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Resumo 

 

Este trabalho mostra a relevância das coleções pessoais da Biblioteca de História das 

Ciências e da Saúde, uma biblioteca que tem a responsabilidade por salvaguardar a 

produção de personalidades dos campos das ciências e da saúde, que tenham contribuído 

para a história da saúde, sobretudo no Brasil e na Fundação Oswaldo Cruz. A Coleção 

Lourival Ribeiro é o acervo de um médico e historiador da medicina brasileira cujos itens 

representam uma variedade de temas na área da saúde, tais como tuberculose, radiologia, 

história da medicina, incluindo documentos biográficos de médicos e discursos 

acadêmicos, materiais que apontam o decurso profissional e da produção científica deste 

pesquisador. A pesquisa se desenvolve em torno das abordagens quantitativa e qualitativa. 

É um estudo exploratório pois observa a constituição da coleção usando como 

procedimentos a pesquisa em fontes de informação impressa e em bases de dados. Foram 

elaboradas cinco estratégias de busca cujos resultados revelam os assuntos gerais e 

específicos predominantes na coleção do médico. Ao final das análises, é apresentada a 

forma como se dá o tratamento técnico, a disponibilização para uso e as medidas para 

salvaguarda desta coleção e de todo o acervo da biblioteca. 

Palavras-chave: Coleções especiais. História da Saúde. Preservação. 



Abstract 

This paper shows the relevance of the personal collections of the Biblioteca de História das 

Ciências e da Saúde, a library that has the responsibility for safeguarding the production of 

personalities from the fields of science and health professionals, who have contributed to 

the history of health, especially in Brazil and the Fundação Oswaldo Cruz. Collection 

Lourival Ribeiro is the collection of a physician and historian of medicine Brazilian whose 

items represent a variety of themes in the health area, such as tuberculosis, radiology, 

medical history, including biographical documents of medical and academic discourses, 

materials that link the professional and scientific production during this researcher. The 

research develops around the quantitative and qualitative approaches. It is an exploratory 

study notes for the establishment of the collection using procedures such as the search for 

sources of printed information and databases. Five search strategies whose results reveal 

the general and specific issues prevalent in the collection of the doctor have been prepared. 

At the end of the analysis, the way it gives the technical treatment, the availability for use 

and measures to safeguard this collection and the entire collection of the library is 

presented. 

Keywords: Special Collections. History of Health. Preservation. 
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CIÊNCIAS E DA SAÚDE: RETRATO DA COLEÇÃO LOURIVAL 

RIBEIRO  

 

1 Apresentação 

A biblioteca enquanto instituição pública tem por missão preservar os registros de memória 

do patrimônio público e como serviço ao público disponibilizar seu acervo para os usuários 

interessados. 

O objetivo deste trabalho é mostrar a relevância das coleções pessoais na Biblioteca de 

História das Ciências e da Saúde, da Casa de Oswaldo Cruz (COC), unidade da Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz). Para tanto, tomamos como exemplo a Coleção Lourival Ribeiro. 

A escolha desta coleção justifica-se por ser a coleção de um médico e historiador da 

medicina brasileira e por ser quantitativamente expressiva no acervo desta biblioteca. 



 

2 A Biblioteca de História das Ciências e da Saúde (BHCS) 

Criada em 1991, a biblioteca possui um acervo aproximado de 40.000 monografias e 890 

títulos de periódicos formado por obras no campo das Ciências Biomédicas e da Saúde 

Pública. No acervo encontram-se materiais pertencentes a coleções de médicos, 

pesquisadores e profissionais da área da saúde, a produção acadêmica e editorial da Casa 

de Oswaldo Cruz e materiais recentes em História da Medicina, História da Saúde, 

Filosofia, História e Sociologia da Ciência e História das Doenças. 

 

3 Coleções especiais 

O Dicionário de Biblioteconomia e Documentação apresenta uma definição para coleção 

como “parte do acervo de uma biblioteca que é mantida em separado, em razão de seu 

formato físico, assunto, data de publicação ou outra característica”. Para coleções especiais 

o dicionário remete à expressão coleção especializada e a define como “acervo ou setor 

que geralmente fica separado do acervo geral devido ao assunto ou formato dos 

documentos” (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p.91-92). 

