
1

FUNDO

Fundação Oswaldo Cruz      Casa de Oswaldo Cruz
Departamento de Arquivo e Documentação

inventário
So
uz
a-
Ar
aú
jo



1

Souza-Araújo
inventário

Fundação Oswaldo Cruz      Casa de Oswaldo Cruz
Departamento de Arquivo e Documentação

Rio de Janeiro – 2010

F U N D O



2

Presidente
Paulo Gadelha

Diretora
Nara Azevedo

Departamento de Arquivo e Documentação
Chefe
Verônica Martins de Brito

Ministério da Saúde
Ministro
José Gomes Temporâo



3

SA/TP/19302040/2



4

Organização do Fundo Souza-Araújo
Cleice de Souza Menezes
Francisco Lourenço
Luis Cláudio da Costa Thomaz
Maria de Lourdes Vasques da Silva
Ricardo Augusto dos Santos

Revisão técnica
Francisco Lourenço
Laurinda Rosa Maciel

Ficha catalográfica organizada pela Biblioteca da Casa de Oswaldo Cruz.

Revisão de texto
Armando Olivetti

Digitalização de Imagens
Roberto Jesus Oscar
Vinícius Pequeno

Programação Visual
Fernando Vasconcelos

F981     Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz. Departamento
                   de Arquivo e Documentação.
                  Fundo Souza-Araújo: inventário. / Fundação Oswaldo Cruz.
            Casa de Oswaldo Cruz. Departamento de Arquivo e
            Documentação. — Rio de Janeiro : Fiocruz/COC, 2010.
                  127 p. : il. – (Instrumentos de pesquisa, 7)

                  ISBN 978-85-85239-62-6

                 1. Arquivos. 2. Ciência. 3. Médicos. 4. História. 5. Saúde.  Pública. 6. Brasil.

                                                                                                   CDD: 027.1



5

Sumário

Apresentação 9

Introdução 13

Descrição do Fundo 17

Cronologia 25

Inventário 31

Imagens 113



6



7

Ap
res

en
ta

çã
o



8



9

Os documentos reunidos neste inventário, cuidadosamente preparado pelos
pesquisadores e técnicos da Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, nos

remete à compreensão do papel dos cientistas desta Instituição na história da saúde
pública no Brasil.

A curiosidade científica associada à atividade clínica instrumentalizou o Dr. Heráclides
César de Souza-Araújo na sua militância em vários momentos das políticas de controle
de lepra no Brasil e no mundo.

Em seu itinerário, o dr. Souza Araújo percorreu a genética, a dermatologia e a
epidemiologia da lepra enriquecendo sua trajetória e conseqüentemente a sua atuação.

Neste contexto, como médico e pesquisador do IOC, apoiou o Serviço Nacional de
Lepra preparando técnicos e especialistas no diagnóstico e tratamento dos pacientes, e
como perito da OMS, orientando outros países endêmicos.

Entendemos quão apropriada foi a escolha de seu nome para designar o prédio que
dá atenção ao paciente portador desta doença no campus da Fiocruz, que desde 1927,
pelo menos, esteve voltada para o estudo e a pesquisa, quer dos agentes terapêuticos,
quer das formas de transmissão ou pesquisa de laboratório, através da atuação de
Souza-Araujo. O Ambulatório Souza-Araujo busca refletir, com esta nomeação, parte da
importância deste cientista e de seu legado, que pode ser resgatado com esta publicação,
que apresenta sua produção e interesses acadêmicos.

Ao trabalho profissional competente da Dra. Laurinda Rosa Maciel, demonstrado na
qualidade deste documento, se identifica a energia afetiva da autora oriunda de seu
convívio com os pacientes e seus amigos.

Este documento com certeza possibilitará àqueles que trabalham com a história da
lepra, bem como com as políticas públicas que a gerenciam ou com o campo científico
e a pesquisa laboratorial, entender o curso da endemia no Brasil e as particularidades
clínicas desta doença tão atual ainda hoje.

Euzenir Nunes Sarno
Hansenologista do IOC/Fiocruz
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A presente publicação, sétimo volume da série Instrumentos de Pesquisa editada pelo
Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz, cumpre o

objetivo de disponibilizar à comunidade científica e ao público em geral os documentos
produzidos e acumulados por Heráclides César de Souza-Araújo (1886-1962), importante
personagem da história contemporânea do ensino e da pesquisa em hanseníase no
Brasil.

No período compreendido entre 1915 e 1962, que se refere à graduação em medicina
até a sua morte, realizou atividades de pesquisa laboratorial que contribuíram de modo
significativo para a sistematização de novas posturas clínico-terapêuticas e sócio-
humanitárias relacionadas ao tratamento, controle e cura da hanseníase, como também à
formulação de políticas governamentais e particulares dirigidas à doença.

O fundo reúne cartas, telegramas, currículos, históricos profissionais, prontuários e
laudos médicos, artigos científicos, discursos, comunicações, conferências, fotografias,
recortes de jornais, entre outros itens documentais que retratam as funções e as atividades
de Souza-Araújo junto ao Serviço de Saneamento Rural do Paraná (1918-1921) e do Pará
(1921), ao Laboratório de Leprologia do Instituto Oswaldo Cruz (1927-1956), ao Centro
Internacional de Leprologia (1934-1939) e às universidades do Distrito Federal, do Brasil
e do Rio de Janeiro (1936-1958).

A organização dos documentos foi realizada de acordo com os procedimentos
técnicos e metodológicos estabelecidos pelo Centro de Pesquisa e Documentação de
História Contemporânea do Brasil, da Fundação Getúlio Vargas, modelo anteriormente
adotado no DAD que definiu sua primeira organização que se encontra apresentada
nesta publicação. Em linhas gerais, o fundo foi organizado de acordo com as seguintes
etapas:

levantamento de informações sobre a vida e a obra de Souza-Araújo;

elaboração de biografia e de cronologia a partir dos dados obtidos na etapa anterior;

identificação das tipologias documentais;

classificação dos documentos segundo o plano estabelecido;
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descrição do conteúdo informacional dos documentos no interior das séries
Documentos Pessoais, Trajetória Profissional, Correspondência, Produção Intelectual,
Recortes de Jornais e Documentação Complementar;

quantificação dos documentos em três partes, sendo o primeiro número
correspondente aos originais, o segundo aos anexos e o terceiro às cópias;

codificação do fundo com a utilização do seguinte método:

BR RJCOC SA/DP/19330630

Código da instituição – BR RJCOC
Código do fundo – SA
Código da série – DP
Data invertida do documento mais antigo do dossiê – 19330630

Assim, contendo informações representativas a respeito da trajetória biográfica e
profissional do titular, o fundo Souza-Araújo se inscreve no rol dos acervos de cientistas
cujas ações foram determinantes para o desenvolvimento e consolidação de suas áreas de
competência dentro do cenário das ciências biomédicas e da saúde pública no século XX.

Equipe de Organização
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Área de Identificação

Código de referência
BR RJCOC SA

Título
Souza-Araújo

Nível de descrição
Fundo (nível 1)

Data de produção
1915-1962

Dimensão e suporte
Documentos textuais: 0,84 m
Documentos iconográficos: 2.260 itens (1.485 fotografias, 4 cartões-postais, 38 imagens
impressas, 619 negativos e 114 fotogramas em 21 tiras de negativos).

Área de Contextualização

Produtor
Araújo, Heráclides César de Souza, 1886-1962.

Biografia
Nasceu em 24 de junho de 1886, em Imbituva (PR), filho de Júlio César de Souza Araújo
e Manoela Alves de Souza Araújo. Em 1912 concluiu o curso de farmácia pela Escola de
Farmácia de Ouro Preto. No ano seguinte transferiu-se para o Rio de Janeiro e ingressou
no curso de medicina da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e no Curso de
Aplicação do Instituto Oswaldo Cruz (IOC), quando foi aluno de Adolpho Lutz e
trabalhou com doenças venéreas. Nesse período, por indicação de Adolpho Lutz,
especializou-se em dermatologia na Universidade de Berlim, onde apresentou um trabalho
sobre a lepra no Brasil. De volta ao Rio de Janeiro, concluiu em 1915 o curso de
medicina, com a tese Estudo clínico do granuloma venéreo: casos observados no Brazil,
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Uruguay e Argentina, e permaneceu no IOC, além de ter estagiado no Hospital dos
Lázaros. Em 1916 conheceu o presidente do estado do Paraná, Affonso Alves de Camargo,
que tinha interesse em implantar políticas de saúde contra a lepra no estado. O programa
elaborado pelo cientista com esse objetivo foi transformado em lei em 1917. No ano
seguinte, participou com Adolpho Lutz e Olympio da Fonseca da expedição científica ao
rio Paraná e a Assunção para analisar as condições de saúde da população da região Sul
do país. Ainda em 1918 foi nomeado chefe do Serviço de Saneamento Rural no Paraná,
onde permaneceu até 1921, quando foi transferido para o Pará, na mesma função. Inaugurou
o Hospital Colônia Lazarópolis do Prata e exerceu a clínica atendendo aos portadores
dessa doença e de sífilis. Em 1924 retornou ao IOC e ao grupo de trabalho coordenado por
Adolpho Lutz, e no mesmo ano teve início sua viagem ao redor do mundo, que durou três
anos. A partir das observações nela obtidas, publicou o livro A lepra – estudos realizados
em 40 países (1924-1927). No retorno à instituição, inaugurou o Laboratório de Leprologia,
que dirigiu até sua aposentadoria em 1956. Em 1928 começou a lecionar no Curso de
Aplicação do IOC e a atender pacientes no Hospital Oswaldo Cruz, em Manguinhos.
Especializou-se em dermatologia pela Escola de Dermatologia de Londres, em 1931. De
1936 a 1958 foi professor de leprologia das universidades do Distrito Federal, do Brasil e
do Rio de Janeiro. Após a criação do Serviço Nacional de Lepra, em 1941, ministrou cursos
de reciclagem para leprologistas pelo Departamento Nacional de Saúde. Entre 1941 e 1956
foi editor das Memórias do Instituto Oswaldo Cruz e exerceu a chefia da Seção de
Bacteriologia e da Divisão de Microbiologia e Imunologia do IOC. No ano seguinte e até
sua morte, foi perito da Organização Mundial da Saúde em leprologia. Participou de
associações acadêmicas e profissionais em todo o mundo, tendo contribuído para a
criação da Sociedade Internacional de Leprologia, em que ocupou o cargo de vice-
presidente no período de 1932 a 1956. Após a aposentadoria, continuou seu trabalho no
IOC. Morreu em 10 de agosto de 1962, no Rio de Janeiro.

História arquivística
Em 1989 os documentos de valor permanente do Laboratório de Hanseníase do
Departamento de Medicina Tropical do Instituto Oswaldo Cruz foram recolhidos ao
Departamento de Arquivo e Documentação (DAD). Em meio a esse material identificou-
se um conjunto de documentos pertencentes ao pesquisador. Em 1990, fotografias referentes
às suas atividades foram transferidas da Biblioteca Central da Fundação Oswaldo Cruz
para o DAD. Em 1996 uma terceira remessa de documentos foi doada pelo filho do
titular, Heráclides César de Souza Araújo Filho.



19

Procedência
Transferências do Laboratório de Hanseníase, da Biblioteca Central da Fiocruz e doação
de Heráclides César de Souza Araújo Filho.

Âmbito e conteúdo

Especificação de conteúdo
Reúne cartas, convites, telegramas, programas de cursos, prontuários, laudos, relatórios,
currículos e históricos, artigos científicos, comunicações, fotografias e recortes de jornais,
entre outros documentos referentes à vida pessoal e à trajetória profissional do titular
como médico, pesquisador e professor na área de tratamento e controle da hanseníase.

Sistema de arranjo e estágio de tratamento
Série Documentos Pessoais
Série Trajetória Profissional
Série Correspondência
Série Produção Intelectual
Série Recortes de Jornais
Série Documentação Complementar

Área de condições de acesso e uso

Condições de acesso
Sem restrição.

Condições de reprodução
Sem restrição.

Idioma
Português, inglês, francês, espanhol, italiano e alemão.
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Instrumentos de pesquisa
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. Casa de Oswaldo Cruz. Departamento de Arquivo e
Documentação. Fundo Souza-Araújo: inventário. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2009.

Área de fontes relacionadas
Existência e localização de originais
Fundo Instituto Oswaldo Cruz.

Unidades de descrição relacionadas
Fundo Casa de Oswaldo Cruz, seção Departamento de Arquivo e Documentação,
subseção Serviço de Arquivo Histórico, série Projetos de Pesquisa, projeto Memória e
história da hanseníase no Brasil através de seus depoentes (1960-2000), depoimentos
orais.
Fundo Casa de Oswaldo Cruz, seção Departamento de Arquivo e Documentação,
subseção Serviço de Arquivo Histórico, série Projetos de Pesquisa, Iarerê: hanseníase e
mentalidades no Rio de Janeiro, documentário.
Fundo Instituto Oswaldo Cruz.

Nota sobre publicação
COSTA, Dilma Fátima Avellar Cabral da. Entre ideias e ações: lepra, medicina e políticas
públicas de saúde no Brasil (1894-1934). 2007. 410 f. Tese (Doutorado em História) –
Universidade Federal Fluminense. Niterói (RJ), 2007.

CUNHA, Vivian da Silva. O isolamento compulsório em questão: políticas de combate à
lepra no Brasil (1920-1941). 2005. 142 f. Dissertação (Mestrado em História das Ciências
e da Saúde) – Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, 2005.

MACIEL, Laurinda Rosa. A Campanha Nacional contra a Lepra – Algumas considerações
sobre o combate à doença no Brasil (1954-1959). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE
HISTÓRIA DA MEDICINA, 9, Rio de Janeiro, 2004. Jornal Brasileiro de História da
Medicina. São Paulo: Sociedade Brasileira de História da Medicina, 2004. p. 22.
_______. ‘Em proveito dos sãos, perde o lázaro a liberdade’: uma história das políticas
públicas de combate à lepra no Brasil (1941-1962). 2007. 380 f. Tese (Doutorado em
História) – Universidade Federal Fluminense. Niterói (RJ), 2007.
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SILVA, Maria de Lourdes Vasques da. Descrição de documentos fotográficos: aspectos
teórico-metodológicos e modelo de aplicação. 2005. 158 f. Dissertação (Mestrado
Profissional) – Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz. Rio de
Janeiro, 2005.

Área de notas

Notação anterior
DPSA-F (Fotografia)

Notas
A atualização do inventário do fundo Souza-Araújo foi realizada como uma das atividades
do projeto Digitalização e indexação de acervos históricos sobre hanseníase no Brasil,
patrocinado pelo Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde e executado
entre 2008 e 2010.

Área de controle da descrição

Notas do arquivista
Equipe: Cleice de Souza Menezes, Francisco dos Santos Lourenço, Luis Cláudio da Costa
Thomaz, Ricardo Augusto dos Santos e Maria de Lourdes Vasques da Silva.

Bibliografia e outras fontes utilizadas
ARQUIVO NACIONAL. Dicionário brasileiro de terminologia arquivística. Rio de Janeiro:
2005. 232p. (Publicações técnicas, 51).

BELLOTTO, Heloísa Liberalli. Arquivos permanentes: tratamento documental. 2.ed. rev.
e ampl. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2004. 320p.

