
Id: 31863 

Autor: Brito, Carolina Arouca Gomes de; Lima, Nísia Trindade. 

Título: Antropologia e medicina: assistência à saúde no Serviço de Proteção aos Índios (1942-

1956) / Anthropology and medicine: health care in the Serviço de Proteção aos Índios, Brazil 

(1942-1956) 

Fonte: Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum;8(1):95-112, Jan.-Abr. 2013. 

Resumo(s): O artigo discute como as ações de atenção à saúde no Serviço de Proteção aos 

Índios (SPI) foram concebidas. O período analisado compreende os anos de 1942 a 1956, 

respectivamente, o ano da criação da Seção de Estudos (SE) do SPI, reconhecido pela literatura 

que tem se dedicado ao tema como o momento de importantes mudanças no referido órgão, a 

partir da valorização das ciências sociais na estrutura administrativa, e o ano em que o 

antropólogo Darcy Ribeiro deixou a chefia da SE. Nesse contexto, analisamos a proposta de 

criação de um Serviço Médico-Sanitário do SPI, que sugere uma vinculação entre saberes 

médicos e antropológicos na promoção de melhorias sanitárias em benefício dos grupos 

indígenas. (AU) - pt 

Descritores: História da Medicina Atenção à Saúde Saúde Indígena/história Antropologia Índios 

Sul-Americanos Políticas Públicas 

-Brasil 

Descritores Locais: Movimento sanitarista 

Localização: BR1273.1 

Endereço Eletrônico: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-

81222013000100006&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt - pt. 

 

 

Id: 31856 

Autor: Costa, Renato Gama-Rosa; Amora, Ana Albano; Filgueiras, Sara Cabral. 

Título: A saúde e a cidade: o bairro de Jacarepaguá e os hospitais de isolamento / The health and 

the city: the neighborhood Jacarepaguá and the isolation hospitals 

Fonte: In: Sanglard, Gisele; Araújo, Carlos Eduardo Moreira de; Siqueira, José Jorge.História 

urbana: memória, cultura e sociedade. Rio de Janeiro, FGV, 2013. p.279-300, ^bilus. 

Resumo(s): Aborda a relação entre instituições de saúde e o meio urbano, em especial a inserção 

da antiga Colônia de Alienados Juliano Moreira no bairro de Jacarepaguá, como marco 

significativo para a história do lugar. (AU) - pt 

Descritores: Saúde Pública/história História da Medicina Hospitais Psiquiátricos Saúde Mental 

-Brasil 

Limites: Humanos 

Localização: BR1273.1; 301.36, S225h 

Região não DeCS: Rio de Janeiro 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-81222013000100006&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-81222013000100006&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt


Id: 32222 

Autor: Cueto, Marcos. 

Título: La salud internacional y la Guerra Fría: erradicación de la malaria en México, 1956-

1971 / International health and the Cold War: malaria eradication in Mexico, 1956-1971. 

Fonte: México; UNAM; 2013. 393 p. ^bilus, ^btab. 

Resumo(s): Analiza el desarrollo de la campaña de erradicación del paludismo en México en el 

marco de la Guerra Fría para hacer una propuesta de salud pública flexible, integral y a largo 

plazo que permita superar la cultura de la sobrevivencia. Supone la adopción de un patrón c 

infecciones deje de ser endémica y se reduzca a niveles tolerables. La malaria no es sólo una 

realidad natural sino que constituye una realidad social y económica que requiere una respuesta 

social y política. (AU) - es 

Descritores: Saúde Pública/história Malária/história Malária/prevençäo & controle Promoção da 

Saúde 

-México 

Limites: História do Século 20 

Localização: BR1273.1; 616.9362, C965s 

 

 

Id: 35289 

Autor: Franco, Sebastião Pimentel. 

