
Id: 15017  
Autor: Ribeiro, Maria Alice Rosa.  
Título: A cidade de São Paulo e a saúde pública (1554-1954) / The city of São Paulo 

and public health (1554-1954)  
Fonte: In: Porta, Paula.História da cidade de São Paulo. São Paulo, Paz e Terra, 

2004. p.307-349, ^bilus.  
Resumo(s): Narra as transformações na Cidade de São Paulo que formam o cenário onde 

se desenrolam as preocupações do poder público com a saúde. Um dos 
reflexos dessas transformações aparece nas medidas tomadas pela Câmara 
para proteger a população das doenças e dos perigos dos miasmas, das 
habitações insalubres, das imundícies jogadas à rua, das inundações dos rios, 
das águas paradas, dos depósitos de lixo e da proliferação de moscas. (AU) - 
pt  

Nota Formatada 
de Conteúdo: 

 
v.2 - A cidade no império 1823-1889  

Descritores: Saúde Pública/história 
Surtos de Doenças/história 
Perfis Sanitários/história 
Cidades/história 
Varíola 

 -Brasil 
 Reforma Urbana/história 
 Política de Saúde/história 
 Hanseníase/história 
 Sífilis/história 
 Tuberculose/história 

Descritores Locais: Brasil Império 
Localização: BR1273.1; 981.61, P839h, v.2  

Região não DeCS: São Paulo, SP 
 

 
 

Id: 15016  
Autor: Porta, Paula^rorg.  
Título: História da cidade de São Paulo / The history of the city of São Paulo.  
Fonte: São Paulo; Paz e Terra; 2004. 3 v. (1919 p.) p. ^bilus, ^btab.  

Nota Formatada 
de Conteúdo: 

 
v.1 - A cidade colonial 1554-1822. v.2 - A cidade no império 1823-1889. v.3 - A 
cidade na primeira metade do século XX 1890-1954  

Descritores: Cidades/história 

 -Brasil 

Limites: História do Século 16 
História do Século 17 
História do Século 18 
História do Século 19 
História do Século 20 

Localização: BR1273.1; 981.61, P839h  
Região não DeCS: São Paulo, SP 

 

 
 

Id: 12445  
Autor: Bastos, Sênia.  



Título: Coleção Papéis Avulsos: fontes de pesquisa para a história da saúde da cidade 
de São Paulo / The Separate Papers collection: sources for research on the 
history of health of the city of São Paulo  

Fonte: Boletim do Instituto de Saúde;Boletim do Instituto de Saúde;3838:16-19, abr. 
2006. , abr. 2006.  

Resumo(s): Apresenta a Coleção Papéis Avulsos que compreende a documentação 
recebida e expedida pela Câmara Municipal da cidade de São Paulo, referente 
ao período de 1800 a 1903, elegendo o ano de 1855, pelas medidas contra a 
propagação da epidemia de cólera na cidade de São Paulo, para exemplificar a 
riqueza da documentação.(AU) - Pt  

Descritores: Saúde Pública/história 
Documentação 
Pesquisa 
Cólera/história 

 -Brasil 
 História da Medicina 

Localização: BR1273.1  
Região não DeCS: SÃO PAULO, SP 

 

 
 

Id: 12443  
Autor: Ribeiro, Maria Alice Rosa.  
Título: Historiografia recente da História da Saúde Pública em São Paulo / Recent 

historiography on the History of Public Health in São Paulo  
Fonte: Boletim do Instituto de Saúde;38:4-11, abr. 2006.  

Resumo(s): Pretende realizar um balanço da produção historiográfica da história da saúde 
pública no estado de São Paulo. Trata-se de avaliar a historiografia acadêmica - 
livros, artigos, teses e dissertações -, produzida nos últimos anos, mais 
precisamente nas três últimas décadas, analisando as perspectivas temáticas 
empregadas e a utilização de fontes, os seus limites e lacunas.(AU) - Pt  

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

 -Brasil 

Localização: BR1273.1  
Região não DeCS: SÃO PAULO-ESTADO 

 

 
 

Id: 11642  
Autor: Ribeiro, Maria Alice Rosa.  
Título: História sem fim... Inventário da saúde pública: São Paulo - 1880-1930 / 

Endless history...A survey on public health: São Paulo - 1880-1930.  
Fonte: São Paulo; Unesp; 1993. 270 p.  

Descritores: SAUDE PUBLICA/historia 
POLITICA DE SAUDE/historia 

 -BRASIL 
 SURTOS DE DOENÇAS/historia 

Localização: BR67.1; UFRJ/PPGG; BR1273.1; 614.09, R485h  
Região não DeCS: São Paulo-SP 

 

 
 

Id: 9479  



Autor: Monteiro, Yara Nogueira.  
Título: Hanseníase: história e poder no Estado de Säo Paulo / Hansen´s disease: 

history and power in the state of Säo Paulo  
Fonte: Hansen. int;12(1):1-7, jun. 1978.  

Resumo(s): A hanseníase se constitui numa doença cujas características específicas a 
tornaram diferente das demais. O estigma que envolve contribuiu para que, 
através dos tempos, o "leproso" fosse identificado como sendo o portador do 
perigo e da morte, justificando a adoçäo de medidas discriminatórias. Ao se 
estudar a história da hanseníase no Estado de Säo Paulo, Brasil, verifica-se a 
repetiçäo dessa mesma postura, sendo que desde os tempos coloniais até o 
nosso século, observa-se a continuidade na adoçäo de medidas de 
segregaçäo, que variam no tempo, mas näo na intensidade. O aumento do 
índice de incidência da hanseníase em Säo Paulo, mesmo após o advento 
das sulfonas, nos obriga a repensar o fenômeno cuja explicaçäo extrapola o 
campo estritamente biológico, apontando para a necessidade de uma melhor 
análise histórica e social da doença. (AU) - En  

Nota Interna: A Biblioteca näo dispõe do fascículo de periódico, apenas deste artigo  
Descritores: Hanseníase/história 

 -Brasil 
 Saúde Pública/história 
 História da Medicina 

Descritores Locais: HISTÓRIA DAS DOENÇAS 
 REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA DOENÇA 

Localização: BR1273.1; F1356, 2 ex  
Região não DeCS: SÃO PAULO, SP 

 

 
 

