
SILVA, Nilo Cairo da. (1874-1928), A Homeopathia e a Crítica. 1. ed. Curitiba
– São Paulo, 1909. Trata-se de uma resposta às críticas feitas à medicina
homeopáticas pelo Dr. Pedro Sanches de Lemos.O autor, Dr. Nilo Cairo da
Silva natural de Paranaguá, litoral do Paraná, foi um grande médico,
engenheiro militar, bacharel em matemática e ciências físicas e professor
catedrático brasileiro.Nilo Cairo é considerado o criador intelectual da
Universidade do Paraná, que posteriormente viria a se tornar a atual
Universidade Federal do Paraná.



SIMPSON, James Young. (1811-1870) Clinique Obstétricale et
Gynécologique. 1. ed. Paris: Librairie J.B. Baillière et Fils, 1874.Sir James
Young Simpson foi um médico escocês muito importante na história da
medicina por ter descoberto as propriedades anestésicas do clorofórmio.
Simpson foi o primeiro a usar anestésicos para aliviar a dor durante o
parto, prática condenada pelo cristianismo na época, por conta disso teve
seu trabalho reconhecido e publicado apenas postumamente.

Acesso a obra:http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5805501m/f6.image



DAREMBERG, Charles Victor (1817-1872). Histoire des Sciences Médicales.
1. ed. Paris: Librairie J. B. Baillière et Fils, 1870.Charles Victor Daremberg foi
um médico, historiador e bibliotecário francês. Professor de História da
Medicina no Collége de France, membro de L’Académie Impériale de Médicine,
bibliotecário na Bibliotéque Mazarine.

Acesso a obra:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k680244.r=Histoire+des+Sciences+M%C3%
A9dicales.langPT



VELPEAU, Alfred Armand Louis Marie (1795-1867). Noveaux Éleménts de
Médicine Operatóire. 2. ed. Paris: Librairie J. B. Baillière et Fils, 1839. O Dr.
Alfred Armand Louis Marie Velpeau autor da obra, foi um anatomista francês,
Professor de Cirurgia Clínica na La Faculte de Médicine de Paris, Cirurgião em
L’Hôpital de la Charité, membro da L’Académie Royale de Médicine, etc.

Acesso a obra:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64967339.r=Alfred+Armand+Louis+Marie.la
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CURIE, Marie. Traité de Radioactivité. 1. ed. Paris: Gauthier-Villars, Imprimeur-
Libraire, 1910. Madame Marie Curie era polonesa, mas exerceu sua profissão
de físico-química na França. Foi a primeira pessoa a ser laureada duas vezes
com o Nobel. O de Física em 1903 por suas descobertas no campo da
radioatividade, área ainda pouquíssimo conhecida na época, e o de Química
em 1911 pela descoberta dos elementos rádio e polônio.



VIRCHOW, Rudolf. (1821-1902), La Pathologie Cellulaire. 4. ed. Paris –
França, 1874. Rudolf Virchow médico, antropólogo e político liberal alemão, é
considerado o pai da patologia moderna. A ele são creditadas várias
descobertas significativas, como o mecanismo do tromboembolismo, cujos
fatores são conhecidos como tríade de Virchow e a ideia de que novas células
se formam a partir de outras preexistentes através da divisão celular.



BONNET, Stéphane; PETIT, Paul. Traité Pratique de Gynécologie. 1. ed.
Paris: Librairie J.B. Baillière et Fils, 1874. Este exemplar original da 1ª edição
de 1894 foi doado à faculdade (hoje UFPR) em março de 1934 por um de seus
fundadores, o Dr. Victor Ferreira do Amaral. Stéphane Bonnet e Paul Petit,
médicos, ambos membros de la Société Obstétricale et Gynécologique na
França são os co-autores da obra.

Acesso a obra:
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SIGAUD, Joseph François Xavier (1796-1856). Du Climat et des Maladies du
Brésil. 1. ed. Paris: Chez Fortin, Masson et Cie, Libraires. Obra síntese do
pensamento higienista brasileiro, este trabalho de Sigaud pretendia, tal como o
título sugere, fazer um levantamento sobre o clima e as doenças no Brasil. O
Dr. Joseph François Xavier Sigaud nasceu na França, mas refugiou-se no
Brasil em 1825, esquivando-se do ambiente político hostil gerado pelo
conservadorismo em vigor na Europa da época. Era profissional de prestígio,
tendo sido médico particular de Dom Pedro II desde a juventude do
monarca.