Título: Cólera e surtos epidêmicos no oitocentos, na província do Espírito Santo, 1855-1956 / 

Cholera and epidemic outbreaks in eight in the province of the Espírito Santo, 1855-1956 

Fonte: In: Nascimento, Dilene Raimundo do; Franco, Sebastião Pimentel; Maciel, Ethel Leonor 

Noia.Uma história brasileira das doenças. Belo Horizonte, Fino traço, 2013. p.69-90. (História). 

Resumo(s): Analisa a epidemia de cólera ocorrida em 1855 no Espírito Santo. Mostra como a 

epidemia produziu pânico na população, lançando mão de vários meios para se salvar, inclusive, 

recorrendo às práticas populares. Do mesmo modo, o governo ao estabelecer medidas de 

combate à doença, em especial a quarentena, teve que lidar com reações da população. - 

Nota Geral: Bibliografia 

Descritores: Saúde pública Surtos de Doenças Cólera/história Cólera/mortalidade 

Cólera/prevençäo & controle 

-Brasil 

Limites: História do Século 19 

Localização: BR1273.1; 616.09, N244h, v. 4 

Região não DeCS: Espírito Santo 

 

 



Id: 35146 

Autor: Henrique de Almeida Rodrigues, Paulo; Ney, Márcia Silveira; Paiva, Carlos Henrique 

Assunção; Souza, Luciana Maria Borges da Matta. 

Título: Regulação do trabalho médico no Brasil: impactos na Estratégia Saúde da Família / 

Regulation of medical work in Brazil: impacts on the Family Health Strategy 

Fonte: Physis (Rio J.);23(4):1147-1167, 2013. 

Resumo(s): O artigo apresenta uma revisão da regulação do trabalho dos médicos de família no 

Brasil e em outros países, com o objetivo de discutir medidas recentes do Ministério da Saúde 

que flexibilizaram a carga horária de trabalho dos médicos na Estratégia Saúde da Família. A 

abordagem é feita a partir de uma revisão bibliográfica e da legislação brasileira sobre o tema, 

numa perspectiva comparada com experiências de outros países. A pesquisa revelou a existência 

de um padrão de baixa regulação estatal tanto do trabalho médico, quanto de sua formação no 

Brasil, especialmente no que diz respeito à medicina da família, quando comparada com 

experiências internacionais. Esta situação resulta numa baixa oferta de profissionais para a 

Estratégia Saúde da Família e contribuiu para a recente flexibilização da carga horária dos 

médicos e para a criação do Programa Mais Médicos pelo Ministério da Saúde. A opção pela 

flexibilização no lugar de maior regulação sobre a profissão pode afetar a integração das equipes 

de saúde da família, que constitui elemento central da estratégia e aparentemente contradiz a 

ênfase no papel prioritário da mesma reiteradamente declarada pelo ministério. (AU) - pt 

Nota Geral: Inclui bibliografia 

Descritores: Saúde Pública Médicos de Família/legislaçäo & jurisprudência Médicos de 

Família/organizaçäo & administraçäo Regulação e Fiscalização em Saúde Recursos Humanos 

em Saúde Políticas Públicas de Saúde Medicina de Família e Comunidade 

-Brasil 

Limites: História do Século 20 

Localização: BR1273.1 

Endereço Eletrônico: http://www.scielo.br/pdf/physis/v23n4/07.pdf - pt. 

 

 

Id: 33288 

Autor: Hochman, Gilberto; Faria, Carlos Aurélio Pimenta de. 

Título: Federalismo e políticas públicas no Brasil. 

Fonte: Rio de Janeiro; Fiocruz; 2013. 386 p. ^btab, ^bgraf. 

Descritores: Federalismo Políticas Públicas Constituição Política de Saúde Governo Local 

Política Social Descentralização 

-Brasil 

Localização: BR1273.1; 321.020981, H685f 

 

 

http://www.scielo.br/pdf/physis/v23n4/07.pdf


Id: 33289 

Autor: Hochman, Gilberto. 