Id: 9395  
Autor: Teixeira, Luiz Antonio.  
Título: O combate à raiva em Säo Paulo na primeira metade do século XX / The 

control of rabies in Säo Paulo in the first half of the XXth century  
Fonte: In: Nascimento, Dilene Raimundo do; Carvalho, Diana Maul de.Uma história 

brasileira das doenças. Brasília, Paralelo 15, 2004. p.194-210.  
Resumo(s): Produto preliminar de um projeto mais amplo que pretende analisar o combate 

à raiva no estado de Säo Paulo durante todo o século XX. No momento se 
restringe à primeira metade do século XX.(AU) - Pt  

Descritores: Raiva/história 
Raiva/prevençäo & controle 
Política de Saúde /história 
Saúde Pública/história 

 -Brasil 
 Vacinas Anti-Rábicas 

Descritores Locais: HISTÓRIA DAS DOENÇAS 
Localização: BR1273.1; 616.09, N244h  

Região não DeCS: SÃO PAULO, ESTADO 
 

 
 

Id: 9179  
Autor: Almeida, Marta de.  
Título: Tempo de laboratórios, mosquitos e seres invisíveis: as experiências sobre 

a febre amarela em Säo Paulo / Time of laboratories, mosquitoes and 
invisible beings: experiences with yellow fever in Säo Paulo  



Fonte: In: Chalhoub, Sidney; Marques, Vera Regina Belträo; Sampaio, Gabriela 
dos Reis; Galväo Sobrinho, Carlos Roberto.Artes e ofícios de curar no 
Brasil: capítulos de história social. Campinas, Unicamp, 2003. . (Coleçäo 
Várias Histórias, 15).  

Resumo(s): Destaca os desdobramentos que tiveram as experiências médicas sobre a 
febre amarela ocorridas no Hospital de Isolamento da cidade de Säo Paulo, 
entre os anos de 1902 e 1903, concebendo as açöes científicas aí 
envolvidas enquanto açöes humanas imersas num processo conflituoso de 
construçäo dos saberes. Essas experiências visavam demonstrar que a 
febre amarela era transmitida por um tipo de mosquito e näo por contágio. 
(AU) - Pt  

Descritores: FEBRE AMARELA/história 
CULICIDAE 
MICROBIOLOGIA/história 
SAUDE PUBLICA/história 

 -BRASIL 

Localização: BR1273.1; 610.981, C436a  
Indivíduo como tema: Cruz, Oswaldo 

Região não DeCS: SAO PAULO-SP; RIO DE JANEIRO-RJ 
 

 
 

Id: 9148  
Autor: Mascarenhas, Rodolfo dos Santos.  
Título: História da saúde pública no Estado de Säo Paulo / The history of public health 

in the state of Säo Paulo, Brazil  
Fonte: Revista de Saúde Pública;7(4); 433-46, dez. 1973. graf  

Resumo(s): Apresenta a evoluçäo dos serviços estaduais de saúde pública em Säo Paulo, 
desde os primórdios do regime republicano.(AU) - Pt  

Descritores: SAUDE PUBLICA/história 
CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS/história 
SERVIÇOS DE SAUDE/história 

 -BRASIL 

Localização: BR1273.1; F2544  
Região não DeCS: SAO PAULO-ESTADO 

 

 
 

Id: 8812  
Autor: Silva, Márcia Regina Barros da.  
Título: Escola Paulista de Medicina: expansäo e descentralizaçäo da medicina em 

Säo Paulo nos anos 30 / Escola Paulista de Medicina: development and 
decentralization of Medicine in Säo Paulo during the 30's  

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

Resumo(s): Reflete as especificidades da educaçäo médica produzida no Estado de Säo 
Paulo, por uma instituiçäo como a Escola Paulista de Medicina (EPM) em 
relaçäo ao quadro geral da formaçäo médica nos anos 30, período da 
fundaçäo desta instituiçäo. (AU) - Pt  

Descritores: HISTORIA DA MEDICINA 
EDUCAÇAO MÉDICA/história 

 -BRASIL 

Descritores Locais: ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 



Localização: BR1273.1; 509, S678a  
Região não DeCS: SAO PAULO-ESTADO 

 

 
 

Id: 8809  
Autor: Figueirôa, Silvia F. de M.; Lopes, Maria Margaret.  
Título: A difusäo da ciência e da tecnologia através da imprensa e dos periódicos 

especializados (Säo Paulo, 1890-1930) / The diffusion of Science and 
Technology through the press and specialized periodicals  

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

Descritores: CIENCIA/história 
TECNOLOGIA/história 
DIFUSAO DE TECNOLOGIA 

 -BRASIL 

Descritores Locais: DIVULGAÇAO CIENTIFICA 
Localização: BR1273.1; 509, S678a  

Região não DeCS: SAO PAULO-SP 
 

 
 

Id: 8734  
Autor: Almeida, Marta.  
Título: O Serviço Sanitário de Säo Paulo, a saúde pública e a microbiologia / The 

Serviço Sanitário de Säo Paulo, public health and microbiology  
Fonte: In: Dantes, Maria Amélia M.Espaços da ciência no Brasil: 1800-1930. Rio de 

Janeiro, FIOCRUZ, 2001. , ilus.  
Resumo(s): O objetivo é caracterizar o processo pelo qual a concepçäo microbiológica de 

saúde pública se implantou na sociedade paulista do final do século XIX. Para 
tal, parte da consideraçäo de que este processo, como todo processo de 
implantaçäo de novas concepçöes científicas, foi resultado da açäo de fatores 
sociais e de fatores internos à prática científica. Trata, inicialmente, das açöes 
imperiais relativas à saúde pública, para depois considerar a implantaçäo e a 
atuaçäo do Serviço Sanitário de Säo Paulo e, em particular, de seu Instituto 
Bacteriológico. Analisa, também, a imagem que os bacteriologistas faziam do 
serviço e a imagem veiculada em um jornal republicano da época.(AU) - Pt  

Descritores: SAUDE PUBLICA/história 
SERVIÇOS DE SAUDE/história 
MICROBIOLOGIA/história 

 -BRASIL 
 HISTORIA DA MEDICINA 

Descritores Locais: SERVIÇO SANITARIO DE SAO PAULO 
 INSTITUTO ADOLFO LUTZ 

Localização: BR1273.1; 509.81, D193e  
Região não DeCS: SAO PAULO-SP 

 

 
 

Id: 8685  
Autor: Petitjean, Patrick.  
Título: Le Groupement des Universités et Grandes Ecoles de France pour les relations 

avec l'Amérique Latine et la création d'Instituts à Rio, Säo Paulo et Buenos 
Aires (1907/1940) / The Groupement des Universités et Grandes Ecoles de 



France for the relations with Latin America, and the creation of Institutes in Rio, 
Säo Paulo and Buenos Aires (1907-1940)  

Fonte: In: D'Ambrosio, Ubiratan.Anais do 2º Congresso Latino-Americana de História 
da Ciência e da Tecnologia. Säo Paulo, Nova Stella, 1989. .  