BROUARDEL, Paul C. H. La Mort et la Mort Subite. 1. ed. Paris: Librairie J.B.
Baillière et Fils, Professor de medicina legal da Faculté de Médecine de Paris,
presidente do Comité Consultatif d'Higiène, Brouardel foi uma das principais
autoridades da medicina legal e também um defensor apaixonado sobre todos
os aspectos da saúde pública e higiene. Ele estava na vanguarda de questões
como segurança alimentar, tuberculose, doenças venéreas, abuso infantil,
alcoolismo

Acesso a obra: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k769668



SPRENGEL, Kurt. (1766-1833). Histoire de la Médecine. 1. ed. Paris: Librairie
Deterville.Kurt Sprengel ou Curt Polycarp Joachin Sprengel foi um importante
médico e botânico alemão. Publicou sua primeira obra, "Anleitung zur Botanik
für Frauenzimmer" (Guia de Botânica para Mulheres) em 1780, ainda aos 14
anos de idade.



NASH, Eugene Beauharis. (1838-1917).Leaders in Homeopathic
Therapeutics. 2. ed. Philadelphia: Boericke & Tafel. A obra é ainda hoje fonte
de consulta para profissionais da área homeopática, mais de um século após a
publicação de sua 1ª edição em 1909. Eugene Beauharis Nash foi um
homeopata americano, formado na Faculdade de Medicina Homeopática de
Cleveland. Professor de Matéria Médica Homeopática no New York Medical
College e no Hospital Homeopático de Londres. Em 1903 tornou-se presidente
da IHA (Associação Internacional de Hahnemann).



PIRES, Waldemiro. Malarioterapia na sifilis nervosa. 1. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara - Waissman Koogan, ltda. A obra disserta a respeito de um
tratamento para a demência e a paralisia geral causadas pela sífilis nervosa, a
malarioterapia, que consistia na inoculação do germe da malária no paciente,
prática muito usada antes do advento do tratamento insulínico. O autor, Dr.
Waldemiro Pires, foi um ilustre psiquiatra brasileiro. Diretor da Divisão de
Assistência a Psicopatas do Departamento Nacional de Saúde e um dos
fundadores da ABN (Academia Brasileira de Neurologia) em 5 de maio de 1962
no Rio de Janeiro.



BOUCHARDAT, Apollinaire. (1809-1886). Traité D'Hygiène Publique et
Privée. 1. ed. Paris: Librairie Germer Baillière et Cie. Apollinaire Bouchardat foi
um importante farmacêutico e higienista francês. Em meados de 1850 tornou-
se professor de higiene na Faculté de Mèdecine em Paris. Frequentemente
creditado como fundador da diabetologia, tendo reconhecido o jejum
como método para reduzir a glicosúria. Também foi o primeiro a
especular que o pâncreas seria a principal fonte do diabetes.



RECLUS, Jean Jacques Paul. (1847-1914). Cliniques Chirurgicales de La
Pitié. 1. ed. Paris: Libraire de L'Académie de Médecine, 1894. O autor Jean
Jacques Paul Reclus foi um médico francês especializado em cirurgias. Filho
do pastor protestante e ministro francês Jacques Reclus, Paul ficou
conhecido por suas pesquisas no campo dos anestésicos locais, em
especial a cocaína.

Acesso a obra: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5482353z



BOUILLAUD, Jean-Baptiste. Traité Clinique des Maladies du Coeur. 2. ed.
Paris: Libraire de L'Académie Royale de Médecine, 1841. A obra é lembrada
por fornecer uma correlação entre alguns tipos de reumatismos e doenças do
coração, por conta disso dicionários médicos franceses ainda se referem a
endocardite reumática aguda como "doença de Bouillaud". Ficou
conhecido pela investigação de várias doenças e condições médicas, incluindo
um dos primeiros estudos sobre a localização das funções cerebrais, no qual
ele sustenta que a perda da linguagem estava associada a lesões no lobo
anterior.



ORFILA, Mathieu Joseph Bonaventure. Traité de Médecine Légale. 4. ed.
Paris: Libraire de La Faculté de Médecine, 1848. Mathieu Joseph Bonaventure
Orfila foi um químico espanhol, naturalizado francês. Considerado o pai da
toxicologia, Orfila criou novas técnicas e refinou as existentes, para identificar
em cadáveres, indícios de envenenamento, em especial por arsênico,
substância mais usada na época.



BRACHET, Jean Louis Auguste. (1789-1858). Physiologie Élémentaire de
l'Homme. 2. ed. Paris: Libraire Germer-Baillère, 1855. O bioquímico belga Jean
Louis Auguste Brachet é conhecido por sua contribuição fundamental na
compreensão do papel do RNA. Graduado em medicina em 1934 na
Université Libre de Bruxelles, onde mais tarde atuou como professor de
Morfologia Animal e Biologia Geral. Trabalhou também nas Universidades de
Princeton e Cambridge, além de vários institutos de pesquisa biológica. Em
1948 foi agraciado com o Prêmio Franqui para Ciências Biológicas e Médicas.