Título: Saúde pública e federalismo: desafios da reforma sanitária na primeira república / 

Federalism and public health: challenges of health reform in the first republic 

Fonte: In: Hochman, Gilberto; Faria, Carlos Aurélio Pimenta de.Federalismo e políticas 

públicas no Brasil. Rio de Janeiro, Fiocruz, 2013. p.303-327, ^btab. 

Resumo(s): Revisita a política de saúde na Primeira República a partir do seu enquandramento 

pelo federalismo da Constituição de 1891. Busca explicar como foi possível uma reforma 

sanitária na direção da centralização da política de saúde nos anos 1920, em um ambiente 

institucional em que as regras do jogo garantiam a autonomia dos entes subnacionais e 

obstaculizavam intervenções do governo federal. Resultou dessa mudança um desenho de 

política pública que daria origem a políticas mais centralizadas no nível federal, que se 

expressariam ao longo das décadas seguintes. O autor argumenta que a natureza dos problemas 

sanitários impõe relações entre estados com desiguais capacidades políticas e econômicas e 

pode gerar diferentes respostas num contínuo que vai da autonomia à centralização, passando 

pela cooperação e coordenação. O autor toma o caso dos 'jogos federativos' entre São Paulo e os 

demais estados para mostrar a possibilidade de resultados que combinem os anseios paulistas de 

autonomia com os desejos de centralização dos demais entes federativos. (AU) - pt 

Descritores: Saúde Pública/história Política de Saúde Federalismo Política 

-Brasil 

Descritores Locais: Brasil República Reforma sanitária 

Localização: BR1273.1; 321.020981, H685f 

 

 

 

Id: 35287 

Autor: Kodama, Kaori. 

Título: Epidemias e tráfico: considerações sobre os discursos médicos e os debates na imprensa 

durante a epidemia de febre amarela (1849-1850) / Epidemics and traffic: considerações on 

medical discourses e os os na imprensa debates during a amarela febre epidemic (1849-1850) 

Fonte: In: Nascimento, Dilene Raimundo do; Franco, Sebastião Pimentel; Maciel, Ethel Leonor 

Noia.Uma história brasileira das doenças. Belo Horizonte, Fino traço, 2013. p.35-50. (História). 

Nota Geral: Bibliografia 

Descritores: Saúde Pública Surtos de Doenças Febre Amarela 

-Brasil 

Limites: História do Século 19 

Localização: BR1273.1; 616.09, N244h, v. 4 

 



Id: 36665 

Autor: Kropf, Simone Petraglia. 

Título: Um cientista em ação: Emmanuel Dias e a mobilização social em torno da Doença de 

Chagas no Brasil (décadas de 1940 e 1950) / A scientist in action: Emmanuel Dias and social 

mobilization around Chagas disease in Brazil (1940s and 1950s) 

Fonte: In: Carula, Karoline; Engel, magali Gouveia; Corrêa, Maria Letícia.Os intelectuais e a 

nação: educação, saúde e a construção de um Brasil moderno. Rio de Janeiro, Contra Capa, 

2013. p.269-309. 

Resumo(s): O objetivo deste texto é analisar a atuação de um grupo de pesquisadores do 

Instituto Oswaldo Cruz (IOC) envolvido com o estudo e o combate da tripanossomíase 

americana (mais conhecida como Doença de Chagas) nas décadas de 1940 e 1950, sob a 

liderança de Emmanuel Dias, discípulo de Carlos Chagas, que descreveu a doença em 1909. 

(AU) - pt 

Descritores: Médicos Prevenção de Doenças Transmissíveis Desenvolvimento Local Saúde 

Pública 

Localização: BR1273.1; 305.552, C329i 

 

 

Id: 33504 

Autor: Lima, Nísia Trindade. 

Título: Um sertão chamado Brasil. 

Fonte: São Paulo; Hucitec; 2013. 369 p. 