Conferência: Apresentado em: II Congresso Latino-Americano de História da Ciência e 
Tecnologia, Säo Paulo, jun. 30-jul. 4 1988.  

Resumo(s): Apresenta inicialmente as origens do Groupement des Universités et Grandes 
Écoles de France, suas realizaçöes antes de 1914, durante a Guerra de 
1914/1918 e no período entre-guerras. Aborda, em seguida, a criaçäo do 
Institut de l'Université de Paris em Buenos Airese de institutos no Brasil. Conclui 
com um balanço comparativo entre Brasil e Argentina, apontando as diferenças 
existentes entre os Institutos do Rio e os de Buenos Aires, e descrevendo os 
contextos locais responsáveis por essas diferenças.(MAM) - Pt  

Descritores: COOPERAÇAO INTERNACIONAL/história 
CIENCIA/história 
EDUCAÇAO SUPERIOR 
CULTURA 

 -FRANÇA 
 BRASIL 
 ARGENTINA 
 AMÉRICA LATINA 

Localização: BR1273.1; 609, D156a  
Região não DeCS: RIO DE JANEIRO-RJ; SAO PAULO-SP; BUENOS AIRES 

 

 
 

Id: 8612  
Autor: Sant'Anna, Denise Bernuzzi de.  
Título: História do conforto na cidade de Säo Paulo / The history of comfort in Säo 

Paulo  
Fonte: Anos 90: Revista do Programa de Pós-Graduaçäo em História;14; 162-83, dez. 

2000.  
Resumo(s): Resume a primeira parte de uma pesquisa desenvolvida sobre a emergência do 

conforto na cidade de Säo Paulo entre 1870 e 1950. Ao longo desses anos, os 
significados do conforto nem sempre permaneceram os mesmos e seus usos 
foram tanto relacionados ao luxo de uma minoria abastada quanto 
comprometidos com as reivindicaçöes populares de salubridade urbana e bem-
estar. A lista de produtos relacionados ao conforto é longa e diversificada, 
mostrando que sua história é intimamente comprometida com mudanças 
ocorridas nas maneiras de morar, de conceber o espaço urbano e, também, de 
relacionar-se com objetos técnicos. Um dos aspectos da investigaçäo está na 
ambiguidade característica do objeto estudado: várias vezes o conforto 
mostrou-se incipiente ou uma excentricidade reservada a poucos; mas, ao 
mesmo tempo, tornou-se uma referência cada vez mais assídua e natural na 
imprensa, especialmente na publicidade de diferentes produtos 
industrializados.(AU) - Pt  

Descritores: BEM-ESTAR DA POPULAÇAO 
SAUDE URBANA/história 
HIGIENE/história 
SAUDE PUBLICA/história 

 -BRASIL 
 SANEAMENTO URBANO 

Localização: BR1273.1  
Região não DeCS: SAO PAULO-SP 

 

 
 



Id: 8569  
Autor: Mott, Maria Lúcia.  
Título: Revendo a história da enfermagem em Säo Paulo (1890-1920) / Nursing history 

in Säo Paulo, Brazil, revisited  
Fonte: Cadernos Pagu;13; 327-55, 1999.  

Resumo(s): Analisa as influências, os marcos e as crenças que ajudaram a construir o perfil 
que a enfermagem adquiriu ao longo do século XX. Discute uma afirmaçäo 
recorrente na bibliografia sobre a História da Enfermagem no Brasil, de que 
esta seria uma profissäo feminina "desde sempre", dado o cuidar (da família, 
dos doentes, das crianças, etc.) ser um papel desempenhado tradicionalmente 
pelas mulheres, uma extensäo das atividades domésticas. A pesquisa com 
diferentes tipos de documentos em arquivos paulistas indica, no entanto, que 
até o final do século XIX, a enfermagem era uma profissäo exercida por 
homens e mulheres. A mudança do perfil profissional se dá na virada do século, 
num momento histórico preciso, com o advento da "enfermagem moderna", 
profissional, quando começam a ser criados os primeiros cursos de 
enfermagem em Säo Paulo. (AU) - Pt  

Nota Interna: Título do volume "Gênero em geraçöes", organizado por Guita Grin Debert  
Descritores: HISTORIA DA ENFERMAGEM 

EDUCAÇAO EM ENFERMAGEM/história 

 -BRASIL 
 SAUDE PUBLICA/história 

Localização: BR1273.1  
Região não DeCS: SAO PAULO-SP 

 

 
 

Id: 8558  
Autor: Freitas, Divaldo Gaspar de.  
Título: O curso de cirurgia no Hospital Militar da cidade de Säo Paulo / The surgery 

course at the Hospital Militar in Säo Paulo  
Fonte: In: Congresso Brasileiro de História da Medicina Militar.Anais do I Congresso 

Brasileiro de História da Medicina Militar. Rio de Janeiro, Departamento de 
Documentaçäo e História da Medicina Militar da ABMM, 1972. .  

Conferência: Apresentado em: I Congresso Brasileiro de História da Medicina Militar, Rio de 
Janeiro, 16-21 abr. 1972.  

Resumo(s): Apresenta alguns traços biográficos dos nove profissionais da Medicina cujos 
nomes estäo arrolados no "Termo" de março de 1804, relativo aos exames da 
"Aula de Cirurgia", de Säo Paulo, "aula" que constitui o primeiro curso médico 
oficial ministrado no Brasil, de acordo com documentaçäo divulgada.(AU) - Pt  

Descritores: EDUCAÇAO MÉDICA/história 
CIRURGIA/educaçäo 
MEDICINA MILITAR/história 

 -BRASIL 
 HISTORIA DA MEDICINA 
 HOSPITAIS MILITARES 

Localização: BR1273.1; 616.98023, C749a  
Região não DeCS: SAO PAULO -SP 

 

 
 

Id: 8230  
Autor: Teixeira, Luiz Antonio.  
Título: Apontamentos sobre a história do Instituto Pasteur de Säo Paulo / Notes on 

the history of the Instituto Pasteur de Säo Paulo  



Fonte: In: Goldfarb, Jose Luiz.SBHC 10 anos: anais do IV Seminario Nacional de 
Historia da Ciencia e da Tecnologia. s.l, FAPEMIG, 1993. .  