SOUZA-ARAÚJO, Heraclides César de. Curriculum vitae. Rio de Janeiro, 1956.
_______. História da lepra no Brasil: períodos colonial e monárquico (1500-1889). Rio de
Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1946.
_______. História da lepra no Brasil: período republicano (1889-1946). Álbum das
organizações antileprosas. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1948.
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_______. História da lepra no Brasil: período republicano (1890-1952). Rio de Janeiro:
Departamento de Imprensa Nacional, 1956.
_____. A lepra: estudos realizados em 40 paizes (1924-1927). Rio de Janeiro: Instituto
Oswaldo Cruz, 1929.
_______. A profhylaxia da lepra e das doenças venereas no estado do Pará. Belém:
Livraria Clássica, 1922.
_______. A prophylaxia rural no estado do Paraná: esboço de geographia medica.
Curitiba: Livraria Econômica, 1919.

Regras ou convenções
CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO
BRASIL. Procedimentos técnicos adotados para a organização de arquivos privados.
Rio de Janeiro: CPDOC, 1994. 96 p.
CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS. NOBRADE: norma brasileira de descrição
arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2006. 123 p.

Data da descrição
1998 e 2009
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1912
Farmacêutico pela Escola de Farmácia de
Ouro Preto.

1913
Aluno da Faculdade de Medicina do Rio de
Janeiro e do Curso de Aplicação do Instituto
Oswaldo Cruz.

1913-1914
Especialização em dermatologia na
Faculdade de Medicina da Universidade de
Berlim.

1915
Médico pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro.
Presidente da delegação de estudantes
brasileiros nas homenagens à memória de
Hector Miranda, Montevidéu.

1916
Membro da Sociedade Brasileira de
Dermatologia e Sifilografia.

1918
Membro da expedição científica ao rio
Paraná e a Assunção promovida pelo
Instituto Oswaldo Cruz junto com Adolpho
Lutz e Olympio da Fonseca.
Chefe do Serviço de Saneamento Rural do
Paraná.

1919-1921
Chefe da comissão médica incumbida do
Serviço de Profilaxia Rural do estado do
Paraná.

1919-1926
Assistente do Instituto Oswaldo Cruz.

1921
Chefe do Serviço de Saneamento Rural do
Pará.

1922
Membro da Sociedade de Medicina e
Cirurgia do Rio de Janeiro.

1924-1927
Bolsista da Fundação Rockefeller para
realizar estudos especiais sobre câncer e
lepra nos Estados Unidos.
Viagem ao redor do mundo para realizar
estudos sobre a lepra.

1925
Higienista pela Universidade Johns Hopkins,
Estados Unidos.

1926
Doutor em saúde pública pela Escola de
Higiene e Saúde Pública da Universidade
Johns Hopkins, Estados Unidos.

1927
Sócio correspondente da Sociedade
de Ciências de Lisboa.

1927-1956
Chefe do Laboratório de Leprologia
do Instituto Oswaldo Cruz.

1928
Membro titular da Academia Nacional
de Medicina.

1928-1956
Professor do Curso de Aplicação do
Instituto Oswaldo Cruz.

1929
Secretário-geral da IV Conferência
Sul-Americana de Higiene, Microbiologia e
Patologia, Rio de Janeiro.
Publicação do livro A lepra: estudos
realizados em 40 países

1931
Chefe da Inspetoria de Profilaxia da Lepra
do estado de São Paulo.
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Especialização em dermatologia na Escola
de Dermatologia de Londres.

1932-1956
Vice-presidente da Sociedade Internacional
de Leprologia.

1934-1939
Chefe de serviço e secretário-geral do Centro
Internacional de Leprologia.

1936
Cavaleiro-comandante da Ordem Militar e
Hospitalar de São Lázaro de Jerusalém,
França.
Comendador da Ordem dos Santos Lázaros
de Jerusalém, Nazaré e Belém, França.

1936-1938
Professor de leprologia da Universidade do
Rio de Janeiro – cursos de extensão
universitária do Centro Internacional de
Leprologia.

1936-1958
Professor de leprologia das universidades
do Distrito Federal, do Brasil e do Rio de
Janeiro.

1938
Delegado do Brasil na IV Conferência
Internacional de Lepra, Cairo.
Comendador da Ordem de Boyacá,
Colômbia.
Oficial da Ordem Polonia Restituta, Polônia.

1939
Inauguração do Dispensário de Lepra Souza
Araújo e da Escola Santa Terezinha, Belém.
Representante do Instituto Oswaldo Cruz na
I Conferência Nacional de Assistência Social
aos Lázaros, Rio de Janeiro.

1940
Delegado do Brasil no VIII Congresso
Científico Americano, Washington.

Representante do Instituto Oswaldo Cruz na
I Conferência Nacional de Defesa contra a
Sífilis, Rio de Janeiro.

1941-1943
Professor de cursos de reciclagem para
leprologistas, Serviço Nacional de Lepra,
Departamento Nacional de Saúde.

1941-1952
Editor do periódico Memórias do Instituto
Oswaldo Cruz.

1945-1950
Chefe da Seção de Bacteriologia do Instituto
Oswaldo Cruz.

1946
Presidente de seção no I Congresso
Interamericano de Medicina, Rio de Janeiro.
Publicação do livro História da lepra no
Brasil: períodos colonial e monárquico
(1500-1889).

1946-1956
Chefe da Seção de Bacteriologia e da
Divisão de Microbiologia e Imunologia do
Instituto Oswaldo Cruz.

1947
Delegado do Brasil no IV Congresso
Internacional de Microbiologia, Copenhague.
Sócio correspondente da Sociedade Belga
de Medicina Tropical.

1947-1962
Perito da Organização Mundial da Saúde.

1948

Delegado do Brasil no V Congresso
Internacional de Leprologia, Havana.
Publicação do livro História da lepra no
Brasil: período republicano (1889-1946).
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1949
Membro da comissão executiva da
organização do V Congresso Internacional
de Microbiologia, Rio de Janeiro.

1950
Vice-presidente do V Congresso Internacional
de Microbiologia, Rio de Janeiro.

1950-1952
Chefe da Divisão de Microbiologia e
Imunologia do Instituto Oswaldo Cruz.

1951
Delegado do Brasil na III Conferência Pan-
Americana de Leprologia, Buenos Aires.

· Sócio honorário da Sociedade de
Dermatologia, Sifilografia e Leprologia do
Paraguai.

1952
Sócio honorário do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro.

· Presidente de sessão do X Congresso
Brasileiro de Higiene, Belo Horizonte.

1953
Delegado do Brasil no V Congresso
Internacional de Medicina Tropical e
Malária, Istambul.
Delegado do Brasil no VI Congresso
Internacional de Microbiologia, Roma.
Delegado do Brasil no VI Congresso
Internacional de Leprologia, Madri.

1954
Membro honorário do Instituto Brasileiro de
História da Medicina.

1954-1956
Chefe da Divisão de Microbiologia e
Imunologia do Instituto Oswaldo Cruz.

1955
Membro honorário da Sociedade Argentina
de Leprologia.

1955-1956
Membro do Conselho Técnico do Instituto
Oswaldo Cruz.

1956
Cruz de mérito de primeira classe com
coroa da Ordem Soberana e Militar de Malta.
Delegado do Brasil no Congresso
Internacional para a Defesa e a Reabilitação
Social dos Leprosos, Roma.

· Publicação do livro História da lepra no
Brasil: período republicano (1890-1952).
Aposentadoria compulsória.

1960
Oficial da Ordem do Mérito Médico, Brasil.

1962
Falecimento.
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Série DOCUMENTOS PESSOAIS
Reúne três dossiês, totalizando 247 documentos, onde se encontram cartões-postais,

currículos e históricos profissionais do titular, convites, fotografias, cadernos de recortes
de jornais, planos de pesquisas, além de outros documentos de caráter pessoal. Suas
datas-limite situam-se entre 1913 e 1961.

SA/DP/19122040
Documentos (39) contendo caderno de apontamentos de aulas do Curso de Aplicação
do Instituto Oswaldo Cruz, currículos, caderno de recortes de jornais e históricos referentes
à trajetória científico-acadêmica do titular. Rio de Janeiro.
1912 a 16 jan. 1953
84 folhas

SA/DP/19130540
Documentos (5) contendo fotografias e cartões-postais do titular e de sua esposa, Manoelita
Souza Araújo. Berlim (Alemanha) e Paris (França).
maio 1913 a [1960]

SA/DP/19330630
Documentos (203) contendo programas de cursos ministrados pelo titular, listas de
países e colônias visitadas, listas de pessoas que receberam exemplares do livro sobre
hanseníase, planos de pesquisas, cópias de cheques, decretos de anexação de leprosários,
relatórios de recenseamentos de hansenianos, projeto de regimento para o Instituto
Oswaldo Cruz, convites, resultados de exames médicos e listas de entidades voltadas
para a pesquisa sobre a hanseníase. Rio de Janeiro.
30 jun. 1933 a 24 mar. 1961
204 folhas

llLL
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Série TRAJETÓRIA PROFISSIONAL
Reúne 87 dossiês, totalizando 1.594 documentos, onde se encontram fotografias,

laudos médicos, prontuários e mapas referentes às funções e atividades exercidas pelo
titular em instituições científicas, acadêmicas e de gestão de saúde, além de sua participação
em eventos no país e no exterior. Suas datas-limite situam-se entre 1910 e 1963.

SA/TP/19102040
Fotografias (9) do titular com grupo de pessoas em eventos não identificados. [Rio de
Janeiro].
1910 a 1939

SA/TP/19122040
Fotografias (14+0+1) do titular com turma de alunos e pesquisadores do Instituto Oswaldo
Cruz recepcionando visitantes e participando de eventos da instituição, como banquetes
a Carlos Chagas e a técnicos e despedida de Cardoso Fontes, entre outros eventos. Rio
de Janeiro.
1912 a 2 abr. 1952

SA/TP/19132040
Fotografia do titular com Antonio Silva Mello, quando realizava especialização em
dermatologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Berlim. Berlim, Alemanha.
1913

SA/TP/19162040
Fotografia de evento não identificado.
1916

SA/TP/19200509
Fotografias (3) do titular quando exercia a função de chefe da comissão médica incumbida
do Serviço de Profilaxia Rural do estado do Paraná. Ararapira e Curitiba.
9 maio a ago. 1920
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SA/TP/19212040
Fotografias (20) apresentando aspectos do Pará - tais como ferrovia desativada, mercado
Ver o Peso, instalações hospitalares, entre elas os postos Belisário Penna e Carlos
Chagas, além de casebres –, referentes ao ano em que o titular foi designado para
exercer a função de chefe do Serviço de Saneamento Rural do estado.
1921

SA/TP/19220209
Fotografias (10) da viagem do titular como chefe do Serviço de Saneamento Rural do
Pará, à Guiana Francesa, com o objetivo estudar as condições médico-sanitárias locais
com ênfase na profilaxia da lepra. Apresenta aspectos do rio Approuague, de Cayena,
de Mana, de Saint Louis du Maroni, Saint Laurent e do mapa das leprosarias das Guianas
e de Trinidad. Cayena e Saint Louis du Maroni (Guiana Francesa).
9 a 21 fev. 1922

SA/TP/19220221
Fotografias (48+0+12) da viagem do titular como chefe de Serviço de Saneamento Rural no
estado do Pará, à Guiana Holandesa (Suriname), tendo como objetivo o estudo das condições
médico-sanitárias com ênfase na profilaxia da lepra. Paramaribo, Bethesda (Suriname).
21 fev. a 1 mar. 1922

SA/TP/19220302
Fotografias (10+0+2) do leprosário de Mahaica, Guiana Inglesa, quando da viagem feita
pelo titular na qualidade de chefe do Serviço de Saneamento Rural do Pará. Georgetown
(Guiana Inglesa).
2 e 3 mar. 1922

SA/TP/19220340
Fotografias (7) de Trinidad referentes à viagem do titular na qualidade de chefe do
Serviço de Saneamento Rural do Pará. Trinidad.
mar. 1922
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SA/TP/19250940
Fotografias (46+0+13) da viagem do titular ao Havaí, por ocasião da pesquisa sobre a
lepra em quarenta países, apresentando aspectos dos leprosários de Kalihi e de Molokai,
do porto de Kalaupapa, da vegetação local, de instalações hospitalares, residências,
igreja e grupo de leprosos.  Havaí.
set. 1925

SA/TP/19251040/1
Fotografias (15+0+8) da viagem do titular ao Japão, por ocasião da pesquisa sobre a
lepra em quarenta países, com destaque para a Colônia Agrícola de Zensei Byo-in.
Tóquio, Niko (Japão)
out. e nov. 1925

SA/TP/19251040/2
Fotografias (22+0+2) da viagem do titular, por ocasião da pesquisa sobre a lepra em
quarenta países. Japão ou China.
out. e nov. 1925

SA/TP/19251040/3
Fotografias (48+0+6) por ocasião da pesquisa do titular sobre a lepra em quarenta
países, apresentando aspectos arquitetônicos, vista parcial de cidades, lazaretos e portos.
out. 1925 a 1927

SA/TP/19251119
Fotografias (15+0+4) da viagem do titular à China por ocasião da pesquisa sobre a lepra
em quarenta países. Hong Kong e China.
19 a 23 nov. 1925

SA/TP/19251125
Fotografias (59) da viagem do titular à Filipinas por ocasião da pesquisa sobre a lepra
em quarenta países. Culion (Filipinas).
25 nov. 1925 a 1 jan. 1926
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SA/TP/19251140
Fotografia do busto de Camões na gruta de Macau. Aspecto da viagem do titular a essa
colônia portuguesa por ocasião da pesquisa sobre a lepra em quarenta países. Macau.
nov. 1925

SA/TP/19260112
Fotografias (11+0+1) da viagem do titular à Indonésia, com destaque para o leprosário
de Hoeta Salém e de Lao Simon, e à Malásia. Sumatra, Indonésia e Malásia.
12 a 18 jan. 1926
SA/TP/19260125
Fotografias (5+0+7) do titular por ocasião da pesquisa sobre a lepra em quarenta países,
apresentando aspecto da Birmânia quando ainda era colônia inglesa. Rangoon (Birmânia)
25 a 28 jan. 1926

SA/TP/19260130
Fotografias (22+0+25) do titular em viagem à Índia por ocasião da pesquisa sobre a
lepra em quarenta países. Purulia, Agra (India).
30 jan. a 14 mar. 1926

SA/TP/19260140
Fotografias (7) da viagem do titular, por ocasião da pesquisa sobre a lepra em quarenta
países. Malásia, Indonésia ou Cingapura.
jan. 1926

SA/TP/19260325
Fotografias (3+0+5) da viagem do titular ao Líbano por ocasião da pesquisa sobre a
lepra em quarenta países. Baalbeck (Líbano).
25 a 31 mar. 1926

SA/TP/19260340
Fotografias (11+0+18) do titular por ocasião da pesquisa sobre a lepra em quarenta
países, apresentando aspectos de Basra e Ur, no Iraque, de Beirute, no Líbano, e da
travessia para a Síria pelo deserto, além de monumentos desse país. Iraque, Líbano e
Síria.
mar. 1926
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SA/TP/19260401
Fotografias (13+0+20) apresentando aspectos da viagem do titular a Israel por ocasião
da pesquisa sobre a lepra em quarenta países. Jerusalém (Israel).
1 a 5 abr. 1926

SA/TP/19260440
Fotografias (22+0+21) do titular por ocasião da pesquisa sobre a lepra em quarenta
países, apresentando aspectos do Egito: Esfinge, jardim público, pirâmides e escavações
arqueológicas. Egito.
abr. 1926

SA/TP/19260619
Fotografias (7) da visita do titular à Dinamarca, Bélgica, Espanha e França por ocasião
da pesquisa sobre a lepra em quarenta países, com destaque para o leprosário espanhol
Fontilles. Dinamarca, Espanha e França.
19 jun. a 30 nov. 1926

SA/TP/19261007
Fotografias (1+0+1) do porto de Malta por ocasião da pesquisa sobre a lepra em
quarenta países. Malta.
7 out. 1926