Resumo(s): Discute o sentido atribuído, no pensamento social brasileiro, à relaçäo entre litoral e 

interior, considerando as versöes que valorizaram negativamente os "sertöes" vistos como 

espaço da barbárie ou do atraso cultural, as que os idealizaram como lugar em que se 

desenvolveria a "autêntica nacionalidade", e as ambivalências em torno desta representaçäo 

geográfico/social. Demonstra que a grande presença do tema esteve associada a duas 

explicaçöes complementares: de um lado, à forma como os intelectuais perceberam os caminhos 

da modernidade na sociedade brasileira, particularmente no que se refere às distâncias sociais e 

culturais e, de outro, à inserçäo da intelligentsia brasileira nessa sociedade, e à forma como ela 

representou o seu lugar - o de "desterrados na própria terra - 

Descritores: Saúde Pública Ciências Sociais Higiene/história Expedições 

-Brasil 

Descritores Locais: Nacionalismo Movimento sanitarista 

Localização: BR1273.1; 300.981, L732se 

 

 

 

 



Id: 33280 

Autor: Nascimento, Dilene Raimundo do; Silva, Matheus Alves Duarte da. 

Título: “Não é meu intuito estabelecer polêmica”: a chegada da peste ao Brasil, análise de uma 

controvérsia, 1899 / “I do not wish to be controversial”: the arrival of the plague in Brazil; 

analysis of a controversy, 1899 

Fonte: Hist. ciênc. saúde-Manguinhos;20(supl):1271-1285, nov. 2013. 

Resumo(s): Analisa um debate trazido a público pelo Jornal do Commercio, entre agosto e 

setembro de 1899, envolvendo duas autoridades sanitárias, Nuno de Andrade, diretor-geral de 

Saúde Pública, e Jorge Pinto, diretor de Higiene e Assistência Pública do Estado do Rio de 

Janeiro. No cerne da questão as medidas tomadas pelo governo federal para evitar a chegada da 

peste bubônica ao Brasil, a partir de uma epidemia existente na cidade do Porto, Portugal. O 

referencial teórico para a análise foi a noção de campo de Pierre Bourdieu e os estudos sobre 

controvérsia científica de Bruno Latour. (AU) - pt 

Descritores: Surtos de Doenças/história Peste/história 

Peste/prevençäo & controle Saúde Pública/história 

-Brasil 

Localização: BR1273.1 

Endereço Eletrônico: http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v20s1/0104-5970-hcsm-20-s-1271.pdf - pt. 

 

 

 

Id: 35286 

Autor: Nascimento, Dilene Raimundo do^rorg; Franco, Sebastião Pimentel^rorg; Maciel, Ethel 

Leonor Noia^rorg. 

Título: Uma história brasileira das doenças / A Brazilian history of diseases.-v.4 

Fonte: Belo Horizonte; Fino traço; 2013. 253 p. (História). 

Resumo(s): Da mesma forma que nos volumes anteriores, aqui se reúne a contribuição de 

pesquisadores de universidades e centros de pesquisa de diferentes regiões do país. Alguns já 

conhecidos e reconhecidos na área acadêmica por suas publicações sobre temáticas relacionadas 

à saúde e às doenças, bem como de outros pesquisadores que iniciaram suas pesquisas nesse 

campo de investigação - a História das Doenças - mais recentemente. O século XIX é 

contemplado com a análise das condições de saúde dos escravos no Brasil, passando pelas 

epidemias de febre amarela, de varíola e de cólera, adentrando hospitais e iluminando os 

acalorados debates entre alopatas e homeopatas, quando da disseminação da homeopatia. As 

discussões das políticas públicas para a saúde no Brasil também são contempladas neste 

volume. Seja o processo político que resultou no SUS, sejam as políticas públicas voltadas para 

doenças específicas como a tuberculose e a lepra. As pandemias do século XX não poderiam 

faltar nas análises constantes neste livro, como a gripe espanhola, de 1918, na sua ocorrência na 

Bahia, e uma das mais marcantes do século XX, que o fechou e o ultrapassou - a AIDS. (AU) - 

pt 

http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v20s1/0104-5970-hcsm-20-s-1271.pdf


Descritores: Saúde Pública Doença História da Medicina 

-Brasil 

Descritores Locais: História das Doenças 

Localização: BR1273.1; 616.09, N244h, v. 4 

 

 

Id: 35296 

Autor: Nascimento, Dilene Raimundo do. 