Pinheiro (1989) define coleção especial como “o conjunto de obras com características 

peculiares, comuns entre si, que lhes conferem o caráter de especial”.  Para a BHCS, o 

caráter de especialidade da Coleção Lourival Ribeiro refere-se ao fato de pertencer ao 

grupo das personalidades ilustres para o âmbito de atuação da Biblioteca em questão. 

Conforme explicado nos critérios de raridade estabelecidos pela Biblioteca Nacional 

(2000), “muitas vezes uma obra não é considerada rara isoladamente, mas o fato de 

pertencer a um fundo faz com que se torne rara, pelo seu conjunto e pela sua história”, são 

obras que são importantes não apenas pelo seu valor literário mas também, por ser parte de 

uma coleção.  

As edições especiais, que se definem por seu valor próprio e são importantes pela sua 

destinação e objetivo, está dentre os critérios para qualificação de obras raras e especiais da 

Biblioteca de Manguinhos (1992) que, além disso, consideram raras as obras que retratam 

o Brasil através do relato de viajantes que descrevem os habitantes, as doenças e 

tratamentos, os animais e as plantas, muito do que compõe a Coleção Lourival Ribeiro. 

Dentro do que se encontra como definição de e coleções especiais, a Biblioteca de História 

das Ciências e da Saúde possui algumas coleções pessoais e institucionais. Esses dois tipos 



de coleções caracterizam-se por serem documentos que testemunham momentos da vida, 

das relações pessoais ou profissionais e dos interesses de uma pessoa, ou instituição1. São, 

ainda, valiosas fontes de pesquisa na área biográfica pois permitem o resgate da memória e 

o desenvolvimento de pesquisas históricas.  

Por serem documentos particulares, há instituições que necessitam restringir o acesso a 

suas coleções especiais visando evitar a violação da intimidade do seu titular. Nesse 

sentido, a lei 8.159, de 1991, conhecida como Lei de Arquivos e dedicada aos arquivos 

privados, o decreto 2.942, de 1999, e a Resolução nº 12, do Conselho Nacional de 

Arquivos (CONARQ) são documentos legais que já apresentam alguma preocupação em 

relação a este assunto. Contudo, não é neste âmbito que está inserida a Biblioteca de 

História das Ciências e da Saúde. Aqui, as coleções pessoais estão disponíveis para acesso 

ao público, com restrições apenas para empréstimo e reprodução das obras raras. 

Na Biblioteca de História e Ciências da Saúde as coleções especiais compreendem as 

coleções de particulares e instituições. Elas não se distinguem das demais obras do acervo 

pelo seu valor monetário, mas pelo seu caráter insubstituível e sobretudo pelo possuidor 

dos itens. 

De acordo com Spohr (2013) “normalmente, os acervos privados não eram vistos como 

material de interesse por outros que não os seus produtores e, eventualmente, suas 

famílias”. A autora percebe que o Centro de Pesquisa e Documentação de História 

Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) trabalha de forma 

a reforçar a ideia de que a coleção privada pessoal é interessante para pesquisas.  

Mais um aspecto a ser considerado em respeito a esse tipo de coleção é que, 

possivelmente, ela possui componentes interessantes para a preservação de uma memória 

ao passo que revela o tom que determinado pesquisador deu aos seus estudos. Sem 

esquecer de considerar que uma coleção pode ser considerada especial para uma biblioteca, 

mas não para a outra. 

Em geral, as coleções pessoais chegam às bibliotecas por meio da doação do proprietário 

ou dos familiares e amigos destes pesquisadores, quando de sua morte. No entanto, a 

Coleção Lourival Ribeiro foi adquirida por compra. 

 

                                                           
1 Fonte: CPDOC/FGV. 

 



3. 1 A relevância das coleções especiais para a Biblioteca de História das Ciências e da 

Saúde 

Por ser especializada em História das Ciências e da Saúde esta biblioteca tem a 

responsabilidade por salvaguardar a produção de personalidades dos campos das ciências e 

da saúde, que tenham contribuído para a história da saúde, sobretudo no Brasil e na 

Fiocruz. 