SA/TP/19272040
Fotografias (6) apresentando aspectos do interior do Brasil no período das pesquisas
realizadas pelo titular sobre a transmissão da lepra. Brasil
1927

SA/TP/19280911
Prontuários de casos positivos ou suspeitos de lepra (45+10) do Instituto Oswaldo Cruz
e do Centro Internacional de Leprologia. Rio de Janeiro.
11 set. 1928 a 18 out. 1948
55 folhas
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SA/TP/19282040
Fotografias (196+0+37) de pacientes da colônia de Curupaiti, em Jacarepaguá, sob os
cuidados do titular, e também de outros médicos, como Anderson, Moura Costa, Portugal,
F. Rosa e H. Rocha. Rio de Janeiro.
1928 a 26 jan. 1938

SA/TP/19302040/1
Fotografias (17) referentes à visita de orientais ao Brasil para analisar os aspectos das
condições médico-sanitárias. Brasil.
1930 ou 1940

SA/TP/19302040/2
Fotografia do titular e de Gerhard Johannes Paul Domagk, pesquisador alemão, ganhador
do prêmio Nobel de fisiologia ou medicina por seus estudos sobre drogas sulfonamidas,
usadas posteriormente no tratamento da hanseníase.
1930 ou 1940

SA/TP/19332040
Fotografias (2) do titular e de sua esposa, Manoelita, durante eventos da Sociedade
Polono-Brasileira “Kosciuzko”, no salão do Automóvel Club do Brasil. Rio de Janeiro.
1933

SA/TP/19340407
Fotografias (13) enviadas ao titular por Amaro Damasceno Júnior, diretor de Higiene do
Acre, mostrando alguns pacientes atendidos por ele que obtiveram melhora; informações
sobre o primeiro avião, Taquary, a sobrevoar terras acreanas; distribuição de medicamentos
a moradores ribeirinhos. Acre.
7 abr. 1934 e 1938

SA/TP/19340420
Fotografia da inauguração do Centro Internacional de Leprologia, onde estavam presentes,
além do titular, Evandro Chagas, José Carneiro Felippe, Phócion Serpa, José da Costa
Cruz, Carlos Chagas, Guilherme Guinle, Etienne Burnet, Washington Pires, Felix Barros
Cavalcante de Lacerda, Raul de Almeida Magalhães, Eduardo Rabello e Oscar Silva de
Araújo. Rio de Janeiro.
20 abr. 1934
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SA/TP/19342040
Fotografias (3) de mapas gráficos do curso de leprologia de Rafael Garzón. Córdoba
(Argentina).
1934

SA/TP/19350517
Laudos (50+1) da Seção de Anatomia Patológica do Instituto Oswaldo Cruz. Rio de
Janeiro.
17 maio 1935 a 15 jan. 1953
51 folhas

SA/TP/19352040
Fotografia do titular na comemoração do 20º aniversário de sua formatura, em 1915,
pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro.
1935

SA/TP/19362040
Fotografias (20+0+5) da Colônia Tavares de Macedo. Itaboraí (RJ).
1936 a 6 fev. 1948

SA/TP/19370416
Fotografias (5+0+5) apresentando aspectos do Espírito Santo por ocasião das pesquisas
do titular sobre lepra.
16 abr. 1937

SA/TP/19380321
Fotografias (7+0+4) do titular como delegado brasileiro do Centro Internacional de
Leprologia e de sua esposa, Manoelita, durante viagem ao Cairo quando de sua participação
da IV Conferência Internacional de Lepra. Cairo (Egito).
21 a 28 mar. 1938
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SA/TP/19382040
Retratos (3) do titular com as medalhas de cavaleiro comandante da Ordem Militar e
Hospitalar de São Lázaro de Jerusalém, de comendador da Ordem de Boyacá e de
oficial da Polonia Restituta (Ordem da Polônia Renascida), bem como de jaleco do
Instituto Oswaldo Cruz e no Arquivo Nacional. Rio de Janeiro.
1938 a 1944

SA/TP/19390111
Fotografias (6+0+6) do leprosário da Ilha de Chacachare. Trinidad e Tobago.
11 jan. 1939

SA/TP/19390116
Fotografias (12+0+11) dos leprosários Cabo Blanco e Isla de la Providencia. Bahia de la
Guaira e Maracaibo (Venezuela).
16 e 17 jan. 1939

SA/TP/19390120
Fotografias (26+0+2) referentes à viagem do titular à Colômbia, onde visitou o Dispensário
de Cartagena e foi recebido por Mário Bernal Londoño, chefe do Departamento Nacional
de Profilaxia da Lepra, Tómas Morales Muñoz, diretor do dispensário e do Lazareto
Caño de Loro, além dos médicos Adalberto Saladim e White Uribe. Na oportunidade
visitou ainda o Lazareto Caño de Loro na Ilha Tierra Bomba. Colômbia.
20 a 28 jan. 1939

SA/TP/19390202/1
Fotografias (2) do Hospital São Vicente de Paulo, referentes aos estudos do titular sobre
a lepra pela América do Sul. Medellín (Colômbia).
2 fev. 1939

SA/TP/19390202/2
Fotografias (7+0+2) de Rio Negro, cidade onde nasceu o general José Maria Córdoba,
referentes aos estudos do titular sobre a lepra pela América do Sul, e que gerou um
relatório sobre as condições médico-sanitárias da América do Sul. Antiqua (Colômbia).
2 fev. 1939
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SA/TP/19390203
Fotografias (2) do Hospital de Manizales, com destaque para um homem, provavelmente
com o mal de Hansen, e de uma casa. Manizales (Colômbia).
3 a 5 fev. 1939

SA/TP/19390205
Fotografias (4) do titular em visita a Cáli, com destaque para o Hospital da Misericórdia,
onde foi recebido por Bernal Londoño e Tomás Morales Muñoz. Colômbia.
5 e 8 fev. 1939

SA/TP/19390219
Fotografias (93+0+58) referentes à visita do titular ao Leprosário de Água de Deus,
apresentando aspectos do rio Bogotá, que limita no município de Tolima os terrenos da
entidade; de consultas, de filhos de leprosos, de pessoas com o mal de Hansen, da casa
médica, do apartamento onde ele ficou hospedado, do convento da Congregação dos
Sagrados Corações de Jesus e Maria, além de instalações, como a igreja e o hospital de
Carrasquilla, San Rafael, e de algumas ruas do leprosário. Cundinamarca (Colômbia).
19 fev. a 28 mar. 1939

SA/TP/19390222
Fotografias (2+0+4) do asilo para leprosos anexo ao Hospital Firmin Ferreyra. Montevideo
(Uruguai).
22 fev. 1939

SA/TP/19390311
Fotografias (11+0+16) do titular por ocasião do curso de leprologia ministrado no Instituto
Lleras Acosta. Bogotá (Colômbia).
11 a 30 mar. 1939

SA/TP/19390330
Fotografias (57+0+29) do titular em viagem à Argentina para estudar a situação da lepra
no país. Córdoba (Lujan).
30 mar. e 25 maio 1939
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SA/TP/19390404
Fotografias (18+0+11) do titular em vista ao Palo Seco Luper Colony, estando presentes o
diretor do leprosário Ezra Hurwitz, Guillermo de Paredes, ex-diretor-geral da saúde
pública do Panamá, além do diretor da quarentena O. E. Denney. Panamá.
4 abr. 1939

SA/TP/19390406
Fotografias (11+0+9) da viagem do titular ao Equador para estudar a situação da lepra ao
redor da América do Sul. Quito (Equador).
6 a 8 abr. 1939

SA/TP/19390413
Fotografias (26+0+10) da viagem do titular ao Peru para estudar a situação da lepra no
país. Cuzco e Lima (Peru).
13 a 25 abr. 1939

SA/TP/19390426
Fotografias (15) da viagem do titular por ocasião dos estudos ao redor da América do
Sul sobre lepra, apresentando aspectos da Bolívia. La Paz (Bolívia).
26 a 30 abr. 1939

SA/TP/19390526
Cartão-postal do titular quando voltava da missão cultural à Colômbia. Curitiba (Paraná).
26 maio 1939

SA/TP/19392040/1
Fotografias (19+0+9) da viagem do titular à Colômbia, apresentando aspectos de
monumentos, de posto profilático, de colônia de leprosos, de residência e de vegetação.
Colômbia.
1939
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SA/TP/19392040/3
Fotografias (2) de filhos de lázaros e do juramento à bandeira feito pelos filhos de
doentes e por internos, enviadas ao titular por Alzira Reis Vieira Ferreira, fundadora e
presidente da Sociedade Fluminense de Assistência aos Lázaros e do Preventório Vista
Alegre. Niterói (RJ).
1939

SA/TP/19392040/2
Mapas (2) da América do Sul apresentando a rota das viagens e das organizações
antileprosas percorridas pelo titular.
1939

SA/TP/19401014
Fotografias (6) do Preventório Vista Alegre quando recebeu a visita de Ernani Agrícola,
diretor da Divisão de Saúde dos Estados, e de João Baptista Risi, médico-sanitarista.
Presentes ao evento Carlos Hygino da Silva, Jair Fonte, Alzira Reis Vieira Ferreira,
diretora do Preventório, e alguns internos. São Gonçalo (RJ).
14 out. 1940

SA/TP/19402040/1
Fotografias do interventor federal Adhemar de Barros recepcionando no Palácio dos
Campos Elíseos a delegação do Instituto Oswaldo Cruz, que além do titular foi formada
por Emmanuel Dias, Fábio Leoni Werneck, Gilberto Villela, Lauro Travassos, Archanjo
Penna e José Gomes de Faria. São Paulo.
1940

SA/TP/19402040/2
Fotografias (2) do titular com Juarez Távora e o engenheiro responsável pela captação
de água na Serra do Mar, além de aspecto da cidade de Ponta Grossa (PR).
1940

SA/TP/19402040/3
Fotografia do prédio da Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil,
localizado na Praia Vermelha. Rio de Janeiro.
[1940]
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SA/TP/19412040/4
Fotografia da Colônia de Santa Isabel. Minas Gerais.
1941

SA/TP/19420109
Fotografia do titular participando de evento. Porto Alegre (RS).
9 jan. 1942

SA/TP/19420118
Fotografias (16) da viagem do titular ao Paraguai, apresentando aspectos da Colônia de
Santa Isabel e do Preventório Santa Teresita. Sapucay e Assumpção. (Paraguai)
18 jan. 1942 e mar. 1945

SA/TP/19420215
Fotografias (8) do titular em visita ao Sanatório das Posadas. Misiones (Argentina).
15 fev. 1942

SA/TP/19420331
Fotografias (2) do titular durante eventos do Instituto de Cultura e do Instituto de Cultura
Sino-Brasileiro. Rio de Janeiro.
31 mar. 1942 e 2 out. 1959

SA/TP/19441018
Fotografias (3) da inauguração da ala direita do edifício principal do Educandário Vista
Alegre. São Gonçalo (RJ).
18 out. 1944

SA/TP/19460213
Fotografias (12+0+9) do leprosário de São Roque, do Hospital Oswaldo Cruz e de
Curitiba por ocasião das pesquisas sobre a transmissão da lepra no Paraná. Curitiba
(PR).
13 fev. e 10 mar. 1946
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SA/TP/19460223
Fotografias (11) apresentando aspectos do Rio Grande do Sul por ocasião da pesquisa
feita pelo titular sobre a transmissão da lepra no estado.
23 fev. e 1 mar.1946

SA/TP/19460225
Fotografia da principal rua de Libres. Argentina.
25 fev. 1946

SA/TP/19460610
Fotografias (6) enviadas ao titular apresentando a evolução de dois pacientes após 17
anos de tratamento com sulfas no Hospital Carrasco. Rosário (Argentina).
10 jun. 1946 e 6 maio 1963

SA/TP/19460907
Fotografia do titular durante o I Congresso Médico Internacional. Rio de Janeiro.
7 set. 1946

SA/TP/19492040
Fotografias (5) de experiências com animais: cão e sapo. Bolívia.
1949

SA/TP/19500820
Fotografias (2) da comemoração do cinquentenário do Instituto Oswaldo Cruz,
comemorado com o V Congresso Internacional de Microbiologia, onde estavam presentes,
além do titular e de sua esposa Manoelita, Alexander Fleming, descobridor da penicilina,
Gladys Hobby, pesquisadora da penicilina e de outros antibióticos, Henrique Tejera,
pesquisador venezuelano da leishmaniose, malária e tripanossomíase, com sua esposa
Elsa, e Antônio Brisceño Rossi. Petrópolis (RJ).
20 e 23 ago. 1950

SA/TP/19500822
Fotografia da recepção do general Mendes de Morais, prefeito do Rio de Janeiro, ao V
Congresso Internacional de Microbiologia. Rio de Janeiro.
22 ago. 1950
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SA/TP/19521030
Fotografia do titular e de sua esposa Manoelita durante a comemoração do 25º aniversário do
Sanatório São Sebastião, onde também estavam presentes o reitor da Universidade do
Paraná, Flávio Suplicy de Lacerda, e o governador Bento Munhoz da Rocha Neto. Lapa (PR).
30 out. 1952

SA/TP/19530827
Fotografia do titular e de sua esposa Manoelita durante viagem a Istambul por ocasião
do V Congresso Internacional de Medicina Tropical e Malária, realizado entre os dias 28
de agosto e 4 de setembro. Turquia.
27 ago. 1953

SA/TP/19530905
Fotografias (4) do titular e de sua esposa Manoelita por ocasião do VI Congresso
Internacional de Microbiologia e do Congresso Internacional para a Defesa e Reabilitação
Social do Leproso. Roma.
5 set. 1953 a 21 abr. 1956

SA/TP/19531006
Fotografias (2) do titular participando do VI Congresso Internacional de Leprologia.
Madri.
6 out. 1953

SA/TP/19532040
Fotografia do titular com turma de estudantes de medicina. [Rio de Janeiro].
1953

SA/TP/19561022
Fotografia do titular durante o recebimento da cruz de mérito de primeira classe com
coroa da Ordem Soberana e Militar de Malta. Rio de Janeiro.
22 out. 1956
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SA/TP/90002040/1
Fotografias (2) de diplomas do titular: cavaleiro-comandante da Ordem Militar e Hospitalar
de São Lázaro de Jerusalém e comendador da Ordem dos Santos Lázaros de Jerusalém,
Nazaré e Belém.
s. d.

SA/TP/90002040/2
Imagem impressa do quadro The signing of the Constitution, de Howard Chandler Christy.
s. d.

llLL
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Série CORRESPONDÊNCIA
Reúne seis dossiês, totalizando 1.332 documentos, onde se encontram cartas e

telegramas enviados e recebidos pelo titular de instituições científicas e missivistas
brasileiros e estrangeiros versando, principalmente, sobre hanseníase. Suas datas-limite
situam-se entre 1919 e 1962.

