍ; MINAS GERAIS 

 

 

Id: 9471 

Autor: Lima, Ana Luce Giräo Soares de; Mesquita, Cecília Chagas de; Lourenço, Francisco dos 

Santos; Gonçalves, Leonardo Arruda; Santos, Ricardo Augusto dos. 

Título: Ciência, política e paixäo: o arquivo de Carlos Chagas Filho / Science, politics and 

passion: the Carlos Chagas Filho Archive 

Fonte: Hist. ciênc. saúde;Hist. ciênc. saúde;1212(1)(1):185-198, jan.- abr. 2005. , jan.- abr. 

2005. ilus 

Resumo(s): Tem por objetivo apresentar a relevância do arquivo de Carlos Chagas Filho como 

manancial de informações para os estudos da história da ciência no século XX. Pelo estudo dos 

documentos referentes às instituições em que atuou - tais como a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura e a Academia Pontifícia de Ciências do Vaticano 

- e naquelas de que foi criador - como o Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro -, podem ser resgatadas facetas de sua trajetória dentro dos processos de formulação 

de políticas públicas de desenvolvimento e valorização da prática científica no Brasil e no 

exterior.(AU) - En 

Descritores: Ciência/história História da Medicina Médicos/história Arquivos 

-Brasil 

Descritores Locais: TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

Tipo de publicação: BIOGRAFIA 

Localização: BR1273.1 

Indivíduo como tema: Chagas Filho, Carlos 

 

Id: 9623 

Autor: Lima, Nísia Trindade. 

Título: Condenado por la raza, absuelto por la medicina: el Brasil descubierto por el 

movimiento médico-higienista de la primera república / Condemned by race, absolved by 

medicine: Brazil discovered by the hygienist-medical movement of the First Republic 

Fonte: In: Armus, Diego.Avatares de la medicalización en América Latina 1870-1970. Buenos 

Aires, Lugar Editorial, 2005. p.145-169. 



Resumo(s): Explora el rol del movimiento sanitarista brasilero en el descubrimiento del Brasil 

rural, en las ideas de nación y en la legitimación del lugar de los nuevos profesionales de la 

salud pública en el Estado federal.(AU) - Es 

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

Saúde/história 

-Brasil Política de Saneamento 

Descritores Locais: MOVIMENTO SANITARISTA REFORMA SANITÁRIA 

Localização: BR1273.1; 610.9, A639a 

 

 

Id: 7174 

Autor: Lima, Nísia Trindade^rorg; Marchand, Marie-Hélène^rorg. 

Título: Louis Pasteur e Oswaldo Cruz: inovação e tradição em saúde / Louis Pasteur and 

Oswaldo Cruz: innovation and tradition in health. 

Fonte: Rio de Janeiro; Fiocruz; 2005. 340 p. ilus. 

Descritores: Saúde Pública Pesquisadores/história Academias e Institutos/história 

-Brasil França 

Descritores Locais: Instituto Pasteur Fundação Oswaldo Cruz 

Localização: BR1273.1; 509.2, L732l 

Indivíduo como tema: Pasteur, Louis; Cruz, Oswaldo 

 

 

Id: 6989 

Autor: Lima, Nísia Trindade^rorg; Gerschman, Silvia^rorg; Edler, Flavio Coelho^rorg. 

Título: Saúde e democracia: história e perspectivas do SUS / Health and democracy: history and 

perspectives of the SUS. 

Fonte: Rio de Janeiro; Fiocruz; 2005. 504 p. 

Descritores: SUS (BR)/história Saúde Pública/história Política de Saúde/história 

-Democracia Brasil Reforma dos Serviços de Saúde/história 

Descritores Locais: Reforma Sanitária 

Localização: BR1273.1; 362.1, L732s 

 

 

 



Id: 9541 

Autor: Lima, Nísia Trindade; Fonseca, Cristina M. O; Hochman, Gilberto. 

Título: A saúde na construção do Estado nacional no Brasil: reforma sanitária em perspectiva 

histórica / Health in the construction of the national State in Brazil: health reform from a 

historical perspective 

Fonte: In: Lima, Nísia Trindade; Gerschman, Silvia; Edler, Flavio Coelho. Saúde e democracia: 

história e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro, Fiocruz, 2005. p.27-58. 

Resumo(s): Procura relacionar a constituição do setor saúde à história política do Brasil. Assim, 

apresenta uma discussão sobre o movimento de Reforma Sanitária durante a Primeira República 

(1889-1930), analisa as transformações que têm início com a chamada Revolução de 1930 e 

apresenta as mudanças e perspectivas observadas no período de democratização, que tem início 

em 1946 e é interrompido com o golpe militar de 1964.(AU) - Pt 

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

-Brasil Política de Saúde/história 

Descritores Locais: NACIONALISMO REFORMA SANITÁRIA 

Localização: BR1273.1; 362.1, L732s 

 

Id: 9271 

Autor: Lima, Nísia; Sá, Dominichi de. 

Título: Um mestre da ciência para todos / A master of science for all 

Fonte: Nossa História;2(17):72-75, mar. 2005. ilus 

Resumo(s): Notas biográficas sobre Edgard Roquette-Pinto, educador, médico, antropólogo, 

cientista e divulgador de ciência.(MAM) - Pt 

Descritores: Ciência/história 

-Brasil História da Medicina 

Descritores Locais: DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

Localização: BR1273.1 

Indivíduo como tema: Roquette-Pinto, Edgard 

 

 

Id: 12507 

Autor: Maio, Marcos Chor; Monteiro, Simone. 

Título: Tempos de racialização: o caso da ' saúde da população negra ' no Brasil / In times of 

racialization: the case of the ' health of the black population ' in Brazil 

Fonte: Hist. ciênc. saúde-Manguinhos;12(2):419-446, maio-ago. 2005. 



Resumo(s): Tem por objetivo analisar as iniciativas para a criação de um campo de reflexão e 

intervenção política denominado 'saúde da população negra', no período entre 1996 e 2004, que 

contempla o governo FHC e parte da administração de Lula. A discussão e implementação de 

políticas de ação afirmativa no Brasil adquire maior visibilidade, especialmente após a 3ª 

Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Correlatas 

de Intolerância, sob os auspícios da ONU (Durban, África do Sul, 2001). O artigo descreve a 

emergência de uma proposta de política compensatória. Em seguida, aborda o debate 

contemporâneo sobre raça e saúde, sobretudo a literatura biomédica norte-americana, à luz das 

apropriações dessa discussão por agências e agentes comprometidos com a formulação de uma 

'política racial' no âmbito da saúde pública no Brasil. (AU) - Pt 

Descritores: Saúde Pública/tendências Política de Saúde/tendências Grupo Ancestral do 

Continente Africano 

-Brasil 

Localização: BR1273.1 

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

59702005000200010 

 

 

Id: 6851 

Autor: Massarani, Luisa. 