Dentro desta lógica, a biblioteca possui inúmeras coleções pessoais, das quais citamos as 

obras que pertenceram a Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Henrique Aragão, Cláudio do 

Amaral, Paulo de Góes, Alfredo Norberto Bica e Lourival Ribeiro, apenas para ilustrar 

algumas das coleções desta biblioteca. 

Segundo o CPDOC,  

o crescimento das pesquisas nas áreas de história da vida privada e 

história do cotidiano, bem como o interesse crescente pelas análises de 

tipo biográfico e pelas edições de correspondência escolhida, têm 

aumentado a procura por este tipo de fonte, chamando atenção para a 

importância de sua preservação, organização e abertura à consulta 

pública. (CPDOC, 2013) 

 

Daí, a importância em manter e preservar coleções pessoais na BHCS. 

 

 

4 Quem foi Lourival Ribeiro 

Lourival Ribeiro da Silva, nasceu em Santo Antônio de Pádua (RJ) no dia 4 de setembro de 

1907. Em 1934, formou-se em Medicina pela Faculdade Fluminense, atual Universidade 

Federal Fluminense. Especializou-se em tuberculose, pela Faculdade de Medicina do Rio 

de Janeiro, em 1936. 

Durante sua carreira, dedicou grande parte de sua atividade profissional à tisiologia.  Atuou 

como médico tisiologista, radiologista, professor e memorialista. Entre 1937 e 1943 foi 

médico do Departamento de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Ingressou como médico 

sanitarista da Divisão Nacional de Tuberculose, do então Ministério da Educação e Saúde 

em 1944. De 1944 a 1945 foi tenente médico da Força Expedicionária Brasileira na Itália, 

participando das operações de guerra. Foi designado chefe e organizador do Dispensário 

Escola do Serviço Nacional de Tuberculose de 1948 a 1951 e nos dois anos seguintes 

administrou o Conjunto Sanatorial de Curicica, depois chamado Conjunto Sanatorial 

Raphael de Paula Souza. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Tuberculose, no 



período de 1952 a 1954 e diretor do Serviço Nacional de Tuberculose de 1956 a 1958. 

Participou das cátedras de tisiologia em diversas faculdades de medicina no país. Morreu 

no Rio de Janeiro, em 1992. 

Em sua produção científica há um número significativo de trabalhos especializados em 

tisiologia e diversas obras sobre a história da medicina no Brasil. Merece destaque a 

reconstituição da prática da medicina no país, desde o período colonial. 

A coleção de Lourival Ribeiro é composta por fontes gerais e fontes especializadas. Nas 

fontes gerais são encontrados manuscritos ou publicações de viajantes, religiosos, 

naturalistas, cronistas, memorialistas e biógrafos. Nas fontes especializadas tem-se os 

textos médicos, histórias parciais, gerais, regionais e as bibliografias médicas. Neste grupo 

foram publicadas obras de historiadores da medicina, nas quais estão incluídos os trabalhos 

de Lycurgo de Castro Santos Filho, Carlos da Silva Araújo, Carlos da Silva Lacaz, Ordival 

Cassiano Gomes, Leduar de Assis Rocha, Edgard Cerqueira Falcão, Ernesto de Sousa 

Campos, do próprio Lourival Ribeiro da Silva entre outros.  

O professor e doutor Lourival Ribeiro escreveu artigos e livros importantes para a 

reconstituição da História das Ciências da Saúde e da Saúde Pública no Brasil. Biografou 

personalidades médicas como o Barão do Lavradio, Clemente Ferreira, Manoel de Abreu, 

Oswaldo Cruz, Raphael de Paula Souza, Clementino Fraga.  

Os principais momentos da medicina brasileira são representados no conjunto da obra de 

Lourival Ribeiro da qual citamos Figuras e Fatos da Medicina no Brasil (retrata a 

trajetória de médicos e profissionais de áreas afins) e Medicina no Brasil Colonial 

(apresenta aspectos particulares da história da medicina brasileira). 

