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Notação anterior: LD/DP/19441003

Access points:
•

Baltimore (Estados Unidos) (place)

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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File: LD-DP-03 - Currículos e históricos profissionais do titular e de sua esposa,
Maria Deane
Title: Currículos e históricos profissionais do titular e de sua esposa, Maria Deane
ID: LD-DP-03
Date: 02/1962 - 20/11/1991 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 341 itens
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/DP/19620240

Access points:
•
•

São Paulo (SP) (place)
Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: LD-DP-04 - Formulários de solicitação de bolsas de pesquisa feitas pelo titular
ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
Title: Formulários de solicitação de bolsas de pesquisa feitas pelo titular ao Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
ID: LD-DP-04
Date: 14/04/1980 - 25/01/1991 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 38 itens
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/DP/19800414

Access points:
•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: LD-DP-05 - Certificados e declarações referentes à participação do titular em
banca examinadora de tese e eventos científicos
Title: Certificados e declarações referentes à participação do titular em banca examinadora de tese e
eventos científicos
ID: LD-DP-05
Date: 21/06/1988 - 27/02/1992 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 9 itens
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/DP/19880621

Access points:
•
•
•

São Paulo (SP) (place)
Belém (PA) (place)
Rio de Janeiro (RJ) (place)

Series: LD-TP - Trajetória Profissional
Title: Trajetória Profissional
ID: LD-TP
Date: 1932 - 1992 (date of creation)
Scope and content:
Composta por 11 dossiês, totalizando 949 documentos que abrangem sessenta anos de atividades
profissionais exercidas pelo titular em instituições científico-acadêmicas brasileiras e estrangeiras.
Physical description: Documentos textuais: 949 itens

File: LD-TP-01 - Relação de casos positivos leishmaniose referente às atividades do
titular como parasitologista do Instituto de Patologia Experimental do Norte, atual
Instituto Evandro Chagas
Title: Relação de casos positivos leishmaniose referente às atividades do titular como parasitologista
do Instituto de Patologia Experimental do Norte, atual Instituto Evandro Chagas
ID: LD-TP-01
Date: 22/03/1932 - 16/08/1938 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/TP/19320320

Access points:
•

Belém (PA) (place)

File: LD-TP-02 - Tabelas, gráficos e relatórios anuais de pesquisas sobre os
anofelinos da Amazônia referentes às atividades do titular como parasitologista do
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Laboratório Central do Serviço Especial de Saúde Pública, atual Instituto Evandro
Chagas
Title: Tabelas, gráficos e relatórios anuais de pesquisas sobre os anofelinos da Amazônia referentes
às atividades do titular como parasitologista do Laboratório Central do Serviço Especial de Saúde
Pública, atual Instituto Evandro Chagas
ID: LD-TP-02
Date: 07/1947 - 01/1951 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 93 itens
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/TP/19420740

Access points:
•

Belém (PA) (place)

File: LD-TP-03 - Mapas, desenhos, tabelas e apontamentos de aula referentes às
atividades do titular como professor de entomologia médica
Title: Mapas, desenhos, tabelas e apontamentos de aula referentes às atividades do titular como
professor de entomologia médica
ID: LD-TP-03
Date: 29/05/1951 - 1992 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 501 itens (folhas).
Note [generalNote]:
LD/TP/19510529

Access points:
•
•
•

São Paulo (SP) (place)
Rio de Janeiro (RJ) (place)
Venezuela (place)

File: LD-TP-04 - Certificados, relatórios, planos para estudo da doença de Chagas
e malária e correspondência referentes às atividades do titular como professor de
Departamento de Parasitologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (USP)

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Title: Certificados, relatórios, planos para estudo da doença de Chagas e malária e correspondência
referentes às atividades do titular como professor de Departamento de Parasitologia da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (USP)
ID: LD-TP-04
Date: 17/06/1953 - 01/04/1964 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 234 itens (folhas).
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/TP/19530617

Access points:
•

São Paulo (SP) (place)

File: LD-TP-05 - Agenda, lista de participantes, relatórios, artigos científicos e
correspondência referentes à participação do titular no Advisory Committee on
Medical Research, Scientific Working on the Epidemiology of Leishmaniases e
Scientific and Techinical Review Committee on Leishmaniases, como perito em
doenças parasitárias e membro do Comitê de Conselheiros em Pesquisa Médica da
Organização Mundial da Saúde
Title: Agenda, lista de participantes, relatórios, artigos científicos e correspondência referentes à
participação do titular no Advisory Committee on Medical Research, Scientific Working on the
Epidemiology of Leishmaniases e Scientific and Techinical Review Committee on Leishmaniases,
como perito em doenças parasitárias e membro do Comitê de Conselheiros em Pesquisa Médica da
Organização Mundial da Saúde
ID: LD-TP-05
Date: 13/08/1959 - 25/09/1981 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 990 itens (folhas)
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/TP/19590813

Access points:
•

Genebra (Suíça) (place)

File: LD-TP-06 - Agenda, lista de participantes, relatórios de grupos de trabalho
e correspondência referentes à participação do titular em congressos e outras
reuniões científicas no Brasil e no exterior. Destaque para 2nd Conference on
Taxonomic Problems Relating to Malaria Parasites, Workshop on Manpower Needs
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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and Career Oppotunities in Field Aspects of Vector Biology Research and Control e
I Reunião Nacional sobre Pesquisa em Malária
Title: Agenda, lista de participantes, relatórios de grupos de trabalho e correspondência referentes à
participação do titular em congressos e outras reuniões científicas no Brasil e no exterior. Destaque
para 2nd Conference on Taxonomic Problems Relating to Malaria Parasites, Workshop on Manpower
Needs and Career Oppotunities in Field Aspects of Vector Biology Research and Control e I Reunião
Nacional sobre Pesquisa em Malária
ID: LD-TP-06
Date: 30/05/1968 - 05/1984 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 384 itens (folhas)
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/TP/19680530

Access points:
•
•

Estados Unidos (place)
São Paulo (SP) (place)

File: LD-TP-07 - Ementas, programas, avaliações e correspondência referentes
às atividades do titular como coordenador e professor da disciplina entomologia
médica, do curso de pós-graduação em biologia parasitária do Instituto Oswaldo
Cruz
Title: Ementas, programas, avaliações e correspondência referentes às atividades do titular como
coordenador e professor da disciplina entomologia médica, do curso de pós-graduação em biologia
parasitária do Instituto Oswaldo Cruz
ID: LD-TP-07
Date: 18/03/1980 - 11/11/1992 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 136 folhas
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/TP/19800318

Access points:
•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: LD-TP-08 - Textos de aulas de entomologia médica: Baker, Michel E.
Is vitellogenin na ancestor of apolipoprotein and human lipoprotein lípase?;
BOWNES, M. Expression of the genes coding for vitellogenin (yolk protein);
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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ESPINOSA Y LEÓN, Victor. Reseña histórica de los roedores domésticos; Insect
species now estimated at 30 million; KARLA, N. L. Emergence of malaria zoonosis
of simian origin as natural phenomenon in Greater Nicobars, Andaman & Nicobars
Islands; MA, Michael et al. Response of cultured Aedes aegypti fat bodies to 20
– hydroxyecdysone; MA, Michael et al. Development of monoclonal antibodies
for monitoring Aedes atropalpus vitellogenesis; MA, Michael et al. Permissive
action of juvenile hormone on vitellogenin production by the mosquito, Aedes
aegypti; RAIKHEL, Alexandre S. Monoclonal antibodies as probes for processing
of the mosquito yolk protein; a high-resolution immunolocalization of secretory
and accumulative pathways; RIBEIRO, J. C. Role of saliva in blood - feeding by
arthropods; SCOTT, H. H. Plague.
Title: Textos de aulas de entomologia médica: Baker, Michel E. Is vitellogenin na ancestor of
apolipoprotein and human lipoprotein lípase?; BOWNES, M. Expression of the genes coding
for vitellogenin (yolk protein); ESPINOSA Y LEÓN, Victor. Reseña histórica de los roedores
domésticos; Insect species now estimated at 30 million; KARLA, N. L. Emergence of malaria
zoonosis of simian origin as natural phenomenon in Greater Nicobars, Andaman & Nicobars Islands;
MA, Michael et al. Response of cultured Aedes aegypti fat bodies to 20 – hydroxyecdysone; MA,
Michael et al. Development of monoclonal antibodies for monitoring Aedes atropalpus vitellogenesis;
MA, Michael et al. Permissive action of juvenile hormone on vitellogenin production by the mosquito,
Aedes aegypti; RAIKHEL, Alexandre S. Monoclonal antibodies as probes for processing of the
mosquito yolk protein; a high-resolution immunolocalization of secretory and accumulative pathways;
RIBEIRO, J. C. Role of saliva in blood - feeding by arthropods; SCOTT, H. H. Plague.
ID: LD-TP-08
Date: 1980 - 1988 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 95 itens (folhas)
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/TP/19802040/1

File: LD-TP-09 - Relação de cargos e salários, relatórios anuais, projetos de
pesquisa sobre malária, leishmaniose, arboviroses e outras doenças transmitidas
por insetos e correspondência referentes às atividades do titular como pesquisador e
chefe do Departamento de Entomologia do Instituto Oswaldo Cruz
Title: Relação de cargos e salários, relatórios anuais, projetos de pesquisa sobre malária, leishmaniose,
arboviroses e outras doenças transmitidas por insetos e correspondência referentes às atividades do
titular como pesquisador e chefe do Departamento de Entomologia do Instituto Oswaldo Cruz
ID: LD-TP-09
Date: 1980 - 14/12/1992 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 800 itens (folhas)
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/TP/19802040/2

Access points:
•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: LD-TP-10 - Pareceres e correspondências referentes às atividades do titular
como consultor, relator e assessor científico junto a periódicos e instituições
de pesquisa, tais como: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, Universidade Estadual de Londrina, Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Rio de Janeiro, "Revista de Saúde Pública"/USP e "Acta Amazônica"
Title: Pareceres e correspondências referentes às atividades do titular como consultor, relator e
assessor científico junto a periódicos e instituições de pesquisa, tais como: Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Universidade Estadual de Londrina, Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, "Revista de Saúde Pública"/USP e "Acta Amazônica"
ID: LD-TP-10
Date: 19/06/1984 - 24/03/1992 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 104 itens (folhas)
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/TP/19840619

Access points:
•
•
•

Paraná (place)
São Paulo (SP) (place)
Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: LD-TP-11 - Listagem computadorizada das "Memórias do Instituto Oswaldo
Cruz" e correspondência referente às atividades do titular como editor e consultor
deste periódico
Title: Listagem computadorizada das "Memórias do Instituto Oswaldo Cruz" e correspondência
referente às atividades do titular como editor e consultor deste periódico
ID: LD-TP-11
Date: 02/12/1986 - 23/08/1990 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 68 itens (folhas)
Note [generalNote]:
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Notação anterior: LD/TP/19861202

Access points:
•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

Series: LD-PI - Produção Intelectual
Title: Produção Intelectual
ID: LD-PI
Date: 1936 - 1992 (date of creation)
Scope and content:
Composta por 91 itens, que receberam tratamento individual e estão inseridos nas subséries Trabalhos
próprios e Trabalhos de terceiros. Reúne discursos, conferências, livros de protocolo, resumos, artigos
e textos científicos. Destaque para os trabalhos de autoria do titular, onde se encontram os originais de
pesquisas pioneiras acerca dos anofelinos amazônicos e nordestinos e dos tripanosomas, endotripanos,
plasmódios e leishmanias de mamíferos silvestres.
Physical description: Documentos textuais: 91 itens

Subseries: LD-PI-TP - Trabalhos Próprios
Title: Trabalhos Próprios
ID: LD-PI-TP
Date: 1936 - 1992 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 2. 337 itens
Language of the material:
Portuguese
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19380102

File: LD-PI-TP-01 - Animais inoculados com 'endotripano'. Resultado de
experiências (tentativas) de infecção de animais de laboratório
Title: Animais inoculados com 'endotripano'. Resultado de experiências (tentativas) de infecção de
animais de laboratório

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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ID: LD-PI-TP-01
Date: s.d. (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 4 folhas
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/90002040/1