Título: O pequeno cientista amador: a divulgação científica e o público infantil. 

Fonte: Rio de Janeiro; FIOCRUZ/UFRJ; 2005. 89 p. ilus. 

Nota Interna: Série Terra incógnita 

Descritores: Ciência Criança Museus Divulgação cientifica 

Localização: BR1273.1; 500, M394p 

 

 

Id: 6798 

Autor: Massarani, Luisa^rorg; Turney, Jon^rorg; Moreira, Ildeu de Castro^rorg. 

Título: Terra incógnita: a interface entre ciência e público. 

Fonte: Rio de Janeiro; Casa da Ciência/UFRJ; 2005. 252 p. (Terra Incógnita, 4). 

Nota Interna: O exemplar 2 pertence à Coleção Darcy Fontoura de Almeida 

Descritores: Ciência Meios de Comunicação de Massa Divulgação cientifica 

Limites: HUMANO 

Localização: BR1273.1; 507.6, M414 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702005000200010
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702005000200010


Id: 41011 

Autor: Massarani, Luisa^redt; Almeida, Carla^redt. 

Título: Workshop Sul-Americano & Escola de Mediação em Museus e Centros de Ciência. 

Fonte: Rio de Janeiro; Museu da Vida/ Casa de Oswaldo Cruz/ Fiocruz; 2008. 144 p. 

Resumo(s): Esta publicação traz reflexões e iniciativas importantes envolvendo a mediação 

praticada em diferentes museus e centros de ciência da América do Sul e de outros continentes. 

Elas mostram claramente a importância dada à mediação e ao papel dos mediadores em 

diferentes tipos de organizações, bem como a diversidade de concepções e estratégias adotadas. 

Reforçam, também, que não há uma receita a ser seguida. Esperamos que esta publicação 

permita atingir nosso objetivo de estimular o debate e o diálogo sobre a mediação em museus e 

centros de ciência e que novos fóruns, como este, se concretizem - AU - pt 

Descritores: Museus Memória Cultura 

Descritores Locais: Exposições Científicas 

Localização: BR1273.1; 069.09, M414w 

 

Id: 41005 

Autor: Massarani, Luisa^raut; Burlamaqui, Mariana^raut; Passos, Juliana^raut. 

Título: José Reis: caixeiro-viajante da ciência. 

Fonte: Rio de Janeiro; Fiocruz/COC; 2018. 128 p. 

Resumo(s): O livro de Luisa Massarani, Mariana Burlamaqui e Juliana Passos apresentam aos 

leitores é uma relevante contribuição e um ensaio biográfico original sobre um personagem 

fascinante. Trata-se de uma obra que tomou como principal fonte de informação um acervo 

pessoal inexplorado, que, em breve, estará acessível ao público em geral e aos estudiosos e 

"praticantes" da divulgação científica - Paulo Elian - pt 

Nota Geral: Possui dois exemplares 

Descritores: Comunicação e Divulgação Científica Ciência Jornalismo Científico 

Localização: BR1273.1; 509.2, M414jo 

Indivíduo como tema: Reis, José (1907-2002) 

 

 

Id: 9576 

Autor: Mello, Maria Teresa Villela Bandeira de; Lacerda, Aline Lopes de. 

Título: Imágenes de la salud pública: la institucionalización del Instituto Oswaldo Cruz en 

Brasil / Images of public health: the institutionalization of the Instituto Oswaldo Cruz in Brazil 

Fonte: Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam 

Illustrandam;Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam 

Illustrandam;2525:179-198, 2005. , 2005. 



Resumo(s): Desarrolla el rol que desempeñó la fotografía en el proceso de institucionalización y 

legitimación del Instituto Oswaldo Cruz (IOC) durante la primera mitad del siglo XX. El 

artículo es acompañado por uona serie de imágenes que nos dan cuenta del uso que se hizo de la 

actividad fotográfica en la construcción institucional del IOC.(AU) - Es 

Descritores: Saúde Pública/história Fotografia Academias e Institutos/história Instituições de 

Saúde/história 

-Brasil 

Descritores Locais: INSTITUTO OSWALDO CRUZ 

Localização: BR1273.1 

 

 

Id: 9682 

Autor: Monteiro, Simone Souza; Maio, Marcos Chor. 

Título: Etnicidade, raça e saúde no Brasil: questões e desafios / Ethnicity, race and health in 

Brazil: issues and challenges 

Fonte: In: Minayo, Maria Cecília de Souza; Coimbra Junior, Carlos E. A. Críticas e atuantes: 

ciências sociais e humanas em saúde na América Latina. Rio de Janeiro, FIOCRUZ, 2005. 

p.473-485. 

Resumo(s): Pretende abordar o processo de formação de um domínio específico na esfera da 

saúde pública direcionada para a população negra. Para isso, analisa, a princípio, o contexto em 

que surge esse campo e sua agenda científica e política. Em seguida, discute pontos 

controversos que emergem da literatura contemporânea, sobretudo a norte-americana, acerca 

das relações entre raça e saúde.(AU) - Pt 

Descritores: Política de Saúde/história Grupo Ancestral do Continente Africano 

-Brasil Saúde Pública/tendências 

Descritores Locais: RAÇAS NEGROS 

Localização: BR1273.1; 614, M664c 

 

 

Id: 16838 

Autor: Moreira, Ildeu de Castro^rorg; Massarani, Luisa^rorg; Almeida, Carla^rorg. 

Título: Cordel e ciência: a ciência em versos populares . 

Fonte: Rio de Janeiro; Vieira & Lent; 2005. 252 p. ^bilus. 

Descritores: Literatura Ciência Cultura 

-Brasil 

Localização: BR1273.1; 398.5, M838c 



Id: 15749 

Autor: Massarani, Luisa^redt; Almeida, Luisa^redt; Gouveia, Fabio^redt. 

Título: Depoimentos de divulgadores da ciência no Brasil.-v.1 

Fonte: Rio de Janeiro; FIOCRUZ; s.d. 