O currículo e a obra do Professor Doutor Lourival Ribeiro da Silva são contribuições 

relevantes para a medicina brasileira. Isso está expresso materialmente em sua coleção, na 

qual se destaca entre os acervos particulares mais representativos da história da medicina 

na cidade do Rio de Janeiro.  

 

5 A Coleção Lourival Ribeiro 

O acervo do médico e historiador da medicina Lourival Ribeiro nos permite conhecer as 

características de sua formação, atividade profissional e os assuntos de maior interesse no 

seu campo de atuação. 

Na sua coleção há uma variedade de temas na área da saúde, tais como tuberculose, 

radiologia, história da medicina, biografias de médicos e discursos acadêmicos. Reúne 



materiais que nos oferecem um traçado do curso profissional e da produção científica deste 

médico e historiador.  

O perfil desta Coleção está alinhado às áreas temáticas da BHCS, destacando-se as obras 

autorais de Lourival Ribeiro, que denotam como suas pesquisas estiveram voltadas para a 

história da Medicina no Brasil. A Doença de Castro Alves (1949); Tisiólogos ilustres 

(1955); A Luta contra a tuberculose no Brasil (1956); Conversa de tisiólogo (1959); 

Figuras e fatos da medicina no Brasil (1964); Medicina no Brasil Colonial (1970); Pelos 

caminhos da Medicina (1976); Tempo de médico (1979); Academia Nacional de Medicina 

(1984); Fundação Ataulpho de Paiva (1985); O Barão de Lavradio e a higiene no Rio de 

Janeiro Imperial (1992). 

Também de relevância para a história da medicina, encontram-se os compêndios e os 

tratados médicos, alguns em edições originais, dos quais citamos a Luz Verdadeyra, 

dedicado a el rey D..PedroII, 1705; Pharmacopea Bateana-Dr.Caetano de S.Antonio. 

Lisboa, 1713; Arte de sangrar… (Manoel Jorge Leitão), 1728;  Ensaio mineral (Luis 

Gomes Ferreyra), 1735. Luz da medicina, prática racional e methódica... composto Dr. 

Francisco Morato Roma, médico da Câmara de Sua Majestade e do Santo Offício da 

Inquisição, Cavaleiro professo da Ordem de Christo, 1753; Matéria medica. (Antonio José 

de Souza Pinto), 1813; Ensaio sobre as febres, com observações analyticas (Francisco de 

Mello Franco), Commendados da Ordem Christo, Médico da Câmara Real e sócio da 

Academia Real das Sciências de Lisboa, 1829; Trabalhos médicos oferecidos à Majestade 

do Senhor D.Pedro I (José M. Bomtempo), 1825. 

 

5.1 A aquisição da coleção 

A Coleção Lourival Ribeiro foi adquirida pela Casa de Oswaldo Cruz em 2000 com 

recursos do Projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro (FAPERJ), denominado: “Fontes Públicas para a História da Medicina e da Saúde 

no Rio de Janeiro e no Brasil: aquisição da Biblioteca Particular Lourival Ribeiro”.  

A coleção, que totaliza 5.500 monografias e 3.000 títulos de periódicos, passou por 

higienização e armazenamento nas estantes, e simultaneamente identificando as obras que 

necessitam de pequenos reparos ou restauro. 

 

6 Metodologia 



Esta pesquisa bibliográfica tem dupla abordagem: quantitativa e qualitativa. Apesar de 

estar centrada na concretude dos dados, é possível que sejam produzidas informações 

aprofundadas e ilustrativas, que geram novas informações pois trabalha com um universo 

de significados. Quanto aos seus objetivos, é uma pesquisa exploratória pois pretende 

averiguar um fenômeno, que neste caso é observar a constituição da Coleção Lourival 

Ribeiro, tendo como procedimentos a pesquisa em fontes de informação impressa e em 

bases de dados. 