Resumo(s): Descreve a trajetória do Instituto Pasteur desde sua criaçäo, destacando 
atividades tais como produçäo de vacinas, soros, ensino e pesquisas na área 
de saúde pública.(AMN) - Pt  

Descritores: SAUDE PUBLICA/história 
ACADEMIAS E INSTITUTOS/história 

 -VACINAS 
 BRASIL 
 SOROS IMUNES 
 EDUCAÇAO MÉDICA 

Descritores Locais: INSTITUTO PASTEUR DE SÄO PAULO 
Localização: BR1273.1; 509, G567s  

Região não DeCS: SAO PAULO-SP 
 

 
 

Id: 8034  
Autor: Teixeira, Luiz Antonio.  
Título: O Instituto Pasteur de Säo Paulo: uma contribuiçäo à história das instituiçöes 

biomédicas no Brasil / Säo Paulo's Pasteur Institute: a contribution for the 
history of Brazilian biomedical institutions  

Fonte: Physis : Revista de Saúde Coletiva;3(1); 147-180, 1993.  
Resumo(s): Analisa a trajetória do Instituto Pasteur de Säo Paulo, instituiçäo científica 

filantrópica, criada em 1903 por médicos paulistas, nos moldes do Instituto 
Pasteur de Paris. Aborda a história científica e administrativa dessa instituiçäo 
no contexto do desenvolvimento dos institutos bacteriológicos oficiais 
fundados na capital paulista a partir da última década do século passado. 
Devido à semelhança entre o instituto paulista e o Instituto Pasteur de Paris, 
procura fazer um contraponto entre o modelo organizacional dessas duas 
instituiçöes, tentando depreender daí as possibilidades e as limitaçöes 
advindas da tentativa de recriaçäo de um modelo institucional numa formaçäo 
social diferenciada da que a originou.(AU) - Pt  

Descritores: POLITICA DE SAUDE/história 
SAUDE PUBLICA/história 
ACADEMIAS E INSTITUTOS/história 
VACINA ANTI-RABICA 

 -BRASIL 
 PESQUISA/história 
 ACADEMIAS E INSTITUTOS/organizaçäo & administraçäo 

Descritores Locais: INSTITUTO PASTEUR DE SÄO PAULO 
Localização: BR1273.1  

Região não DeCS: SÄO PAULO 
 

 
 

Id: 8012  
Autor: Ribeiro, Maria Alice Rosa.  
Título: Liçöes para a História das Ciências no Brasil: Instituto Pasteur de Säo Paulo / 

Lessons for the History of Science in Brazil: Säo Paulo's Pasteur Institute  
Fonte: História, Ciências, Saúde: Manguinhos;3(3); 467-84, nov.1996-fev.1997.  

Resumo(s): Mostra a importância e o papel do Instituto Pasteur de Säo Paulo (1903-16) no 
desenvolvimento da ciência microbiológica no Brasil e no surgimento da 
indústria farmacêutica de capital nacional.(AU) - Pt  



Descritores: MICROBIOLOGIA/história 
ACADEMIAS E INSTITUTOS/história 

 -INDUSTRIA FARMACEUTICA 
 SAUDE PUBLICA/história 
 BRASIL 
 CIENCIA/história 

Localização: BR1273.1  
Região não DeCS: SÄO PAULO 

 

 
 

Id: 6571  
Autor: Guerra, Maria Aparecida Telles.  
Título: Política de controle da Aids da Secretaria de Estado da Saúde de Säo 

Paulo, no período 1983-1992: a história contada por seus agentes / Policy 
for AIDS control of the Secretaria de Estado da Saúde de Säo Paulo, from 
1983 to 1992: the history told by its agents.  

Fonte: Säo Paulo; s.n; 1993. 280 p. graf.  
Trabalho Acadêmico: Apresentada a Universidade de Säo Paulo. Faculdade de Medicina para 

obtenção do grau de Mestre.  
Resumo(s): Relata a historiografia das propostas de açäo da Secretaria de Estado da 

Saúde de Säo Paulo (SESSP), no período 1983-1992, em resposta às 
necessidades de atençäo à saúde, expressas pela populaçäo, em 
decorrência do aparecimento da AIDS. Tem como objetivo apresentar as 
intencionalidades técnico-políticas desta instituiçäo, em termos de uma 
política sanitária, no seu enfrentamento dessa questäo. Näo tem como 
objetivo analisar, neste momento, as práticas efetivamente operadas pela 
SESSP. (AU) - Pt  

Descritores: Saúde Pública/história 
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida/prevençäo & controle 

 -Brasil 
 Política de Saúde/tendências 

Descritores Locais: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 
Localização: BR1273.1; 614.440981, G934p  

Região não DeCS: São Paulo-Estado 
 

 
 

Id: 5410  
Autor: Secretaria de Estado da Cultura.  
Título: Documentos interessantes para a história e costumes de Säo Paulo.-v.93  
Fonte: Säo Paulo; Divisäo de Arquivo do Estado; 1980. 136 p.  

Nota Interna: Inclui índice  
Descritores: HISTORIA 

 -BRASIL 

Descritores Locais: SAO PAULO 
 DOCUMENTOS 

Localização: BR1273.1; 981, S446d  
Região não DeCS: SAO PAULO 

 

 
 

Id: 4318  
Autor: Bruno, Ernani Silva.  



Título: História e tradiçöes da cidade de Säo Paulo.  
Fonte: Rio de Janeiro; José Olympio; 1953. 3V.[2873] p. ilus.  

Nota Interna: Prefácio de Gilberto Freyre; bicos-de-pena de Clovis Graciano; desenhos em 
cores de Candido Portinari. Pertence à Coleção Lourival Ribeiro  

Nota Formatada 
de Conteúdo: 

 
v.1. (80) Arraial de Sertanistas (1554-1828) - v.2. (80-A) Burgo de estudantes 
(1828-1872) - v.3. (80-B)Metropole do café (1872-1918). São Paulo de agora 
(1918-1953)  

Descritores: HISTORIA 
CIDADES/história 

 -BRASIL 

Localização: BR1273.1; 981, B898h, Col.L.R  
Região não DeCS: SÄO PAULO 

 

 
 

Id: 3766  
Autor: Cytrynowicz, Roney^rorg.  
Título: UNIBES 85 anos: uma história do trabalho social da comunidade judaica em 

Säo Paulo, 1915-2000 / UNIBES 85 years: a history of social work of the 
Jewish community in Säo Paulo, 1915-2000.  