File: LD-PI-TP-02 - Anopheles nuñeztovari, possível transmissor importante da
malária humana em área de mineração na Amazônia brasileira.Texto sugerido a
José Nemézio Félix dos Santos para publicação
Title: Anopheles nuñeztovari, possível transmissor importante da malária humana em área
de mineração na Amazônia brasileira.Texto sugerido a José Nemézio Félix dos Santos para
publicação
ID: LD-PI-TP-02
Date: 03/09/1990 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 13 folhas
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19900903

Access points:
•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: LD-PI-TP-03 - Aspectos da epidemiologia da malária no Brasil. Palestra
proferida no XIX Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical
Title: Aspectos da epidemiologia da malária no Brasil. Palestra proferida no XIX Congresso da
Sociedade Brasileira de Medicina Tropical
ID: LD-PI-TP-03
Date: 25/02/1983 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 7 folhas
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19830225

Access points:

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: LD-PI-TP-04 - Brief remarks on species and strains of simian plasmodia
found in Brazil. Conferência apresentando resumo dos resultados obtidos em
observações de espécies e cepas de plasmódios simianos do Brasil
Title: Brief remarks on species and strains of simian plasmodia found in Brazil. Conferência
apresentando resumo dos resultados obtidos em observações de espécies e cepas de plasmódios
simianos do Brasil
ID: LD-PI-TP-04
Date: s.d. (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 7 folhas
Language of the material:
English
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/90002040/2

Access points:
•

Belo Horizonte (MG) (place)

File: LD-PI-TP-05 - Capacidade infectante para o homem dos plasmódios dos
macacos da América do Sul. Original de nota sobre malária humana e simiana
Title: Capacidade infectante para o homem dos plasmódios dos macacos da América do Sul.
Original de nota sobre malária humana e simiana
ID: LD-PI-TP-05
Date: 1980 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 12 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19802040

Access points:
•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: LD-PI-TP-06 - Complexo tarsimaculatus II.
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Title: Complexo tarsimaculatus II.
ID: LD-PI-TP-06
Date: 1940 (date of creation)
Scope and content:
Livro de protocolo com ilustrações e anotações de observações feitas, no campo e no
laboratório, sobre a morfologia e sistemática de mosquito do grupo tarsimaculatus (=Anopheles
aquasalis) da Amazônia e Nordeste do Brasil. Material publicado em “Studies on Brazilian
Anophelines from the Northeast and Amazon Regions”. The American Journal of Hygiene,
monographic series, n.18, February 1946.
Physical description: Documentos textuais: 56 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19402040

File: LD-PI-TP-07 - Contribuição ao estudo do Endotrypanum schaudinni Mesnil
& Brimont 1908. Original de nota prévia dos resultados obtidos em pesquisas
sobre o protozoário da preguiça real
Title: Contribuição ao estudo do Endotrypanum schaudinni Mesnil & Brimont 1908. Original de
nota prévia dos resultados obtidos em pesquisas sobre o protozoário da preguiça real
ID: LD-PI-TP-07
Date: s.d. (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 folha.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/90002040/3

File: LD-PI-TP-08 - “Key to the species of Culicoides (females) likely to be found
in the caribean area” de Macife, 1948
Title: “Key to the species of Culicoides (females) likely to be found in the caribean area” de
Macife, 1948
ID: LD-PI-TP-08
Date: s.d. (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 5 folhas (cópia).
Language of the material:
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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English
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/90002040/4

File: LD-PI-TP-09 - “The Endotripanum of Hoffman’s sloth” de Darling, 1914,
com comentários e desenhos científicos
Title: “The Endotripanum of Hoffman’s sloth” de Darling, 1914, com comentários e desenhos
científicos
ID: LD-PI-TP-09
Date: s.d. (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 3 folhas.
Language of the material:
English
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/90002040/5

File: LD-PI-TP-10 - Cultivo do Endotrypanum schaudini Mesnil & Brimont,
1908. Original de trabalho sobre os resultados obtidos em experiências de cultivo
do protozoário da preguiça real
Title: Cultivo do Endotrypanum schaudini Mesnil & Brimont, 1908. Original de trabalho sobre os
resultados obtidos em experiências de cultivo do protozoário da preguiça real
ID: LD-PI-TP-10
Date: 1938 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 7 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19382040/1

Access points:
•

Pará (place)

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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File: LD-PI-TP-11 - Departamento de Entomologia – Relatório 1979/1984.
Resumo de trabalho apresentado na III Jornada Científica da Fundação Oswaldo
Cruz
Title: Departamento de Entomologia – Relatório 1979/1984. Resumo de trabalho apresentado na
III Jornada Científica da Fundação Oswaldo Cruz
ID: LD-PI-TP-11
Date: 04/03/1985 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 3 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19850304

Access points:
•

Pará (place)

File: LD-PI-TP-12 - Discurso de agradecimento proferido na solenidade de
comemoração do 20º aniversário de formatura da 47ª turma da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo
Title: Discurso de agradecimento proferido na solenidade de comemoração do 20º aniversário de
formatura da 47ª turma da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
ID: LD-PI-TP-12
Date: 01/12/1984 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 4 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19841201

Access points:
•

São Paulo (SP) (place)

File: LD-PI-TP-13 - Discurso de agradecimento proferido na solenidade de
entrega do prêmio Amirante Álvaro Alberto para a Ciência e Tecnologia.
Title: Discurso de agradecimento proferido na solenidade de entrega do prêmio Amirante Álvaro
Alberto para a Ciência e Tecnologia.
ID: LD-PI-TP-13
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz

Page 31

LD

Leônidas Deane
Date: 1992 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 6 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19922040

Access points:
•

Brasília (DF) (place)

File: LD-PI-TP-14 - Discurso de agradecimento proferido na solenidade de
entrega do prêmio Moinho Santista para endemias brasileiras
Title: Discurso de agradecimento proferido na solenidade de entrega do prêmio Moinho Santista
para endemias brasileiras
ID: LD-PI-TP-14
Date: 30/09/1986 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 folha.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19860930

Access points:
•

São Paulo (SP) (place)

File: LD-PI-TP-15 - Discurso de agradecimento proferido na solenidade de
entrega do prêmio Oswaldo Cruz. Fundação Oswaldo Cruz
Title: Discurso de agradecimento proferido na solenidade de entrega do prêmio Oswaldo Cruz.
Fundação Oswaldo Cruz
ID: LD-PI-TP-15
Date: 16/12/1980 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 9 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19801216

Access points:
•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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File: LD-PI-TP-16 - Discurso proferido no encerramento do IV International
Congresso in Malaria and Babesiosis para a entrega da medalha Henrique
Aragão. Instituto Oswaldo Cruz
Title: Discurso proferido no encerramento do IV International Congresso in Malaria and
Babesiosis para a entrega da medalha Henrique Aragão. Instituto Oswaldo Cruz
ID: LD-PI-TP-16
Date: 1991 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 9 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19912040/1

Access points:
•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: LD-PI-TP-17 - Estudos sobre malária simiana. Anotações de observações
feitas, no campo e no laboratório, sobre a incidência de malária em macacos.
Anexo: correspondência sobre o titular e pesquisadores brasileiros
Title: Estudos sobre malária simiana. Anotações de observações feitas, no campo e no laboratório,
sobre a incidência de malária em macacos. Anexo: correspondência sobre o titular e pesquisadores
brasileiros
ID: LD-PI-TP-17
Date: 07/08/1964 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 19 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19640807

Access points:
•

Santa Catarina (place)

File: LD-PI-TP-18 - Estudos sobre malária simiana. Dados não publicados de
pesquisa sobre malária simiana.
Title: Estudos sobre malária simiana. Dados não publicados de pesquisa sobre malária simiana.
ID: LD-PI-TP-18
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Date: 1964 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 51 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19642040

File: LD-PI-TP-19 - Estudos sobre o Anopheles aquasalis. Quadros e
tabelas referentes à freqüência mensal do Anopheles aquasalis em capturas
extradomiciliares de mosquitos fêmeas em Santa Cruz
Title: Estudos sobre o Anopheles aquasalis. Quadros e tabelas referentes à freqüência mensal do
Anopheles aquasalis em capturas extradomiciliares de mosquitos fêmeas em Santa Cruz
ID: LD-PI-TP-19
Date: 1959 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 11 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19590540

Access points:
•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: LD-PI-TP-20 - Experiências sobre biologia do Anopheles aquasalis – II
Title: Experiências sobre biologia do Anopheles aquasalis – II
ID: LD-PI-TP-20
Date: 06/10/1959 (date of creation)
Scope and content:
Livro de protocolo com anotações de observações feitas sobre captura, ciclo gonotrófico,
longevidade, dissertações para determinação da idade e exame de espermateca do mosquito
Anopheles aquasalis. Campanha de Erradicação da Malária.
Physical description: Documentos textuais: 104 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19591006

Access points:
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: LD-PI-TP-21 - Experiências sobre biologia do Anopheles aquasalis – IV
Title: Experiências sobre biologia do Anopheles aquasalis – IV
ID: LD-PI-TP-21
Date: 21/05/1959 (date of creation)
Scope and content:
Livro de protocolo com anotações de observações feitas no laboratório sobre oviposição
de mosquitos, provavelmente Culex fatigans (quinquesfasciatus) e Anopheles aquasalis.
Campanha de Erradicação da Malária.
Physical description: Documentos textuais: 114 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19590521

Access points:
•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: LD-PI-TP-22 - Filariose bancroftiana. Original de trabalho publicado em
Instituto Evandro Chagas. 50 anos de contribuição às ciências biológicas e à
medicina tropical
Title: Filariose bancroftiana. Original de trabalho publicado em Instituto Evandro Chagas. 50 anos
de contribuição às ciências biológicas e à medicina tropical
ID: LD-PI-TP-22
Date: 1986 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 9 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19862040

Access points:
•

Belém (PA) (place)

File: LD-PI-TP-23 - Hematologia do hamster normal. Original de trabalho sobre
os resultados obtidos em experiências com sangue de hamster
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Title: Hematologia do hamster normal. Original de trabalho sobre os resultados obtidos em
experiências com sangue de hamster
ID: LD-PI-TP-23
Date: 1946 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 9 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19460308

File: LD-PI-TP-24 - Hemoparasitos de preguiças reais. Descrição morfológica,
com ilustrações dos hemoparasitos encontrados em preguiças reais da Amazônia
na época do Instituto de Patologia Experimental do Norte, atual Instituto
Evandro Chagas
Title: Hemoparasitos de preguiças reais. Descrição morfológica, com ilustrações dos
hemoparasitos encontrados em preguiças reais da Amazônia na época do Instituto de Patologia
Experimental do Norte, atual Instituto Evandro Chagas
ID: LD-PI-TP-24
Date: 02/01/1938 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 33 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19380102

Access points:
•

Belém (PA) (place)

File: LD-PI-TP-25 - Hemoparasitos encontrados em mamíferos do município de
Maracanã, no Pará. Listagem dos animais infectados por Trypanossoma cruzi,
Trypanossoma sp. E Endotrypanum schaudinni
Title: Hemoparasitos encontrados em mamíferos do município de Maracanã, no Pará. Listagem dos
animais infectados por Trypanossoma cruzi, Trypanossoma sp. E Endotrypanum schaudinni
ID: LD-PI-TP-25
Date: 1950 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 folha.
Note [generalNote]:
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Notação anterior: LD/PI/TP/19502040/1

Access points:
•

Pará (place)

File: LD-PI-TP-26 - Hemoparasitos encontrados em preguiças-reais (Choloepus
didactylus L.), no Pará. Tabelas com resumos de exames realizados a serviço do
Instituto de Patologia Experimental do Norte, atual Instituto Evandro Chagas
Title: Hemoparasitos encontrados em preguiças-reais (Choloepus didactylus L.), no Pará. Tabelas
com resumos de exames realizados a serviço do Instituto de Patologia Experimental do Norte, atual
Instituto Evandro Chagas
ID: LD-PI-TP-26
Date: 1937 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 2 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19372040

Access points:
•

Pará (place)

File: LD-PI-TP-27 - A história da evolução dos conhecimentos sobre malária.
Palestra proferida na Casa de Oswaldo Cruz
Title: A história da evolução dos conhecimentos sobre malária. Palestra proferida na Casa de
Oswaldo Cruz
ID: LD-PI-TP-27
Date: 17/12/1986 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 105 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19861217

