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Fig. 1 - Erva cidreira “tipo macho” e “tipo 
fêmea”, reproduzidos mostrando a 
inflorescência. RMSP, XIV, 5, p.81-83, 
15.3.1911 

Fig. 2 - “A.T., 49 anos, italiana, casada, branca, 
colona”, afetada por bócio quístico. APMC, VIII, 
v.11, n.1, p.1-22, jan. 1920 

Fig. 3 - “Sobre um caso de fístula uretro-
perineal”. APMC, I, v.1, n.1, p.13-16, ago. 1913 

Fig. 4 - “Persistência do orifício retro-auricular 
nas intervenções cirúrgicas da mastride”. APMC, 
II, v. 3, n. 4, p.78-87, out. 1914 
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Fig. 5 - Fotografia de lesão por leishmaniose 
cutânea ulcerosa (Observação nº17 do Dr. Oliveira 
Santiago). APMC, XI, v.14, n.7-8, p.59-66, jul-ago. 
1923. 

Fig. 6 - “Maria Benedita da Conceição é uma 
preta robusta, brasileira, de 17 anos, solteira, 
criada de servir da família residente à ladeira de 
São Francisco, 33. APMC, VII, v.10, n.8, p.169-174, 
ago. 1919. 

Fig. 7 - “Diz respeito à observação a 
franzina senhora de nacionalidade 
italiana, casada, contando atualmente 
trinta e sete anos de idade”. APMC, XIII, 
v.16, n.9, p.75-107, set. 1925 

Fig. 8 - “O doentinho” José, antes e depois 
de cirurgia para corrigir a curvatura de 
suas pernas. GC, ano I, n.2, p.36-40, 1903 
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Fig. 9 - “Monstro duplo ischiopago, nascido 
há dias em S. Paulo, de pais teuto-brasileiros”. 
RMSP, VI, n.8, p.167, 30.4.1903 

Fig. 10 - “Sobre dois casos de sciática 
com escoliose homóloga”. RMSP, VI, 
n.24, p.537-541, 31.12.1903 

Fig. 11 - “João Soares Pedroso, brasileiro, branco, 
cambista de bilhetes, de 22 anos de idade, 
solteiro, residente em Itu” sofre de amiotrofia. GC, 
VIII, n.12, p.126-134, dez. 1910 

Fig. 12 - José Soares Pedroso, irmão do precedente, 
é “brasileiro, de cor branca, trabalhador na roça, 
de 26 nos de idade, solteiro, procedente de Itu”, 
sofre de mal semelhante. GC, VIII, n.12, p.126-134, 
dez. 1910 
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Fig. 13 - O mesmo paciente exibindo atrofia de 
seus membros superiores. GC, VIII, n.12, p.126-
134, dez. 1910 

Fig. 14 - Marcas de pegadas e traçado da 
marcha de “A. M., filha de pais italianos, 14 
anos de idade”. APMC, VII, n.5, p.108-112, 
mai. 1919 

Fig. 15 - “As verminoses nas escolas”. APMC, XI, 
n.9, p.87-92, set. 1923 

Fig. 16 - “Juntamos um esquema, três fotografias 
e uma radiografia com o fito de se poder mais 
facilmente apreciar as várias anomalias das 
vísceras e do esqueleto por nós descritas”. 
APMC, III, n.2-4, p.117-125, ago.-out. 1915 
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Fig. 17 - A respectiva radiografia 
citada ao lado. APMC, III, n.2-4, p.117-
125, ago.-out. 1915 

Fig. 18 - “Paralisia do simpático cervical (...). Observa-
se pela fotografia que a secreção lagrimal é mais 
abundante no olho direito”. APMC, V, n.3, p.69-76, 
mar. 1917 

Fig. 19 - A foto mostra a reação, visível na epiderme, ao teste que “visa 
determinar a susceptibilidade dos indivíduos à difteria, e permite dizer quais 
estão na iminência de contrair a moléstia...”. APMC, IV, n.4, p.73-75, abr. 1916 