Os instrumentos utilizados como base para a coleta de informações sobre os itens 

adquiridos da Coleção Lourival Ribeiro foram a listagem geral do acervo, intitulada 

“Biblioteca Particular do Dr. Lourival Ribeiro (espólio)”, que é dividida em duas partes e 

datadas em agosto de 2000, e a Base COC – Acervo da Biblioteca de História das Ciências 

e da Saúde. 

Na abertura da listagem, a organizadora esclarece sobre a estruturação deste documento 

informando que coube a elas – bibliotecária e digitadora – apenas a tarefa de referenciar 

todo o acervo pertencente à Biblioteca Particular do Senhor Doutor Lourival Ribeiro. Elas 

procuraram selecionar por assunto, com o respectivo fichamento, mas suspenderam a 

tarefa porque o tempo foi um fator impeditivo. Então, deram continuidade à tarefa 

arrolando o acervo de forma geral. Explicam que por isso o registro impresso se divide em 

dois volumes: no primeiro as obras são classificadas por assunto e no segundo os itens são 

arrolados de forma geral. A organizadora teve a atenção de conservar a grafia original de 

muitas obras. 

A listagem contém ainda um rol não estruturado de periódicos, somente contendo o título, 

sem mencionar os fascículos ou números, o que se justifica devido à extensa quantitativa 

destes. A seção de periódicos possui coleções completas até a data do falecimento do 

Doutor Lourival. 

Ao iniciar o estudo das listagens nos esbarramos na insuficiente quantidade de dados para 

analisar os itens que compõem a Coleção. Em virtude disso, optou-se por concentrar a 

observação na Base COC porque os dados que esta nos oferece estão mais consistentes, 

viabilizando a extrapolação da observação devido à riqueza dos detalhes da catalogação, o 

que não existe nas listagens. Realizamos as pesquisas na interface de catalogação na qual 

são recuperados itens de todas as bibliotecas cooperantes do LILDBI, mas nos detemos ao 

que pertence à nossa biblioteca. 



Quando a pesquisa passou a utilizar a Base COC como instrumento, usamos como 

referencial o número de classificação estabelecido pelos catalogadores, o qual nos permitiu 

perceber os assuntos mais recorrentes na Coleção Lourival Ribeiro. Foram utilizadas as 

estratégias de busca abaixo indicados na pesquisa bibliográfica: 

 

Estratégia de busca 1 

Pesquisa:  colecao [Notas]  and Lourival [Notas] and Ribeiro [Notas] 

Referências encontradas:  3738 

 

Estratégia de busca 2 

Pesquisa:  "RIBEIRO, LOURIVAL" [Autor]  

Referências encontradas:  24 

 

Estratégia de busca 3 

                            Pesquisa:  tuberculose [Descritor de assunto] and Lourival 

[Notas] and Ribeiro [Notas]  

Referências encontradas:  539 

 

Estratégia de busca 4 

                    Pesquisa:  "SAUDE PUBLICA" OR "SAUDE PUBLICA/ECONOMIA" 

OR "SAUDE PUBLICA/EDUCACION" OR "SAUDE 

PUBLICA/HIST" OR "SAUDE PUBLICA/HISTORIA" OR 

"SAUDE PUBLICA/LEGISLACAO & JURISPRUDENCIA" 

OR "SAUDE PUBLICA/LEGISLACION & 

JURISPRUDENCIA" OR "SAUDE PUBLICA/NORMAS" OR 

"SAUDE PUBLICA/ORG" OR "SAUDE 

PUBLICA/ORGANIZACION & ADMINISTRACION" OR 

"SAUDE PUBLICA/RECURSOS HUMANOS" OR "SAUDE 

PUBLICA/TENDENCIAS" [Descritor de 

assunto] and Lourival [Notas] and Ribeiro [Notas]  

   Referências encontradas:  260  

 

Estratégia de busca 5 

Pesquisa :  lourival [Notas] and ribeiro [Notas] and radiologia [Descritor 

de assunto]  

Referências encontradas: 46 [refinar] 

http://www.bvshistoria.coc.fiocruz.br/cgi-bin/wxis1660.exe/lildbi/iah/#refine


A partir daí contabilizamos os itens conforme as classificações encontras na pesquisa, 

descartando os folhetos2. Os resultados da aplicação destas estratégias de busca serão 

comentados a seguir. 