SA/COR/19190514
Cartas (43) enviadas e recebidas pelo titular sobre remessa de artigos e livros; pedidos de
autoridades; informações sobre a hanseníase e instituições de pesquisa e combate à
doença; substâncias químicas contra o mal de Hansen; convites para conferências e
seminários.
Bergen (Noruega); Buenos Aires e Rio de Janeiro.
14 maio 1919 a 30 dez. 1929
69 folhas

SA/COR/19260914
Cartas e telegramas (761) enviados e recebidos pelo titular, instituições e missivistas
nacionais e estrangeiros sobre eventos, intercâmbio científico e pesquisas/métodos de
tratamento da hanseníase. Paris, Nova York, Buenos Aires, Pará, São Paulo e Rio de
Janeiro.
14 set. 1926 a 10 set. 1962
997 folhas

SA/COR/19300204
Cartas e telegramas (102) enviados e recebidos pelo titular sobre pedidos de autoridades;
solicitações de dados para pesquisas; artigos para congressos e revistas; organizações
científicas; balancetes de contribuições para a Sociedade Internacional de Leprologia.
Rio de Janeiro.
4 fev. 1930 a 29 dez. 1936
101 folhas
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SA/COR/19311206
Cartas (113) sobre pedidos de autoridades; encaminhamentos de pacientes; certificado
de tempo de serviço; envio de livros, jornais, artigos; convites; convocações; solicitações
de dados para pesquisas; IV Conferência Internacional da Lepra, realizada no Cairo
(Egito). Bruxelas, Nova York e Rio de Janeiro.
6 dez. 1931 a 23 out. 1943
130 folhas

SA/COR/19400109
Cartas e telegramas (274) sobre o período em que Ernest Muir esteve no Brasil com o
objetivo de pesquisar a incidência e o tratamento da hanseníase no Sudeste brasileiro;
estudo do titular sobre a possibilidade de o carrapato ser um vetor da doença; felicitações;
recebimento de livros; colaborações financeiras; solicitação de pareceres de artigos;
informes sobre focos da hanseníase no Brasil; relatórios sobre estatísticas de leprosários;
pedidos de autoridades; envio de culturas de bacilos; pedidos de remessas de
medicamentos. Buenos Aires, Xangai (China), Porto de Espanha, Trinidad e Tobago,
São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.
9 jan. 1940 a 30 dez. 1949
377 folhas

SA/COR/19431102
Cartas (39) entre o titular e Malcom H. Soule, chefe do Departamento de Bacteriologia
da Universidade de Michigan. Estados Unidos, Rio de Janeiro.
2 nov. 1943 a 2 jul. 1951
43 folhas

llLL
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Série PRODUÇÃO INTELECTUAL
Reúne 280 documentos que estão inseridos nas subséries Trabalhos Próprios e

Trabalhos de Terceiros. Suas datas-limite situam-se entre 1888 e 1970.

Subsérie TRABALHOS PRÓPRIOS
Reúne 97 documentos, entre resumos, conferências, relatórios, discursos, artigos e

textos científicos de autoria do titular referentes ao desenvolvimento de suas atividades
científicas e culturais. Suas datas-limite situam-se entre 1911 e 1960.

SA/PI/TP/19111118
ARAÚJO, Heráclides César de Souza.
Conferência realizada no Centro Scientífico e Literário do Externato Maurell sobre o
papel da mulher na sociedade e na história. Rio de Janeiro.
18 nov. 1911
33 folhas

SA/PI/TP/19202040
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Notas epidemiológicas do Jatahy (E. de Paraná). Relatório de expedição onde foi
atestada a incidência de diversos casos de verminoses, doença de Chagas e outras
doenças na população indígena. Rio de Janeiro.
1920
6 folhas

SA/PI/TP/19242040
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
La lepra en España. Resumo do relato dos inspetores provinciais de saúde sobre a
doença no país.
1924
2 folhas
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SA/PI/TP/19240722
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
A prophylaxia da lepra no Pará. Conferência sobre as medidas implementadas pelo
Instituto de Profilaxia da Lepra e Doenças Venéreas no estado, sob a condução do
titular. Rio de Janeiro.
22 jul. 1924
7 folhas

SA/PI/TP/19260615
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Notas sobre o tratamento da lepra. Relatório enviado a Bernhard Nocht, presidente
da Comissão de Lepra da Liga das Nações, sobre as atividades para o tratamento da
lepra utilizadas nas colônias e leprosários visitados pelo titular ao redor do mundo.
Hamburgo (Alemanha).
15 jun. 1926
6 folhas
1 cópia

SA/PI/TP/19261129
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Estado actual de la profilaxis de la lepra en Hawai, Japon, Filipinas, India y
Noruega. Conferência realizada na Faculdade de Medicina de Madri. Madri.
29 nov. 1926
6 folhas

SA/PI/TP/19272040
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Cultura do bacilo da lepra. Texto relatando a experiência que comprovou a descoberta
do processo de cultura do Bacilo leprae por Kusaku Harada. Rio de Janeiro.
1927
4 folhas
1 cópia
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SA/PI/TP/19271022
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
A lepra na infância. Comunicação realizada na Sociedade de Medicina e Cirurgia do
Rio de Janeiro acerca da carta de Bernardo Rutowitcz sobre a incidência de casos de
hanseníase originados na infância e de medidas profiláticas que podem ser tomadas
durante a educação escolar. Rio de Janeiro.
22 out. 1927
5 folhas

SA/PI/TP/19280504
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Tratamento externo da lepra. Comunicação realizada na Sociedade de Medicina e
Cirurgia do Rio de Janeiro sobre o tratamento dermatológico da doença. Rio de Janeiro.
4 maio 1928
8 folhas

SA/PI/TP/19302040
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Etiologia da lepra - Causa determinante: Mycobacterium leprae, sua
morphologia e biologia. Texto para os cursos do Instituto Oswaldo Cruz. Rio de
Janeiro.
1930
26 folhas
3 cópias

SA/PI/TP/19300131
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Conferências realizadas na Rádio Educadora e publicadas no Boletim da Federação das
Sociedades de Assistência aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra (Liga Contra a Lepra): A
acção dos americanos no combate à lepra, O combate à lepra no Hawaii e nas Philippinas
e O bello exemplo do Japão no combate à lepra. Rio de Janeiro.
31 jan. 1930
4 folhas
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SA/PI/TP/19300340
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Desegualdade dos problemas da lepra nos paizes europeus/A história da lepra
na Europa. Artigo publicado no Boletim da Sociedade de Assistência aos Lázaros e
Defesa Contra a Lepra. Rio de Janeiro.
mar. 1930
1 folha

SA/PI/TP/19300806
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Estados Unidos da Europa: Victor Hugo - precursor. Texto publicado no Diário da
Tarde, de Curitiba, comentando a palestra sobre a unificação do continente europeu por
uma federação, citando como autor desta ideia, Victor Hugo. São Paulo.
6 ago.1930
4 folhas
1 cópia

SA/PI/TP/19310940
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Resultados práticos da Conferência Internacional de Leprologia, realizada em
Manila. Comunicação realizada na Academia Nacional de Medicina e publicada no
Boletim da Sociedade de Assistência aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra sobre as
resoluções aprovadas no evento. Rio de Janeiro.
set. 1931
8 folhas
1 cópia

SA/PI/TP/19320117
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
La cutirreaccion de Bargehr en la lepra. Texto comentando as experiências de P.
Bargehr com a aplicação de lepromina em pacientes e a cura espontânea da doença,
relatando, também, os resultados da reprodução dessas experiências pelo titular no
leprosário de Curupaiti. Rio de Janeiro.
17 jan. 1932
7 folhas



53

SA/PI/TP/19320707
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
São Lázaro, o padroeiro dos leprosos. Texto que aborda a história e as lendas sobre
o santo, publicado em A Noite Illustrada. Rio de Janeiro.
7 jul. 1932
5 folhas

SA/PI/TP/19320715
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Textos de pronunciamentos em sessões da Academia Nacional de Medicina entre 1932 e
1948. Rio de Janeiro.
15 jul. 1932
11 folhas
2 cópias

SA/PI/TP/19320725
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
O professor Rodolpho Kraus. Texto relatando as principais obras e a trajetória
profissional do cientista. Rio de Janeiro.
25 jul. 1932
6 folhas
1 cópia

SA/PI/TP/19320818
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
A cirurgia e a leprologia. Texto sobre os vários métodos cirúrgicos e seus resultados
no tratamento da hanseníase, publicado no Jornal do Commercio. Rio de Janeiro.
18 ago. 1932
10 folhas
1 cópia
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SA/PI/TP/19321017
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
São Lucas. Médico, pintor e evangelista. Texto sobre a vida do santo publicado no
Jornal do Commercio. Rio de Janeiro.
17 out. 1932
5 folhas
1 cópia

SA/PI/TP/19321124
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Benedicto de Spinoza: o tricentenário do seu nascimento. Texto sobre a vida e a
obra do filósofo holandês publicado no Jornal do Commercio. Rio de Janeiro.
24 nov. 1932
5 folhas
1 cópia

SA/PI/TP/19331028
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
O dispensário anti-leproso. Texto apresentado à comissão encarregada de elaborar
um plano de profilaxia da hanseníase no Brasil, analisando a função do dispensário no
tratamento da doença. Rio de Janeiro.
28 out. 1933
6 folhas
1 cópia

SA/PI/TP/19350509
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
O professor Jeanselme, a sua vida e a sua obra. Comunicação realizada na Academia
Nacional de Medicina por ocasião da morte do cientista. Rio de Janeiro.
9 maio 1935
4 folhas
1 cópia
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SA/PI/TP/19362040/1
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
A lepra murina. Texto a respeito da hanseníase no rato, seu agente causador, o bacilo
de Stefansky, e os tipos de hanseníase murina existentes: a ganglonar e a musculocutânea.
Rio de Janeiro.
1936
7 folhas

SA/PI/TP/19362040/2
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Paralepra do boi ou doença de Johne. Resumo contendo histórico, morfologia e
biologia, cultura, formas de diagnóstico e profilaxia da doença. Rio de Janeiro.
1936
12 folhas
1 cópia

SA/PI/TP/19360822
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Lepra bubalorum ou lepra nodular do buffalo. Resumo da tese de doutoramento
de L. W. M. Lobel realizado com o intuito de fornecer dados para os alunos do Curso de
Leprologia sobre a doença, comparando-a com a similar humana. Rio de Janeiro.
22 ago. 1936
4 folhas

SA/PI/TP/19372040
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Resenhas dos artigos Formula leucocytaria na lepra ou Blood cells couting - leucocytic
formula - in leprosy, de J. Figueiredo e O. Torres, e Prophylaxia da lepra ou Leprosy
control, de O. Torres.
1937
1 folha
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SA/PI/TP/19370503
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Antecedentes da constituição poloneza. Discurso realizado no estúdio da Rádio
Ipanema sobre a história da Polônia em nome da Sociedade Polono-Brasileira na ocasião
dos 146 anos da Constituição do país, destacando seu valor para a formação da
nacionalidade polonesa durante sua independência, em 1918. Rio de Janeiro.
3 maio 1937
4 folhas
1 cópia

SA/PI/TP/19380340
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Titles and abstracts of papers by H. C. de Souza-Araújo. Resumos para a IV
Conferência Internacional da Lepra. Cairo (Egito). Rio de Janeiro.
mar. 1938
1 folha

SA/PI/TP/19380419
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Traitement eclectique de la lèpre. Conferência para Jornadas Médicas de Bruxelas.
Anexo: carta de Raoul Bernard informando sobre a chegada do referido texto. Bélgica.
19 abr. 1938
18 folhas

SA/PI/TP/19392040/1
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
A diatermo-coagulação como auxiliar no diagnostico e prognostico da lepra.
Texto publicado nos Anais Brasileiros de Dermatologia e Sifilografia explicando o uso
do agente terapêutico - diatermo-coagulação - para o tratamento da doença. Rio de
Janeiro.
1939
3 folhas
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SA/PI/TP/19392040/2
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Resumo do artigo intitulado Possibilidades da cirurgia plastica na lepra, de Sérgio Valle.
Rio de Janeiro.
1939
1 folha

SA/PI/TP/19402040
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Um novo antígeno (Lygran) e um novo medicamento (Sulfathiazole) para o
diagnóstico e tratamento do linfogranuloma venéreo. Texto publicado nos Anais
Brasileiros de Dermatologia e Sifilografia sobre a aplicação do antígeno Lygran para
diagnósticos e de um produto denominado Sulfathiazole para o tratamento do
linfogranuloma venéreo, enviados pelo Squibb Institute for Medical Research, na clínica
do titular e na Fundação Gaffrée-Guinle.
Rio de Janeiro.
1940
3 folhas

SA/PI/TP/19401040
CARDOSO, H. T.; ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Valor impediente dos acidos da serie chaulmoogrica em relação a certas culturas
de bacillos acido-alcool resistentes. Identica verificação com o “Alfon”. Texto
publicado em Brasil Médico descrevendo as experiências realizadas ao longo do tempo
com os produtos derivados do óleo de chaulmoogra e sua ação sobre o bacilo de
Hansen. São Paulo.
out. 1949
16 folhas
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SA/PI/TP/19412040
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
O ensino médico na Colômbia. Texto publicado no Brasil Médico descrevendo o
ensino médico colombiano, classificando-o como satisfatório, rigoroso e eficiente, na
ocasião da reforma do ensino brasileiro. Rio de Janeiro.
1941
4 folhas

SA/PI/TP/19411030
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Texto de apresentação do filme sobre o funcionamento da Colônia de Itanhenga (ES),
exibido na Academia Nacional de Medicina. Rio de Janeiro.
30 out. 1941
2 folhas

SA/PI/TP/19460640
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Colheita de material e métodos de exames para o diagnóstico da lepra. Texto
publicado na Revista Brasileira de Medicina acerca dos métodos utilizados para a coleta
de material do muco nasal e da lesão cutânea. Rio de Janeiro.
jun. 1946
8 folhas

SA/PI/TP/19470726
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Isolation and cultures of acido-fast bacilli from hematophagi infected by lepers.
Evidences that they are Hansen bacilli. Texto relatando as experiências de isolamento
e cultivo do bacilo acidorresistente como o de Hansen com base em amostras de sangue
em hansenianos e em mosquitos.
26 jul. 1947
6 folhas
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SA/PI/TP/19470930
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Na terra de Santa Terezinha. Texto para o Correio da Manhã relatando sua visita à
Catedral St. Pierre, em Lisieux, o culto a Santa Teresinha e uma entrevista com as duas
irmãs mais velhas da Santa. Lisieux (França).
30 set. 1947
4 folhas
1 cópia

SA/PI/TP/19481013
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Colônia Santa Izabel. Texto sobre o nome da santa protetora que foi usado no primeiro
leprosário de Minas Gerais. Rio de Janeiro.
13 out. 1948
4 folhas

SA/PI/TP/19481202
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Assistência médico-social aos filhos de leprosos (Homenagem à memória do
padre Damião, o criador do Preventório Antileproso - com projeções
luminosas). Comunicação apresentada na Academia Nacional de Medicina descrevendo
a trajetória da medida profilática de separação dos filhos saudáveis dos pais hansenianos,
que foi adotada inicialmente pelo padre belga Damião no Havaí, e sua aplicação no
Brasil. Rio de Janeiro.
2 dez. 1948
6 folhas

SA/PI/TP/19490109
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Beatificação de mère Javouhey, a protetora dos lázaros da Guiana Francesa.
Texto para o Correio da Manhã sobre a vida da fundadora da Leproserie de l’Acarouany
na Guiana Francesa, beatificada pelo Vaticano na ocasião. Rio de Janeiro.
9 jan. 1949
2 folhas
1 cópia
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SA/PI/TP/19520414
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Sinopse da história da lepra no Brasil (1600-1950). Texto descrevendo a trajetória
da doença no Brasil, desde a sua chegada através de africanos e europeus até a indicação
do titular por Getúlio Vargas para a elaboração de um plano nacional de profilaxia, em
1932. Rio de Janeiro.
14 abr. 1952
16 folhas

SA/PI/TP/19530331
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
The importance of Hematophagus-Arthropods in the transmission of leprosy.
Texto sobre a transmissão da doença em Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná,
apresentado no V Congresso International de Medicina Tropical e Malária, realizado em
Istambul, entre 28 de agosto e 4 de setembro de 1953. Rio de Janeiro.
31 mar. 1953
15 folhas

