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CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO ORGANIZA EXPOSIÇÃO 
“OBRAS RARAS EM TUBERCULOSE: REMINISCÊNCIAS DO 

INSTITUTO BACTERIOLÓGICO” 

 

 

Dentre as atividades do Centro de Documentação da Secretaria de 

Estado da Saúde de São Paulo destaca-se a gestão do acervo da Biblioteca 

do Instituto Adolfo Lutz, sua preservação e divulgação da memória 

institucional, por meio se seu acervo documental e bibliográfico.  



A existência de obras raras no acervo, como as anteriormente 

pertencentes ao “Instituto Bacteriológico” (criado em 4 de setembro de 

1893 e incorporado ao acervo do Instituto Adolfo Lutz quando da 

estruturação deste, em  26 de outubro de 1940),  evidenciam a 

importância deste instituto no “estudo da microscopia e bactereologia em 

geral e especialmente com relação à etiologia das epidemias, endemias e 

epizootias mais frequentes do Estado” (Lei Nº 240, de 4 de setembro de 

1893), mormente no estudo da tuberculose.  

Como estratégia de divulgação e promoção deste acervo, 

principalmente no momento em que esta patologia endêmica de 

importante impacto histórico em saúde coletiva, recrudesce em função do 

HIV/AIDS, o Centro de Documentação organizou a Exposição Itinerante 

“Obras Raras em Tuberculose: reminiscências do Instituto 

Bacteriológico”.   

 

De um total de 74 (setenta e quatro) títulos entre publicações 

nacionais e estrangeiras, pertencentes ao acervo do Instituto 

Bacteriológico (atual Biblioteca do Instituto Adolfo Lutz), 9 (nove) foram 

selecionados para esta exposição segundo os critérios de antiguidade,  



 

 

publicações originais (descartando-se as traduções), importância 

institucional e utilização de linguagem iconográfica, adequando-se assim a 

esta proposta. Os nove títulos selecionados foram adequados à exposição 

na forma de banners, o que confere mobilidade e portabilidade à 

exposição, possibilitando sua montagem em instituições de ensino e 

pesquisa, espaços públicos e vinculados à unidades de saúde, museus e 

outros centros de documentação e memória. 

O lançamento da exposição “Obras Raras em Tuberculose: 

reminiscências do Instituto Bacteriológico” ocorreu em 25 de setembro, 

durante o Fórum Estadual de Tuberculose 2017, no Centro de 

Convenções Rebouças.  

 

 

 

 



 

A exposição já dispõe de um cronograma de itinerância: 

• 26 de setembro a 13 de outubro, saguão da Secretaria de 

Estado da Saúde de São Paulo, Av. Dr. Arnaldo, 351, Térreo; 

• 14 a 31/10, saguão do prédio central do Instituto Adolfo Lutz. 

 

Para receber a exposição, entrar em contato com o Centro de 

Documentação da CCD/SES-SP,para agendar, por meio dos contatos: 

E-mail: cmjunior@saude.sp.gov.br – ctd@saude.sp.gov.br 

Telefone: 30654701 – Com Cláudio 

 

Para acessar o Catálogo Virtual da Exposição clique aqui. 

Para acessar o Folder da Exposição clique aqui. 
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FOTOS DO LANÇAMENTO DA EXPOSIÇÃO  

DURANTE O FÓRUM ESTADUAL DE TUBERCULOSE – 27/09/2017 
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