CRUVEILHIER, Jean. (1791-1874) Traité D'Anatomie Pathologique
Générale.1. ed. Paris: Libraire de L´Acadêmie Nationale de Médecine, 1849. O
médico Jean Cruveilhier foi um cirurgião, anatomista e patologista francês,
membro da Academia Nacional de Medicina em Paris e o primeiro presidente
do curso de patologia da Faculdade de Medicina de Paris.



FILS, Gustave Lagneau (1827-1896). Maladies Syphilitiques du Systeme
Nerveaux.Paris: Libraire de La Faculté de Médecine, 1860.O médico Gustave
Lagneau Fils especialista no estudo de doenças venéreas até 1860, dedicou-se
quase exclusivamente a antropologia, a saúde e demografia. Autor de
numerosas obras sobre estes temas. Seu trabalho mais importante foi
Antropologia da França publicou em 1879.

Acesso a obra: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76883k/f7.image



BRIQUET, Pierre. (1796-1881). Traité clinique et thérapeutique de l´hystérie
1859. A obra de Pierre Briquet constituí o primeiro estudo sindromático da
histeria, ele procurou estudar a histeria da forma mais científica possível,
dedicando mais de 700 páginas ao tema.

Acesso a obra: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10251330/f9.image



COSTA, Francisco Jose da. O Médico Homeopatha da Família.Versão
portugueza da obra Medicina Homeopathica Domestica por Francisco Jose da
Costa. 6ª Ed. Portugueza e 1ª Ed. Brasileira Corrigida e Melhorada pelo Dr.
Nilo Cairo (1874-1928).1924.



JACCOUD, Sigismond (1830-1913). Traité de Pathologie Interne. Médico
suíço, foi um professor muito famoso e muito estimado em vários hospitais de
Paris. Em 1883, ele publicou uma obra em três volumes sobre a patologia,
compreendendo cerca de 3.000 páginas.



GRASSET, Joseph (1849-1918) Traité Pratique des Maladies du Systeme
Nerveaux. Neurologista francês e pesquisador parapsicológico, nascido em
Montpellier. Recebeu seu diploma de médico (1873), em Montpellier, onde em
1881 tornou-se professor da terapia. Em 1886, ele atingiu a cadeira de
medicina clínica. Grasset estava envolvido em todos os aspectos da medicina
interna, mas seu principal interesse eram doenças do sistema nervoso. Seu
nome está associado à "Lei Grasset" este fenômeno é explicado em seu
tratado de 1899, Diagnóstico des males de la moelle.



SPRENGEL, Kurt (1766-1833). Histoire de la médecine. Médico e botânico
alemão, reconhecido como um eminente historiador, botânico e professor de
medicina em Halle. Sobrinho do grande botânico Christian Konrad Sprengel,
estudou teologia, período em que aprendeu latim, grego, árabe e judeu,
tornando-se fluente em línguas semíticas. Publicou seu primeiro trabalho aos
14 anos: Anleitung zur Botanik fr Frauenzimmer (1780). Depois passou a
estudar medicina na Universidade de Halle, formando-se como médico.
Notabilizou-se por publicar uma obra em 5 volumes, em alemão, sob o título
Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneikund, ou seja, Ensaio
prático e único sobre a história dos medicamentos (1792-1799), tendo sido
traduzida para o francês e o italiano, considerada uma obra rica de informações
e sólidos conhecimentos de medicina. Faleceu aos 77 anos, de um ataque de
apoplexia, em Halle.



ORBANEJA, Jose Gomez (1908-1987).Lepra. Doutor em Medicina pela
Universidade de Zurique. Professor de Dermatologia da Faculdade de Medicina
de Valladolid e Madrid. Presidente da Sociedade Espanhola de Dermatologia.
Membro de Honra, entre outras, da Sociedade Britânica de Dermatologia, da
Sociedade Internacional de Lepra e Sociedades de Dermatologia Portugal,
México, EUA, Argentina, Bélgica, França, Brasil, Cuba, Honduras, Itália, etc.
Fundador da Sociedade Espanhola de Alergia e Medicina Interna.
Conferencista em universidades e instituições científicas estrangeiras.
Jornalista, publicou várias obras de grande valor científico e vários livros, com
destaque para "Lepra", "Dermatologia", "Atualização em Medicina", "Psoríase",
"Terminologia dermatologia", "Alguns aspectos histológicos e histoquímica da
pele de diferentes idades e locais", "Estudo estatístico e epidemiológico sobre o
câncer de pele na Espanha ".



BOUCHARDAT, Apollinaire (1809-1886). Traité d´hygiene publique et priveé.
Ilustre farmacêutico e higienista francês. Em meados de 1850 tornou-se
professor de higiene na Faculté de Médecine. Frequentemente creditado como
fundador da diabetologia, tendo reconhecido o jejum como método para reduzir
a glicosúria e especulou que o pâncreas seria a principal causa do diabetes.

* A Biblioteca de Saúde tem a edição de 1881.