SA/PI/TP/19530940
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Bacteriology of rat leprosy. III Note. New cultures of acid-fast bacilli obtained
from lesions produced in murines by mixture of Stefansky’s bacilli and
hydrazide. Comunicação sobre a obtenção de novas culturas de bacilos acidorresistentes
extraídas de lesões em ratos, apresentada no VI Congresso Internacional de Microbiologia,
realizado em Roma, entre 6 e 12 de setembro de 1953. Rio de Janeiro.
set. 1953
4 folhas
1 cópia
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SA/PI/TP/19530909
ROCHA LAGÔA, F.; ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Complement-fixation in leprosy with antigens prepared from Stefansky’s
leproma, Stefansky’s and other acid-fast bacilli cultures. Comunicação sobre o
teste com antígenos preparados a partir do leproma de Stefansky e culturas de bacilos
acidorresistentes de Stefansky, apresentada no VI Congresso Internacional de
Microbiologia, realizado em Roma, entre 6 e 12 de setembro de 1953. Rio de Janeiro.
9 set. 1953
6 folhas

SA/PI/TP/19531003
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Isolamento e estudo experimental de duas novas culturas de bacilos ácido-
álcool resistentes de muco nasal de leprosos. Comunicação criticando os escassos
trabalhos sobre o tema, apresentada no VI Congresso Internacional de Leprologia,
realizado em Madri. Rio de Janeiro.
3 a 10 out. 1953
7 folhas

SA/PI/TP/19540928
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Discursos proferidos no Instituto Sino-Brasileiro de Cultura.
28 set. 1954
4 folhas

SA/PI/TP/19561129
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Eficácia da vitamina “E” nas amiotrofias leprosas. Comunicação apresentada na
Academia Nacional de Medicina sobre o tratamento ministrado pelo médico Sigall, na
Espanha, e testado pelo titular. Rio de Janeiro.
29 nov. 1956
3 folhas
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SA/PI/TP/19570114
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Cinquentenário do maior leprosário do mundo, a “Culion Leper Colony”, das
Filipinas. Alta contagiosidade da lepra para a infância. Resumo do relatório Culion
1906-1956, publicado pelo Comitê Médico do referido leprosário, apresentando aspectos
da história da doença nas Filipinas e o funcionamento do estabelecimento ao longo dos
anos. Rio de Janeiro.
14 jan. 1957
16 folhas
1 cópia

SA/PI/TP/19570725
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
30 anos de atividades do laboratório de leprologia do Instituto Oswaldo Cruz.
Comunicação apresentada na Academia Nacional de Medicina sobre a atuação do titular
como professor e pesquisador da instituição. Rio de Janeiro.
25 jul. 1957
12 folhas

SA/PI/TP/19592040
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Experiências sobre a imunologia da lepra por meio de inoculação de doentes
com suspensões vivas e mortas de culturas de bacilos ácido-álcool resistentes.
Artigo apresentado no VII Congresso Internacional de Leprologia, realizado em Tóquio,
entre 12 e 19 de novembro de 1958. Rio de Janeiro.
1959
40 folhas
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SA/PI/TP/19591215
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Não foi cultivado o bacilo da lepra em São Paulo. Texto para O Globo em resposta
a matéria publicada no jornal sobre o cultivo do bacilo de Hansen em tecido humano, in
vitro, por pesquisadores paulistas, sintetizando a comunicação feita pelos mesmos
pesquisadores na Associação Brasileira de Leprologia, onde afirmam não terem obtido o
êxito divulgado pelo periódico. Rio de Janeiro.
15 dez. 1959
2 folhas

SA/PI/TP/19591221
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Leprosy news. Texto sobre um possível cultivo do bacilo de Hansen em tecido humano
por pesquisadores paulistas. Rio de Janeiro.
21 dez. 1959
2 folhas

SA/PI/TP/19591221
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Leprosy Review - Reports. Texto sobre um possível cultivo do bacilo de Hansen em
tecido humano por pesquisadores paulistas. Rio de Janeiro.
21 dez. 1959
2 folhas

SA/PI/TP/19600908
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Voto de pesar pelo falecimento de D. Berenice Martins Prates. Comunicação
apresentada na Academia Nacional de Medicina. Anexo: Necrológio onde são destacadas
as atividades políticas e de assistência aos leprosos realizadas pela homenageada. Rio
de Janeiro.
8 set. 1960
3 folhas
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SA/PI/TP/19601103
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Comunicação apresentada na Academia Nacional de Medicina evocando a vida e obra
de Mathias Valladão na ocasião do primeiro centenário de seu nascimento. Rio de
Janeiro.
3 nov. 1960
1 folha

SA/PI/TP/19601123
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
A vida e a obra do Dr. Mathias Valladão. Texto evocando a trajetória de Mathias
Valladão, apresentado na I Semana Brasileira de História da Medicina e no estúdio da
Rádio Roquette Pinto. Rio de Janeiro.
23 nov. 1960
3 folhas

SA/PI/TP/90002040/1
ARAÚJO, Heráclides Cesar de Souza
Bacteriology of human leprosy - Electronmicroscopy of cultures. Texto sobre as
tentativas de cultivo do bacilo de Hansen a partir de tecido humano. Contém no verso
algumas anotações provenientes, possivelmente, de experiências com ratos. Rio de
Janeiro.
s. d.
1 folha

SA/PI/TP/90002040/2
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
História da lepra na Oceania. Resumo sobre a origem, diagnóstico e profilaxia da
hanseníase na Oceania. Rio de Janeiro.
s. d.
4 folhas
2 cópias
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SA/PI/TP/90002040/3
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Histologia da lepra: coortes de material leproso. Resumo de procedimentos para a
realização da histopatologia da doença. Rio de Janeiro.
s. d.
1 folha

SA/PI/TP/90002040/4
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Resumo do livro Bactériologie experimentale sobre a descrição da morfologia do bacilo
de Hansen. Rio de Janeiro.
s. d.
3 folhas
2 cópias

SA/PI/TP/90002040/5
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
A fisioterapia na lepra. Resumo sobre atividades fisioterapêuticas para hansenianos
aconselhadas por Jeanselme e Mc Ilheney. Rio de Janeiro.
s. d.
16 folhas
3 cópias

SA/PI/TP/90002040/6
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Cromoterapia na lepra. Resumo sobre o tratamento da hanseníase com corantes e
seus resultados. Rio de Janeiro.
s. d.
3 folhas
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SA/PI/TP/90002040/7
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Surtos epidêmicos de lepra. Resumo histórico sobre a ocorrência da hanseníase em
várias partes do mundo. Rio de Janeiro.
s. d.
2 folhas

SA/PI/TP/90002040/8
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
A pseudo-epidemia de lepra na Ilha Nauru, Oceania. Resumo sobre uma epidemia
de hanseníase com base no estudo de George Bray intitulado The story of leprosy at
Nauru. Rio de Janeiro.
s. d.
4 folhas
2 cópias

SA/PI/TP/90002040/9
ARAÚJO, Heráclides César de Souza
Etiologia da lepra: ensaio de cultura do Mycobacterium leprae. Texto para os
cursos do Instituto Oswaldo. Rio de Janeiro.
s. d.
47 folhas

llLL
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Série PRODUÇÃO INTELECTUAL
Subsérie TRABALHOS DE TERCEIROS

Reúne 183 documentos, entre resenhas, artigos e textos científicos utilizados pelo
titular no planejamento e execução de seus estudos sobre hanseníase. Suas datas-limite
situam-se entre 1888 e 1970.

SA/PI/TT/18802040
HANSEN, G. Armauer
Bacillus leprae. Texto publicado em Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie
und für klinische Medicin. Berlim.
1880
16 folhas

SA/PI/TT/18800930
MAGALHÃES, Luiz Augusto
Imperial Hospital dos Lázaros. Discurso proferido pelo escrivão do hospital na
inauguração dos retratos dos beneméritos Antônio de Desterro, sexto bispo do Rio de
Janeiro, e conde da Cunha, nono vice-rei do Brasil. Rio de Janeiro.
30 set. 1880
5 folhas

SA/PI/TT/18811231
LÚCIO, Rafael; ALVAREDO, Ignácio
Mal de San Lazaro - elefanciasis de los griegos. Texto publicado em La Escuela de
Medicina. Cidade do México.
31 dez. 1881
63 folhas

SA/PI/TT/18912040
GERLACH, Wold
As relações entre manchas cutâneas e a afecção nervosa na lepra anesthesica.
Artigo publicado em Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische
Medicin. Berlim.
1891
28 folhas
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SA/PI/TT/18962040
GAUCHER, E.; BENSAUDE, R.
Sur un cas de lèpre avec granulomes lépreux miliaires genéralisés, lésions de
la muqueuse naso-pharyngienne et de l’oirelle moyenne et poussée lépreuse
aiguë érysipélatoide. Artigo sobre um caso de hanseníase com granulomas
generalizados e lesões na mucosa nasofaríngeo. Paris.
1896
18 folhas

SA/PI/TT/18972040
CALDERONE, C.
Tossicità dell’urina e del sangue dei leprosi. A toxicidade da urina e do sangue do
hanseniano. Milão.
1897
39 folhas

SA/PI/TT/19002040
TIDSWELL, F.
Treatment of patients III (39) and X (53) with serum prepared according to the
method of Carrasquilla. Relato da experiência de aplicação do soro contra a hanseníase,
obtido a partir do método Carrasquilla. Leipzig (Alemanha).
1900
13 folhas

SA/PI/TT/19032040/1
OUDIN
Lèpre tuberculeuse traitèe par les rayons X. Artigo publicado em Ann.
d’électrobiologie et de radiologie.
1903
8 folhas
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SA/PI/TT/19032040/2
MOREIRA, Juliano
Hématologie de la lèpre. Relatório da pesquisa realizada a partir da coleta de sangue
de 35 hansenianos e apresentado no V Congresso Brasileiro de Medicina. Paris.
1903
3 folhas

SA/PI/TT/19042040
BELOT, M.
La radiothérapie dans les affections cutanées. Texto sobre o uso da radioterapia
no tratamento de lesões cutâneas em hansenianos. Paris.
1904
3 folhas

SA/PI/TT/19052040
HALLOPHAU; GRANDCHAMP
Diagnostic des léprides erythemateuses et de l’erythème noeux. Artigo sobre o
diagnóstico de eritemas polimorfos em hansenianos. Paris.
1905
3 folhas

SA/PI/TT/19062040
LIMA, C.
Sur la formule hémoleucocytaire de la lèpre. Texto publicado em Arch. l’Inst.
Royal de Bacteriologia Camara Pestana. Lisboa.
1906
3 folhas

SA/PI/TT/19082040/1
MORRIS, M.; NICHOLLS; DORE
Case of leprosy treated with a special vaccine and X-rays. Texto sobre um caso de
hanseníase tratado com uma vacina especial e raio X. Londres.
1908
7 folhas



70

SA/PI/TT/19082040/2
LASSAR, O.; SIEGFRIED, A.; URBANOWITZ
Versuche mit der Behandlung Leprakranker mit Röntgenstrahlen. Texto que
relata a experiência do tratamento com o raio X em nove hansenianos. Paris.
1908
2 folhas

SA/PI/TT/19082040/3
TEREBENSKY
Sur la signification des formes non acido-resistantes du bacille tuberculeux
(Leurs rapports avec le bacille de la lèpre. Texto sobre o significado das formas não
acidorresistentes do bacilo tuberculoso.
1908
18 folhas

SA/PI/TT/19092040
MATTHEWS
Treatment of leprosy with X-rays and high frequency. Artigo sobre o tratamento
da hanseníase com raio X e choque elétrico.
1909
12 folhas

SA/PI/TT/19102040/1
BEURMANN; GOUGEROT; LAROCHE, G.
Etudes sur la lèpre. 3me groupe. Contribution à l’anatomie pathologique de la
lèpre. VII. Les cirrhoses lépreuses du foie. Artigo sobre a anatomia patológica da
hanseníase, com ênfase nas infecções do fígado. Leipzig (Alemanha).
1910
4 folhas

SA/PI/TT/19102040/2
HEISER, V.
Leprosy in the Philippine islands. Artigo sobre a hanseníase nas Ilhas Filipinas.
1910
8 folhas
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SA/PI/TT/19112040/1
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE PATHOLOGIE EXOTIQUE
Prophylaxie de la lèpre en France. Artigo extraído do Boletim da Sociedade de
Patologia Exótica sobre a profilaxia da hanseníase na França. Paris.
1911
20 folhas
1 cópia

SA/PI/TT/19112040/2
BORREL, M.
Cáncer y lepra. Artigo publicado em La Semana Médica. Buenos Aires.
1911
3 folhas

SA/PI/TT/19112040/3
JEANSELME, E.
Rapport fait au nom de la Comission de la Prophylaxie de la lèpre en France.
Artigo para o Boletim da Sociedade de Patologia Exótica. Paris.
1911
18 folhas
1 cópia

SA/PI/TT/19122040
BAYON, H.
On the transmission of leprosy to animals by direct inoculation. Artigo sobre a
transmissão da hanseníase para animais através de inoculação direta transcrito do Jornal
Britânico de Medicina.
1912
16 folhas
1 cópia
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SA/PI/TT/19132040
LAGANE, L.; COLOMBIER, P.
Formule sanguine de lépreux séjournant en France. Artigo sobre a composição
sanguínea de leprosos residentes na França para o Boletim da Sociedade de Patologia
Exótica. Paris.
1913
9 folhas

SA/PI/TT/19142040
STEIM
Enfermos de lepra. Artigo sobre experiência com o diagnóstico e o tratamento da
hanseníase em quatro irmãos sérvios.
1914
4 folhas

SA/PI/TT/19152040
PÉREZ, E. P. G.
Étude sur le traitement de la lèpre. Artigo sobre o tratamento da hanseníase pela
radioterapia. Paris.
1915
3 folhas

SA/PI/TT/19182040
SILVA ARAÚJO
A púrpura na tuberculose e na lepra. Artigo para o Brasil Médico sobre a síndrome
purpúrica como característica comum nas manifestações da hanseníase e da tuberculose.
Rio de Janeiro.
1918
6 folhas
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SA/PI/TT/19211140
SANDERS, J.
Lepra. Texto que relata as origens históricas da doença, os debates sobre suas causas e
tratamento. Finaliza com o estudo sobre a doença e tratamento nos Países Baixos.
Contém duas cartas em anexo. Haia (Holanda).
nov. 1921
42 folhas

SA/PI/TT/19222040
CAMPLANI, M.
Reazione Herxheimer-simile in lebbroso curato con Neosalvarsan. Artigo
publicado em Giorn. Ital. Malat. Ven. della Pelle. Milão.
1922
8 folhas

SA/PI/TT/19220115
UCHIDA, M.
Resenha do artigo Estudo sobre a lepra dos ratos publicada em Japan Medical World.
15 jan. 1922
1 folha

SA/PI/TT/19232040
MONRAD-KROHN, G. H.
The neurological aspect of leprosy (“spedalskhed”). Artigo abordando o aspecto
neurológico da hanseníase.
1923
68 folhas

SA/PI/TT/19242040
MONRAD-KROHN, G. H.
Observations cliniques sur l’aspect neurologique de la lèpre. Artigo para a III
Conferência Internacional da Lepra sobre o aspecto neurológico da hanseníase. Paris.
1924
4 folhas
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SA/PI/TT/19252040/1
MANSON’S TROPICAL DISEASES
Noguchi-Wenyon medium for the cultivation of leptospirae and protozoa. Artigo
sobre o método para o cultivo do leptospirae e de protozoários desenvolvido pela
Manson’s Tropical Diseases.
fev. 1925
3 folhas
2 cópias