 

7 Resultados: Os traços da Coleção Lourival Ribeiro 

Muitos dos livros da Coleção vieram etiquetados com uma sigla correspondente ao assunto 

e uma numeração que corresponde ao número na listagem geral do acervo. 

As três tipologias documentais predominantes são os dicionários e enciclopédias, 

ostratados e manuais e as livros de literaturas, respectivamente. Além disso, na coleção 

encontramos diversas coletâneas e miscelâneas, discursos e muitos documentos 

encadernados juntos. 

 

7.1 Análise das listagens 

A 1ª Parte da listagem oferece o seguinte panorama para a Coleção Lourival Ribeiro 

 

Tipo de item Sigla Número de itens 

Dicionários e enciclopédias D 167 

Clínica médica Mc 160 

Literatura L 132 

Publicações seriadas avulsas PSA 128 

Teses médicas Mteses 87 

Biografias Pm 85 

Brasil – história e geografia BH 76 

História da medicina Mh 73 

História da medicina no Brasil MhB 50 

Tuberculose Mt 44 

Farmacologia Mf 24 

Saúde pública Msp 24 

Variedades V 18 

História natural HN 15 

Ética médica Me 14 

 

                                                           
2 Na Biblioteca de História das Ciências e da Saúde entende-se por folhetos os itens até 50 páginas. 



A 2ª Parte da listagem não apresenta uma lista estruturada. 4.570 itens estão arrolados 

sequencialmente, aparentemente sem nenhum critério expresso. Analisá-la exigiria a 

consulta individual a cada item da Coleção e tivemos a inviabilidade temporal como mais 

um fator de impedimento. 

 

7.2 Análise da Base COC 

Num espaço de tempo de 15 dias foram elaboradas seis estratégias de busca na Base COC. 

Os itens recuperados foram agrupados mediante número de classificação. 

 

7.2.1 Estratégia de busca 1 

Pesquisa:  colecao [Notas]  and Lourival [Notas] and Ribeiro [Notas] 

Referências encontradas:  3738 

 

Essa pesquisa é bem geral e visou conhecer o montante da Coleção Lourival Ribeiro na 

Base COC. O critério aplicado foi considerar o número de chamada estabelecido na 

catalogação, para orientar a delimitação dos resultados recuperados, onde se vê, por 

exemplo: 

Número de 

classificação 

Assunto correspondente 

616.075 Diagnóstico de doenças 

616.995 Tuberculose 

808.88 Coleção de miscelâneas 

escritas 

 

A pesquisa na Base recuperou 3.738 itens. Deles, descartamos os 439 folhetos para 

trabalharmos apenas com o universo dos livros. O gráfico abaixo mostra as dez classes 

predominantes definidas por item. 



 

 

Porém, se observarmos a ocorrência dos assuntos pelas suas especificidades teremos o 

seguinte esquema: 

 

 

 

O gráfico acima mostra os 12 assuntos específicos mais abordados na Coleção Lourival 

Ribeiro. Embora haja o predomínio de itens que fazem parte da Literatura Brasileira e da 

História do Brasil, vemos que é dentro da classe das Doenças que se concentram os itens 

que tem a Tuberculose como tema.  

 

7.2.2 Estratégia de busca 2 



Pesquisa:  "RIBEIRO, LOURIVAL" [Autor]  

Referências encontradas:  24 

 

Com esta busca tivemos a intensão de ver quantos itens da Coleção são de autoria de 

Lourival Ribeiro e já estão incluídos na Base COC, até o momento. Do resultado obtido, 

10 são folhetos e dois artigos de periódicos sobre a História da Medicina. 