Fonte: Säo Paulo; Narrativa Um; 2000. 178 p.  
Resumo(s): Trata da fundaçäo da Uniäo Brasileiro-Israelita de Bem-Estar Social - UNIBES, 

resultado da unificaçäo, em 1976, de três entidades com uma longa tradiçäo e 
trajetória de trabalho assistencial, associado aos imigrantes e à própria 
formaçäo da comunidade judaica paulista entre os anos 1910 e 1920: Ezra, 
Ofidas e Policlínica Linath Hatzedek. Estas entidades estabeleceram uma 
marca própria de trabalho, um perfil de atendimento e diferentes grupos de 
diretorias e ativistas que marcaram época na história da comunidade judaica 
paulista.(MAM) - Pt  

Descritores: Serviço Social/história 
Judeus/história 

 -Brasil 
 Seguridade Social 
 Saúde Pública/história 

Descritores Locais: União Brasileiro - Israelita do Bem-Estar Social 
Localização: BR1273.1; 361.933, C996u  

Região não DeCS: São Paulo-SP 
 

 
 

Id: 2981  
Autor: Ribeiro, Maria Alice Rosa.  
Título: História, ciência, tecnologia: 70 anos do Instituto Biológico de Säo Paulo na 

defesa da agricultura 1927-1997.  
Fonte: Rio de Janeiro; s.n; 1997. 284 p. ilus.  

Descritores: ACADEMIAS E INSTITUTOS/história 
AGRICULTURA/história 

 -BRASIL 

Descritores Locais: INSTITUTO BIOLOGICO DE SAO PAULO 
Localização: BR1273.1; 506.09, R485h  

Região não DeCS: Säo Paulo 
 

 



 
Id: 619  

Autor: Ribeiro, Maria Alice Rosa.  
Título: História sem fim... Um inventário da Saúde Pública: São Paulo - 1880-1930 / 

Endless history... A survey on Public Health: São Paulo - 1880-1930.  
Fonte: São Paulo; s.n; 1991. 340 p. tab.  

Trabalho Acadêmico: Apresentada a Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Economia 
para obtenção do grau de Doutor.  

Resumo(s): Com o crescimento desordenado da cidade de Säo Paulo, os problemas 
sanitários e de saúde pública avolumaram-se. As condiçöes de saúde 
acompanharam esse processo. Uma política de saúde pública exigiu, dentre 
outras coisas, a definiçäo de práticas sanitárias que respondesse aos 
problemas decorrentes daquele processo e o influenciasse. Nesse terreno o 
estudo se movimenta, procurando explicitar as relaçöes entre crescimento, 
distribuiçäo da populaçäo, movimentos do mercado de trabalho, processo 
de urbanizaçäo, diversificaçäo das atividades econômicas e problemas e 
políticas de saúde pública.(AU) - Pt  

Descritores: Saúde Pública/história 
Política de Saúde/história 

 -Brasil 
 Surtos de Doenças/história 

Localização: BR1273.1; T614.09, R485h  
Região não DeCS: São Paulo 

 

 
 

Id: 36314  
Autor: Paula, Silvia Helena Bastos.  
Título: Memórias e história da atenção básica do Estado de São Paulo.  
Fonte: São Paulo; Instituto de Saúde; 2015. 270 p. (Temas em Saúde Coletiva, 17).  

Resumo(s): Acho oportuno reconhecer essa iniciativa do Instituto de Saúde da Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo, porque todos os que têm experiência mais 
prolongada pela vida a fora, nosso caso, até mesmo de décadas, num esforço 
para formular e executar políticas públicas, aprendemos a valorizar a 
recuperação de etapas passadas do processo histórico que gera as etapas 
atuais. O estudo da memória e de busca de dados e informações que a 
recuperem tem significação não somente de erudição, de conhecimento do 
arsenal intelectual da sociedade, que por si só já o justificaria, mas vou à frente. 
Esses estudos são a base do conhecimento e de uma tomada de consciência 
do que é o processo social, do que é a transformação social. Então, essa 
memória de décadas passadas até a atual, por exemplo, tem importância 
imprescindível para dar mais segurança às pessoas que se engajam no 
desenvolvimento de políticas públicas para que tenham confiança no processo 
que estão vivendo, em que momento do processo social estão se encaixando, 
não só as pessoas físicas, mas as instituições, os agentes sociais e 
institucionais, na conjuntura, e de que modo que estamos contribuindo para as 
transformações de futuras conjunturas. Então, a memória histórica que faz 
parte dessa pesquisa, é uma contribuição para o próprio futuro, no caso aqui, 
da política pública de saúde. Eu louvo a iniciativa.(AU) - pt  

Descritores: Memória 
Saúde Pública 
Atenção Primária à Saúde 

 -Brasil 

Localização: BR1273.1; 153.12, P324m  
Região não DeCS: São Paulo 

 



 
 

Id: 36153  
Autor: Campos, Ernesto de Souza.  
Título: História da Universidade de São Paulo.  
Fonte: São Paulo; EDUSP; 2004. 582 p. ^bil.  

Nota Interna: Pertence à Coleção Darcy Fontoura de Almeida  
Nota de Versão 

Original: 
 
Data da edição original: 1954  

Descritores: Universidades/história 
Academias e Institutos 

 -Brasil 

Localização: BR1273.1; 378.8161, C198h  
Instituição como Tema: Universidade de São Paulo 

 

 
 

Id: 35317  
Autor: Silva, Márcia Regina Barros da.  
Título: O laboratório e a República: saúde pública, ensino médico e produção de 

conhecimento em São Paulo (1891-1933) / The laboratory and the 
Republic: public health, medical education and knowledge production in 
São Paulo (1891-1933).  