SA/PI/TT/19252040/2
CALCAGNO, Oreste
Acidos grasos del aceite de bacalao y chaulmoogra en el tratamiento de la lepra
y tuberculosis - contribuición a su estudio. Artigo sobre os ácidos graxos do óleo
de bacalhau e chaulmoogra no tratamento da hanseníase e tuberculose. Buenos Aires.
1925
56 folhas

SA/PI/TT/19252040/3
LIE, H. P.
Étude sur la vitesse de sédimentation des corpuscules rouges dans la lèpre.
Artigo sobre a rápida sedimentação das lesões causadas pela hanseníase. Estocolmo
(Suécia).
1925
13 folhas

SA/PI/TT/19252040/4
URBINO
Le traitement chimiotherapique de la tuberculose et de la lèpre. Artigo publicado
em La Presse Medicale.
1925
11 folhas
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SA/PI/TT/19262040/1
GILBERT, A.; TZANCK, A.; CABANIS
De l’accélération de la sédimentation sanguine au cours de la lèpre. Artigo sobre
o processo acelerado da coagulação sanguínea na hanseníase. Paris.
1926
2 folhas

SA/PI/TT/19262040/2
CLAVEAUX, E.; GUERRERO, R.
La sedimentación globular en lepra. Artigo publicado em Actas y Trabajos del
Tercer Congreso Nacional de Medicina. Buenos Aires.
1926
3 folhas

SA/PI/TT/19262040/3
LORTAT-JACOB; MORLAAS
Sur un cas de lèpre mixte traité par la cryothérapie. Artigo que relata um caso de
hanseníase mista tratado pela crioterapia. Paris.
1926
4 folhas

SA/PI/TT/19260218
MUIR, Ernest
Some fallacies connected with the testing of drugs for their efficacy in the
treatment of leprosy. Artigo sobre algumas experiências com drogas e sua eficácia
no tratamento da hanseníase, publicado em The Indian Journal of Medical Research.
Calcutá (Índia).
18 fev. 1926
10 folhas
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SA/PI/TT/19261130
COSTA, Peregrino da
A gruta de Camões. Artigo publicado em Illustração Brasileira sobre a real existência
de vestígios que comprovem ter sido nesse local que o poeta português compôs Os
Lusíadas. Macau (China)
30 nov. 1926
15 folhas
1 cópia

SA/PI/TT/19272040/1
ANDRÉ, Z.; LABERNADIE, V.
Recherches sur la sédimentation globulaire chez les lépreux. Artigo de pesquisa
sobre a sedimentação globular dos hansenianos. Paris.
1927
2 folhas

SA/PI/TT/19272040/2
BRANDBERG, O.
Action de l’ether éthylique de l’huile de chaulmoogra sur la teneur du sang en
leucocytes et en thrombocytes. Artigo sobre a ação do éter etílico do óleo de
chaulmoogra sobre a composição de leucócitos e de trombócitos no sangue. Paris.
1927
4 folhas

SA/PI/TT/19272040/3
MUIR, Ernest
The effect of Kala-azar on leprosy. Texto de pesquisa sobre o efeito da doença na
hanseníase. Calcutá (Índia).
1927
5 folhas
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SA/PI/TT/19272040/4
VIGNALE, B.
Formula leucocitaria y reacción de Wassermann en la lepra en el Uruguay.
Artigo que relata a fórmula leucocitária e a reação de Wassermann na hanseníase.
Buenos Aires.
1927
13 folhas

SA/PI/TT/19282040/1
HENDERSON, J. M.; DE, N. K.; GHOSH, S.
Notes on some haematological and serological investigations in leprosy. Notas
sobre algumas investigações hematológicas e serológicas na hanseníase. Calcutá (Índia).
1928
11 folhas

SA/PI/TT19282040/2
FRANCHINI, Giuseppe
Ancora sulla riproduzione sperimentale della lebbra nella scimmia. Artigo sobre
a reprodução experimental da hanseníase do macaco apresentado na Quarta Reunión
de la Sociedad Argentina de Patología Regional del Norte. Buenos Aires.
1928
3 folhas

SA/PI/TT/19282040/3
MACHT, D. I.
Phytopharmacological and photopharmacological studies on leprosy blood
serum. Artigo para o Journal of the Philippines Islands Medical Association sobre os
efeitos das drogas e toxinas de plantas em pacientes com hanseníase. Manila (Filipinas).
1928
4 folhas
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SA/PI/TT/19282040/4
PIERINI, L. E.
Tratamiento de la lepra. Artigo sobre o tratamento da hanseníase publicado em La
Semana Médica. Buenos Aires.
1928
129 folhas

SA/PI/TT/19280509
BORZONE, Rodolfo A.
La lucha contra la lepra en Santa Fé. Artigo sobre a incidência e os tipos de hanseníase.
Relata ainda as medidas de profilaxia e tratamento da doença. Apresentado na Quarta
Reunión de la Sociedad Argentina de Patología Regional del Norte. Buenos Aires.
9 maio 1928
2 folhas

SA/PI/TT/19292040/1
CASAZZA, R.
Nota clínica sulle eruzione acute nei lebbrosi con particolare riguardo
all’eritema nodoso lebbroso. Artigo sobre a manifestação cutânea eritema nodular
em alguns casos de hanseníase. Milão.
1929
50 folhas

SA/PI/TT/19292040/2
DEVASIRVADAM, J.
The reaction in leprosy. Artigo sobre a reação leprótica que aponta seu diagnóstico,
causas e tratamento.
1929
4 folhas
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SA/PI/TT/19292040/3
JAJA
Reazioni a focolaio da vaccino lebroso nella lebbra. Artigo sobre a reação à vacina
Dostal.
Milão.
1929
2 folhas

SA/PI/TT/19292040/4
TRUFFI, Giovanni
Applicazioni spinali di raggi Röntgen nei lebbrosi. Artigo sobre a aplicação do
raio X no hanseniano. Milão.
1929
2 folhas

SA/PI/TT/19292040/5
TRUFFI, Giovanni
Le applicazioni spinali di raggi X nei lebbrosi e nei tabetici ed il loro meccanismo
di azione. Artigo sobre a aplicação do raio X no hanseniano e seu mecanismo de ação.
1929
22 folhas

SA/PI/TT/19302040/1
FIDANZA, E. P.; FERNANDEZ, J. M. M.; SCHUJMAN, S.
Sobre el valor del yoduro de potasio solo y asociado en el tratamiento de la
lepra. Artigo sobre o emprego do iodeto de potássio no tratamento da hanseníase.
Buenos Aires.
1930
23 folhas
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SA/PI/TT/19302040/2
LABERNADIE, V.
Contribution à l’étude de la contagiosité de la lèpre. Artigo sobre o contágio da
hanseníase.
1930
13 folhas

SA/PI/TT/19312040/1
ALMEIDA, L.
Sobre dois casos de lepra (Mal perfurante plantar). Artigo sobre a dificuldade de
se atestar certos casos de hanseníase. Coimbra.
1931
7 folhas

SA/PI/TT/19312040/2
CHIYUTO, S.; VELASCO, F.
Observation of seven hundred fifty-eight quiescent, or arrested, cases of leprosy
released from isolation. Artigo sobre a observação de 758 casos de hanseníase inativos
ou contidos em pacientes isolados. Manila (Filipinas).
1931
18 folhas

SA/PI/TT/19312040/3
HÉRIVAUX, A.
Les groupes sanguins dans la lèpre. Artigo sobre os grupos sanguíneos na hanseníase
publicado no Boletim da Sociedade de Patologia Exótica. Paris.
1931
2 folhas

SA/PI/TT/19312040/4
NARDY FILHO, Francisco
O padre Bento Dias Pacheco. Biografia que destaca a atuação do capelão no Hospital
dos Morféticos, em Itu. São Paulo.
1931
41 folhas



81

SA/PI/TT/19312040/5
PINETTI, P.
Lo studio del sangue nella lepra. Estudo analisando possíveis alterações do sangue
durante a hanseníase. Milão.
1931
25 folhas

SA/PI/TT/19322040/1
AMBROGIO, A.
Sul valore della velocità di sedimentazione dei globuli rossi nella lebra. Artigo
sobre o valor da velocidade de coagulação dos glóbulos vermelhos. Gênova (Itália).
1932
11 folhas

SA/PI/TT/19322040/2
DE GIORGIO, G. A.
Raffronto tra potere battericida naturale verso il germe tifico del sangue e del
liquido di bolla del lebbrosi (Nota preventiva). Artigo sobre o poder bactericida
natural contra o germetífico do sangue do hanseniano. Milão.
1932
2 folhas

SA/PI/TT/19322040/3
MANALANG
Significance of leprolin reaction in the natural and experimental transmission
of leprosy. Artigo sobre a reação à lepromina na transmissão natural e experimental da
hanseníase. Manila (Filipinas).
1932
4 folhas
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SA/PI/TT/19322040/4
TISSI, E.; POLICARO, R.
L’acido lattico nel sangue e nel liquido di bolla nelle dermatosi e nelle malatie
generali a manifestazioni cutanee. Artigo sobre o ácido lático e sua presença no
sangue durante a manifestação de doenças que apresentem erupções cutâneas. Bolonha
(Itália).
1932
38 folhas

SA/PI/TT/19320130/1
BORZONE, Rodolfo A.
Inmunidad histógena y sindromes pluriglandulares en lepra - Ensayo de
clasificacion y tratamiento etiopatogênico. Artigo sobre a imunidade histogênica e
síndromes pluriglandulares na hanseníase. Possui um bilhete ao titular em anexo. Santa
Fé (Argentina).
30 jan. 1932
6 folhas

SA/PI/TT/19320130/2
MCKINLEY, Earl B.; SOULE, Malcolm H.
Experimental lesion in monkeys and cultivations of bacillus leprae. Artigo sobre
experiências de culturas do bacilo da hanseníase em laboratório e de inoculações em
macacos. Chicago.
30 jan. 1932
18 folhas

SA/PI/TT/19332040/1
FIDANZA, E. P; SCHUJMAN, S.
Lepra reaction. Artigo sobre as manifestações da reação ou febre leprosa. Buenos
Aires.
1933
21 folhas
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SA/PI/TT/19332040/2
MONTAÑÉS, P.; NEGRO, E.
El test-histamina en el diagnóstico precoz de las manchas leprosas. Artigo sobre
o teste da histamina no diagnóstico precoce das manchas hansenianas. Alicante (Espanha).
1933
7 folhas

SA/PI/TT/19332040/3
MONTAÑÉS, P.; NEGRO, E.
Tratamiento de la leprorreacción con el piramidon. Artigo sobre o tratamento a
ser utilizado durante as crises agudas da hanseníase. Alicante (Espanha).
1933
7 folhas

SA/PI/TT/19332040/4
PEREIRA, Paulo Cerqueira R.
Da esterilização de leprosos. Monografia sobre a defesa da esterilização dos hansenianos
como forma de prevenção do aumento de número de casos, citando os exemplos de
experiências alemãs e norte-americanas. Belo Horizonte (MG).
1933
23 folhas

SA/PI/TT/19330640
MARCHOUX, Emile
La lèpre des rats. Artigo sobre a hanseníase dos ratos com comentários do titular. Paris.
jun. 1933
7 folhas

SA/PI/TT/19330940
CAMPOS, Nelson de Souza
Lepra em São Paulo. Artigo sobre a hanseníase em São Paulo, a incidência no interior
do estado e a preocupação do governo paulista. Rio de Janeiro.
set. 1933
6 folhas
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SA/PI/TT/19331011
FÉRON, J.
Notes sur le traitement des pousées aigües de lèpre par les injections
intraveineuses de gonacrine. Artigo sobre o tratamento da hanseníase pela aplicação
de injeções intravenosas de Gonacrine. Paris.
11 out. 1933
8 folhas

SA/PI/TT/19331231
MOURA, Aureliano Matos de
Relatório anual. Contém informações das atividades do Leprosário São Roque, com
balancetes sobre a entrada, cura, etnia, sexo dos pacientes desde a fundação da instituição
em 1926 e descrição geral dos problemas disciplinares de filhos dos pacientes internos
no abrigo escola, e sobre o isolamento do abrigo, que não possui automóvel nem linha
telefônica. Curitiba (PR).
31 dez. 1933
25 folhas

SA/PI/TT/19342040/1
PISACANE, C.
Le atrofie lebbrose. Studio clinico e istologico. Estudo clínico e histológico sobre a
atrofia hanseniana. Messina (Itália).
1934
13 folhas

SA/PI/TT/19342040/2
KRISHIN; LABERNADIE, V.
Réactions lépreuses au cours du traitement par l’hule de chaulmoogra en
injections intraveineuses. Artigo sobre reações leprosas ao longo do tratamento com
o óleo de chaulmoogra por injeções intravenosas. Paris.
1934
3 folhas
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SA/PI/TT/19342040/3
LEFROU, G.; BONNET, P.
L’équilibre protéique du sérum sanguin des lépreux. Artigo sobre o equilíbrio
protéico do soro sanguíneo dos hansenianos. Paris.
1934
11 folhas

SA/PI/TT/19342040/4
MONTAÑÉS, P.
La intradermorreacción con el bacilo de Hansen. Artigo sobre a intradermorreação
com o bacilo de Hansen. Madri.
1934
22 folhas

SA/PI/TT/19342040/5
MOURA, Aureliano M. de
Contribuição ao estudo da lepra no Paraná. Relatório do diretor do Leprosário São
Roque sobre as atividades da instituição, englobando sua administração, o cotidiano dos
internos, a forma de aplicação de medicamentos, prontuários de pacientes curados e
críticas ao tratamento de doença. Curitiba (PR).
1934
24 folhas

SA/PI/TT/19342040/6
MUIR, Ernest
Some factors influencing the nature of leprous lesions. Artigo sobre fatores que
influenciam a qualidade de lesões da hanseníase. Calcutá (Índia).
1934
12 folhas
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SA/PI/TT/19342040/7
PRUDHOMME, R.
Action des rayons X sur les lépromes des rats. Artigo sobre a ação do raio X sobre
os lepromas dos ratos. Paris.
1934
6 folhas

SA/PI/TT/19342040/8
STEIN, A. A.
Sobre a reação leprosa. Artigo sobre os aspectos da reação ou febre leprosa, com
detalhamento para os três tipos frequentes de seus estágios. Estocolmo (Suécia).
1934
12 folhas

SA/PI/TT/19340206
MONTEL, R.
Un nouveau traitement de la lèpre, note prèliminaire. Comentários sobre um
novo tratamento da doença. Saigon (Vietnã).
6 fev. 1934
2 folhas

SA/PI/TT/19340340
HERNANDO, Eugenio; ALOMIA, Angel
Biostatistical study of five hundred and fifty cases of leprosy isolated at the San
Lazaro Hospital. Estudo bioestatístico de 550 casos de hanseníase isolados.
mar. 1934
9 folhas

SA/PI/TT/19352040/1
BOURGIN
Un cas de paludisme chez un lépreux traité au bleu de méthylène. Artigo sobre
um caso de paludismo em um hanseniano tratado por azul de metileno. Hanói (Vietnã).
1935
4 folhas
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SA/PI/TT/19352040/2
CRUZ, M. C.
Trial of high fat diet and fixation abscess in lepra reaction. Artigo sobre o controle
da reação leprótica a partir do planejamento da alimentação do doente. Manila (Filipinas).
1935
14 folhas

SA/PI/TT/19352040/3
LEFROU, G.; ESSARTS, J. Q.
Le problème de la lèpre tuberculoide (premier mémoire). Artigo sobre o problema
da lepra tuberculóide. Paris.
1935
15 folhas