 

 

 

Para os 12 livros, o critério aplicado foi considerar o primeiro descritor estabelecido na 

catalogação, donde temos o seguinte: 

 

 



Observando este gráfico percebemos que 75% dessas produções estão voltadas para a 

questão da prevenção e tratamento da tuberculose na Saúde Pública no Brasil 

 

7.2.3 Estratégia de busca 3 

Pesquisa:  tuberculose [Descritor de assunto] and Lourival 

[Notas] and Ribeiro [Notas]  

Referências encontradas:  539 

 

Tendo recuperado o maior índice de trabalhos de autoria de Lourival Ribeiro na Base COC 

sobre o tema da “Tuberculose”, buscamos conhecer do total da Coleção na Base quantos 

itens dizem respeito a este tema. Aqui não foi considerado o critério do primeiro descritor 

estabelecido na catalogação. 

Os 539 itens recuperados mostram obras que tratam da Tuberculose sob o ponto de vista da 

prevenção e controle, epidemiologia, terapia e diagnóstico da doença. Há ainda obras que 

abordam os aspectos histórico ou regional da doença. 

 

7.2.4 Estratégia de busca 4 

Pesquisa :  "SAUDE PUBLICA" OR "SAUDE PUBLICA/ECONOMIA" 

OR "SAUDE PUBLICA/EDUCACION" OR "SAUDE 

PUBLICA/HIST" OR "SAUDE PUBLICA/HISTORIA" OR 

"SAUDE PUBLICA/LEGISLACAO & JURISPRUDENCIA" 

OR "SAUDE PUBLICA/LEGISLACION & 

JURISPRUDENCIA" OR "SAUDE PUBLICA/NORMAS" OR 

"SAUDE PUBLICA/ORG" OR "SAUDE 

PUBLICA/ORGANIZACION & ADMINISTRACION" OR 

"SAUDE PUBLICA/RECURSOS HUMANOS" OR "SAUDE 

PUBLICA/TENDENCIAS" [Descritor de assunto] and lourival 

[Notas] and ribeiro [Notas]  

Referências encontradas :  260 [refinar]  

 

Por meio desta pesquisa vemos que a contextualização da Coleção Lourival Ribeiro no 

campo da Saúde pública se dá através de livros em torno das estatísticas em saúde 

(“Utilização de medidas estatística em biologia, medicina, saúde e política” – 1944), nos 

âmbitos institucionais como o Serviço Nacional de Tuberculose (“Serviço Nacional de 

Tuberculose e Campanha Nacional Contra a Tuberculose: leis, decretos e portarias” – 

1966), onde ele foi chefe, e nas campanhas de prevenção da tuberculose (como “The 

control and eradication of tuberculosis: a series of international studies” – 1911). 

http://www.bvshistoria.coc.fiocruz.br/cgi-bin/wxis1660.exe/lildbi/iah/#refine


 

7.2.5 Estratégia de busca 5 

Pesquisa :  lourival [Notas] and ribeiro [Notas] and radiologia [Descritor de 

assunto]  

Referências encontradas: 46 [refinar] 

 

Conhecendo a formação do Dr. Lourival Ribeiro, pesquisamos em nossa base o que temos 

sobre radiologia. Recuperamos 46 itens, dentre eles “A radiologia no Rio de Janeiro: notas 

para sua história, 1896-1900” de autoria de Lourival Ribeiro, “Le role de la radiologie 

dans le diagnostic de la tuberculose pulmonaire” (1930) e “A text-book of X-ray 

diagnosis” (1942) ambos sobre diagnóstico da tuberculose. 

 

8 Tratamento técnico e disponibilização para uso 

A biblioteca inclui todo o seu acervo na Base COC realizando o tratamento técnico através 

do sistema LILDBI da BIREME para entrada, manutenção, controle de qualidade, 

armazenamento e recuperação de dados em bases de dados bibliográficas. 

LILDBI significa “LILACS Descrição Bibliográfica e Indexação”, um sistema 

multiusuário que pré-armazena os dados no momento da digitação em bases temporárias e 

a partir dessas bases temporárias a base de dados é alimentada, permitindo uma forte 

consistência. Também permite a criação de campos não usados pela metodologia LILACS. 