Access points:
•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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File: LD-PI-TP-28 - A história do Anopheles gambiae no Brasil. Resumo de
trabalho apresentado no III Seminário de Vetores e Animais Sinantrópicos – 4ª
Reunião Brasileira sobre Simulídeos
Title: A história do Anopheles gambiae no Brasil. Resumo de trabalho apresentado no III
Seminário de Vetores e Animais Sinantrópicos – 4ª Reunião Brasileira sobre Simulídeos
ID: LD-PI-TP-28
Date: 20/07/1990 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 folha.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19900720

Access points:
•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: LD-PI-TP-29 - Immunity in malaria. Trabalho realizado para o curso de
imunologia I do mestrado em Saúde Pública da Universidade de Johns Hopkis
Title: Immunity in malaria. Trabalho realizado para o curso de imunologia I do mestrado em Saúde
Pública da Universidade de Johns Hopkis
ID: LD-PI-TP-29
Date: 22/03/1945 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 52 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19450322

Access points:
•

Baltimore (Estados Unidos) (place)

File: LD-PI-TP-30 - List of flebotomus found in the Amazon Region of Brazil,
throug 1947. Listagem das espécies de flebótomos encontrados na região
Amazônica
Title: List of flebotomus found in the Amazon Region of Brazil, throug 1947. Listagem das
espécies de flebótomos encontrados na região Amazônica
ID: LD-PI-TP-30
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Date: s.d. (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 4 folhas.
Language of the material:
English
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/90002040/6

File: LD-PI-TP-31 - Listagem de material de capturas e ilustrações de estruturas
de Anopheles oswaldoi e Phlebotomus alencari
Title: Listagem de material de capturas e ilustrações de estruturas de Anopheles oswaldoi e
Phlebotomus alencari
ID: LD-PI-TP-31
Date: 1954 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 9 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19542040

File: LD-PI-TP-32 - Livro de protocolo com anotações e ilustrações da III
Bandeira Científica do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo, ao Amapá
Title: Livro de protocolo com anotações e ilustrações da III Bandeira Científica do Centro
Acadêmico Oswaldo Cruz, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, ao Amapá
ID: LD-PI-TP-32
Date: 08/01/1962 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 41 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19620108

Access points:
•

São Paulo (SP) (place)

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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File: LD-PI-TP-33 - Livro de protocolo com anotações e ilustrações da V
Bandeira Científica, Grupo da Ilha de Marajó, e experiências sobre a evolução do
Trypanossoma cruzi em triatomíneos
Title: Livro de protocolo com anotações e ilustrações da V Bandeira Científica, Grupo da Ilha de
Marajó, e experiências sobre a evolução do Trypanossoma cruzi em triatomíneos
ID: LD-PI-TP-33
Date: 06/01/1964 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 100 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19640106

Access points:
•

Pará (place)

File: LD-PI-TP-34 - Livro de protocolo com ilustrações e anotações de
experiências para determinar as preferências alimentares das fêmeas de algumas
espécies de anofelinos da Amazônia e provas em repastos de mosquitos
Title: Livro de protocolo com ilustrações e anotações de experiências para determinar as
preferências alimentares das fêmeas de algumas espécies de anofelinos da Amazônia e provas em
repastos de mosquitos
ID: LD-PI-TP-34
Date: 18/02/1948 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 90 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19480218

Access points:
•

Belém (PA) (place)

File: LD-PI-TP-35 - Livro de protocolo com anotações de observações feitas no
campo e no laboratório
Title: Livro de protocolo com anotações de observações feitas no campo e no laboratório
ID: LD-PI-TP-35
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Date: 1950 (date of creation)
Scope and content:
Sobre hemoparasitos (tripanosomas, leishmanias, endotripanos e outros) encontrados em
mamíferos da Amazônia; tabelas e quadros com resumo dos resultados das pesquisas. Anexo:
correspondências com especialistas em zoologia.
Physical description: Documentos textuais: 65 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19502040/2

Access points:
•

Pará (place)

File: LD-PI-TP-36 - Livro de protocolo com anotações sobre biologia de
flebótomos
Title: Livro de protocolo com anotações sobre biologia de flebótomos
ID: LD-PI-TP-36
Date: 02/01/1954 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 95 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19540102

Access points:
•

Ceará (place)

File: LD-PI-TP-37 - Livro de protocolo com ilustrações e anotações
Title: Livro de protocolo com ilustrações e anotações
ID: LD-PI-TP-37
Date: 25/10/1940 (date of creation)
Scope and content:
Sobre a sistemática e biologia do Anopheles arggyritarsis e Anopheles arygritarsis sawyeri no
Nordeste e na Amazônia; lista da distribuição geográfica desses anofelinos conhecida até a
ocasião. Laboratório de Aracati de Malária do Nordeste.
Physical description: Documentos textuais: 80 folhas.
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19401025

Access points:
•

Ceará (place)

File: LD-PI-TP-38 - Livro de protocolo com ilustrações e anotações sobre animais
examinados para pesquisa de tripanossomas do tipo cruzi
Title: Livro de protocolo com ilustrações e anotações sobre animais examinados para pesquisa de
tripanossomas do tipo cruzi
ID: LD-PI-TP-38
Date: 20/01/1958 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 107 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19580120

File: LD-PI-TP-39 - Livro de protocolo com anotações sobre barbeiros,
resultados de xenodiagnósticos feitos e animais da Amazônia; descrição de
um flebótomo (plebotomus alencari) e lista de livros então depositados no
Laboratório de Geografia Médica
Title: Livro de protocolo com anotações sobre barbeiros, resultados de xenodiagnósticos feitos
e animais da Amazônia; descrição de um flebótomo (plebotomus alencari) e lista de livros então
depositados no Laboratório de Geografia Médica
ID: LD-PI-TP-39
Date: 04/05/1950 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 104 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19500504

File: LD-PI-TP-40 - Livro de protocolo com ilustrações e comparação de cepas
diferentes de tripanossomas do tipo cruzi

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz

Page 42

LD

Leônidas Deane
Title: Livro de protocolo com ilustrações e comparação de cepas diferentes de tripanossomas do
tipo cruzi
ID: LD-PI-TP-40
Date: 17/03/1960 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 61 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19600317

Access points:
•

São Paulo (SP) (place)

File: LD-PI-TP-41 - Livro de protocolo com ilustrações e dados sobre observações
de hemoparasitos de animais silvestres capturados na estrada Belém-Brasília
Title: Livro de protocolo com ilustrações e dados sobre observações de hemoparasitos de animais
silvestres capturados na estrada Belém-Brasília
ID: LD-PI-TP-41
Date: 22/05/1960 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 106 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19600522

Access points:
•

Pará (place)

File: LD-PI-TP-42 - Livro de protocolo com identificação de artrópodos.
Laboratórios de Sobral, campanha contra a leishmaniose visceral
Title: Livro de protocolo com identificação de artrópodos. Laboratórios de Sobral, campanha
contra a leishmaniose visceral
ID: LD-PI-TP-42
Date: 22/12/1953 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 51 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19531222
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Access points:
•

Ceará (place)

File: LD-PI-TP-43 - Livro de protocolo com recomendações a respeito dos
trabalhos de investigação do Anopheles gambiae no Nordeste (provisório – M.
A. Barber) e resultados de pesquisa sobre malária em pacientes na epidemia
causada pela invasão desse mosquito no Brasil
Title: Livro de protocolo com recomendações a respeito dos trabalhos de investigação do
Anopheles gambiae no Nordeste (provisório – M. A. Barber) e resultados de pesquisa sobre
malária em pacientes na epidemia causada pela invasão desse mosquito no Brasil
ID: LD-PI-TP-43
Date: 14/05/1939 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 71 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19390514

File: LD-PI-TP-44 - A malária no Brasil: situação atual, pesquisas em andamento
e em perspectiva. Palestra proferida no Instituto Oswaldo Cruz por ocasião da
visita do ministro da Saúde da Venezuela
Title: A malária no Brasil: situação atual, pesquisas em andamento e em perspectiva. Palestra
proferida no Instituto Oswaldo Cruz por ocasião da visita do ministro da Saúde da Venezuela
ID: LD-PI-TP-44
Date: 12/08/1982 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 12 folhas
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19820812

Access points:
•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: LD-PI-TP-45 - Malaria studies performed ad the Instituto Oswaldo Cruz.
Nota redigida por solicitação da Assessoria de Imprensa da Fundação Oswaldo
Cruz para reportagem da revista Newsweek
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Title: Malaria studies performed ad the Instituto Oswaldo Cruz. Nota redigida por solicitação da
Assessoria de Imprensa da Fundação Oswaldo Cruz para reportagem da revista Newsweek
ID: LD-PI-TP-45
Date: 1982 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 2 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19822040

Access points:
•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: LD-PI-TP-46 - Notas sobre os tripanossomos encontrados na preguiça real.
Descrição morfológica, com ilustrações, dos parasitas encontrados em preguiças
da Amazônia
Title: Notas sobre os tripanossomos encontrados na preguiça real. Descrição morfológica, com
ilustrações, dos parasitas encontrados em preguiças da Amazônia
ID: LD-PI-TP-46
Date: s.d. (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 6 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/90002040/7

Access points:
•

Pará (place)

File: LD-PI-TP-47 - Notes on malaria and yellow fever in Brazil, and their
control. Texto preparado para o Consulado da Nigéria no Rio de Janeiro
Title: Notes on malaria and yellow fever in Brazil, and their control. Texto preparado para o
Consulado da Nigéria no Rio de Janeiro
ID: LD-PI-TP-47
Date: 09/06/1983 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 3 folhas.
Note [generalNote]:

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Notação anterior: LD/PI/TP/19830609

Access points:
•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: LD-PI-TP-48 - Numerosas fases evolutivas do Plasmodium falciparum no
sangue periférico de mulheres grávidas. Original de trabalho sobre a variação
morfológica no parasito no sangue periférico de mulheres grávidas
Title: Numerosas fases evolutivas do Plasmodium falciparum no sangue periférico de mulheres
grávidas. Original de trabalho sobre a variação morfológica no parasito no sangue periférico de
mulheres grávidas
ID: LD-PI-TP-48
Date: 1936 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 4 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19362040

Access points:
•

Pará (place)

File: LD-PI-TP-49 - Os primórdios do Instituto Evandro Chagas (1936-1949).
Palestra proferida por ocasião das festividades do cinqüentenário de fundação do
Instituto Evandro Chagas
Title: Os primórdios do Instituto Evandro Chagas (1936-1949). Palestra proferida por ocasião das
festividades do cinqüentenário de fundação do Instituto Evandro Chagas
ID: LD-PI-TP-49
Date: 11/11/1986 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 7 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19861111

Access points:
•

Belém (PA) (place)

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz

Page 46

LD

Leônidas Deane

File: LD-PI-TP-50 - Report on the epidemiology of the leishmaniases in Brazil.
Texto apresentado na reunião do Scientific Working Group on Leishmaniasis da
Organização Mundial de Saúde
Title: Report on the epidemiology of the leishmaniases in Brazil. Texto apresentado na reunião do
Scientific Working Group on Leishmaniasis da Organização Mundial de Saúde
ID: LD-PI-TP-50
Date: 24/09/1981 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 23 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19810924

Access points:
•

Genebra (Suíça) (place)

File: LD-PI-TP-51 - Resumo, em português, de “E. shaudinni in the two-toed
sloth”
Title: Resumo, em português, de “E. shaudinni in the two-toed sloth”
ID: LD-PI-TP-51
Date: s.d. (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 folha.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/90002040/8

File: LD-PI-TP-52 - Resumo de “Sur um Hématozoaire noveau (Endotrypanum
N. Gen) d’ um Edenté de la Guyane”, de F. Mesnil & E. Brimont
Title: Resumo de “Sur um Hématozoaire noveau (Endotrypanum N. Gen) d’ um Edenté de la
Guyane”, de F. Mesnil & E. Brimont
ID: LD-PI-TP-52
Date: s.d. (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 folha.
Note [generalNote]:

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Notação anterior: LD/PI/TP/90002040/9

File: LD-PI-TP-53 - Resumo do trabalho “Nova contribuição para o estudo da
distribuição geográfica dos flebótomos americanos (Díptera, Psychodidae)”, de
Mauro Pereira Barreto
Title: Resumo do trabalho “Nova contribuição para o estudo da distribuição geográfica dos
flebótomos americanos (Díptera, Psychodidae)”, de Mauro Pereira Barreto
ID: LD-PI-TP-53
Date: s.d. (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 3 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/90002040/10