Título: A tuberculose: alvo da filantropia, no início do século XX, no Rio de Janeiro / 

Tuberculosis: target of philanthropy, in the early twentieth century, in Rio de Janeiro 

Fonte: In: Nascimento, Dilene Raimundo do; Franco, Sebastião Pimentel; Maciel, Ethel Leonor 

Noia.Uma história brasileira das doenças. Belo Horizonte, Fino traço, 2013. p.205-218, ^btab. 

(História). 

Nota Geral: Bibliografia 

Descritores: Saúde Pública Tuberculose Instituições Filantrópicas de Saúde Caridade 

-Brasil 

Limites: História do Século 20 

Localização: BR1273.1; 616.09, N244h, v. 4 

Instituição como Tema: Liga Brasileira contra a Tuberculose 

 

 

Id: 35292 

Autor: Pimenta, Tânia Salgado. 

Título: Alopatia e homeopatia no Rio de Janeiro em meados do oitocentos / Allopathy and 

homeopathy in Rio de Janeiro in the mid-eight hundred 

Fonte: In: Nascimento, Dilene Raimundo do; Franco, Sebastião Pimentel; Maciel, Ethel Leonor 

Noia.Uma história brasileira das doenças. Belo Horizonte, Fino traço, 2013. p.129-142, ^bgraf. 

(História). 

Nota Geral: Bibliografia 

Descritores: Saúde Pública Alopatia Homeopatia 

-Brasil 

Limites: História do Século 19 

Localização: BR1273.1; 616.09, N244h, v. 4 

Região não DeCS: Rio de Janeiro 



Id: 31854 

Autor: Sanglard, Gisele^rorg; Araújo, Carlos Eduardo Moreira de^rorg; Siqueira, José 

Jorge^rorg. 

Título: História urbana: memória, cultura e sociedade. 

Fonte: Rio de Janeiro; FGV; 2013. 367 p. ^bil, ^btab. 

Resumo(s): Palco de conflitos de classe, festividades, trocas culturais, manifestações e 

lembranças, a cidade aqui discutida é o espaço de disputas e do cotidiano das sociedades. Este 

livro propõe uma leitura da cidade - e de sua história - a partir da análise múltipla da história 

social da cultura. Cultura urbana e política, religiosidade, relações de poder, história social do 

trabalho e identidade são alguns dos temas explorados por pesquisadores de diversas 

instituições de ensino e pesquisa do país, que têm em comum o compromisso com uma história 

plural. (AU) - 

Descritores: Sociologia Urbanização Cultura 

Limites: Humanos 

Descritores Locais: Memória Movimentos sociais 

Localização: BR1273.1; 301.36, S225h 

 

 

Id: 31855 

Autor: Sanglard, Gisele. 

Título: A sociedade civil e a construção de hospitais na cidade do Rio de Janeiro da Primeira 

República / Civil society and the construction of hospitals in the city of Rio de Janeiro of the 

First Republic 

Fonte: In: Sanglard, Gisele; Araújo, Carlos Eduardo Moreira de; Siqueira, José Jorge.História 

urbana: memória, cultura e sociedade. Rio de Janeiro, FGV, 2013. p.225-249, ^btab. 