Fonte: Rio de Janeiro; Fiocruz; 2014. 300 p. ^btab.  
Resumo(s): O laboratório e a República: saúde pública, ensino médico e produção de 

conhecimento em São Paulo (1891-1933) focaliza um tema que tem 
instigado os historiadores: a criação tardia de uma escola de medicina no 
estado. Na tentativa de compreender essa questão, a autora defende que 
em primeiro lugar o historiador deva partir de um preceito metodológico: a 
indissociabilidade entre mundo científico - com seus princípios e práticas - 
e sociedade. Sua proposta, assim, é acompanhar como foram se 
transformando as relações entre medicina, saúde e sociedade em São 
Paulo no período que vai de 1891, data da primeira lei estadual que 
estabelecia a criação de uma escola de medicina no estado, passando 
por 1931, quando a Faculdade de Medicina e Cirurgia estatal começou a 
funcionar, até 1933, véspera da sua incorporação à Universidade de São 
Paulo. A autora utiliza ampla documentação primária - relatórios 
governamentais e institucionais, periódicos médicos, legislação, anais do 
Legislativo paulista - e analisa diversos temas que estiveram na agenda 
de médicos e políticos paulistas das primeiras décadas do período 
republicano: ações sanitárias de combate a epidemias; projetos para a 
modernização do atendimento médico, em especial na Santa Casa de 
Misericórdia; criação e implementação de associações profissionais como 
a Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo; e ainda, 
implementação de novos espaços de produção e difusão de 
conhecimentos,como periódicos e congressos. (AU) - pt  

Nota Geral: Bibliografia  
Descritores: Saúde Pública/história 

Educação Médica 
Escolas Médicas 

 -Brasil 

Limites: História do Século 20 
Localização: BR1273.1; 610.981, S586l  

Região não DeCS: São Paulo 



Instituição como Tema: Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo 
 

 
 

Id: 30404  
Autor: Veltman, Henrique.  
Título: A história dos judeus em São Paulo.  
Fonte: Rio de Janeiro; Expressão e Cultura; 1996. 142 p.  

Descritores: História 
Judeus 
Cultura 

 -Brasil 

Localização: BR1273.1; 981.61, V445h  
Região não DeCS: São Paulo 

 

 
 

Id: 30379  
Autor: Dantes, Maria Amélia Mascarenhas^rorg; Silva, Márcia Regina Barros 

da^rorg.  
Título: Arnaldo Vieira de Carvalho e a história da medicina paulista (1867-1920) / 

Arnaldo Vieira de Carvalho and the history of medicine in São Paulo (1867-
1920).  

Fonte: Rio de Janeiro; Fundação Miguel de Cervantes; [2012]. 358 p. ^bilus. 
(Memória do Saber).  

Resumo(s): O livro faz parte de uma coletânea de estudos sobre Arnaldo Vieira de 
Carvalho, fundador e patrono da Faculdade de Medicina da USP. Trata sua 
trajetória e contribuições às ciências e práticas médicas. (AU) - pt  

Descritores: História da Medicina 
Médicos/história 
Educação Médica/história 
Escolas Médicas/história 
Saúde Pública/história 

 -Brasil 

Descritores Locais: Prática médica 
Localização: BR1273.1; 610.98161, D192a  

Indivíduo como tema: Carvalho, Arnaldo Vieira de 
Região não DeCS: São Paulo 

 

 
 

Id: 26095  
Autor: Rodrigues, Jaime.  
Título: Alimentação, vida material e privacidade: uma história social de trabalhadores 

em São Paulo nas décadas de 1920 a 1960 / Food, material life and privacy: a 
social history of workers in São Paulo in the decades of 1920 to 1960.  

Fonte: São Paulo; Alameda; 2011. 233 p. ^bilus, ^btab.  
Resumo(s): A alimentação popular é o assunto inicial da pesquisa do autor, que se 

debruçou sobre as cadernetas e relatórios elaborados pelos pesquisadores do 
governo sobre os padrões de vida dos paulistanos. E, o que deveriam ser 
relatórios secos, técnicos e repletos de números, mostraram-se um conjunto de 
comentários subjetivos sobre a maneira como os trabalhadores viviam e 
comiam, como eram suas casas, suas relações familiares e de vizinhança. Os 
registros revelam o começo de uma era em que a indústria alimentar começava 
a se misturar com as políticas governamentais e ganhava as páginas das 



revistas e jornais, o rádio e a nascente televisão em propagandas e publicidade. 
(AU) - pt  

Descritores: Hábitos Alimentares 
História 
Políticas Públicas 
Alimentação 
Saúde Pública/história 
Trabalhadores 
Família 
Condições Sociais 
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Nutrição em Saúde Pública 

 -Brasil 

Limites: História do Século 20 
Localização: BR1273.1; 394.1, R696a  

Região não DeCS: São Paulo 
 

 
 

Id: 25262  
Autor: Cytrynowicz, Roney.  
Título: Paralelos: 95 anos de Unibes contados através da história de São Paulo / 

Parallels: 95 years of Unibes through the history of São Paulo.  
Fonte: São Paulo; Narrativa Um; 2011. 139 p. ^bilus.  

Resumo(s): O livro faz um paralelo entre a cidade de São Paulo e fotos, histórias, 
depoimentos e informações sobre esta instituição sólida, antiga e atuante 
na coletividade judaica. São relatos e imagens que mostram como uma 
pequena entidade, fundada em 1915 para dar apoio aos imigrantes que 
se estabeleciam no Brasil, conseguiu crescer com tanta estrutura e 
eficiência. (AU) - pt  

Descritores: Organizações sem Fins Lucrativos/história 
Judaísmo/história 
Judeus/história 
Emigrantes e Imigrantes/história 
Desenvolvimento Institucional/história 
Serviço Social 

 -Brasil 

Tipo de publicação: Artigo Histórico 
Localização: BR1273.1; 296, C997p  

Região não DeCS: São Paulo 
Instituição como Tema: União Brasileiro Israelita do Bem-Estar Social (UNIBES) 

 

 
 

Id: 22952  
Autor: Prado, Paulo.  
Título: Paulistica: história de São Paulo.  
Fonte: Rio de Janeiro; Ariel; 1934. 235 p.  