Nota Formatada de Conteúdo: Depoimentos de: Antonio Carlos Pavão; Conceição 

Bongiovanni; Darcy Fontoura de Almeida; Dietrich Schiel; Ennio Candotti; Erika Franziska; 

Ernst Hamburger; Henrique Lins de Barros; Jeter Bertoletti; José Leite Lopes; José Monserrat 

Filho;Marcelo Leite; Maria Julieta Ormastroni; Maurice Bazin; Oswaldo Frota-Pessoa e Ulisses 

Capozzoli 

Descritores: Ciência Divulgação cientifica 

-Brasil 

Limites: Humanos 

Tipo de publicação: Guia de Prática Médica 

Localização: BR1273.1; CD113 

 

 

Id: 7116 

Autor: Nascimento, Dilene Raimundo do. 

Título: As pestes do século XX: tuberculose e AIDS no Brasil, uma história comparada / The 

XXth century plagues: tuberculosis and AIDS in Brazil, a comparative history. 

Fonte: Rio de Janeiro; Fiocruz; 2005. 196 p. 

Resumo(s): Estudo, em perspectiva comparada, da tuberculose e da Aids no Brasil, 

respectivamente nas primeiras e nas últimas décadas do século XX. Resgatando a análise de 

seus ensaios anteriores sobre a tuberculose na cidade do Rio de Janeiro, no início do século XX, 

a partir de pesquisas desenvolvidas na Casa de Oswaldo Cruz da Fundação Oswaldo Cruz, a 

autora constata a existência de analogias evidentes que ocorrem também em relação à Aids, no 

final do século XX, tanto do ponto de vista do conhecimento científico e das ações 

institucionais quanto das construções sociais.(AU) - Pt 

Descritores: Tuberculose/história Síndrome de Imunodeficiência Adquirida/história 

-Brasil História da Medicina Saúde Pública/história 

Descritores Locais: Representação social da doença 

Localização: BR1273.1; 616.99509, N244p 

 

 

 



Id: 15097 

Autor: Pires-Alves, Fernando Antônio. 

Título: A Biblioteca da saúde das Américas: a Bireme e a informação em ciências da saúde 

1967-1982. 

Fonte: Rio de Janeiro; s.n; 2005. 171 p. ^agraf. 

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

obtenção do grau de Mestre. 

Resumo(s): A dissertação examina a gênese e os primeiros anos de funcionamento da Biblioteca 

Regional de Medicina - Bireme, da Organização Pan-Americana de Saúde - Opas, hoje Centro 

Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. Discute os antecedentes, a 

sua instalação em 1967 e as gestões dos seus dois primeiros diretores, Amador Neghme e 

Abraham Sonis, no período compreendido entre 1969 e 1982. Ao fazê-lo, caracteriza a Bireme, 

simultaneamente, como aparato e como arena de negociação, inscrita nos processos mais gerais 

do desenvolvimento, da informação em C&T, da cooperação internacional e das políticas de 

saúde no contexto latino-americano, assim como expressão das posições presentes no 

movimento de expansão e reforma do ensino médico na região. Este percurso histórico tem 

como marco inicial a concepção de uma biblioteca regional de medicina para a América Latina, 

segundo um modelo que foi simultaneamente proposto, pela biblioteconomia médica norte-

americana, para a constituição de um sistema de bibliotecas nos Estados Unidos, sob a liderança 

National Library of Medicine - NLM. Dado este modelo fundador, o trabalho caracteriza a 

trajetória inicial da Bireme como sendo a história de uma remodelagem em dois tempos do 

conceito de biblioteca regional, tal como formulado pela NLM, refletindo um processo de 

recepção orientado segundo as aspirações e convicções daqueles que tiveram a responsabilidade 

conduzir o projeto institucional da Bireme, as circunstâncias de seu tempo e do ambiente 

institucional. Indica que o conceito original e o modelo alternativo, concebido a partir de 1976, 

produziram aportes radicalmente distintos no que tange ao funcionamento do regime de 

informação em ciências da saúde vigente no Brasil e na América Latina.(AU) - 

Descritores: Bibliotecas Médicas Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 

Ciências da Saúde Ciência da Informação Organização Pan-Americana da Saúde História 

Localização: BR1273.1; T026.61, P667b 

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

Orientador: Maio, Marcos Chor 

 

 

Id: 9853 

Autor: Sá, Magali Romero. 

Título: The history of Tropical Medicine in Brazil: the discovery of Trypanosoma cruzi by 

Carlos Chagas and the German School of Protozoology. 

Fonte: Parassitologia;Parassitologia;4747(3-4)(3-4):309-317, Dec. 2005. , Dec. 2005. . 

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


Resumo(s): Discute o contexto em que aconteceu a descoberta de um novo microorganismo, o 

Trypanosoma cruzi, e enfatiza a influência dos protozoologistas no trabalho do cientista 

brasileiro.(AU) - En 

Descritores: Doença de Chagas/história Medicina Tropical/história 

-Brasil História da Medicina 

Localização: BR1273.1 

Indivíduo como tema: Chagas, Carlos 

 

 

Id: 7208 

Autor: Sanglard, Gisele Porto. 

Título: Entre os salões e o laboratório: filantropia, mecenato e práticas científicas - Rio de 

Janeiro, 1920-1940 / Between the saloons and the laboratory: philanthrophy, maecenatry and 

scientifical practices - Rio de Janeiro, 1920-1940. 

Fonte: Rio de Janeiro; s.n; 2005. 261 p. 

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

obtenção do grau de Doutor. 

Resumo(s): Estuda o processo de patrocínio privado à ciência no Brasil, na primeira metade do 

século vinte. Mais especificamente estará estudando a relação do industrial Guilherme Guinle 

com o médico e cientista Carlos Chagas e as ações que dela resultaram: de um lado, a 

construção dos hospitais para sifilíticos e para cancerosos, na década de 1920, no Rio de 

Janeiro, onde suas ações estão diretamente relacionadas à política de Saúde Pública levada a 

cabo pela gestão de Carlos Chagas frente ao Departamento Nacional de Saúde Pública. E, de 

outro lado, o apoio aos projetos desenvolvidos por Evandro Chagas, Carlos Chagas Filho e 

Walter Oswaldo Cruz, ainda com forte vinculação aos ideais do "nacionalismo sanitário" 

defendido por Carlos Chagas. Em resumo, essa tese pretende explorar os caminhos que 

permitiram que o mecenato e a filantropia de Guilherme Guinle à ciência e à saúde 

acontecessem no Rio de Janeiro dos anos de 1920 e 1940. (AU) - Fr 

Descritores: Ciência/história Política de Saúde/história Hospitais Filantrópicos/história 

Assistência Médica/história 

-Brasil Saúde Pública/história 

Descritores Locais: História das Ciências 

Localização: BR1273.1; T509, S225e; CD159 

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

Orientador: Benchimol, Jaime Larry 

Indivíduo como tema: Guinle, Guilherme; Chagas, Carlos 

Região não DeCS: Rio de Janeiro, RJ 

 

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


Id: 9848 

Autor: Santos, Fernando Sergio Dumas dos. 