File: LD-PI-TP-54 - Simian malaria in Brazil. Conferência apresentada no IV
International Congresso n Malaria and Babesiosis, do Instituto Oswaldo Cruz,e
publicada nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 87 (supl. III): 1, 1992
Title: Simian malaria in Brazil. Conferência apresentada no IV International Congresso n Malaria
and Babesiosis, do Instituto Oswaldo Cruz,e publicada nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz,
87 (supl. III): 1, 1992
ID: LD-PI-TP-54
Date: 1991 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 20 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19912040/2

Access points:
•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: LD-PI-TP-55 - Sobre Gaspar Vianna, no centenário de seu nascimento,
Discurso proferido em homenagens ao cientista Gaspar Vianna
Title: Sobre Gaspar Vianna, no centenário de seu nascimento, Discurso proferido em homenagens
ao cientista Gaspar Vianna
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz

Page 48

LD

Leônidas Deane
ID: LD-PI-TP-55
Date: 1985 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 6 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19852040/1

Access points:
•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: LD-PI-TP-56 - Sobre um flagelado encontrado em hemípteros do gênero
Oncopeltus
Title: Sobre um flagelado encontrado em hemípteros do gênero Oncopeltus
ID: LD-PI-TP-56
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Original de nota sobre a descrição morfológica, com ilustrações, do flagelado presente no tubo
intestinal de hemípteros parasitos do arbusto conhecido como “Hortência” ou “algodão de
seda”.
Physical description: Documentos textuais: 8 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/90002040/11

Access points:
•

Ceará (place)

File: LD-PI-TP-57 - Training centers for vector biologyc in Brazil. Relatório
apresentado no Workshop on manpower needs and career opportunities I field
aspects of vector biologyc research and control
Title: Training centers for vector biologyc in Brazil. Relatório apresentado no Workshop on
manpower needs and career opportunities I field aspects of vector biologyc research and control
ID: LD-PI-TP-57
Date: 09/09/1982 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 9 folhas.
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Language of the material:
English
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19820909

Access points:
•

Washington, D.C. (Estados Unidos) (place)

File: LD-PI-TP-58 - On-going study on arbovirosis in Rio de Janeiro State.
Resumo de trabalho apresentado na Virológica 91-II Simpósio Internacional
sobre Arboviroses dos Trópicos e Febres Hemorrágicas
Title: On-going study on arbovirosis in Rio de Janeiro State. Resumo de trabalho apresentado na
Virológica 91-II Simpósio Internacional sobre Arboviroses dos Trópicos e Febres Hemorrágicas
ID: LD-PI-TP-58
Date: 11/1991 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 folha.
Language of the material:
English
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19911140

Access points:
•

Belém (PA) (place)

File: LD-PI-TP-59 - Susceptibility of marmosets (Primates, Callitrichidae) to
Trypanossoma conorhini. Resumo de trabalho apresentado na XIII Reunião
Annual de Pesquisa Básica em Doença de Chagas
Title: Susceptibility of marmosets (Primates, Callitrichidae) to Trypanossoma conorhini. Resumo
de trabalho apresentado na XIII Reunião Annual de Pesquisa Básica em Doença de Chagas
ID: LD-PI-TP-59
Date: 1985 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 folha.
Note [generalNote]:
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Notação anterior: LD/PI/TP/19852040/2

Access points:
•

Caxambu (MG) (place)

File: LD-PI-TP-60 - Encontro de leishmanias em vísceras de preguiças-reais,
Choloepus didactylus L. (Edentata, Bradypodidae). Original de nota prévia sobre
os cospúsculos leishmaniformes presentes em preguiças reais
Title: Encontro de leishmanias em vísceras de preguiças-reais, Choloepus didactylus L. (Edentata,
Bradypodidae). Original de nota prévia sobre os cospúsculos leishmaniformes presentes em
preguiças reais
ID: LD-PI-TP-60
Date: 1938 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 7 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19382040/2

Access points:
•

Pará (place)

File: LD-PI-TP-61 - Tentativas de infecção de alguns artrópodos hematófagos
pelo Endotrypanum schaudinni Mesnil & Brimont, 1908. Original de nota prévia
sobre os resultados obtidos em experiências realizadas com ixodídeos, hemípteros
hematófagos, motucas e culicídeos
Title: Tentativas de infecção de alguns artrópodos hematófagos pelo Endotrypanum schaudinni
Mesnil & Brimont, 1908. Original de nota prévia sobre os resultados obtidos em experiências
realizadas com ixodídeos, hemípteros hematófagos, motucas e culicídeos
ID: LD-PI-TP-61
Date: 1938 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 9 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19382040/3

Access points:
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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•

Pará (place)

File: LD-PI-TP-62 - Apontamentos sobre os anofelinos do nordeste (II)
Title: Apontamentos sobre os anofelinos do nordeste (II)
ID: LD-PI-TP-62
Date: 30/11/1940 (date of creation)
Scope and content:
Livro de protocolo com ilustrações e anotações de observações feitas, no campo e no
laboratório, sobre a morfologia e sistemática de diversos anofelinos do Nordeste. Laboratório
de Aracati, Serviço de Malária do Nordeste.
Physical description: Documentos textuais: 73 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19401130

Access points:
•

Ceará (place)

File: LD-PI-TP-63 - Apontamentos sobre os anofelinos regionais (I)
Title: Apontamentos sobre os anofelinos regionais (I)
ID: LD-PI-TP-63
Date: 11/10/1940 (date of creation)
Scope and content:
Livro de protocolo com ilustrações e anotações de observações feitas, no campo e no
laboratório, sobre a morfologia e a sistemática de diversos anofelinos do nordeste. Laboratório
de Aracati, Serviço de Malária do Nordeste.
Physical description: Documentos textuais: 79 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19401011

Access points:
•

Ceará (place)

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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File: LD-PI-TP-64 - Livro de protocolo com ilustrações e anotações de
observações feitas, no campo e no laboratório, sobre a morfologia e sistemática
de mosquitos do gênero Chagasia e subgênero Anopheles da Amazônia e do
Nordeste do Brasil
Title: Livro de protocolo com ilustrações e anotações de observações feitas, no campo e no
laboratório, sobre a morfologia e sistemática de mosquitos do gênero Chagasia e subgênero
Anopheles da Amazônia e do Nordeste do Brasil
ID: LD-PI-TP-64
Date: 03/07/1941 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 105 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19410703

File: LD-PI-TP-65 - Livro de protocolo com ilustrações e anotações feitas, no
campo e no laboratório, sobre a morfologia e sistemática do Anopheles darlingi
da Amazônia e do Nordeste
Title: Livro de protocolo com ilustrações e anotações feitas, no campo e no laboratório, sobre a
morfologia e sistemática do Anopheles darlingi da Amazônia e do Nordeste
ID: LD-PI-TP-65
Date: 18/03/1941 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 34 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19410318

File: LD-PI-TP-66 - Livro de protocolo com ilustrações e anotações de
observações feitas, no campo e no laboratório, sobre a morfologia e sistemática do
Anopheles strodei no Nordeste
Title: Livro de protocolo com ilustrações e anotações de observações feitas, no campo e no
laboratório, sobre a morfologia e sistemática do Anopheles strodei no Nordeste
ID: LD-PI-TP-66
Date: 20/03/1941 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 26 folhas.
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19410320

File: LD-PI-TP-67 - Livro de protocolo com anotações sobre a distribuição
geográfica de anofelinos
Title: Livro de protocolo com anotações sobre a distribuição geográfica de anofelinos
ID: LD-PI-TP-67
Date: 1939 (date of creation)
Scope and content:
Material utilizado na confecção dos quadros publicados em “Notas sobre a distribuição e a
biologia dos anofelinos das Regiões Nordestina e Amazônica do Brasil”. Revista do Serviço
Especial de Saúde Pública, ano 1. n.4, maio de 1948.
Physical description: Documentos textuais: 66 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19392040

File: LD-PI-TP-68 - Livro de protocolo contendo ilustrações e anotações sobre
sistemática, biologia e distribuição geográfica do Anopheles albitarsis no
Nordeste e na Amazônia
Title: Livro de protocolo contendo ilustrações e anotações sobre sistemática, biologia e distribuição
geográfica do Anopheles albitarsis no Nordeste e na Amazônia
ID: LD-PI-TP-68
Date: 09/05/1941 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 53 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19410509

File: LD-PI-TP-69 - Notas sobre o Anopheles tarsimaculatus
Title: Notas sobre o Anopheles tarsimaculatus
ID: LD-PI-TP-69
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Date: 24/03/1941 (date of creation)
Scope and content:
Livro de protocolo com ilustrações e anotações de observações feitas, no campo e no
laboratório, sobre a morfologia, sistemática e biologia de mosquitos anofelinos dogrupo
tarsimaculatus (=Anopheles aquasalis) da Amazônia e do Nordeste. Serviço Nacional de
Malária.
Physical description: Documentos textuais: 108 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19410324

File: LD-PI-TP-70 - Two parasitologists in the bush na at bench in Brazil.
Discurso de agradecimento preparado para o recebimento de prêmio da
Academia de Ciências do Terceiro Mundo
Title: Two parasitologists in the bush na at bench in Brazil. Discurso de agradecimento preparado
para o recebimento de prêmio da Academia de Ciências do Terceiro Mundo
ID: LD-PI-TP-70
Date: 1991 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 21 folhas.
Language of the material:
English
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19912040/3

Access points:
•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: LD-PI-TP-71 - Pesquisa de campo no Instituto Oswaldo Cruz / Treinamento
em Entomologia Médica no Instituto Oswaldo Cruz.
Title: Pesquisa de campo no Instituto Oswaldo Cruz / Treinamento em Entomologia Médica no
Instituto Oswaldo Cruz.
ID: LD-PI-TP-71
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Argumento elaborado para servir de introdução ao projeto a ser apresentado pelo Instituto
Oswaldo Cruz ao FIELDLINKS-OMS.
Physical description: Documentos textuais: 5 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/90002040/12

Access points:
•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: LD-PI-TP-72 - Encontro de um plasmódio em morcegos do gênero
Glossophaga no estuário do Amazonas
Title: Encontro de um plasmódio em morcegos do gênero Glossophaga no estuário do Amazonas
ID: LD-PI-TP-72
Date: 1938 (date of creation)
Scope and content:
Original de nota prévia sobre os resultados obtidos em pesquisa realizada para o Instituto
Oswaldo Cruz e Instituto de Patologia Experimental do Norte, no serviço de Evandro Chagas.
Physical description: Documento textual: 1 folha.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19382040/4

Access points:
•

Pará (place)

File: LD-PI-TP-73 - Malária com Zoonose? Experiências que demonstram a
movimentação vertical do Anopheles cruzi na floresta
Title: Malária com Zoonose? Experiências que demonstram a movimentação vertical do Anopheles
cruzi na floresta
ID: LD-PI-TP-73
Date: 1983 (date of creation)
Scope and content:

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Resumo de conferência proferida no VIII Congresso da Sociedade Brasileira de Parasitologia/
VII Congresso da Federacion Latino Americana de Parasitólogos.
Physical description: Documento textual: 1 folha.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19832040

Access points:
•

São Paulo (SP) (place)

File: LD-PI-TP-74 - Studies in progress on malaria transmission in Rondônia
State, Brazil. Resumo de trabalho apresentado na III Reunião Annual da
Sociedade Brasileira de Protozoologia
Title: Studies in progress on malaria transmission in Rondônia State, Brazil. Resumo de trabalho
apresentado na III Reunião Annual da Sociedade Brasileira de Protozoologia
ID: LD-PI-TP-74
Date: 1987 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 folha.
Language of the material:
English
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TP/19872040

Access points:
•

Caxambu (MG) (place)

Subseries: LD-PI-TT - Trabalhos de Terceiros
Title: Trabalhos de Terceiros
ID: LD-PI-TT
Date: 1940 - 1991 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 397 itens