Nota Interna: Pertence à Coleção Lourival Ribeiro  
Descritores: História 

Literatura 

 -Brasil 

Localização: BR1273.1; 981.61, P896p  
Região não DeCS: São Paulo 

 



 
 

Id: 21439  
Autor: Silva, Márcia Regina Barros da.  
Título: Periódicos médicos em São Paulo entre 1889 e 1950 / Medicals periodicals in 

São Paulo between 1889 and 1950  
Fonte: In: Monteiro, Yara Nogueira.História da saúde: olhares e veredas. São Paulo, 

Instituto de Saúde, 2010. p.277-298, ^bilus, ^btab.  
Resumo(s): O objetivo deste texto é mostrar possíveis conexões entre o material 

'desatualizado' existente em algumas bibliotecas e a memória científica 
nacional. A proposta é tanto reforçar a ideia de que as biliotecas sirvam 
claramente como locais de informação para a História das Ciências quanto 
forneçam dados que possam auxiliar em estudos sobre a própria História do 
Brasil. A intenção não é criar novos critérios de organização de descarte de 
material, principalmente para a bibliotecas acadêmicas especializadas, mas 
sim pleitear que a própria ideia de descarte seja reconstruída. Se for possível 
imaginar guardar tudo, conservar e acondicionar todo o material que passa 
por uma biblioteca, é necessário, contudo, 'estranhar' as regras tidas como 
naturais para decretar o fim de um acervo. Um acervo 'pouco lido' pelo seu 
conteúdo informacional pode ser paradigmático para outras áreas, para outros 
leitores, revelando novos e variados significados. Pode exprimir uma 
alternativas possível de fonte de estudo, deconsiderada em outra época. Pode 
traduzir o acesso a uma realidade desaparecida. Pode ter inúmeros sentidos 
para perguntas que a pesquisa histórica ainda está por fazer. Com o propósito 
de sublinhar outras perspectivas e fornecer um ponto de partida efetivo para a 
discussão, passa-se a descrever a configuração de dois acervos de áreas 
médicas, composto por periódicos criados em São Paulo entre os anos de 
1889 e 1950, em uma das áreas científicas de melhor organização, 
catalogação, sistema de buscas e bases de dados existentes: a área da 
Saúde. (AU) - pt  

Nota Geral: Inclui referências bibliográficas  
Descritores: História da Medicina 

Publicações Periódicas como Assunto/história 
Bibliotecas 

 -Brasil 

Tipo de publicação: Artigo Histórico 
Localização: BR1273.1; 614, M775h  

Região não DeCS: São Paulo 
 

 
 

Id: 21433  
Autor: Faria, Lina; Castro-Santos, Luiz Antonio de.  
Título: Os primeiros tempos do ensino da saúde pública em São Paulo na 

memória de contemporâneos / The beginnings of public health education 
in São Paulo in the memory of contemporaries  

Fonte: In: Monteiro, Yara Nogueira.História da saúde: olhares e veredas. São 
Paulo, Instituto de Saúde, 2010. p.191-203, ^bilus.  

Resumo(s): A partir de fontes escritas e testemunhos orais, o presente trabalho 
discute um caso bem-sucedido da união de recursos governamentais e 
internacionais, que a História da Saúde Pública preserva como um de 
seus momentos mais altos: a história institucional da Faculdade de Saúde 
Pública da Universidade de São Paulo. A Faculdade de Saúde Pública 
teve seu início em 1918, como uma cadeira de Higiene subordinada à 
Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, com recursos humanos e 
financeiros concedidos pelo International Health Board, da Fundação 



Rockefeller. Sua evolução não se deu sem atropelos, sem contramarchas, 
sem lutas institucionais - particularmente entre setores da política estadual 
de saúde; entre próceres do Partido Republicano Paulista; entre membros 
do Serviço Sanitário. Assim, este breve esboço de sua trajetória 
institucional deverá ser lido apenas pelo que sugere, pois deixará, 
necessariamente, de explicitar ou captar um longo e intricado processo. 
(AU) - pt  

Nota Geral: Inclui referências bibliográficas  
Descritores: Saúde Pública/história 

Educação Superior 
Escolas Médicas/história 
Acordos de Cooperação para a Formação 

 -Brasil 

Tipo de publicação: Artigo Histórico 
Localização: BR1273.1; 614, M775h  

Região não DeCS: São Paulo 
Instituição como Tema: Fundação Rockefeller; Universidade de São Paulo. Faculdade de Saúde 

Pública 
 

 
 

Id: 21432  
Autor: Marinho, Maria Gabriela Silva Martins da Cunha.  
Título: A Fundação Rockefeller e o campo biomédico em São Paulo - ensino 

superior e pesquisa científica: uma abordagem histórica (1916-1954) / The 
Rockefeller Foundation and the biomedical field in São Paulo - higher 
education and scientific research: a historical view (1916-1954)  

Fonte: In: Monteiro, Yara Nogueira.História da saúde: olhares e veredas. São 
Paulo, Instituto de Saúde, 2010. p.183-190.  

Resumo(s): Faz uma abordagem histórica sobre a atuação da Fundação Rockefeller 
nas instituições brasileiras de ensino e pesquisa. No campo biomédico, 
um marco significativo pode ser localizado em 1915, quando 
desembarcou em São Paulo a primeira Comissão de Estudos da 
Fundação Rockefeller (FR). A comissão chegou ao Brasil depois de uma 
longa viagem pela América Latina, incluindo Equador, Peru, Colômbia e 
Venezuela, cujo objetivo fora identificar áreas para atuação no continente, 
especialmente nos setores de Saúde Pública e ensino médico. Para as 
instituições selecionadas, a FR dispunha-se a liberar grandes somas, 
desde que os estatutos fossem ajustados à sua concepção de excelência 
científica, cujo cerne associava a limitação do número de alunos (numerus 
clausus) à implantação do tempo integral para o ensino e a pesquisa nas 
disciplinas pré-clínicas, acrescida da construção do hospital de clínicas. 
(AU) - pt  

Descritores: Saúde Pública/história 
Educação Superior 
Pesquisa Biomédica/história 
Apoio a Pesquisa como Assunto/história 
Acordos de Cooperação para a Formação 

 -Brasil 

Tipo de publicação: Artigo Histórico 
Localização: BR1273.1; 614, M775h  

Instituição como Tema: Fundação Rockefeller 
 

 
 

Id: 21431  



Autor: Mota, André.  
Título: No caminho dos tropeiros: sanitarismo paulista e municipalidades na 

República Velha / On the way of the drovers: São Paulo sanitation and 
municipalities in the Old Republic  

Fonte: In: Monteiro, Yara Nogueira.História da saúde: olhares e veredas. São Paulo, 
Instituto de Saúde, 2010. p.175-182.  