SA/PI/TT/19352040/4
ESSARTS, J. Q.; LEFROU, G.
Le problème de la lèpre tuberculoide (sécond mémoire). Artigo sobre o problema
da lepra tuberculóide. Paris.
1935
16 folhas

SA/PI/TT/19352040/5
FERNÁNDEZ, J. M. M.
Bacteriologia de la reacción leprosa. Investigación del Mycobacterium leprae
en las lesiones de “Brote agudo”. Artigo sobre as investigações da ação do bacilo nas
lesões cutâneas durante o estágio da reação leprosa em 19 pacientes. Rosário (Argentina).
1935
16 folhas
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SA/PI/TT/19352040/6
WAYSON, N. E.; MASUNAGA, E.
Rat leprosy - Observations concerning transmission of the infection trough
the nose. Artigo que relata experiências sobre as formas de contágio da hanseníase
entre os ratos. Washington, D.C.
1935
6 folhas

SA/PI/TT/19352040/7
PARMAKSON, P.
Über die eosinophilen Zellen im Bluthilde der Leprakranken. Artigo sobre a
eosinofilia na hanseníase. Leipzig (Alemanha).
1935
4 folhas

SA/PI/TT/19352040/8
DOW, D. P.; NARAYAN, J. S.
Pseudo-reaction in leprosy due to Gonorrhoea. Artigo sobre a incidência
concomitante de hanseníase e gonorreia. Londres.
1935
7 folhas

SA/PI/TT/19350740/1
BIER, O. G.; ARNOLD, K.
A lepra. Artigo para o Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana sobre as formas
da reação de Rubino.
jul. 1935
2 folhas

SA/PI/TT/19350740/2
RYRIE, G. A.
A lepra-colorante. Texto para o Boletín de la Oficina Sanitária Panamericana
comentando os resultados obtidos com o uso de corantes no tratamento da doença.
1935
2 folhas
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SA/PI/TT/19350740/3
WELCH, T. B.
Lepra. Artigo sobre características genéricas da doença.
jul. 1935
1 folha

SA/PI/TT/19362040/1
BERTELLOTTI, L.
Tentativi di inoculazione della lepra umana nei ratti in avitaminosi. Artigo sobre
tentativas de inoculação da hanseníase humana em ratos. Módena (Itália).
1936
20 folhas

SA/PI/TT/19362040/2
DENNEY, O. E.
The history of leprosy in Louisiana. Artigo que relata a história da doença em
Carville. Louisiana (Estados Unidos).
1936
12 folhas
1 cópia

SA/PI/TT/19362040/3
ESSARTS, J. Q.; LEFROU, G.
Évolution des léprides en lépromes. Artigo sobre a evolução, tipos e causas das
manifestações cutâneas da hanseníase. Paris.
1936
7 folhas

SA/PI/TT/19362040/4
HAYASHI, Fumio
Report of a leprosy study tour. Relato de viagem para estudo da hanseníase. Manila
(Filipinas).
1936
13 folhas
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SA/PI/TT/19362040/5
HUTTER, H. J.; MURDOCK, J. R.
Leprosy: a Roentgenelogical survey. Artigo que relata as observações feitas em
hansenianos do Hospital Kalihi, em Honolulu, a partir de chapas radiográficas dos pés
e mãos.
1939
10 folhas

SA/PI/TT/19362040/6
KARASEFF, J.
Aspect radiographique des manifestations ostéo-articulaires dans la lèpre. Artigo
sobre os aspectos radiográficos das manifestações osteoarticulares da hanseníase.
1936
21 folhas

SA/PI/TT/19372040/1
BERTELOTTI, L.
Inoculazioni di bacilli di Hansen in ratti in avitaminosi. Artigo sobre inoculações
do bacilo em ratos.
1937
3 folhas

SA/PI/TT/19372040/2
FLORIANI, L.; FLORIANI, C.
Nuevo tratamiento de la lepra, en especial de las ulceras leprosas. Artigo que
relata o uso, na América do Sul, do urucum e do Aspidosperma quirandy Hassl para a
cura de lesões hansenianas.
1937
56 folhas
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SA/PI/TT/19372040/3
LAMBORN, W. A.
The haematophagous fly Musca sorbens Wied., in relation to the transmission
of leprosy. Artigo sobre a possibilidade de transmissão da hanseníase por insetos.
Londres.
1937
9 folhas

SA/PI/TT/19372040/4
WADE, H. W.
Problems of allergy in leprosy. Artigo sobre problemas da alergia na hanseníase.
1937
3 folhas

SA/PI/TT/19372040/5
WAYSON, N. E.
Cutaneous leprosy - presumable cure by surgical removal of lesion. Artigo sobre
a possível cura da hanseníase através da remoção cirúrgica da lesão.
1937
2 folhas

SA/PI/TT/19371006
MCKINLEY, Earl B.; SOULE, Malcolm H.
Experimental lesion in monkeys and cultivations of Bacillus leprae. Artigo sobre
experiências de culturas do bacilo de Hansen em laboratório e inoculações do bacilo da
hanseníase humana em macacos. Chicago.
6 out. 1937
18 folhas

SA/PI/TT/19382040/1
GOMEZ, B. C.
Sedimentacion globular en la lepra. Artigo sobre a sedimentação globular na doença.
Bogotá (Colômbia).
1938
14 folhas
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SA/PI/TT/19382040/2
LONG, R. E.
Tuberculosis, leprosy and allied micobacterial diseases. Artigo sobre a tuberculose,
hanseníase e doenças micobacteriais similares.
1938
27 folhas

SA/PI/TT/19382040/3
MELO, L. C.
Estudos sobre hemo-sedimentação em lepra. Artigo sobre a velocidade de
coagulação sanguínea em hansenianos. Curitiba (PR).
1938
31 folhas

SA/PI/TT/19382040/4
VILLELA, Gilberto G.
Vitaminas e lepra. Artigo sobre a relação de carência de vitaminas e incidência de
hanseníase. Rio de Janeiro.
1938
4 folhas

SA/PI/TT/19380503
MARCHOUX, Emile
Comunications - Le Congrès International de la Lèpre au Caire. Comunicação
publicada no Bulletin de l’ Académie de Médicine. Cairo (Egito).
3 maio 1938
5 folhas

SA/PI/TT/19392040/1
BURNET, E.; JADFARD, H.
Transmission de la lèpre humaine au hamster par voi digestive. Artigo sobre a
transmissão da hanseníase humana ao hamster pela via digestiva. Paris.
1939
4 folhas
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SA/PI/TT/19392040/2
GAVRILOV, W.; DUBOIS, A.; FESTER
Influence de l’avitaminose sur l’infection des cobayes par le bacille de
Stephansky. Artigo sobre a influência da avitaminose na infecção de cobaias. Bruxelas
(Bélgica).
1939
7 folhas

SA/PI/TT/19392040/3
PLATA, Carlos Gómez
La sedimentación globular en la lepra. Artigo sobre a sedimentação globular como
método para o diagnóstico e tratamento da hanseníase, publicado na Revista Colombiana
de Leprologia. Bogotá (Colômbia).
1939
13 folhas

SA/PI/TT/19392040/4
OBERDÖRFFER, M.
Introduction to an investigation of racial differences in the clinical picture of
leprosy. Artigo para a Leprosy Review que relata aspectos da hanseníase no oeste da
África, no Sudão, no Egito, no Ceilão e na Índia. Londres.
1939
5 folhas

SA/PI/TT/19392040/5
RYRIE, G. A.
Vitamin A treatment of ulcers (lepra). Artigo sobre o uso da vitamina no tratamento
das lesões causadas pela hanseníase. Manila (Filipinas).
1939
15 folhas



94

SA/PI/TT/19390525
MONACELLI, Mario
La lotta contro la lepra in Sicilia e il nuovo Leprosario di Messina. Artigo sobre
profilaxia social publicado em La Settimana Medica. Palermo (Itália).
25 maio 1939
8 folhas

SA/PI/TT/19390640
FONTE, Joir
A vitamina B1 nas nevrites agudas de natureza leprótica (Ensaio terapêutico).
Artigo sobre o tratamento da nevrite. Rio de Janeiro.
jun. 1939
9 folhas

SA/PI/TT/19402040/1
BADGER, L. F.; MASUNAGA, E.; WOLF, D.
Leprosy: vitamin B1, deficiency and rat leprosy. Artigo sobre a deficiência de
vitamina durante o mal de Hansen e a hanseníase do rato. Washington, D.C.
1940
14 folhas

SA/PI/TT/19402040/2
COLLIER, D. R.; MCKEAN, J. H.
The use of diphtheria antitoxin and toxoid in leprosy. Artigo sobre o uso da
antitoxina diftérica. Washington, D.C.
1940
11 folhas

SA/PI/TT/19402040/3
LOWE, J.
Mixed tuberculoid and lepromatus lesions. Carta sobre a descoberta de lesões
características das duas doenças. Manila (Filipinas).
1940
3 folhas
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SA/PI/TT/19402040/4
NOLASCO, J. O.
The lepromin test in lepra reaction. Artigo sobre o diagnóstico da reação leprosa a
partir do teste lepromina. Manila (Filipinas).
1940
13 folhas

SA/PI/TT/19402040/5
NOLASCO, J. O.
The lepromin test in lepra reaction – II . Histology of the reaction lesions and
persistence of the injected bacilli. Artigo relatando as experiências feitas a partir da
biópsia de material obtido de 35 pacientes, em que se priorizou o estudo das alterações
do tecido humano durante a reação leprosa. Manila (Filipinas).
1940
22 folhas

SA/PI/TT/19412040/1
GUZMÁN, I. G.
Contribución al estudio de la imagem de Arneth en la lepra. Contribuição ao
estudo da imagem de Arneth na hanseníase. Buenos Aires.
1941
6 folhas

SA/PI/TT/19412040/2
IZQUIERDO, J. J.
Contribución al estudio hematológico de la lepra. (Hematología-Wassermann).
Contribuição para o estudo hematológico da hanseníase. Buenos Aires.
1941
8 folhas
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SA/PI/TT/19412040/3
MOTA, Joaquim; MOURA, H. Costa
Anotação e estudo sobre a distribuição da lepra no Rio de Janeiro. Artigo relando
os dados do Censo feito entre 5 de novembro de 1940 e 20 de fevereiro de 1941 sobre os
hansenianos no estado do Rio de Janeiro.
1941
20 folhas

SA/PI/TT/19412040/4
TOBAR, R. C.
La protección infantil en la profilaxis de la lepra. Artigo sobre a proteção infantil
na profilaxia da hanseníase. Bogotá (Colômbia).
1941
14 folhas

SA/PI/TT/19410540
SALIBA, N.
A physioterapia no tratamento moderno da lepra. Cryotherapia. Artigo sobre a
eficácia dos tratamentos fisioterápicos da hanseníase, com destaque para os procedimentos
e os resultados obtidos pela crioterapia. São Paulo.
maio 1941
13 folhas

SA/PI/TT/19411002
ROCHA, Raul
O casamento dos leprosos. Em face da esterilização eugênica. Artigo que defende
o casamento entre hansenianos desde que, antes, haja a esterilização dos cônjuges. Rio
de Janeiro.
2 out. 1941
6 folhas
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SA/PI/TT/19422040/1
DANTAS, Medeiros
O leproso é um doente singular. Artigo para a Revista dos Estados sobre os estigmas
que sofre o hanseniano e as medidas do Serviço Nacional de Lepra para o tratamento
médico e psicológico do paciente. Rio de Janeiro.
1942
2 folhas

SA/PI/TT/19422040/2
FAGET, G. H.
The story of the National Leprosarium (U. S. Marine Hospital), Carville,
Louisiana. Artigo sobre a história do leprosário norte-americano. Washington, D.C.
1942
10 folhas

SA/PI/TT/19422040/3
PLATA, Carlos Gómez
Protección a los hijos sanos de leprosos en Colombia. Artigo para a Revista de
Higiene sobre os debates acerca do tratamento dispensado aos filhos sãos de hansenianos.
Colômbia.
1942
18 folhas

SA/PI/TT/19422040/4
JUAREZ, F. L.
Sorologia de la lepra. Artigo sobre a sorologia da hanseníase. Havana.
1942
2 folhas

SA/PI/TT/19422040/5
McCOY, G. W.
Chaulmoogra oil in the treatment of leprosy. Artigo sobre o emprego do óleo de
chaulmoogra no tratamento da doença. Manila (Filipinas).
1942
5 folhas
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SA/PI/TT/19422040/6
PAN, C. S.
A clinical evaluation of the lepromin test. Artigo sobre a avaliação clínica do teste
lepromina. Chicago.
1942
5 folhas

SA/PI/TT/19422040/7
FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES DE ASSISTÊNCIA AOS LÁZAROS E DEFESA CONTRA
A LEPRA
Carta da Presidência informando sobre as atividades de seus filiados em todo o país, a
abertura de postos dos Correios em alguns leprosários, o reconhecimento da instituição
como membro da Campanha Nacional de Combate à Lepra por meio de decreto
presidencial e aumento de sua subvenção federal. Rio de Janeiro.
1942
24 folhas

SA/PI/TT/19422040/8
RIVAROLA, Juan B.
Breve nota estadistica sobre la lepra en el Ejercito. Resumo da comunicação feita
pelo Capitão de Saúde Juan B. Rivarola, do exército paraguaio, aos médicos militares
sobre a incidência e o diagnóstico da hanseníase nos meio militares. Assunção (Paraguai).
1942
2 folhas

SA/PI/TT/19432040/1
GRECO, José
Sobre um caso de goma sifilítica em um hanseniano. Texto publicado em Arquivos
Mineiros de Leprologia. Belo Horizonte (MG).
1943
6 folhas
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SA/PI/TT/19432040/2
MUIR, Ernest
Treatment of perforating ulcer of the foot. Artigo sobre tratamento do mal perfurante
plantar. Londres.
1943
3 folhas

SA/PI/TT/19432040/3
NORONHA, António da Piedade
A hidrocotyle asiática no tratamento da lepra. Texto publicado em África Médica.
Lisboa.
1943
3 folhas

SA/PI/TT/19432040/4
A lepra no passado. Como viviam os leprosos na Europa. Por que a lepra
desapareceu desse continente? Explicação plausível.Texto publicado na Revista
Terapêutica. Rio de Janeiro.
1943
3 folhas

SA/PI/TT/19432040/5
YAMAMOTO, K.; SATO, M.; SATO, Y.
Lepra murina. Observações estatísticas em Tóquio. Artigo que relata experiências
sobre a hanseníase por meio de exames para detecção dos bacilos ácidorresistentes,
forma da doença e sua incidência por região corpórea e sexo do animal. São Paulo.
1943
2 folhas
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SA/PI/TT/19430340/1
ROXAS-PINEDA, E.; NICOLAS, C.; LARA, C. B.
The carbon dioxide combining capacity of the plasma in lepra reaction, and
effects of the administration of sodium bicarbonate an other drugs. Artigo sobre
a ação do dióxido de carbono no tratamento da hanseníase bem como do bicarbonato
de sódio e outras drogas. Manila (Filipinas).
mar. 1943
17 folhas

SA/PI/TT/19430340/2
PUENTE, J. J.
Los grupos sanguineos en la lepra. Texto publicado em Revista de la Associación
Argentina de Dermatologia y Sifilologia. Buenos Aires.
mar. 1943
20 folhas

SA/PI/TT/19430640
RAMIREZ, Manuel Medina
Clínica y tratamiento de la lepra. Estudio de 50 hansenianos internados en la
Leproseria Doctor Pedro Lopez de Zoquiapan, México. Texto publicado em La
Prensa Medica Mexicana. São Paulo.
jun. 1943
8 folhas