Título: Trocas culturais e saúde no Médio Rio Negro: a construçäo das estratégias caboclas 

contra as doenças / Cultural changes and health at the Middle Negro River: the construction of 

the caboclo's strategies against the diseases 

Fonte: História Oral; História Oral;88(2)(2):35-60, jul.-dez. 2005. , jul.-dez. 2005. 

Resumo(s): Busca compreender a construção, pela população cabocla residente nas áreas rurais 

do Vale do Rio Negro (Amazônia Brasileira), de suas estratégias terapêuticas, enfeixadas em 

um conjunto de práticas e saberes oriundos de conceitos de saúde e de doença, histórica e 

localmente determinados. O universo da cura, presente no território estudado em fins do século 

XX, estabeleceu-se em um processo que envolveu práticas referenciadas na própria 

continuidade histórica.(AU) - En 

Descritores: Saúde Pública/história Medicina Tradicional/história Condutas 

Terapêuticas/história 

-Brasil 

Localização: BR1273.1 

Região não DeCS: REGIÃO AMAZÔNICA 

 

 

Id: 13083 

Autor: Santos, Paulo Roberto Elian dos. 

Título: Arquivos de cientistas: gênese documentária e procedimentos de organização. 

Fonte: São Paulo; AASP; 2005. 82 p. tab. (Thesis, 1). 

Descritores: Arquivos 

-Brasil 

Descritores Locais: ^dCientistas 

Localização: BR1273.1; 027, S237ar, 2005 

 

 

Id: 9523 

Autor: Santos, Ricardo Ventura; Maio, Marcos Chor. 

Título: Antropologia, raça e os dilemas das identidades na era da genômica / Anthropology, 

race, and the dilemmas of identity in the age of genomics 

Fonte: Hist. ciênc. saúde-Manguinhos;12(2):447-468, maio-ago. 2005. 



Resumo(s): A 'nova genética', pela sua atual proeminência, é uma fonte de criação de 

identidades entre grupos sociais e mesmo nacionais. Narrativas genéticas interagem com 

narrativas históricas e sociais; o muitíssimo novo (a genômica) toca, interage e, em muitos 

casos, fricciona-se com o muito antigo (raça e tipologias). Neste trabalho analisa-se um 

conjunto de debates em curso acerca de interpretação de dados genéticos obtidos em estudos 

conduzidos no Brasil. Os debates têm mobilizado biólogos, cientistas sociais e movimentos 

sociais, entre outros. Os resultados e as implicações dessa pesquisa, conhecida como Retrato 

Molecular do Brasil, além de envolver a academia, têm servido como campo de disputa do qual 

participam, por exemplo, desde ativistas do movimento negro no Brasil até membros de grupos 

da extrema-direita européia. Uma análise contextualizada desses debates mostra-se útil para 

melhor compreender as imbricações entre antropologia, genética e sociedade no mundo atual. 

(AU) - En 

Descritores: Antropologia Genética Grupos Etnicos Grupos de Populações Continentais 

-Brasil 

Descritores Locais: RAÇAS 

Localização: BR1273.1 

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

59702005000200011 

 

 

Id: 9617 

Autor: Venancio, Ana Teresa A. 

Título: As faces de Juliano Moreira: luzes e sombras sobre seu acervo pessoal e suas 

publicações / The faces of Juliano Moreira: light and shadow on his personal archive and 

publications 

Fonte: Estudos Históricos;36:59-73, jul.-dez. 2005. 

Resumo(s): Discute questões que emergem da busca de fontes primárias sobre Juliano Moreira e 

suas teorias psiquiátricas de fins do século XIX até 1920, busca essa fundada no interesse em 

analisar a relação dessa produção científica com a construção de um projeto civilizatório 

brasileiro. Trata-se de um relato etnográfico sobre a ida ao campo dos acervos históricos, o 

estatuto de originalidade concedido aos acervos pessoais e documentos de época, os efeitos daí 

resultantes para a própria reconstrução da história da psiquiatria no Brasil e o sentido das idéias 

de ciência e verdade nela implicadas.(AU) - Fr 

Descritores: Psiquiatria/história Arquivos Saúde Mental/história 

-Brasil 

Descritores Locais: NACIONALISMO 

Localização: BR1273.1 

Indivíduo como tema: Moreira, Juliano 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702005000200011
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702005000200011


Id: 9720 

Autor: Venancio, Ana Teresa A; Carvalhal, Lázara. 

Título: Juliano Moreira: a psiquiatria científica no processo civilizador brasileiro / Juliano 

Moreira: the scientifical psychiatry in the Brazilian civilizing process 

Fonte: In: Duarte, Luiz Fernando Dias; Russo, Jane; Venancio, Ana Teresa A.Psicologizaçäo no 

Brasil: atores e autores. Rio de Janeiro, Contra Capa, 2005. p.65-83. 

Resumo(s): Apresenta neste texto a produção intelectual de Juliano Moreira (1873-1933) a 

partir da confluência de dois esforços. De um lado, a tentativa de entender os modelos de 

indivíduo e de sociedade difundidos pelo pensamento de Juliano Moreira ao tomar como base as 

doutrinas do psiquiatra alemäo Émil Kraepelin. De outro, a pesquisa de fontes históricas e o 

estudo do que elas podem apresentar como testemunho do passado e como descoberta de nós 

mesmos. (AU) - Pt 

Descritores: Psiquiatria/história Psicanálise/história Saúde Mental/história 

-Brasil Saúde Pública/história 

Descritores Locais: NACIONALISMO 

Localização: BR1273.1 

Indivíduo como tema: Moreira, Juliano 

 

Id: 12946 

Autor: Almeida, Anna Beatriz de Sá. 