O principal propósito deste sistema é permitir a alimentação descentralizada de bases de 

dados bibliográficas fundamentadas na metodologia LILACS. Sua linguagem está escrita 

em IsisScript para ser executada com o WWWISIS XML IsisSript Server – WXIS e possui 

funções desenvolvidas em PHP. Nem sempre essas bases seguem com rigor a metodologia 

LILACS, usando campos diferentes para armazenar outros tipos de informações. Com a 

versão Web do LILDBI é possível configurá-lo de modo que cada centro cooperativo 

possa adaptá-lo às suas necessidades e criar os seus próprios campos. Contudo, os 

mecanismos para garantir o cumprimento das regras da metodologia nos dados enviados 

para LILACS devem ser considerados.  

As coleções pessoais recebem o mesmo tratamento técnico e de preparação para 

circulação, acrescentando-se apenas um código definido para a Coleção logo abaixo do 

número de chamada (Coleção L.R.). Ainda recebe os mesmos cuidados de conservação 

que todo o restante do acervo. Com exceção dos itens que são obras raras e obras de 

http://www.bvshistoria.coc.fiocruz.br/cgi-bin/wxis1660.exe/lildbi/iah/#refine


referência, todos os demais da coleção ficam disponíveis para circulação e reprodução, 

respeitadas as leis de Direito autoral e o estado físico do item. 

As etapas pelas quais o acervo passará durante o tratamento técnico são catalogação, 

classificação e indexação do material bibliográfico e inclusão das informações em bases de 

dados, que permitirá sua recuperação on line. Para a catalogação será utilizada a 2ª edição 

do Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2); para a classificação a 23ª edição 

da Classificação Decimal de Dewey (CDD) e para a indexação o Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCS) elaborado pela BIREME. Quanto aos periódicos, os títulos serão 

registrados no Kardex, mas estes não são objeto de nosso trabalho. 

 

9 Medidas para salvaguarda da Coleção 

A sala onde o acervo fica armazenado permanece climatizada e sem interferência direta da 

luz solar. A medição da temperatura e da umidade através dos termohigrômetros é 

realizada duas vezes ao dia, o que favorece a frequente identificação de eventuais 

alterações nesses níveis que venham a causar danos ao acervo.  

Aos itens nos quais são verificados pequenos danos, a Biblioteca recebe o apoio da equipe 

do Setor de Conservação do Departamento de Arquivo e Documentação para que sejam 

providenciados pequenos reparos. 

De acordo com a sua missão, a unidade a qual pertence a Biblioteca está atenta às ações 

para preservação do acervo e investe em equipamentos para segurança e em capacitação 

dos funcionários por meio de cursos, palestras, reuniões, encontros entre profissionais de 

diversas tipologias de acervo a fim de promover o debate sobre a preservação. Tão 

importante quando discutir medidas para preservação do acervo é implementar 

mecanismos para socializar tais práticas entre a equipe. 

 

10 Considerações finais 

Quando passou a integrar o acervo da Biblioteca, a Coleção Lourival Ribeiro foi 

higienizada e armazenada nas estantes, mas somente pequena parcela foi tratada e tornada 

acessível, devido à insuficiência de pessoal na equipe da biblioteca. Hoje, está em fase de 

conclusão um projeto que visou a contratação de bibliotecários para alimentação das 

informações bibliográficas de diversas coleções especiais da BHCS na Base COC, 

tornando possível o acesso on line às suas referências bibliográficas. 



Seus itens imprimem o grande valor da trajetória profissional e da produção científica 

deste médico e historiador, cujo perfil está em consonância com as áreas de especialização 

da biblioteca, isto é, a História da Medicina e da Saúde Pública, a História das doenças, a 

Filosofia e Sociologia da Ciência, por isso o acesso aos elementos da Coleção Lourival 

Ribeiro é de alta relevância para os pesquisadores. É uma coleção que atenderá de imediato 

tanto às linhas de pesquisa quanto às disciplinas oferecidas nesta área pelo Programa de 

Pós-graduação em História das Ciências da Saúde, coordenado pela Casa de Oswaldo 

Cruz, bem como a preservação dos registros da memória da Saúde Pública brasileira. 

Assim como a Coleção Lourival Ribeiro, a BHCS dedica atenção às coleções de 

personalidades de relevância na Saúde Pública brasileira, buscando registrar e preservar a 

história das suas coleções especiais. 
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