SA/PI/TT/19452040/1
FURTADO, Joaquim Juarez
Considerações ligeiras sobre as possíveis propriedades farmacêuticas do óleo
de caju. Artigo sobre a eficácia da aplicação do óleo de caju no tratamento da hanseníase.
São Paulo.
1945
15 folhas
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SA/PI/TT/19452040/2
MOM, Arturo Manrique; BASOMBRIO, Guillermo
Estudios de reactibilidad cutanea en lepra. VII. Las intradermorreacciones
provocadas por la lepromina y el 2-4 dinitroclorobenceno. Texto sobre a reação
cutânea na doença, publicado na Revista Argentina de Dermatosifilologia. Buenos Aires.
1945
11 folhas

SA/PI/TT/19462040/1
CARBONELL, Miró; PRATS, Guillén
Tratamiento de la lepra en la Colonia-Sanatorio de San Francisco de Borja -
“Fontilles”. Texto publicado em Revista “Fontilles”. Alicante (Espanha).
1946
20 folhas

SA/PI/TT/19462040/2
DUEÑAS, Contreras; PRATS, Guillén
Promin y lepra. Texto relacionado ao emprego do promin na hanseníase. Valência
(Espanha).
1946
5 folhas

SA/PI/TT/19462040/3
FAGET, G. H.; POGGE, R. C.; JOHANSEN, F. A.
Promizole treatment of leprosy. A preliminary report. Texto publicado em Public
Health Reports. Washington, D.C.
1946
4 folhas
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SA/PI/TT/19462040/4
FAGET, G. H.; POGGE, R. C.; JOHANSEN, F. A.
Present status of Diasone in the treatment of leprosy. Brief clinical note. Texto
publicado em Public Health Reports. Washington, D.C.
1946
4 folhas

SA/PI/TT/19462040/5
MARIANO, José
Do mal perfurante plantar na lepra - Sua patogenia - Diagnóstico diferencial -
Incidência entre os enfermos da Colônia Santa Fé - Método de tratamento. Artigo
que relata o debate acadêmico sobre a doença, sua definição, patogenia, incidência e
diagnóstico. Finaliza com a discussão sobre os métodos de tratamento. Belo Horizonte
(MG).
1946
6 folhas

SA/PI/TT/19460425
LIMA, Lauro de Souza
Tratamento anti-leprótico no Sanatório “Padre Bento”. Artigo sobre o tratamento
por infiltrações intradérmicas que relata os procedimentos de aplicação, acompanhamento
e resultados. São Paulo.
25 abr. 1946
4 folhas

SA/PI/TT/19460640
MARIANO, José
Lepra conjugal - Estudo epidemiológico. Artigo sobre as observações feitas com 16
casais de hansenianos internos da Colônia Santa Fé, em Minas Gerais. São Paulo.
jun. 1946
10 folhas
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SA/PI/TT/19461031
CARVALHO, G. C.; DINIZ, Orestes
Tratamento de leprosos pelo promin. Relato para a II Conferência Pan-Americana
de Lepra sobre a aplicação do medicamento promin nos hansenianos. Destacam-se os
métodos utilizados no tratamento (seleção e preparação dos doentes e forma de medicação)
e resultados obtidos. Rio de Janeiro.
31 out. 1946
3 folhas

SA/PI/TT/19461031
FAGET, G. H.
Chemotheraphy of leprosy. Artigo apresentado na Conferência Pan-Americana de
Lepra sobre o uso da quimioterapia na hanseníase. Rio de Janeiro.
31 out. 1946
4 folhas

SA/PI/TT/19461126
CASTRO, Fernando de Freitas e
A lepra e sua prophylaxia no Rio Grande do Sul. Transcrição de entrevista do
autor sobre as medidas de combate e tratamento da doença. São Paulo.
26 nov. 1946
3 folhas

SA/PI/TT/19472040
COELHO, J.
Considerações sobre alguns casos de reação leprótica provocada pelos
sulfamidicos. Relatório sobre as reações ao tratamento dos hansenianos com
solutiazamida e tiazamida, com prontuários de quatro pacientes e a evolução do tratamento
e reações. Belo Horizonte (MG).
1947
3 folhas



104

SA/PI/TT/19521124
GARCIA, J. Alves
Resultados com a Leprolina Souza Araújo em algumas manifestações da
neurosífilis. Relatório sobre a aplicação de leprolina nos casos de malária e mal
perfurante. Rio de Janeiro.
24 nov. 1952
2 folhas

SA/PI/TT/19540125
LARANJA, Francisco
Discurso de posse como diretor do Instituto Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro.
25 jan. 1954
4 folhas

SA/PI/TT/19602040/1
KEFFER, Luiza
Índice bibliográfico da lepra, nº 6. Bibliografia sobre a doença. São Paulo.
1960
26 folhas

SA/PI/TT/19602040/2
KEFFER, Luiza
Índice bibliográfico da lepra, nº 7. Bibliografia sobre a doença. São Paulo.
1960
21 folhas

SA/PI/TT/19702040
MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIVISÃO NACIONAL DE LEPRA
Instituto de Leprologia: organização e atividades. Publicação que apresenta as
origens, a trajetória e os trabalhos científicos da instituição, além de fotografias de suas
instalações. Rio de Janeiro.
1970
40 folhas
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SA/PI/TT/90002040/1
RISI, João Baptista; FONTE, Joir Gonçalves; ALONSO, Avelino Miguez
Contribuição para o estudo da lepra na infância. Artigo sobre a incidência da
doença na infância através da confrontação de dados envolvendo gênero, idade,
hereditariedade e tipo de hanseníase. Rio de Janeiro.
s. d.
22 folhas

SA/PI/TT/90002040/2
AZULAY, Rubem David
Manifestações iniciais e formas clinicas da lepra: sua importância
epidemiológica. Texto de pesquisa sobre os sintomas iniciais da doença tendo como
base os dados fornecidos pelo Serviço Nacional de Lepra. Rio de Janeiro.
s. d.
7 folhas

SA/PI/TT/90002040/3
KLINGMUELLER, Victor
Portadores de Bacillos. Parte do artigo Die Lepra traduzido do alemão por Assuerus
Hippolytus Overmeer sobre o contágio da hanseníase. Relata ainda os tipos e formas de
hanseníase de maior contágio e o debate sobre a contaminação feita por insetos, com a
opinião de diversos especialistas. Rio de Janeiro.
s. d.
40 folhas

SA/PI/TT/90002040/4
MIGONE, Luis E.
La lepra. Texto do artigo publicado na Revista de la Sociedad Cientifica del Paraguay
sobre o aparecimento da doença no país e o tratamento ministrado pelas autoridades
contemporâneas. Rio de Janeiro.
s. d.
4 folhas
1 cópia
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SA/PI/TT/90002040/5
PÁTEO JÚNIOR, José Duarte do
Da frequência da lepra entre cônjuges (Estudo no curso de 21 anos - 1924 a
1945). Comunicação sobre a contaminação por hanseníase entre casais. São Paulo.
s. d.
8 folhas

SA/PI/TT/90002040/6
PÁTEO JÚNIOR, José Duarte do
Da idade como fator predisponente no contágio da lepra nos focos domiciliares
(Estudo de 1905 casos no curso de 21 anos - 1924-1945). Comunicação sobre a
probabilidade mais alta do contágio por hanseníase em idade de formação orgânica do
indivíduo ou nas passagens fisiológicas. São Paulo.
s. d.
5 folhas

SA/PI/TT/90002040/7
PÁTEO JÚNIOR, José Duarte do
Das formas clínicas de lepra entre os casos verificados na crivagem da vigilância
sanitária dos comunicantes (Estudo de 1.905 casos no curso de 21 anos - 1924 a
1945). Comunicação sobre a identificação das formas da doença em pacientes registrados
na Seção de Comunicantes do Departamento de Profilaxia da Lepra entre junho de 1924
e dezembro de 1945. São Paulo.
s. d.
4 folhas

SA/PI/TT/90002040/8
REENSTIERNA, John
Experimento da inoculação de uma cultura pura de um bastonente de ácido-
resistente, isolado do sangue de um leproso. Texto traduzido de parte do trabalho
do autor sobre a inoculação de culturas acidorresistentes em um macaco velho e o
acompanhamento das reações do animal.
s. d.
4 folhas
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SA/PI/TT/90002040/9
Relatório sobre o Asilo de Carapicuíba - São Paulo - Para preservação dos filhos
de leprosos, fundado e mantido pela Associação Theresinha do Menino Jesus.
Relatório enviado ao titular com informações sobre a história da fundação, funcionamento,
organização e subvencionamento do asilo. Inclui carta de apresentação do relatório ao
titular. São Paulo.
s. d.
6 folhas

SA/PI/TT/90002040/10
RODRIGUEZ, José N.; GUINTO, Ricardo
Results of the Cordova (Cebu) leprosy survey in the Philippines. Texto de
pesquisa sobre o campo de estudo da doença local.
s. d.
6 folhas

llLL
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Série RECORTES DE JORNAIS
Reúne documentos com informações referentes à hanseníase, bem como aspectos

da atuação do titular no campo da pesquisa e do ensino da doença no Brasil. Suas
datas-limite situam-se entre 1908 e 1960.

SA/RJ/19080326
Recortes de jornais (165) referentes à história, formas de tratamento, eventos científicos,
textos e artigos sobre a hanseníase no Brasil e no exterior. Paris. Curitiba (PR). Rio de
Janeiro.
26 mar. 1908 a 11 jun. 1960
212 folhas

llLL
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Série DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
Reúne documento relativo à homenagem prestada à memória de Souza-Araújo. Sua

data-limite é 1960.

SA/DC/19621140
Necrológio do titular publicado na Revista Brasileira de Medicina, de autoria de Antonio
Silva Mello, onde este relata seu contato com Souza-Araújo no curso de especialização
em dermatologia realizado na Universidade de Berlim, como também aspectos da vitoriosa
trajetória profissional do cientista dentro do cenário da pesquisa e do ensino no Brasil.
nov. 1962
1 folha

llLL
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Harcourt. Dr. Heraclides Cezar de Souza-Araújo.S.l., dec. 1960.
BR RJCOC SA.001.02-4
SA-F-0-4
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Diploma concedido a Heraclides César de Souza-Araújo quando da indicação como
Ilustre Cavaleiro da Ordem Militar e Hospitalar de São Lázaro de Jerusalém, Paris, 21 out. 1936.
BR RJCOC SA.002.84-2
SA/TP/90002040/1
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Inauguração do Centro Internacional de Leprologia. Rio de Janeiro, 24 abr. 1934
1 – Carlos Chagas; 2 – Guilherme Guinle; 3 – Etienne Burnet, representante da Sociedade das Nações;
4 – Washington Pires, ministro da Educação e Saúde; 5 – Felix Barros Cavalcante de Lacerda, ministro das
Relações Exteriores; 6 – Raul de Almeida Magalhães; 7 – Eduardo Rabello; 8 – Oscar Silva de Araújo;
9 – Evandro Chagas; 10 – José Carneiro Felippe; 11 – Phocion Serpa; 12 – Heráclides César de Souza-Araújo;
13 – José da Costa Cruz; 14 – Clementino Fraga
BR RJCOC SA.002.32
SA/TP19340420
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Recorte de jornal
Correio da Manhã
referente à atuação do
titular como docente
na área de leprologia.
Rio de Janeiro,
24 de abril de 1934.
BR RJ COC SA/RJ
19080326
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Os amigos
Antonio Silva
Mello e
Heraclides
Souza-Araújo,
[durante a
especialização
em dermatologia]
na Faculdade
de Medicina da
Universidade
de Berlim.
Berlim, 1913.
Publicada:
Revista Brasileira
de Medicina,
v. 19, n. 11,
nov. 1962.
BR RJCOC SA.002.03
SA/TP/19132040
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Mappa das Leprosarias das Guyanas e da Ilha da Trindade em 1922. S.l.
Publicado Boletim Sanitário do Departamento Nacional de Saúde Pública. Suplemento, n. 5, ano 2,
dez. 1923.
BR RJCOC SA.002.07-10
SA/TP/19220209
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Photo Sacha.
Rio de Janeiro,
1938.
BR RJCOC SA.002.39-1
SA/TP/19382040
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Souza-Araújo junto
ao túmulo do Father
Damien Deveuster,
padre que dedicou
sua vida a cuidar dos
leprosos. Kalaupapa,
Havaí, set. 1925.
BR RJCOC SA.002.11-46
SA/TP/19250940
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Aspectos de Asilo de leprosos, inaugurado em 1938 e anexo ao Hospital Firmin Ferreyra, Montevidéu,
Uruguai, 22 fev. 1939.
BR RJCOC SA.002.-48-1
SA/TP/19390222

Leprosário de Hoeta Salem. Sumatra, Indonésia, jan.1926.
BR RJCOC SA.002.18-3
SA/TP/19260112
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Souza-Araújo com o cientista alemão, o pesquisador das sulfonas e ganhador do premio Nobel de
medicina de 1939, Gerhard Johannes Paul Domagk. S.l., entre a década 1930 ou 1940.
BR RJCOC SA.002.60
SA/TP/19302040/2
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Souza-Araújo sentado na entrada do túmulo de Lázaro. Betania, Israel, 1926
BR RJCOC SA.002.24-13
SA/TP/19260401
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Souza-Araújo no V Congresso de Medicina Tropical e Malária. Istambul, 27 de ago. 1953.
BR RJCOC SA.002.79
SA/TP/19530827
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Fonte: Departamento
de Patrimônio
Histórico/Casa de
Oswaldo Cruz/Fiocruz.

Prédio da Expansão
Av. Brasil, 4.036

Portaria central da
Fundação Oswaldo Cruz
Av. Brasil, 4.365

Mapa de Localização

Casa de Oswaldo Cruz
Departamento de Arquivo e Documentação,
Prédio da Expansão
Avenida Brasil, 4.036, sala 614 – Manguinhos
CEP 21040-361 – Rio de Janeiro (RJ) – Brasil
Tel: (21) 3882-9126
Fax: (21) 2590-3690
www.coc.fiocruz.br
dadcoc@coc.fiocruz.br

Horário de Funcionamento
Segunda a sexta-feira, de 9:00h às 16:30h,
exceto nos feriados regionais e nacionais.

Condições e Requisitos para Acesso e Uso
Consulta previamente agendada junto à Sala de
Consulta pelo telefone (21) 3882-9124 ou pelo
endereço eletrônico consulta@coc.fiocruz.br,
mediante o preenchimento da Ficha de
Cadastro de Usuários, que será realizado
apenas na primeira consulta.

Atendimentos remotos deverão ser solicitados
após a leitura prévia do Guia do acervo,
disponível no sítio www.coc.fiocruz.br, onde
são fornecidas informações a respeito dos
instrumentos de pesquisa relacionados aos
fundos e coleções sob a guarda da instituição.
A Sala de Consulta não realiza pesquisas.

Serviços de Reprodução
Solicitados mediante preenchimento e
assinatura do Termo de Responsabilidade pelo
Uso de Reproduções de Documentos. Podem
ser obtidas, através do pagamento de taxa de
serviço, cópias eletrostáticas, cópias em papel
do conteúdo de microfilmes, cópias
digitalizadas, cópias fotográficas e de fitas de
áudio e vídeo. As cópias de documentos e
livros raros somente serão autorizadas caso
não acarretem prejuízo à conservação dos
mesmos.
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A Casa de Oswaldo Cruz disponibiliza à consulta o Inventário Souza-Araújo,
constituído de documentos inéditos que retratam grande parte da trajetória pessoal e profissional

do leprologista brasileiro e reconhecido internacionalmente, que atuou entre as décadas
de 1910 e 1960, no Instituto Oswaldo Cruz, da Fiocruz.
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