Título: Doenças e trabalho: um olhar sobre a construção da especialidade medicina do trabalho / 

Diseases and work: a view on the formation of the specialty occupational medicine 

Fonte: In: Nascimento, Dilene Raimundo do; Carvalho, Diana Maul de; Marques, Rita de 

Cássia.Uma história brasileira das doenças. Rio de Janeiro, Mauad X, 2006. p.179-206. 

Resumo(s): Analisa a constituição de um campo de saber específico que revela um processo de 

aspectos e facetas variadas que se inter-relacionam mutuamente. Tal processo é uma importante 

face da produção intelectual juntamente com a trajetória dos médicos, os lugares de onde eles 

estão falando, os veículos que utilizam nas suas produções, os diversos contextos históricos do 

país, os diferentes momentos da história da medicina e da ciência, entre outras questões.(AU) - 

Pt 

Descritores: Medicina Ocupacional/história 

-Especialidades Médicas/história Brasil História da Medicina 

Descritores Locais: HISTÓRIA DAS DOENÇAS 

Localização: BR1273.1; 616.09, N244h 

 

 

 



Id: 12620 

Autor: Brown, Theodore M; Cueto, Marcos; Fee, Elizabeth. 

Título: A transição de saúde pública 'internacional' para 'global' e a Organização Mundial da 

Saúde / The transition from 'international' to 'global' public health and the World Health 

Organization 

Fonte: Hist. ciênc. saúde;13(3):623-647, jul.-set. 2006. ilus, tab 

Resumo(s): No contexto da saúde pública internacional, 'saúde global' parece estar emergindo 

como um termo de reconhecida preferência. Este artigo apresenta uma análise crítica do 

significado e importância de 'saúde global', e situa sua crescente popularidade no contexto 

histórico. Um foco específico deste estudo é o papel da Organização Mundial da Saúde - OMS, 

tanto na saúde 'internacional' quanto na 'global', e como um agente na transição de uma para 

outra. Entre 1948 e 1998 a OMS enfrentou dificuldades, ao deparar com uma crise 

organizacional, cortes orçamentários e status diminuído, especialmente em face da crescente 

influência de novos e poderosos atores, como o Banco Mundial. Sugerimos que a OMS 

começou a remodelar-se e a reposicionar-se nos papéis de coordenação, planejamento 

estratégico e liderança de iniciativas de 'saúde global', em resposta a esse contexto internacional 

em transformação.(AU) - En 

Descritores: Promoção da Saúde Organização Mundial da Saúde Saúde Pública/tendências 

Localização: BR1273.1 

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

59702006000300005 

 

 

Id: 13294 

Autor: Costa, Renato da Gama Rosa. 

Título: Entre avenida e rodovia: a historia da Avenida Brasil (1906-1954). 

Fonte: Rio de Janeiro; s.n; 2006. 302 p. ilus. 

Trabalho Acadêmico: Apresentada a Universidade Federal do Rio de Janeiro para obtenção do 

grau de Doutor. 

Descritores: Planejamento de Cidades Cidades História 

Localização: BR1273.1; T711.409, C838e 

Orientador: Pereira, Margareth da Silva 

Região não DeCS: Rio de Janeiro 

 

 

Id: 9807 

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

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702006000300005
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702006000300005


Título: Oswaldo Cruz e a lei de saúde pública na França / Oswaldo Cruz and France's public 

health law 

Fonte: Hist. ciênc. saúde-Manguinhos;13(2):493-507, abr.-jun. 2006. 

Resumo(s): Pretendemos, através deste trabalho, apresentar a lei francesa de 15 de fevereiro de 

1902, relativa à proteção da saúde pública, que se tornou a base do controle da salubridade de 

moradias, com reflexos no cotidiano das cidades. Acreditamos que, ao mesmo tempo em que 

participa da gênese das políticas públicas urbanas e que representa o coroamento de um 

amadurecimento do pensamento higienista francês, essa lei, tendo em vista alguns aspectos 

próximos, pode ter servido de modelo para o Decreto nº 5.156, que regulamentou os serviços 

sanitários na gestão de Oswaldo Cruz à frente da Diretoria Geral de Saúde Pública do Distrito 

Federal, nos primeiros anos do século XX no Rio de Janeiro. (AU) - En 

Descritores: Saúde Pública/história Saúde Pública/legislação & jurisprudência Política de 

Saúde/história 

-Brasil França Saneamento Urbano Reforma dos Serviços de Saúde/história 

Descritores Locais: REFORMA SANITÁRIA 

Localização: BR1273.1 

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

59702006000200015 

Indivíduo como tema: Cruz, Oswaldo 

 

 

Id: 7671 

Autor: Cueto, Marcos^red; Zamora, Víctor^red. 

Título: Historia, salud y globalización / History, health and globalization. 

Fonte: Lima; Instituto de Estudios Peruanos - IEP; 2006. 240 p. 

Nota Interna: Lecturas Contemporáneas, 5 

Descritores: Saúde Pública Política de Saúde Globalizaçäo 

-Doenças Transmissíveis Emergentes 

Localização: BR1273.1; 614, C965h 

 

 

Id: 7551 

Autor: Cueto, Marcos. 

Título: Missionaries of science: The Rockefeller Foundation and Latin America. 

Fonte: Stanford; s.n; 2006. 28 p. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702006000200015
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702006000200015


Nota Interna: In: Cueto, Marcos. Health, Medicine and Society in Latin American History. 

Stanford, 2006 (LAM 137/237) 

Descritores: América Latina Saúde Pública Genética/tendências 

Localização: BR1273.1; F1548 

 

Id: 7659 

Autor: Edler, Flavio Coelho. 

Título: Boticas e pharmacias: uma história ilustrada da farmácia no Brasil / Pharmacies: an 

illustrated history of Pharmacy in Brazil. 

Fonte: Rio de Janeiro; Casa da Palavra; 2006. 160 p. ilus. 

Resumo(s): Incursão histórica que resgata não só o papel do profissional de cura na sociedade 

brasileira, como também as doenças e seus respectivos tratamentos através dos tempos. Para 

contar a trajetória da farmácia no país, apresenta, como pano de fundo da narrativa, o Brasil em 

três momentos históricos: Colônia, Império e República. As transformações são abordadas sob 

um ponto de vista político, social e cultural e revelam a evolução da saúde brasileira.(AU) - Pt 

Descritores: Farmácias/história Farmácia/história Farmacêuticos/história Preparações 

Farmacêuticas/história Condutas Terapêuticas 

-Indústria Farmacêutica/história Brasil História da Medicina Saúde Pública/história 

Localização: BR1273.1; 615.10981, E24b 

 

 

Id: 16794 

Autor: Edler, Flavio C 

Título: Doença e lugar no imaginário médico brasileiro / Disease and place in the brazilian 

medical imaginary. 