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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File: LD-PI-TT-01 - Aspectos da organização e logística sobre pesquisas de
malária na Região Amazônica. Documento apresentado na reunião do “PAHO/
WHO/TDR Technical consultation on reserarch in support of malaria control in
the Amazon basin”
Title: Aspectos da organização e logística sobre pesquisas de malária na Região Amazônica.
Documento apresentado na reunião do “PAHO/WHO/TDR Technical consultation on reserarch in
support of malaria control in the Amazon basin”
ID: LD-PI-TT-01
Date: 04/1988 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 11 folhas
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TT/19880440

Access points:
•

Brasília (DF) (place)

File: LD-PI-TT-02 - Sobre a biomassa dos Anopheles do subgênero Kerteszia, em
seus criadouros. Trabalho proposto para publicação
Title: Sobre a biomassa dos Anopheles do subgênero Kerteszia, em seus criadouros. Trabalho
proposto para publicação
ID: LD-PI-TT-02
Date: s.d. (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 15 folhas
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TT/90002040/1

File: LD-PI-TT-03 - Tese referente à distribuição geográfica das espécies da
família Callithricidae e à caracterização da Província Zoogeográfica Amazônica e
seus Distritos
Title: Tese referente à distribuição geográfica das espécies da família Callithricidae e à
caracterização da Província Zoogeográfica Amazônica e seus Distritos
ID: LD-PI-TT-03
Date: 1969 (date of creation)
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Physical description: Documentos textuais: 68 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TT/19692040

File: LD-PI-TT-04 - História da parasitologia no Brasil. Estudo sobre a evolução
histórica da parasitologia no Brasil
Title: História da parasitologia no Brasil. Estudo sobre a evolução histórica da parasitologia no
Brasil
ID: LD-PI-TT-04
Date: s.d. (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 73 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TT/90002040/2

File: LD-PI-TT-05 - Studies in human malaria. XXVIII. Protective and
therapeutic trials of SN10,751 (Camoquin) against the Chesson strain of
Plasmodium vivax. Resumo de manuscrito em preparação
Title: Studies in human malaria. XXVIII. Protective and therapeutic trials of SN10,751
(Camoquin) against the Chesson strain of Plasmodium vivax. Resumo de manuscrito em
preparação
ID: LD-PI-TT-05
Date: s.d. (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 folha.
Language of the material:
English
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TT/90002040/3

File: LD-PI-TT-06 - Riscos de instalação da doença de Chagas como endemia da
Amazônia brasileira. Trabalho apresentado para publicação nas Memórias do
Instituto Oswaldo Cruz
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Title: Riscos de instalação da doença de Chagas como endemia da Amazônia brasileira. Trabalho
apresentado para publicação nas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz
ID: LD-PI-TT-06
Date: s.d. (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 3 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TT/90002040/4

Access points:
•
•
•
•
•

José Rodrigues Coura (subject)
Angela Cristina Veríssimo Junqueira (subject)
Cristina Giordano (subject)
Ilra Funatsu (subject)
Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: LD-PI-TT-07 - Malaria infection rate of amazonian monkeys increases with
sleeping group size
Title: Malaria infection rate of amazonian monkeys increases with sleeping group size
ID: LD-PI-TT-07
Date: 28/08/1990 (date of creation)
Scope and content:
Trabalho apresentado no British Ecological Society sobre a relação entre o tamanho do grupo
de macacos reunidos para o pernoite na floresta e a taxa de infecção malárica na Amazônia.
Anexo: Carta de Clive Davies comunicando ao titular o envio do respectivo trabalho.
Physical description: Documentos textuais: 6 folhas.
Language of the material:
English
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TT/19900828

Access points:
•

Londres (Inglaterra) (place)

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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File: LD-PI-TT-08 - Livro de protocolo com anotações sobre a biologia do
Anopheles gambiae, especialmente a longevidade de seus ovos. Laboratório de
Aracati, Serviço de Malária do Nordeste
Title: Livro de protocolo com anotações sobre a biologia do Anopheles gambiae, especialmente a
longevidade de seus ovos. Laboratório de Aracati, Serviço de Malária do Nordeste
ID: LD-PI-TT-08
Date: 25/05/1940 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 66 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TT/19400325

Access points:
•

Ceará (place)

File: LD-PI-TT-09 - Notas sobre Trypanossoma equinum, especialmente
referentes à sua transmisão por dípteros Chloropidae. Resultados de estudos e
observações executadas no Serviço Especial de Saúde Pública
Title: Notas sobre Trypanossoma equinum, especialmente referentes à sua transmisão por dípteros
Chloropidae. Resultados de estudos e observações executadas no Serviço Especial de Saúde
Pública
ID: LD-PI-TT-09
Date: s.d. (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 78 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TT/90002040/5

Access points:
•

Pará (place)

File: LD-PI-TT-10 - A filariose bancroftiana em Belém, Pará
Title: A filariose bancroftiana em Belém, Pará
ID: LD-PI-TT-10
Date: s.d. (date of creation)
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Scope and content:
Possibilidades atuais de erradicação mediante a integração à campanha de novos métodos de
controle da população de Culex quinquefasciatus. Texto de projeto de pesquisa.
Physical description: Documentos textuais: 9 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TT/90002040/6

Access points:
•

Belém (PA) (place)

File: LD-PI-TT-11 - Discurso de agradecimento proferido por Elizabeth Canning
na solenidade de encerramento do IV International Congress in Malaria and
Babesiosis para a entrega da medalha Henrique Aragão. Instituto Oswaldo Cruz
Title: Discurso de agradecimento proferido por Elizabeth Canning na solenidade de encerramento
do IV International Congress in Malaria and Babesiosis para a entrega da medalha Henrique
Aragão. Instituto Oswaldo Cruz
ID: LD-PI-TT-11
Date: 1991 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 8 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TT/19912040

Access points:
•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: LD-PI-TT-12 - A preliminary report on the antimalarial CAM-AQI.
Resumo de trabalho em preparação.
Title: A preliminary report on the antimalarial CAM-AQI. Resumo de trabalho em preparação.
ID: LD-PI-TT-12
Date: s.d. (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 folha.
Language of the material:
English
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TT/90002040/7

File: LD-PI-TT-13 - Biochemical characterization of Leishmania by restriction
endonuclease fingerprinting of kinetoplast DNA. Resumo de trabalho
apresentado na 7ª Reunião Annual de Pesquisa Básica em Doença de Chagas
Title: Biochemical characterization of Leishmania by restriction endonuclease fingerprinting of
kinetoplast DNA. Resumo de trabalho apresentado na 7ª Reunião Annual de Pesquisa Básica em
Doença de Chagas
ID: LD-PI-TT-13
Date: 1980 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 folha.
Language of the material:
English
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TT/19802040

Access points:
•

Caxambu (MG) (place)

File: LD-PI-TT-14 - Observations on medically iportant arthropods in Brazil.
Revisão sobre a importância médica das espécies de artrópodes
Title: Observations on medically iportant arthropods in Brazil. Revisão sobre a importância médica
das espécies de artrópodes
ID: LD-PI-TT-14
Date: s.d. (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 10 folhas.
Language of the material:
English
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TT/90002040/8

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Access points:
•

Brasília (DF) (place)

File: LD-PI-TT-15 - Relatório sobre capturas de anofelinos em uma área da
região sul do Pará
Title: Relatório sobre capturas de anofelinos em uma área da região sul do Pará
ID: LD-PI-TT-15
Date: s.d. (date of creation)
Scope and content:
Estudo contendo quadros referentes às espécies de mosquitos anofeinos capturados em área de
incidência de malária, visando a identificação de seus vetores.
Physical description: Documentos textuais: 13 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TT/90002040/9

Access points:
•

Pará (place)

File: LD-PI-TT-16 - Relação de mosquitos do Brasil (Díptera: Culcidae).
Trabalho baseado em “A catalog of the mosquitoes of the world”, de K. L. Knght
e A. Stone, 1977
Title: Relação de mosquitos do Brasil (Díptera: Culcidae). Trabalho baseado em “A catalog of the
mosquitoes of the world”, de K. L. Knght e A. Stone, 1977
ID: LD-PI-TT-16
Date: 12/12/1990 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 17 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TT/19901212

Access points:
•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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File: LD-PI-TT-17 - Considerações sobre as espécies de Anopheles e a
transmissão da malária da Amazônia
Title: Considerações sobre as espécies de Anopheles e a transmissão da malária da Amazônia
ID: LD-PI-TT-17
Date: 11/09/1991 (date of creation)
Scope and content:
Documento apresentado ao Grupo de Trabalho Ecologia de Vetores e Malária, objetivando a
elaboração do Documento Oficial para a Conferência RIO-92.
Physical description: Documentos textuais: 17 folhas.
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/PI/TT/19910911

Access points:
•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

Series: LD-COR - Correspondência
Title: Correspondência
ID: LD-COR
Date: 1980 - 1995 (date of creation)
Scope and content:
Composta por cinco dossiês, totalizando 19 documentos, onde se encontram cartas, telegramas e
cartões enviados ao titular por instituições científicas, missivistas brasileiros e estrangeiros.
Physical description: Documentos textuais: 109 itens

File: LD-COR-01 - Cartas e telegrama referentes à outorga do prêmio Oswaldo
Cruz de 1980 ao titular
Title: Cartas e telegrama referentes à outorga do prêmio Oswaldo Cruz de 1980 ao titular
ID: LD-COR-01
Date: 19/12/1980 - 13/01/1981 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 5 folhas
Note [generalNote]:
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Notação anterior: LD/COR/19801219

Access points:
•
•

Rio de Janeiro (RJ) (place)
Teresina (PI) (place)

File: LD-COR-02 - Cartões-postais enviados ao titular por missivistas brasileiros e
estrangeiros em viagens de férias e estudos
Title: Cartões-postais enviados ao titular por missivistas brasileiros e estrangeiros em viagens de férias
e estudos
ID: LD-COR-02
Date: 16/03/1982 - 20/12/1992 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 13 folhas
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/COR/19820316

Access points:
•
•
•

Venezuela (place)
Colômbia (place)
Belém (PA) (place)

File: LD-COR-03 - Carta e telegrama referentes à participação do titular em bancas
examinadoras de teses e congressos científicos no Brasil e no exterior
Title: Carta e telegrama referentes à participação do titular em bancas examinadoras de teses e
congressos científicos no Brasil e no exterior
ID: LD-COR-03
Date: 18/04/1984 - 02/12/1991 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 26 folhas
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/COR/19840418

Access points:
•
•

Argentina (place)
Belém (PA) (place)

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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•

Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: LD-COR-04 - Cartas e aerogramas enviados ao titular por instituições
científicas, missivistas brasileiros e estrangeiros, por ocasião das festividades de fim
de ano
Title: Cartas e aerogramas enviados ao titular por instituições científicas, missivistas brasileiros e
estrangeiros, por ocasião das festividades de fim de ano
ID: LD-COR-04
Date: 12/1984 - 16/12/1992 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 23 folhas
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/COR/19841240

Access points:
•
•
•

Venezuela (place)
Argentina (place)
Rio de Janeiro (RJ) (place)

File: LD-COR-05 - Cartões e cartas enviadas ao titular por missivistas brasileiros e
estrangeiros que solicitam separatas de trabalhos científicos
Title: Cartões e cartas enviadas ao titular por missivistas brasileiros e estrangeiros que solicitam
separatas de trabalhos científicos
ID: LD-COR-05
Date: 11/03/1985 - 24/08/1995 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 51 folhas
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/COR/19850311

Access points:
•
•
•

Estados Unidos (place)
Tchecoslováquia (place)
França (place)

Series: LD-AD - Documentos Audiovisuais
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Title: Documentos Audiovisuais
ID: LD-AD
Date: [1930] - 1996 (date of creation)
Scope and content:
Composta por oito dossiês, totalizando vídeo, trinta transparências, 128 negativos de vidro, trinta
desenhos científicos, 458 fotografias e 3 gravuras obtidas e utilizadas pelo titular em sua trajetória
como docente e pesquisador. Destacam-se as fotografias referentes às investigações sobre a
epidemiologia do calazar no Nordeste e de hemoparasitos de animais silvestres.
Physical description: Documentos iconográficos: 649 itens (458 fotografias, 128 negativos de vidro, 30
desenhos, 3 gravuras e 30 transparências)
Documentos audiovisuais: 1 item (vídeo/1 título)