Resumo(s): Tem como objetivo refletir as transformações ocorridas na cidade do Rio de Janeiro, 

levando em consideração a abertura de hospitais ao longo da Primeira República pela sociedade 

civil. (AU) - pt 

Descritores: História da Medicina Hospitais/história Sociologia Cultura 

-Brasil 

Descritores Locais: Transformações sociais Brasil República 

Localização: BR1273.1; 301.36, S225h 

Região não DeCS: Rio de Janeiro 

 

 

 



Id: 29887 

Autor: Silva, André Felipe Cândido da. 

Título: Um brasileiro no Reich de Guilherme II: Henrique da Rocha Lima, as relações Brasil-

Alemanha e o Instituto Oswaldo Cruz, 1901-1909 / A Brazilian in the Reich de Guilherme II: 

Henrique da Rocha Lima, Brazil-Germany relations and the Instituto Oswaldo Cruz, 1901-1909 

Fonte: Hist. ciênc. saúde-Manguinhos;20(1):93-117, Jan.-Mar. 2013. 

Resumo(s): Apresenta a trajetória do médico brasileiro Henrique da Rocha Lima, um dos 

primeiros a compor o grupo de jovens pesquisadores do Instituto Soroterápico de Manguinhos 

(Instituto Oswaldo Cruz). Examina sua primeira viagem à Alemanha, onde se especializou em 

microbiologia e anatomia patológica, configurando sua identidade profissional. As tensões e 

dilemas enfrentados por Rocha Lima permitem melhor compreender o que significava a 

dedicação à carreira científica no Brasil do início do século XX. Ademais, lançam luz sobre a 

importância das relações como mundo germânico para a medicina experimental que se instituía 

sob a liderança de Oswaldo Cruz. (AU) - pt 

Descritores: História da Medicina Medicina Baseada em Evidências/história Febre 

Amarela/prevençäo & controle 

-Brasil Alemanha 

Limites: História do Século 20 

Descritores Locais: Cientistas 

Localização: BR1273.1 

Endereço Eletrônico: http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v20n1/06.pdf - pt. 

Indivíduo como tema: Lima, Henrique da Rocha 

Instituição como Tema: Instituto Oswaldo Cruz 

 

 

Id: 31862 

Autor: Vital, André Vasques; Hochman, Gilberto. 

Título: Da malária e da 'corrupção': medicina e saberes locais no noroeste do Brasil (Comissão 

Rondon, 1907-1915) / On malaria and 'corruption': medicine and local knowledge in Northwest 

Brazil (The Rondon Commission, 1907-1915) 

Fonte: Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. Cienc. Hum;8(1):77-94, Jan.-Abr. 2013. 

Resumo(s): O artigo analisa o conhecimento médico produzido sobre a região norte de Mato 

Grosso pelos médicos da Comissão Construtora de Linhas Telegráficas de Mato Grosso ao 

Amazonas, conhecida como Comissão Rondon (1907-1915). No início do século XX, essa 

região era pouco conhecida em termos geográficos, antropológicos e, especialmente, 

epidemiológicos. Um dos objetivos da Comissão era explorar cientificamente os locais por onde 

o fio telegráfico passaria. Desse modo, a análise do papel do conhecimento das populações 

sobre as localidades visitadas no processo de produção de conhecimento médico serve de peça 

fundamental neste estudo. O argumento central deste artigo é que as relações mantidas entre 

médicos e habitantes locais produziram importantes e ricas descrições sobre aspectos 

http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v20n1/06.pdf


epidemiológicos e diversas crenças sobre saúde, doença e práticas de cura entre as populações 

do noroeste do país, que tiveram impacto nas ações médico-sanitárias da Comissão e nos 

serviços de montagem da infraestrutura do telégrafo por fio. (AU) - pt 

Descritores: História da Medicina Médicos/história Medicina Tropical Medicina 

Tradicional/história 

-Brasil 

Descritores Locais: Saber médico Comissão Rondon 

Localização: BR1273.1 

Endereço Eletrônico: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-

81222013000100005&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt - pt. 

Região não DeCS: Mato Grosso 
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