Fonte: Detroit; Institute of Environmental Health Sciences; 2006. 37 p. 

Resumo(s): Analisa um elemento presente no discurso médico do século XIX que foi 

apropriado estrategicamente pelos médicos brasileiros: a relação entre doença e lugar. A crença, 

racionalmente estabelecida, de que as doenças seriam circunscritas a cada região, constitui um 

aspecto central do imaginário da medicina ocidental naquele período, posto que conformava a 

relação do médico com a sociedade e o Estado. O estabelecimento de uma nosografia, isto é, um 

repertório das doenças existentes no território brasileiro, sua distribuição e etiologia, serviriam 

para legitimar o status do médico e sua prática (AU) - pt 

Descritores: Saúde Pública/história História da Medicina Doença/classificação Doença/etiologia 

Terminologia 

-Brasil 

Limites: História do Século 19 



Descritores Locais: História das Doenças Saber Médico 

Tipo de publicação: Artigo Histórico 

Localização: BR1273.1; F1940 

 

 

Id: 15656 

Autor: Hochman, Gilberto. 

Título: A era do saneamento: as bases da política de saúde pública no Brasil / The age of 

sanitation: the grounds of the public health policy in Brazil. 

Fonte: São Paulo; Hucitec/Anpocs; 2006. 261 p. (Saúde em Debate, 113). 

Resumo(s): Estuda a formação de políticas públicas e nacionais de saúde, tendo como foco 

principal as políticas de saneamento rural no Brasil das duas últimas décadas da Primeira 

República. Mostra que as políticas de saúde e saneamento tiveram um papel importante no 

incremento substancial da penetração do Estado na sociedade e no território do país. Enquanto 

estudo sobre a coletivização da proteção à destituição humana, ou sobre a gênese de políticas 

sociais, indica que esse processo depende da forma pela qual as elites enfrentaram os dilemas e 

impasses gerados pela interdependência social.(AU) - Pt 

Descritores: SAUDE PUBLICA/história POLITICA DE SAUDE/história POLITICA DE 

SANEAMENTO SANEAMENTO RURAL 

-BRASIL POLITICA SOCIAL SEGURIDADE SOCIAL 

Localização: BR1273.1; 614.44, H685e, 2.ed 

 

 

Id: 7638 

Autor: Kropf, Simone Petraglia. 

Título: Doença de Chagas, doença do Brasil: ciência, saúde e nação (1909-1962) / Chagas' 

disease, disease of Brazil: science, health and state (1909-1962). 

Fonte: Niterói; s.n; jun. 2006. 787 p. ilus. 

Trabalho Acadêmico: Apresentada a Universidade Federal Fluminense. Departamento de 

História para obtenção do grau de Doutor. 

Resumo(s): Analisa o processo pelo qual a doença de Chagas ou tripanossomíase americana 

(descoberta em 1909, em Minas Gerais, por Carlos Chagas, médico e pesquisador do Instituto 

Oswaldo Cruz/IOC) foi estabelecida e reconhecida como um fato científico e uma questão de 

saúde pública no Brasil. Para isso, focaliza dois momentos deste processo, no qual a definição 

da nova doença tropical como entidade nosológica específica deu-se de modo indissociado de 

sua caracterização como fato social a representar uma dada visão da ciência e da sociedade 

brasileiras. Numa primeira fase, aborda as pesquisas realizadas por Chagas e seus 

colaboradores, no IOC, desde 1909 até seu falecimento, em 1934. Um segundo momento da 



análise diz respeito às pesquisas realizadas, após 1934, por dois discípulos de Carlos Chagas em 

Manguinhos: Evandro Chagas e Emmanuel Dias.(AU)- pt - En 

Nota Interna: Possui dois volumes 

Descritores: Doença de Chagas Saúde Pública História da Medicina 

Descritores Locais: História das Doenças História das Ciências 

Localização: BR1273.1; T616.9363, K93d 

Orientador: Campos, André Luiz Vieira de 

 

 

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/história Política de Saúde/história Educação de Pós-

Graduação/história 

-Brasil 

Descritores Locais: SAÚDE COLETIVA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 

Localização: BR1273.1; 614.44, L732s 

 

 

Id: 7665 

Autor: Lowy, Ilana. 

Título: Vírus, mosquitos e modernidade: a febre amarela no Brasil entre ciência e política / 

Viruses, mosquitoes and modernity: yellow fever in Brazil between science and politics. 

Fonte: Rio de Janeiro; Fiocruz; 2006. 427 p. 

Resumo(s): Analisa os esforços realizados para controlar a febre amarela no Brasil, na primeira 

metade do século XX. Apresenta sucessivos cenários que permitem demonstrar as diferentes 

dimensões da transferência de conhecimentos e práticas científicas entre 'centro' e 'periferia'. A 

etiologia e a epidemiologia da febre amarela; as viagens, coletas e análises de laboratório; os 

modelos de controle sobre os mosquitos; os vírus e as populações; os conceitos, técnicas e 

artefatos voltados para a produção da vacina contra a febre amarela - todos esses temas 



permitem que se rejeite a idéia de uma transferência unilateral de saberes e tecnologias e se 

ponha em foco a circulação dos saberes entre o centro e a periferia nas diversas tentativas de 

controlar esse flagelo no Brasil.(AU) - Pt 

Nota Interna: Traduçäo de Irene Ernest Dias. Originalmente publicado em francês sob o título 

´Virus, Moustiques et Modernité: la fièvre jaune au Brésil entre science et politique' 

Descritores: Febre Amarela/história Política de Saúde/história Ciência/história 

-Saúde Pública/história Brasil 

Localização: BR1273.1; 616.92809, L922v 

 

 

Id: 12492 

Autor: Paiva, Carlos Henrique Assunção. 

Título: Samuel Pessoa: uma trajetória científica no contexto do sanitarismo campanhista e 

desenvolvimentista no Brasil / Samuel Pessoa: a scientific trajectory in the context of public 

health campaigns and developmentalism in Brazil 

Fonte: Hist. ciênc. saúde-Manguinhos;13(4):795-831, out.-dez. 2006. 

Resumo(s): Discute a trajetória do médico parasitologista Samuel Pessoa (1898-1976). 