File: LD-AD-01 - Trajetória Profissional
Title: Trajetória Profissional
ID: LD-AD-01
Date: 16/07/1937-15/07/1992 (date of creation)
Scope and content:
Contém documentes referentes às atividades do titular no ensino e pesquisa sobre entomologia
médica, além de outros registros de sua trajetória.
Physical description: Documentos iconográficos: 13 itens (4 fotografias, 3 gravuras e 8 transparências)
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leônidas de Mello Deane (subject)
Maria José von Paumgartten Deane (subject)
Eloi de Souza Garcia (subject)
Sérgio Coutinho (subject)
Delir Corrêa Gomes Maués da Serra Freire (subject)
Fernando Dias de Avilla Pires (subject)
Gaspar Vianna (subject)
Instituto Oswaldo Cruz (subject)
Instituto Evandro Chagas (subject)
Homenagem (subject)
Congresso (subject)
Ensino (subject)
Malária (subject)
Entomologia (subject)
Parasitologia (subject)
Rio de Janeiro (RJ) (place)

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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•
•

Belém (PA) (place)
São Paulo (SP) (place)

File: LD-AD-02 - Tripanosomatídeos e outros Flagelados e Ciliados
Title: Tripanosomatídeos e outros Flagelados e Ciliados
ID: LD-AD-02
Date: 1938-[1980] (date of creation)
Scope and content:
Contém imagens de tripanosomas, endotrípanos, trichomonas, opalinas e giárdia, como também de
alguns de seus respectivos vetores, hospedeiros e reservatórios encontrados na fauna brasileira.
Physical description: Documentos iconográficos: 221 itens (212 fotografias e 9 desenhos)
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituto Evandro Chagas
Instituto de Patologia Experimental do Norte (subject)
Universidade de São Paulo (USP)
Clerada apicicornis (subject)
Nectomys squamipes (subject)
Tamandua tetradactyla (subject)
Choloepus didactylus (subject)
Belém (PA) (place)
Igarapé-Miri (PA) (place)
Maracanã (PA) (place)
Rio de Janeiro (RJ) (place)
São Paulo (SP) (place)

File: LD-AD-03 - Malária, Esporozoários e Hemoparasitos
Title: Malária, Esporozoários e Hemoparasitos
ID: LD-AD-03
Date: [1930]-[1980] (date of creation)
Scope and content:
Contém desenhos e fotografias de plasmódios, coccídeos, gregarina, babesia, piroplasma,
anaplasma e opalina, como também de mapas referentes a localização de algumas espécies de
plasmódios na África e no Brasil.
Physical description: Documentos iconográficos: 43 itens (35 fotografias, 2 desenhos e 6
transparências)
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Access points:
•
•
•
•
•

Instituto de Patologia Experimental do Norte (subject)
Instituto Oswaldo Cruz
Rio de Janeiro (RJ) (place)
Estados Unidos (place)
Belém (PA) (place)

File: LD-AD-04 - Leishmanioses
Title: Leishmanioses
ID: LD-AD-04
Date: [1930]-[1980] (date of creation)
Scope and content:
Contém imagens de leishmanias, doentes, reservatórios, vetores e foco das leishmanioses visceral
(calazar) e tegumentar ocorrido em Sobral e La Rosas, e transparências sobre a transmissão da
doença.
Physical description: Documentos iconográficos: 86 itens (82 fotografias e 4 transparências)
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

População rural (subject)
Paisagem rural (subject)
Paisagem urbana (subject)
Guardas sanitários (subject)
Habitação (subject)
Doença endêmica (subject)
Lycalopex vetulus (subject)
Tabebuia caatinga (subject)
Jequié (BA) (place)
Sobral (CE) (place)
Mojú (PA) (place)
Las Rosas (Venezuela) (place)

File: LD-AD-05 - Anofelinos e outros Mosquitos
Title: Anofelinos e outros Mosquitos
ID: LD-AD-05
Date: [1940]-[1980] (date of creation)
Scope and content:
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Contém imagens e desenhos de estruturas, ovos, criadouros (focos) e gráficos da distribuição em
floresta de anofelinos e outros mosquitos brasileiros.
Physical description: Documentos iconográficos: 96 itens (77 fotografias e 19 desenhos)
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituto Evandro Chagas
Paisagem rural (subject)
Paisagem fluvial (subject)
População rural (subject)
Guardas sanitários (subject)
Culicídeos (subject)
Benevides (PA) (place)
Marabá (PA) (place)
Belém (PA) (place)
Rio de Janeiro (RJ) (place)
São Francisco do Sul (SC) (place)
Caraparú, rio (PA) (place)

File: LD-AD-06 - Vetores
Title: Vetores
ID: LD-AD-06
Date: [1950]-[1980] (date of creation)
Scope and content:
Contém imagens de vetores, focos de esquistossomose e sobre a transmissão da peste e tifo
murino.
Physical description: Documentos iconográficos: 28 itens (16 fotografias e 12 transparências)
Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paisagem rural (subject)
Paisagem fluvial (subject)
Tindiba, rio (RJ) (subject)
Asclepiadácea (subject)
População rural (subject)
Bionfalária (subject)
Rattus rattus (subject)
Habitação (subject)
Guardas sanitários (subject)
Schistosoma mansoni (subject)
Rio de Janeiro (RJ) (place)
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•

Petrópolis (RJ) (place)

File: LD-AD-07 - Filme de Homenagem
Title: Filme de Homenagem
ID: LD-AD-07
Date: 1992 (date of creation)
Scope and content:
Contém imagens da cerimônia de entrega do prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e
Tecnologia a Antônio Cândido de Mello Souza (literato e sociólogo) e Leônidas de Mello Deane
(pesquisador da Fiocruz), realizada no palácio do Planalto com a presença do presidente da
República.
Physical description: Documentos audiovisuais: 1 item (filme/ 1 título; 21 min)
Note [generalNote]:
Notação física: 69 VHS; 479 DVC; 144 DVD

Access points:
•
•
•
•

Edson Machado de Sousa (subject)
Maria José von Paumgartten Deane (subject)
Gilda Rocha de Mello e Sousa (subject)
Brasília (DF) (place)

File: LD-AD-08 - Microorganismos
Title: Microorganismos
ID: LD-AD-08
Date: s. d. (date of creation)
Scope and content:
Contém imagens de tracoma, granuloma, leptospira, verruga e tifo exantemático.
Physical description: Documentos iconográficos: 32 itens (fotografias)

Series: LD-DI - Documentos Impressos
Title: Documentos Impressos
ID: LD-DI
Date: 1930 - 1992 (date of creation)
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Scope and content:
Composta por 136 documentos inseridos nas subséries Separatas e Documentos Diversos.
Physical description: Documentos textuais: 136 itens

Subseries: LD-DI-SEP - Separatas
Title: Separatas
ID: LD-DI-SEP
Date: 1930 - 1991 (date of creation)
Scope and content:
Trabalhos científicos de autores brasileiros e estrangeiros versando sobre parasitologia médica.
Physical description: Documentos textuais: 119 itens (551 folhas)
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/DI/SEP19302040

File: LD-DI-SEP-001 - Further observations on Plasmodium vinckei in hamster
and mice. The problem ofvirulence
Title: Further observations on Plasmodium vinckei in hamster and mice. The problem ofvirulence
ID: LD-DI-SEP-001
Date: 1963 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-002 - Transfer of antibodies to Plasmodium vinckei through
milk of immune mice
Title: Transfer of antibodies to Plasmodium vinckei through milk of immune mice
ID: LD-DI-SEP-002
Date: 1965 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-003 - Alguns aspectos da ecologia da Amazônia
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Title: Alguns aspectos da ecologia da Amazônia
ID: LD-DI-SEP-003
Date: 1983 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-004 - O ciclo anual dos Anopheles do subgênero
Title: O ciclo anual dos Anopheles do subgênero
ID: LD-DI-SEP-004
Date: 1968 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-005 - A study of sandfy species (Díptera: Psychodidae:
Phlebotominae) in focus of cutanous leishmaniasis in the municipality of Baturité,
Ceará, Brazil
Title: A study of sandfy species (Díptera: Psychodidae: Phlebotominae) in focus of cutanous
leishmaniasis in the municipality of Baturité, Ceará, Brazil
ID: LD-DI-SEP-005
Date: 1991 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-006 - The variability of Plasmodium berghei Vincke & Lips
1948
Title: The variability of Plasmodium berghei Vincke & Lips 1948
ID: LD-DI-SEP-006
Date: 1970 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-007 - Diretrizes do combate à peste no Brasil
Title: Diretrizes do combate à peste no Brasil
ID: LD-DI-SEP-007
Date: 1948 (date of creation)
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz

Page 74

LD

Leônidas Deane
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-008 - Determination of physiological in anophelines and of age
distribution in anopheline populations in the USSR.
Title: Determination of physiological in anophelines and of age distribution in anopheline
populations in the USSR.
ID: LD-DI-SEP-008
Date: 1959 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-009 - Beitrage zur naturgeschichet der malariaplasmodien
Title: Beitrage zur naturgeschichet der malariaplasmodien
ID: LD-DI-SEP-009
Date: s.d. (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-010 - Seasonal prevalence of anophelines near Delhi
Title: Seasonal prevalence of anophelines near Delhi
ID: LD-DI-SEP-010
Date: 1958 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-011 - Structure of salivary glands in mosquitoes
Title: Structure of salivary glands in mosquitoes
ID: LD-DI-SEP-011
Date: 1957 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-012 - Prevalence of mixed blood meals and double feeding in a
malaria vector (Anopheles sacharovi Favare)
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Title: Prevalence of mixed blood meals and double feeding in a malaria vector (Anopheles
sacharovi Favare)
ID: LD-DI-SEP-012
Date: 1973 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-013 - A study of the blood-feedingpatterns of Anopheles
mosquitos throug precipitin test
Title: A study of the blood-feedingpatterns of Anopheles mosquitos throug precipitin test
ID: LD-DI-SEP-013
Date: 1960 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-014 - Enzyme variation in Plasmodium berghei
Title: Enzyme variation in Plasmodium berghei
ID: LD-DI-SEP-014
Date: 1970 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-015 - Experimental paleoparasitology: an apporoach to te
diagnosis of animal coprolites
Title: Experimental paleoparasitology: an apporoach to te diagnosis of animal coprolites
ID: LD-DI-SEP-015
Date: 1991 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-016 - Aspectos epidemiológicos so calazar em Minas Gerais
Title: Aspectos epidemiológicos so calazar em Minas Gerais
ID: LD-DI-SEP-016
Date: 1966 (date of creation)