Resumo(s): O objetivo deste trabalho é acompanhar as discussões em torno do 
movimentosanitário paulista na República Velha, bem como tais ações foram 
sendoimplementadas e discutidas nas localidades municipais de São Paulo. 
(AU) - pt  

Descritores: Saúde Pública/história 
Saneamento/história 
Políticas Públicas de Saúde 

 -Brasil 

Descritores Locais: Brasil República 
Tipo de publicação: Artigo Histórico 

Localização: BR1273.1; 614, M775h  
Região não DeCS: São Paulo 

 

 
 

Id: 21430  
Autor: Almeida, Marta de.  
Título: Emílio Ribas e os desafios para sanear São Paulo / Emilio Ribas and the 

challenges to sanitate São Paulo  
Fonte: In: Monteiro, Yara Nogueira.História da saúde: olhares e veredas. São 

Paulo, Instituto de Saúde, 2010. p.159-174.  
Resumo(s): Este artigo objetiva contribuir para uma reavaliação do processo de 

inserção da microbiologia nas políticas públicas do final do século XIX e 
início do século XX e destacar a posição ocupada pela higiene e pela 
Saúde Pública no universo sociopolítico de São Paulo repúblicano do 
início do século. Há uma preocupação em rever este momento da História 
do Brasil, mediante um estudo sobre projetos e concepções médicas 
daquele período. Para isto, optou-se pelo estudo do percurso profissional 
trilhado por Emílio Ribas enquanto uma trajetória constitutiva da própria 
história de São Paulo. Ou seja, parte-se da concepção de que o resultado 
das pesquisas sobre Emílio Ribas ora apresentado é também um estudo 
sobre a história mesma de São Paulo. Lá as elites intelectuais e as 
autoridades públicas buscavam construir uma imagem de modernidade 
pautada, entre outras realizações, na constituição de uma ampla rede 
laboratorial com vistas a concorrer e, até mesmo, superar a antiga Capital 
Federal naquilo que tinha a simbolizar o novo regime político - a 
República - e uma nova fase da vida nacional - a pátria paulista. (AU) - pt  

Nota Geral: Inclui referências bibliográficas  
Descritores: Saúde Pública/história 

Políticas Públicas de Saúde 
Saneamento/história 

 -Brasil 

Limites: História do Século 19 
História do Século 20 

Descritores Locais: Brasil República 
Tipo de publicação: Artigo Histórico 

Localização: BR1273.1; 614, M775h  
Região não DeCS: São Paulo 



Instituição como Tema: Ribas, Emílio 
 

 
 

Id: 21422  
Autor: Bertolli Filho, Claudio.  
Título: Estratégias jornalísticas no noticiamento de uma epidemia: a gripe espanhola 

em São Paulo / Journalistic strategies in the news about an epidemic: the 
spanish flu in São Paulo  

Fonte: In: Monteiro, Yara Nogueira.História da saúde: olhares e veredas. São Paulo, 
Instituto de Saúde, 2010. p.13-26.  

Resumo(s): Tem por objetivo verificar as condicionantes da atuação da imprensa em um 
momento de crise epidêmica e o teor das notícias veiculadas, tomando-se 
como exemplo a experiência paulistana com a gripe espanhola. A escolha da 
epidemia de influenza de 1918 deve-se a vários motivos: primeiramente, 
porque o próprio autor já se debruçou sobre a epidemia que muitos insitem 
em afirmar como sendo a crise sanitária mais devastadora da história; e 
também pelo fato de os estudos sobre a 'espanhola', tanto no plano nacional 
quanto no internacional, servirem-se, com maior ou menor intensidade, do 
noticiário dos jornais e revistas para compor suas versões textuais, contudo 
nem sempre se munindo das devidas cautelas. (AU) - pt  

Nota Geral: Inclui referências bibliográficas  
Descritores: Saúde Pública/história 

Influenza Humana/história 
Imprensa 
Surtos de Doenças/história 
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Descritores Locais: História das Doenças 
Tipo de publicação: Artigo Histórico 

Localização: BR1273.1; 614, M775h  
Região não DeCS: São Paulo 

 

 
 

Id: 16596  
Autor: Dantes, Maria Amélia M. .  
Título: A profissão médica e outras práticas de cura em São Paulo na Primeira 

República / The medical profession and others practices of cure in São Paulo 
in the First Republic  

Fonte: In: Almeida, Marta de; Vergara, Moema de Rezende.Ciência, história e 
historiografia. São Paulo, Via Lettera, 2008. p.53-64.  

Resumo(s): Propõem a reflexão sobre a relação ciência-poder, a partir da análise da 
interação da medicina com outras práticas de cura, em um momento definido 
da história braileira, a Primeira República. Para tal foram utilizados textos 
escritos por médicos paulistas do período. A escolha do tema se deve a várias 
razões. Primeiro, porque este é um tema que vem recebendo a atenção de 
historiadores e de historiadores da ciência, propiciando um rico diálogo entre 
a História das Ciências e a História. Também, porque já conta-se com um 
número significativo de estudos sobre várias regiões do território brasileiro. 
Por fim, por ser um tema propício para o debate de relação ciência e poder 
(AU) - pt  
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Resumo(s): Aborda sobre el tránsito del siglo XIX al XX, que fue un momento importante 
para la consolidación de la microbiología como campo de la medicina. La 
historia de la Salud Pública en Brasil y el papel de la microbiología en la lucha 
contra las enfermedades epidémicas han tenido diferentes perspectivas, en 
que se relacionan análisis de autores nacionales e internacionales, con dos 
momentos clave: el primero es la aparición de la Escola Tropicalista Baiana, 
integró a un grupo de doctores organizados informalmente en torno al 
periódico A Gazeta Médica de Bahia, que circuló de 1886 hasta 1915; el 
segundo momento es la actuación de Oswaldo Cruz, a partir de 1903, al 
frente del Instituto Soroterápico Federal do Rio de Janeiro. Estos dos 
momentos , fundamentales en la historia de la medicina brasileña, indican una 
lectura que comprende, no por casualidad, las principales regiones 
económicas y políticas del país, así como sus dos primeras capitales 
federales. Un tercer momento importante se localiza en la ciudad de São 
Paulo y en el Serviço Sanitário do Estado, creado en 1891 y compuesto por 
secciones como Laboratório Bacteriológico, Laboratório de Análises Clínicas, 
Laboratório Farmacéutico, Serviço Geral de Desinfecção y Instituto 
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