Contextualiza sua experiência profissional no quadro das reformas político-administrativas 

engendradas pelos governos de Getúlio Vargas. A crescente burocratização de todas as esferas 

estatais, embora tenha representado desafios adicionais aos gestores das políticas públicas de 

saúde, como o demonstra a trajetória do médico, não significou, contudo, uma radical 

esterilização da perspectiva sanitarista campanhista proveniente da elite médica dos anos 20. A 

trajetória de Pessoa demonstra que essas diferentes 'escolas sanitárias' não se encontravam 

necessariamente em perspectiva antagônica, ao contrário, ele se revelou não apenas um 

reconhecido adepto do 'desenvolvimentismo', influenciado por um modelo mais tecnicista no 

campo da saúde pública, como também 

não se afastou da arena de discussões dos anos 20, especialmente com sua vocação para o 

saneamento do interior do Brasil.(AU) - En 

Descritores: Saúde Pública/história Parasitologia/história 

-Brasil Política de Saúde/história 

Localização: BR1273.1 

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

59702006000400002 

Indivíduo como tema: Pessoa, Samuel 
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Id: 12654 

Autor: Pires-Alves, Fernando Antônio; Paiva, Carlos Henrique Assunção. 

Título: Recursos críticos: história da cooperação técnica Opas-Brasil em recursos humanos para 

a saúde, (1975-1988) / Critical resources: history of the Opas-Brazil technical cooperation in 

human resources for health, (1975-1988). 

Fonte: Rio de Janeiro; Fiocruz; 2006. 203 p. 

Resumo(s): Dividido em duas partes, este livro discute, na primeira, em perspectiva histórica, os 

anos iniciais da cooperação técnica entre a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e o 

governo brasileiro no domínio das políticas de Recursos Humanos em Saúde, tal como 

estabelecida a partir da celebração dos Acordos de 1973/75 e do advento do Preps em 1976. A 

gênese desta iniciativa, seus objetivos, estratégias e resultados, seus êxitos e vicissitudes serão 

examinados, assim como os seus legados para a própria conformação do campo dos recursos 

humanos no setor saúde. Na segunda parte, são apresentados, sob a forma de uma espécie de 

diálogo simulado, segmentos editados de depoimentos orais prestados por personagens centrais 

dos processos de concepção e condução da Cooperação Técnica e dos seus programas pioneiros. 

(AU) - Pt 

Descritores: Recursos Humanos em Saúde/história Cooperação Técnica/história Organização 

Pan-Americana da Saúde/história Política de Saúde/história 

-Brasil 

Localização: BR1273.1; 362.1042, P667r, e.3 

 

 

Id: 7642 

Autor: Sá, Dominichi Miranda de. 

Título: A ciência como profissão: médicos, bacharéis e cientistas no Brasil (1895-1935) / 

Science as a profession: physicians, bachelors and scientists in Brazil (1895-1935). 

Fonte: Rio de Janeiro; Fiocruz; 2006. 216 p. 

Resumo(s): Analisa as mudanças nos estilos de produção cultural na virada do século XX. 

Examina o processo de especialização da atividade intelectual, tomando como foco privilegiado 

da investigação a emergência do "cientista". Trata de compreender o seu surgimento como o 

profissional da pesquisa aplicada e como uma das vozes mais ativas na crítica à "pompa 

enciclopédica" e na defesa de um padrão mais especializado de formação e produção 

intelectuais(AU) - Pt 

Descritores: Ciência/história Médicos/história 

-Brasil Academias e Institutos/história 

Descritores Locais: Cientistas Divulgação Científica 

Localização: BR1273.1; 509, S111c 

 

 



Id: 12898 

Autor: Sanglard, Gisele. 

Título: A construção dos espaços de cura no Brasil: entre a caridade e a medicalização / The 

formation of healing spaces in Brazil: between charity and medicalization 

Fonte: Esboços: Revista do Programa de Pós-Graduação em História da UFSC;16:11-33, 2006. 

Resumo(s): Propõe-se a analisar o processo de formação de uma nova mentalidade de 

assistência médico hospitalar no Brasil na passagem do século XIX para o século XX ou dito de 

outra forma, da transformação do hospital de espaço da caridade em lugar de cura. Chama a 

atenção para a especificidade do sistema brasileiro, muito dependente das ações da Irmandade 

da Misericórdia que criará uma tensão dentro de seu hospital - entre a caridade e a prática 

médica - por seu duplo papel, de hospital privado que exercia a função de hospital público.(AU) 

- En 

Nota Interna: Dossiê História: Entre a Saúde e a Doença 

Descritores: Assistência Médica/história Hospitais/história Hospitais Filantrópicos/história 

-Brasil Saúde Pública/história História da Medicina 

Descritores Locais: PRÁTICA MÉDICA 

Localização: BR1273.1 

 

 

Id: 9826 

Autor: Sanglard, Gisele. 

Título: O mecenato da cura / The Maecenae of healing 

Fonte: Revista de História da Biblioteca Nacional;1(10):29-33, maio-jul. 2006. ilus 

Resumo(s): Mostra como a elite carioca, ao patrocinar a construção de hospitais a partir da 

década de 1920, ajuda a mudar a realidade da saúde pública no país.(AU) - Pt 

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

Urbana/história 

-Brasil Pesquisa/história 

Descritores Locais: REFORMA SANITÁRIA 

Localização: BR1273.1 

Região não DeCS: RIO DE JANEIRO,RJ 

 

 

 

 

 



Id: 12942 

Autor: Santos, Fernando Sergio Dumas dos. 

Título: Bêbados e alcoólatras, medicina e cotidiano / Drunkards and alcoholics, medicine and 

daily life 

Fonte: In: Nascimento, Dilene Raimundo do; Carvalho, Diana Maul de; Marques, Rita de 

Cássia. Uma história brasileira das doenças. Rio de Janeiro, Mauad X, 2006. p.64-91. 

Resumo(s): Propõe-se a abordar a questão do alcoolismo sob um ponto de vista histórico, 

enfocando as representações sociais da doença a partir de personagens da literatura. Trabalha 

nos marcos de um imaginário social historicamente determinado, em que a literatura aparece 

como uma chave que permite ao historiador acessar traços e pistas que o conduzem às "imagens 

sensíveis do mundo". Reconstrói o imaginário social burguês oitocentista acerca do controle dos 

hábitos populares e dos prazeres relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas, envolvendo as 

fontes literárias com algumas teses produzidas pelos médicos brasileiros do século XIX na 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.(AU) - Pt 

Descritores: Alcoolismo/história Medicina na Literatura Consumo de Bebidas 

Alcoólicas/história 

-Brasil História da Medicina 

Descritores Locais: HISTÓRIA DAS DOENÇAS REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA DOENÇA 

Localização: BR1273.1; 616.09, N244h 

Região não DeCS: RIO DE JANEIRO, RJ 

 

 

Id: 13901 

Autor: Santos, Fernando Sergio Dumas dos. 