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-017 - Alcune osservazioni sulla biologia dell' Anopheles
maculipennis
Title: Alcune osservazioni sulla biologia dell' Anopheles maculipennis
ID: LD-DI-SEP-017
Date: 1932 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-018 - Alcune ricerche sull' Anopheles maculipennis
Title: Alcune ricerche sull' Anopheles maculipennis
ID: LD-DI-SEP-018
Date: 1936 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-019 - I distomi parasiti dell' Anopheles maculipennis
Title: I distomi parasiti dell' Anopheles maculipennis
ID: LD-DI-SEP-019
Date: 1937 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-020 - Introduzione di metodi genetici per la determinazione
della specie negli anofelini
Title: Introduzione di metodi genetici per la determinazione della specie negli anofelini
ID: LD-DI-SEP-020
Date: 1945 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-021 - Particolari fenomeni immunitari nell' infezione da
Plasmodium berghei
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Title: Particolari fenomeni immunitari nell' infezione da Plasmodium berghei
ID: LD-DI-SEP-021
Date: 1951 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-022 - Revisione critica degli studi sul comportamento sessuale e
sugli incroci tra le diverse varietà di Anopheles maculipennis
Title: Revisione critica degli studi sul comportamento sessuale e sugli incroci tra le diverse varietà
di Anopheles maculipennis
ID: LD-DI-SEP-022
Date: 1937 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-023 - Ricerche sperimental sui caratteri distintivi dell'
Anophelles elutus
Title: Ricerche sperimental sui caratteri distintivi dell' Anophelles elutus
ID: LD-DI-SEP-023
Date: 1934 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-024 - Ricerche sperimental sulle preferenze alimentari delle
varietá di Anopheles maculipennis
Title: Ricerche sperimental sulle preferenze alimentari delle varietá di Anopheles maculipennis
ID: LD-DI-SEP-024
Date: 1938 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-025 - Ricerche sugli tra varietá di Anopheles maculipennis
Title: Ricerche sugli tra varietá di Anopheles maculipennis
ID: LD-DI-SEP-025
Date: 1934 (date of creation)
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-026 - Ricerche sulla biologia delle diverse razze di Anopheles
maculipennis
Title: Ricerche sulla biologia delle diverse razze di Anopheles maculipennis
ID: LD-DI-SEP-026
Date: 1934 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-027 - Sui caratteri morfologici degli ibridi derivati dall’ incrocio
tra derivati dall’ Anopheles maculipennis vat, elutus e Anopheles maculipennis
var, atroparvus
Title: Sui caratteri morfologici degli ibridi derivati dall’ incrocio tra derivati dall’ Anopheles
maculipennis vat, elutus e Anopheles maculipennis var, atroparvus
ID: LD-DI-SEP-027
Date: 1937 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-028 - Sul comportamento sessuale dell' Anopheles maculipennis
var, labrachiae
Title: Sul comportamento sessuale dell' Anopheles maculipennis var, labrachiae
ID: LD-DI-SEP-028
Date: 1934 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-029 - Sulle modalità dell' acooppiamento dell' Anopheles
maculipennis atroparvus
Title: Sulle modalità dell' acooppiamento dell' Anopheles maculipennis atroparvus
ID: LD-DI-SEP-029
Date: 1935 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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File: LD-DI-SEP-030 - Sulle modificazioni delle larve di Anopheles in relazione
col color dell' ambiente
Title: Sulle modificazioni delle larve di Anopheles in relazione col color dell' ambiente
ID: LD-DI-SEP-030
Date: 1930 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-031 - Comportamento dei sistemi ematopoietico e reticolo
endoteliale in ratti albini infetti Plasmodium berghei nella seconda settimana e do
dopo un mese dalla crisi parassitolitica
Title: Comportamento dei sistemi ematopoietico e reticolo endoteliale in ratti albini infetti
Plasmodium berghei nella seconda settimana e do dopo un mese dalla crisi parassitolitica
ID: LD-DI-SEP-031
Date: 1963 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-032 - Comportamento dei sistemi ematopoietico e reticolo
endoteliale in ratti albini infetti Plasmodium berghei, osservato al momento della
crisi parassitolitica e nei giorni immediatamente seguenti
Title: Comportamento dei sistemi ematopoietico e reticolo endoteliale in ratti albini infetti
Plasmodium berghei, osservato al momento della crisi parassitolitica e nei giorni immediatamente
seguenti
ID: LD-DI-SEP-032
Date: 1963 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-033 - Decorso della reinfezione da Plasmadium berghei in ratti
albini precedentemente infettari guariti e splenectomizzati
Title: Decorso della reinfezione da Plasmadium berghei in ratti albini precedentemente infettari
guariti e splenectomizzati
ID: LD-DI-SEP-033
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Date: 1960 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-034 - Immunità assoluta del ratto albino in seguito infezione da
Plasmodium berghei
Title: Immunità assoluta del ratto albino in seguito infezione da Plasmodium berghei
ID: LD-DI-SEP-034
Date: 1957 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-035 - Relazione tra Plasmodium berghei e cellule della serie
rossa durante l' attacco primario nel ratto albino
Title: Relazione tra Plasmodium berghei e cellule della serie rossa durante l' attacco primario nel
ratto albino
ID: LD-DI-SEP-035
Date: 1951 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-036 - Comportamento dei componenti proteici del siero durante
l' attacco primario nei ratti da Plasmodium berghei
Title: Comportamento dei componenti proteici del siero durante l' attacco primario nei ratti da
Plasmodium berghei
ID: LD-DI-SEP-036
Date: 1955 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-037 - Durata della resistenza del ratto albino all' infezione con
Plasmadium berghei (ceppo Istisan) dopo vaccinazione con ceppo
Title: Durata della resistenza del ratto albino all' infezione con Plasmadium berghei (ceppo Istisan)
dopo vaccinazione con ceppo
ID: LD-DI-SEP-037

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Date: 1969 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-038 - Osservazioni sull' infezione da Plasmadium berghei in
ratti tenuti a dieta lattea
Title: Osservazioni sull' infezione da Plasmadium berghei in ratti tenuti a dieta lattea
ID: LD-DI-SEP-038
Date: 1955 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-039 - Pathological and immunological host-parasite relationship
between albino rat and Plasmadium berghei
Title: Pathological and immunological host-parasite relationship between albino rat and
Plasmadium berghei
ID: LD-DI-SEP-039
Date: 1954 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-040 - Experiments on the effect of residual insecticides in houses
against Anopheles gambiae and A. funestus
Title: Experiments on the effect of residual insecticides in houses against Anopheles gambiae and
A. funestus
ID: LD-DI-SEP-040
Date: 1953 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-041 - Measurement of the ampulla of the oviduct a means of
determining the daily mortality of Anopheles gambiae
Title: Measurement of the ampulla of the oviduct a means of determining the daily mortality of
Anopheles gambiae
ID: LD-DI-SEP-041

