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I N F O R M A Ç Ã O

Um clique na
história da saúde

D

SM

urante anos, pesquisadores e estudiosos sentiram difi-
culdades em reconstituir a história da saúde no Brasil.
As obras que abordavam esse tema eram antigas e apre-
sentavam lacunas de informação e tempo, deixando
períodos completamente incógnitos. Para resolver essa

questão, o Departamento de Pesquisa e o Departamento de Arqui-
vo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz (COC) lançaram, em
dezembro passado, o Dicionário histórico-biográfico das ciências da
saúde no Brasil (1832 – 1930) e a biblioteca virtual História da saú-
de e da medicina. São dois endereços na internet em que o visitante
tem acesso a artigos, textos, documentos e uma série de referências
biográficas que facilitam a pesquisa sobre o assunto.
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Oswaldo Cruz
em dois tempos:

no laboratório
e chegando de

charrete em
Manguinhos
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“Optamos pela versão on-line
para dar oportunidade a um maior nú-
mero de pessoas terem acesso a esse
acervo. Em especial, aqueles que mo-
ram longe das grandes bibliotecas do
país”, diz a historiadora Maria Rachel
Fróes da Fonseca, coordenadora do
dicionário histórico-biográfico.

O levantamento de informações
para criação do dicionário começou em
1997. Rachel e sua equipe vasculharam
os arquivos da biblioteca da Casa de
Oswaldo Cruz e de outras importantes
bibliotecas do Rio de Janeiro em busca
do maior número de dados. O resulta-
do surgiu com 67 verbetes distribuídos
em seis categorias: associações profissi-
onais; biografias; instituições de ensino;
instituições de pesquisa; instituições hos-
pitalares; e órgãos governamentais.

“Os verbetes são escritos da forma
mais completa possível, por isso são bas-
tante extensos. O leitor tem a opção de
consultá-los em HTML ou em forma de
arquivos PDF”, conta Rachel. “Além dis-
so, todos estão interligados e existe uma
grande preocupação com as fontes: tudo
está formalizado da maneira mais com-
pleta possível para que o visitante te-
nha instrumentos para identificar de onde
as informações foram tiradas”.

Para exemplificar a profundida-
de da pesquisa, Rachel cita diversas
escolas médicas que funcionavam no
século 19, além das conhecidas esco-
las do Rio de Janeiro e da Bahia. “O
Museu Nacional do Rio de Janeiro con-
tribuiu muito para a formação de mé-
dicos porque era um espaço onde
ocorriam diversos congressos e cursos
nessa área”, comenta.

Ela explica que o ano de 1832
foi um marco na história da medicina,
porque nessa época surgiram impor-
tantes instituições de ensino no país.
“Depois de 1930, houve uma mudan-
ça na estrutura da saúde, com a cria-
ção do Ministério da Educação e Saúde
Pública”, diz. Por isso, esses cem anos
foram utilizados como referenciais no
dicionário, mas a idéia da equipe é
ampliar esse teto cronológico.

Bibliotecas online
Outro projeto ainda maior foi re-

alizado para a criação da biblioteca vir-

tual História da Saúde e da Medicina.
Ela é a versão brasileira que faz parte
da Biblioteca Virtual em Saúde para
América Latina e Caribe, iniciativa co-
ordenada pelo Centro Latino-america-
no e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde (Bireme), que con-
ta com a participação de outros países
como Argentina, Colômbia, Costa Rica,
Cuba, Honduras e México.

“O objetivo desse trabalho é reu-
nir toda a informação disponível na
internet sobre saúde e medicina na
América Latina e garantir maior visibili-
dade de nossa produção científica nessa
área”, explica a coordenadora da Bibli-
oteca Virtual de História da Saúde e da
Medicina, Wanda Weltman.

A Casa de Oswaldo Cruz é refe-
rência nacional na área de história das
ciências biomédicas. Sua primeira bi-
blioteca virtual foi lançada em 2000 em
parceria com o Prossiga, que desen-
volve bibliotecas virtuais sobre cientis-
tas. Na época, a COC já manifestava
interesse em disponibilizar seu acúmu-
lo de informações e através desta par-
ceria foram desenvolvidas inicialmente
as Bibliotecas Virtuais de Calos Chagas
e Oswaldo Cruz. Além das citadas, a
COC lançou outras duas bibliotecas vir-
tuais: Museus de Ciência e Divulgação

Científica e Vital Brazil.
A Biblioteca Virtual Oswaldo Cruz

é um capítulo à parte na história da Fun-
dação. Além de documentos pessoais,
ela guarda uma série de dados sobre a
criação da Fiocruz. “Parte desse acervo
foi recuperada ao se reabrir a sala de
Oswaldo Cruz, durante o centenário da
Fiocruz. Outra metade foi doação de fa-
miliares, o que incluem cartas pessoais”,
explica a historiadora Ana Luce Girão. A
biblioteca também reúne manuscritos
digitalizados e outras produções intelec-
tuais sobre o cientista, como romances e
depoimentos de pesquisadores.

Opção para as crianças
A COC também lançou um es-

paço virtual destinado à garotada. Tra-
ta-se do site oficial do Museu da Vida,
denominado In Vivo. Nele, os visitan-
tes podem encontrar textos sobre
amebas, dinossauros, clonagem, cien-
tistas e muitas novidades do mundo da
ciência. Destacam-se as exposições vir-
tuais sobre dengue e célula e as infor-
mações sobre enfermidades e seres
vivos invisíveis ao olho nu. Na seção
“In Vitro” existe um laboratório de jor-
nalismo científico, que apresenta ma-
térias escritas por alunos com idade de
15 a 20 anos.