Título: Moderação e excesso; uso e abuso: os saberes médicos acerca das bebidas alcoólicas / 

Moderation and excess; use and abuse: medical knowledge on alcoholic beverages 

Fonte: Clio. Revista de Pesquisa Histórica;24(2):103-129, 2006. 

Resumo(s): Traça um painel da tradição de uso terapêutico dos alcoólicos nas sociedades 

ocidentais, com destaque para a contextualização de duas importantes teorias formuladas 

durante o século XIX: a do álcool-alimento, atribuída a Liebig, e a poção de Todd. Enfoca as 

mudanças ocorridas na medicina e as críticas à terapêutica pelos alcoólicos, na segunda metade 

daquele século, abordando a vinculação estabelecida pela medicina entre o alcoolismo e as 

mazelas da sociedade industrial que se constituía, quando da implantação do processo de 

trabalho capitalista.(AU) - pt 

Descritores: Alcoolismo/história Bebidas Alcoólicas/utilização 

-Brasil História da Medicina 

Descritores Locais: Saber Médico 

Localização: BR1273.1 

 



Id: 9743 

Autor: Santos, Ricardo Augusto dos. 

Título: O Carnaval, a peste e a 'espanhola' / Carnival, the plague, and the Spanish flu 

Fonte: Hist. ciênc. saúde-Manguinhos;13(1):129-158, jan.-mar. 2006. ilus 

Resumo(s): Este texto apresenta algumas imagens (fotografias, pinturas) relativas às epidemias 

de Peste e Gripe Espanhola. Procuramos demonstrar como fenômenos históricos analisados 

comparativamente revelam semelhanças em distintas formações sociais. Apesar das diferenças 

de tempo e espaço, existem manifestações simbólicas coletivas invariáveis nas epidemias. Por 

exemplo, em várias ocorrências de peste, gripe ou cólera, a associação entre doença e castigo 

divino está presente. De forma análoga, indivíduos de comportamento "suspeito" foram e são 

apontados como propagadores das enfermidades, sejam pobres, judeus, irlandeses ou negros. 

(AU) - En 

Descritores: Peste/história Influenza/história Surtos de Doenças/história 

-Brasil Saúde Pública/história 

Descritores Locais: HISTÓRIA DAS DOENÇAS REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA DOENÇA 

Localização: BR1273.1 

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

59702006000100008 

Região não DeCS: RIO DE JANEIRO, RJ 

 

Id: 12703 

Autor: Santos, Ricardo Augusto. 

Título: Estado e eugenismo no Brasil / State and eugenism in Brazil 

Fonte: In: Mendonça, Sonia Regina de; Mendonça, Sonia Regina de. org. s.af. Brasil.Estado e 

historiografia no BrasilEstado e historiografia no Brasil. Niterói: Eduff, 2006. p.311-321. 

Resumo(s): Apresenta o pensamento social do médico Renato Kehl, e conclui que coexistiam 

teorias que adotavam uma seleção racial capaz de embranquecer a população, produzindo um 

tipo nacional com teses de que o futuro eugênico seria resultado do saneamento das áreas rurais 

e urbanas, além da educação higiênica. Considera que esta amplitude de técnicas eugênicas não 

se tratava de má interpretação de teorias originais e sim construção de um pensamento eugênico 

brasileiro.(AU) - Pt 

Descritores: Eugenia (ciência)/história Estado Política de Saúde/história 

-Brasil Medicina na Literatura 

Descritores Locais: NACIONALISMO 

Localização: BR1273.1; 981, M539e 

Indivíduo como tema: Kehl, Renato 
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Id: 14483 

Autor: Silva, André Felipe Cândido da. 

Título: Ciência nos cafezais: a campanha contra a broca do café em São Paulo (1924-1929). 

Fonte: Rio de Janeiro; s.n; 2006. 235 p. 

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

obtenção do grau de mestre. 

Resumo(s): O presente trabalho analisa as decorrências sociais, políticas e institucionais da 

broca do café (coffee berry borer), praga que atacou os cafeeiros paulistas e levou à constituição 

de uma comissão científica para combatê-la. Noticiada pela imprensa paulista em 1924, a broca 

levou à convocação de 

Arthur Neiva e Costa Lima para identificação do parasita, no qual confirmaram tratar-se da 

mesma praga que devastara a cafeicultura nas colônias holandesas do sudeste asiático. Um 

debate tomou lugar na imprensa sobre a responsabilidade pela introdução do inseto originário da 

África, culpa que recaiu sobre o Instituto Agronômico de Campinas e seu diretor, Arthaud 

Berthet. A gravidade e ameaça representadas pela praga fizeram com que o governo paulista 

nomeasse a Comissão de Estudo e Debelação da Praga Cafeeira, que conduziria a campanha 

contra a broca. Esta incluiu a determinação de medidas que incidiram sobre a dinâmica da 

produção cafeeira e a implementação de vigoroso aparato de fiscalização aliado à ampla 

campanha de divulgação científica. Por meio da divulgação, a Comissão procurou atingir todos 

os segmentos da economia cafeeira, desde os latifundiários aos pequenos sitiantes analfabetos. 

Face ao alargamento das atribuições da Comissão e persistência da praga, o governo paulista 

criou, em 1927, o Instituto Biológico de Defesa Agrícola e Animal, centro de pesquisas voltado 

à defesa sanitária da agropecuária paulista. O recrudescimento da broca no ano seguinte fez com 

que a instituição recém-fundada adotasse como método de combate o controle biológico. Em 

1929 foi enviada uma missão à Uganda para importar os inimigos naturais do inseto, ano 

marcante pela crise que abalou a economia cafeeira. Através desse estudo observamos a 

importância da broca do café como episódio da história das ciências e da economia, ao suscitar 

a utilização de meios inovadores na divulgação científica, ocasionar a fundação de uma 

instituição científica e implantar método pioneiro no controle de pragas agrícolas.(AU) - 
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