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Date: 1955 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-042 - The inheritance of resistance to insecticides in anopheline
mosquitões
Title: The inheritance of resistance to insecticides in anopheline mosquitões
ID: LD-DI-SEP-042
Date: s.d. (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-043 - Cutaneous leishmaniasis in French Guiana: a review
Title: Cutaneous leishmaniasis in French Guiana: a review
ID: LD-DI-SEP-043
Date: 1990 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-044 - Évalutation du socio-economique de la leishmaniose
cutanée en Guyane française
Title: Évalutation du socio-economique de la leishmaniose cutanée en Guyane française
ID: LD-DI-SEP-044
Date: 1991 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-045 - Endoparasitism in malayan forest mammals
Title: Endoparasitism in malayan forest mammals
ID: LD-DI-SEP-045
Date: 1963 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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File: LD-DI-SEP-046 - Epidemia de vírus oropouche no leste do estado do Pará,
1979
Title: Epidemia de vírus oropouche no leste do estado do Pará, 1979
ID: LD-DI-SEP-046
Date: 1980 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-047 - Electron microscope studies on the motile stages of
malaria parasites. VII. The fine structure of the merozoites of exoerythrocytic
schizonts of Plasmadium berghei yoelii
Title: Electron microscope studies on the motile stages of malaria parasites. VII. The fine structure
of the merozoites of exoerythrocytic schizonts of Plasmadium berghei yoelii
ID: LD-DI-SEP-047
Date: 1969 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-048 - An experiment in trapping and controlling Anopheles
maculipennis in north Iran
Title: An experiment in trapping and controlling Anopheles maculipennis in north Iran
ID: LD-DI-SEP-048
Date: 1951 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-049 - Evidence of the development of resistance to DDT by
Anopheles sacharovi the levant
Title: Evidence of the development of resistance to DDT by Anopheles sacharovi the levant
ID: LD-DI-SEP-049
Date: 1954 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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File: LD-DI-SEP-050 - Characterization and classification of leishmanial
parasites from humans, wild mammals, and sand flies in the Amazon Region of
Brazil
Title: Characterization and classification of leishmanial parasites from humans, wild mammals,
and sand flies in the Amazon Region of Brazil
ID: LD-DI-SEP-050
Date: 1991 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-051 - Andean leishmaniasis in Ecuador caused by infection with
Leishmania mexicana and L. major-parasites
Title: Andean leishmaniasis in Ecuador caused by infection with Leishmania mexicana and L.
major-parasites
ID: LD-DI-SEP-051
Date: 1991 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-052 - Malaria in man: its epidemiology, clinical aspects and
control
Title: Malaria in man: its epidemiology, clinical aspects and control
ID: LD-DI-SEP-052
Date: 1987 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-053 - Electron microscope observations on the development and
schizogony of the erythrocytic stages of Plasmadium berghei
Title: Electron microscope observations on the development and schizogony of the erythrocytic
stages of Plasmadium berghei
ID: LD-DI-SEP-053
Date: 1970 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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File: LD-DI-SEP-054 - Mitochondrial changes during the life cycle of
Plasmadium berghei
Title: Mitochondrial changes during the life cycle of Plasmadium berghei
ID: LD-DI-SEP-054
Date: 1970 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-055 - The effect of cortisone on Plasmadium berghei infections
in the white rat
Title: The effect of cortisone on Plasmadium berghei infections in the white rat
ID: LD-DI-SEP-055
Date: 1955 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-056 - A new method for the live capture of canines with
applications to rabies control
Title: A new method for the live capture of canines with applications to rabies control
ID: LD-DI-SEP-056
Date: 1961 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-057 - The collection of strains of murine malaria parasites in the
field, and their maintenance in the laboratory by cyclical passage
Title: The collection of strains of murine malaria parasites in the field, and their maintenance in the
laboratory by cyclical passage
ID: LD-DI-SEP-057
Date: 1971 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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File: LD-DI-SEP-058 - Malaria parasites of Thamnomys rultilans (Rodentia,
Muridae) in Nigeria
Title: Malaria parasites of Thamnomys rultilans (Rodentia, Muridae) in Nigeria
ID: LD-DI-SEP-058
Date: 1968 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-059 - Comparative study of experimental infections in
Plasmodium berghei
Title: Comparative study of experimental infections in Plasmodium berghei
ID: LD-DI-SEP-059
Date: 1969 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-060 - Characterization of Leishmania colombiensis sp
(Kinetoplastida: Trypanosomatidae(, a new parasite infecting humans, animals,
and phlebotomine sand flies in Colombia and Panama
Title: Characterization of Leishmania colombiensis sp (Kinetoplastida: Trypanosomatidae(, a new
parasite infecting humans, animals, and phlebotomine sand flies in Colombia and Panama
ID: LD-DI-SEP-060
Date: 1991 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-061 - Protistologie-Reproduction experimentale de schizontes
hepatiques retardés de Plasmodium berghei yoelii dans le foie d’um Steatomys
(Dendromurinea)
Title: Protistologie-Reproduction experimentale de schizontes hepatiques retardés de Plasmodium
berghei yoelii dans le foie d’um Steatomys (Dendromurinea)
ID: LD-DI-SEP-061
Date: 1970 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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File: LD-DI-SEP-062 - Cycle biologique au laboratoire de Plasmodium berghei
killicki
Title: Cycle biologique au laboratoire de Plasmodium berghei killicki
ID: LD-DI-SEP-062
Date: 1968 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-063 - The life cycle of Plasmadium vinckei lentum subsp, nov, in
the laboratory; comments on the nomenclature or the murine malaria parasites
Title: The life cycle of Plasmadium vinckei lentum subsp, nov, in the laboratory; comments on the
nomenclature or the murine malaria parasites
ID: LD-DI-SEP-063
Date: 1970 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-064 - Malarial parasite metabolism: the metabolism of
methionine by Plasmodium berghei
Title: Malarial parasite metabolism: the metabolism of methionine by Plasmodium berghei
ID: LD-DI-SEP-064
Date: 1969 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-065 - Tranquilization and immobilization of wild animals
Title: Tranquilization and immobilization of wild animals
ID: LD-DI-SEP-065
Date: 1963 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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File: LD-DI-SEP-066 - Some observations on the mosquitoes of Indian
settlements in Xingu National Park, Mato Grosso State, Brazil, with emphasis on
malaria vectors
Title: Some observations on the mosquitoes of Indian settlements in Xingu National Park, Mato
Grosso State, Brazil, with emphasis on malaria vectors
ID: LD-DI-SEP-066
Date: 1989 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-067 - Plasmodium chabaudi and Plasmodium vinckei:
phagocytic activity pf mouse reticuloendothelial system
Title: Plasmodium chabaudi and Plasmodium vinckei: phagocytic activity pf mouse
reticuloendothelial system
ID: LD-DI-SEP-067
Date: 1969 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-068 - Enzyme electrophoretic evidence for the importation of L.
infantum into the new world
Title: Enzyme electrophoretic evidence for the importation of L. infantum into the new world
ID: LD-DI-SEP-068
Date: 1989 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-069 - Um notável precursor de observações parasitológicas na
América do Sul
Title: Um notável precursor de observações parasitológicas na América do Sul
ID: LD-DI-SEP-069
Date: 1939 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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File: LD-DI-SEP-070 - Studies sporozoite-induced infections of rodent malaria
Title: Studies sporozoite-induced infections of rodent malaria
ID: LD-DI-SEP-070
Date: s.d. (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-071 - Contribution a l’étude de la biologie d’ Anopheles caroni
Adam, 1961
Title: Contribution a l’étude de la biologie d’ Anopheles caroni Adam, 1961
ID: LD-DI-SEP-071
Date: 1964 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-072 - Febre maculosa
Title: Febre maculosa
ID: LD-DI-SEP-072
Date: 1956 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-073 - Peste
Title: Peste
ID: LD-DI-SEP-073
Date: 1956 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-074 - Oropouche vírus. I. A review of clinical, epidemiological
and ecological findings
Title: Oropouche vírus. I. A review of clinical, epidemiological and ecological findings
ID: LD-DI-SEP-074
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Date: 1981 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-075 - Oropouche vírus, IV, Laboratory transmission by
Culicoides paraensis
Title: Oropouche vírus, IV, Laboratory transmission by Culicoides paraensis
ID: LD-DI-SEP-075
Date: 1981 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-076 - Transmission of Oropouche vírus from man to hamster by
the Culicoides paraensis
Title: Transmission of Oropouche vírus from man to hamster by the Culicoides paraensis
ID: LD-DI-SEP-076
Date: 1982 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-077 - Anofelinos do Brasil: comportamento das espécies vetoras
de malária
Title: Anofelinos do Brasil: comportamento das espécies vetoras de malária
ID: LD-DI-SEP-077
Date: 1958 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-078 - Novas provas de suscetibilidade ao DDT do Anopheles
(Kerteszia) cruzi no estado de Santa Catarina (Brasil)
Title: Novas provas de suscetibilidade ao DDT do Anopheles (Kerteszia) cruzi no estado de Santa
Catarina (Brasil)
ID: LD-DI-SEP-078
Date: 1960 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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File: LD-DI-SEP-079 - Primeiras provas de determinação da suscetibilidade de
anofelinos brasileiros aos inseticidas.IV, Anopheles (Kertezia) bellator em Ilha do
Mel (Estado de Santa Catarina)
Title: Primeiras provas de determinação da suscetibilidade de anofelinos brasileiros aos
inseticidas.IV, Anopheles (Kertezia) bellator em Ilha do Mel (Estado de Santa Catarina)
ID: LD-DI-SEP-079
Date: 1959 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-080 - Suscetibilidade do Anopheles (Kerteszia) cruzzi cruzzi ao
DDT em duas localidades do estado de Santa Catarina (Brasil)
Title: Suscetibilidade do Anopheles (Kerteszia) cruzzi cruzzi ao DDT em duas localidades do
estado de Santa Catarina (Brasil)
ID: LD-DI-SEP-080
Date: 1960 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-081 - Os anopheles do complexo gambiae e a transmissão do
paludismo em África
Title: Os anopheles do complexo gambiae e a transmissão do paludismo em África
ID: LD-DI-SEP-081
Date: 1981 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-082 - The effect pf Plamodium berghei on mouse-liver
mitchondria
Title: The effect pf Plamodium berghei on mouse-liver mitchondria
ID: LD-DI-SEP-082
Date: 1960 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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File: LD-DI-SEP-083 - Changes i the metabolism of liver mitochondria of mice
infected with rapid acute Plasmodium berghei malaria
Title: Changes i the metabolism of liver mitochondria of mice infected with rapid acute
Plasmodium berghei malaria
ID: LD-DI-SEP-083
Date: 1962 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-084 - Impregnated mosquito pets and curtins for selfprotection
and vector control
Title: Impregnated mosquito pets and curtins for selfprotection and vector control
ID: LD-DI-SEP-084
Date: 1989 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-085 - Some effects of fumagillin on Anopheles stephensi
Title: Some effects of fumagillin on Anopheles stephensi
ID: LD-DI-SEP-085
Date: 1970 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-086 - The problem of taxonomy with Leishmania
Title: The problem of taxonomy with Leishmania
ID: LD-DI-SEP-086
Date: 1982 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-087 - Malaria on the Amazon frontier; economic and social
aspects of transmission and control
Title: Malaria on the Amazon frontier; economic and social aspects of transmission and control
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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ID: LD-DI-SEP-087
Date: 1986 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-088 - Observações sobre calazar em jacobina, Bahia. I.
Histórico e dados preliminares
Title: Observações sobre calazar em jacobina, Bahia. I. Histórico e dados preliminares
ID: LD-DI-SEP-088
Date: 1969 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-089 - Surto de calazar central do estado da Bahia
Title: Surto de calazar central do estado da Bahia
ID: LD-DI-SEP-089
Date: 1964 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-090 - Eleas and disease
Title: Eleas and disease
ID: LD-DI-SEP-090
Date: 1948 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-091 - Plasmodium berghei infection in thymectomized
Title: Plasmodium berghei infection in thymectomized
ID: LD-DI-SEP-091
Date: 1969 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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File: LD-DI-SEP-092 - The fine structure of Plasmodium vinckei, a malaria
parasite of rodents
Title: The fine structure of Plasmodium vinckei, a malaria parasite of rodents
ID: LD-DI-SEP-092
Date: 1968 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-093 - The ultrastructural distribution of cytochorome oxidase
activity in Plasmodium berghei and P. gallinaceum
Title: The ultrastructural distribution of cytochorome oxidase activity in Plasmodium berghei and
P. gallinaceum
ID: LD-DI-SEP-093
Date: 1969 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-094 - The use of electron microscope autoradiograph for
examining the uptake and degradation of haemoglobin by Plasmodium berghei
Title: The use of electron microscope autoradiograph for examining the uptake and degradation of
haemoglobin by Plasmodium berghei
ID: LD-DI-SEP-094
Date: 1970 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-095 - Ultrastructural localization of NADH-and NADPHdehydrogenases in the erythrocytic stages of the rodent malaria parasite
Title: Ultrastructural localization of NADH-and NADPH- dehydrogenases in the erythrocytic
stages of the rodent malaria parasite
ID: LD-DI-SEP-095
Date: 1970 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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File: LD-DI-SEP-096 - Laboratory studies on the biology of Anopheles stephensi
liston
Title: Laboratory studies on the biology of Anopheles stephensi liston
ID: LD-DI-SEP-096
Date: 1968 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-097 - Haematological study of a rodent malaria model
Title: Haematological study of a rodent malaria model
ID: LD-DI-SEP-097
Date: 1970 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-098 - Sur l’ anophélisme dans la Basse-Guinée
Title: Sur l’ anophélisme dans la Basse-Guinée
ID: LD-DI-SEP-098
Date: 1958 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-099 - Differentiation of nuclear and cytoplasmic fine structure
during sporogonic development of Plasmodium cytoplasmic fine structure during
sporogonic development of Plasmodium berghei
Title: Differentiation of nuclear and cytoplasmic fine structure during sporogonic development of
Plasmodium cytoplasmic fine structure during sporogonic development of Plasmodium berghei
ID: LD-DI-SEP-099
Date: 1967 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-100 - Electron microscopic and histochemical studies of
sporozoite formation in Plasmodium berghei
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Title: Electron microscopic and histochemical studies of sporozoite formation in Plasmodium
berghei
ID: LD-DI-SEP-100
Date: 1967 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-101 - Further studies on the Plasmodium berghei Anopheles
stephensi – rodent system of mammalian malaria
Title: Further studies on the Plasmodium berghei Anopheles stephensi – rodent system of
mammalian malaria
ID: LD-DI-SEP-101
Date: 1968 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-102 - Protective immunity produced by the injection of xirradiated sporozoites of Plasmodium berghei, II. Effects of radiation on
sporozoites
Title: Protective immunity produced by the injection of x-irradiated sporozoites of Plasmodium
berghei, II. Effects of radiation on sporozoites
ID: LD-DI-SEP-102
Date: 1968 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-103 - Da concentração da material orgânica nos criadouros de
anofelíneos do sub-gênero Kertezia
Title: Da concentração da material orgânica nos criadouros de anofelíneos do sub-gênero Kertezia
ID: LD-DI-SEP-103
Date: 1956 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-104 - Delimitação ecológica dos anofelínos do subgênero
Kertezia na região costeira do sul do Brasil
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Title: Delimitação ecológica dos anofelínos do subgênero Kertezia na região costeira do sul do
Brasil
ID: LD-DI-SEP-104
Date: 1956 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-105 - A technique for preparation of DNA from P. berghei
Title: A technique for preparation of DNA from P. berghei
ID: LD-DI-SEP-105
Date: 1971 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-106 - Investigations leading to the identification of members of
the Anopheles umbrosus group as the probable vectores of mouse deer malaria
Title: Investigations leading to the identification of members of the Anopheles umbrosus group as
the probable vectores of mouse deer malaria
ID: LD-DI-SEP-106
Date: 1963 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-107 - Patterns of immunity and resistance in rodent malaria
infections
Title: Patterns of immunity and resistance in rodent malaria infections
ID: LD-DI-SEP-107
Date: 1966 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-108 - Plasmodium berghei dans la nature et dans la recherché
experimentale
Title: Plasmodium berghei dans la nature et dans la recherché experimentale
ID: LD-DI-SEP-108
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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Date: 1964 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

File: LD-DI-SEP-109 - Sporozoite – induced infections of Plamodium berghei
administered by the oral route
Title: Sporozoite – induced infections of Plamodium berghei administered by the oral route
ID: LD-DI-SEP-109
Date: 1971 (date of creation)
Physical description: Documento textual: 1 item (artigo científico).

Subseries: LD-DI-DD - Documentos Diversos
Title: Documentos Diversos
ID: LD-DI-DD
Date: 28/04/1971 - 1992 (date of creation)
Scope and content:
Folhetos de John E. Fogarty Internacional Center for Advanced Study in the Health Sciences e do
prêmio Almirante Álvaro Alberto; recortes de jornais relativos à história da descoberta da doença
de Chagas e sobre a posse de Olindo Martinno na Academia de Medicina da Argentina; boletins
informativos da Fundação Oswaldo Cruz, Fundação Sesp e OMS-TDR news; relatórios técnicos
da OMS- Biological control of vectors of disease e The use of impregnated bednets and other
materials for vector-borne dissease control – e material publicitário sobre o equipamento – CapChur- utilizado para imobilização de animais acumulados pelo titular.
Physical description: Documentos textuais: 59 itens

Series: LD-DC - Documentos Complementares
Title: Documentos Complementares
ID: LD-DC
Date: 1993 - 1998 (date of creation)
Scope and content:
Composta por sete documentos referentes às homenagens prestadas à memória de Leonidas Deane.
Physical description: Documentos textuais: 6 itens
Documentos iconográficos: 1 item (caricatura)
Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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File: LD-DC-01 - Caricatura, poemas e discursos proferidos em homenagem à
memória do titular, três dos quais apresentados quando da nomeação de um
pavilhão (Pav. Leônidas Deane) no campus da Fundação Oswaldo Cruz, publicados
nas "Memórias do Instituto Oswaldo Cruz", 88: I-XVII,1993. Destaque também
para o artigo intitulado “A tribute from the Tropical Medicine Institut of São Paulo
in memory of Leônidas de Mello Deane and his wife Maria José von Paumgartten
Deane” publicado na "Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo", 40
(4): 267-268, 1998.
Title: Caricatura, poemas e discursos proferidos em homenagem à memória do titular, três dos quais
apresentados quando da nomeação de um pavilhão (Pav. Leônidas Deane) no campus da Fundação
Oswaldo Cruz, publicados nas "Memórias do Instituto Oswaldo Cruz", 88: I-XVII,1993. Destaque
também para o artigo intitulado “A tribute from the Tropical Medicine Institut of São Paulo in
memory of Leônidas de Mello Deane and his wife Maria José von Paumgartten Deane” publicado na
"Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo", 40 (4): 267-268, 1998.
ID: LD-DC-01
Date: 02/1993 - 07/1998 (date of creation)
Physical description: Documentos textuais: 88 itens (folhas)
Note [generalNote]:
Notação anterior: LD/DC/19930240

Access points:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ricardo Lourenço de Oliveira (subject)
José Rodrigues Coura (subject)
Wladimir Lobato Paraense (subject)
Chico Caruso (subject)
Carlos Eduardo Tosta (subject)
Carlos da Silva Lacaz (subject)
Belém (PA) (place)
São Paulo (SP) (place)
Rio de Janeiro (RJ) (place)

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz
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