Fig. 20 - O útero da foto está dentro de uma bandeja. Trata-se de 
tumor alojado no útero que o médico pensa tratar-se de um fibroma. 
APMC, IV, n.4, p.80-82, abr. 1916 
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Fig. 21 - A menina Isabel, “de 4 anos de 
idade, de cor branca, nascida nesta 
cidade e residente no arrabalde da 
Penha”. APMC, VIII, n.9, p.197-199, set. 1920 

Fig. 22 - Fotografia de Léon Foucault, publicada em Alfred Donné et 
Jean-Bernard Léon Foucault, Cours de microscopie élémentaire des 
études médicales et physiologiques, 1844-45 

Fig. 23 - “Pelade”, microfotografia de parasita. 
Fotografia de A. de Montméja. Clinique 
photographique de l'Hôpital Saint-Louis, 1868 

Fig. 24 - “Syphilide végetante”. Fotografia de 
A. Montméja. Clinique photographique, 1868 
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Fig. 25 - “Afecção dartrosa”. Fotografia de A. 
Montméja. Clinique photographique, 1868 

Fig. 26 - “Favus”, microfotografia de corte realizado 
em doença de pele que leva esse nome. Fotografia 
de A. de Montméja. Revue Photographique des 
hôpitaux de Paris, 1869, prancha XXIX 

Fig. 27 - “Acefalia”. Fotografia de A. de 
Montméja. Revue Photographique des 
hôpitaux de Paris, 1870, prancha V 

Fig. 28 - “Hemiplegia antiga”. Fotografia de 
A. de Montméja. Revue Photographique des 
hôpitaux de Paris, 1871, prancha XXXII 



Doença, fotografia e representação: revistas médicas em São Paulo e Paris, 1869-1925 

 

270 

Fig. 29 - “Sífilis secundária”, molde 208 em cera, por 
J. Baretta. Colection générale du Musée des 
Moulages de l’Hôpital Saint-Louis 

Fig. 30 - “Exostoses de croissance multiples”. 
Fotografia de A. de Montméja. Revue Médico-
Photographique des hôpitaux de Paris, 1874, 
prancha XXV 

Fig. 31 - A flagelação de Cristo (detalhe), 
Luca Signorelli, c.1480. Museu Brera, Milão 

Fig. 32 - O martírio de São Sebastião 
(detalhe), Antonio Pollaiolo, c.1473. 
National Galery, Londres 
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Fig. 33 - Nascimento de Vênus (detalhe), 
Sandro Botticelli, c.1480-85. Galleria degli 
Uffizi, Florença 

Fig. 34 - Vênus (detalhe) Lorenzo di Credi, 
1490. Galleria degli Uffizi, Florença 

Fig. 35 - “Électrothérapie. 
De l’action théraupeutique 
des courants continus”. 
Fotografia de A. de 
Montméja. Revue 
Photographique des 
hôpitaux de Paris, 1872, 
prancha XXIX 

Fig. 36 - Antíope 
(detalhe), Correggio 
1524-25, Louvre, Paris 
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Fig. 37 - “Mamemlon double”. Fotografia de A. 
de Montméja. Revue Médico-Photographique 
des hôpitaux de Paris, 1874, prancha XXII 

Fig. 38 - “Luxação congenital dupla da 
bacia”. Fotografia de A. de Montméja. 
Revue Photographique des hôpitaux de 
Paris, 1872, prancha XXIV 

Fig. 39 - “Cas de tératologie”. Fotografia de A. 
de Montméja. Revue Photographique des 
hôpitaux de Paris, 1869, prancha XXII 

Fig. 40 - “Monstre double monocéphalien”. 
Fotografia de A. de Montméja.  Revue 
Photographique des hôpitaux de Paris, 1870, 
prancha XI 
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Fig. 41 - “Hémispasme glosso-labié 
hystérique à droite chez un malade de 
la Salpêtrière, service de M. Charcot”. 
Les difformes et les malades dans l’art, 
1889 

Fig. 42 - Contratura da língua em 
paciente histérica. Nouvelle 
iconographie de la Salpêtrière, v.II, 
1889 

Fig. 43 - Desvio da coluna vertebral 
em caso de syringomélie. 
Fotografia de Albert Londe. La 
photographie médicale, 1893 

Fig. 44 - Gravura que representa mulher paralítica. 
Paul Richer, a partir de fotografia de Albert Londe. 
La photographie médicale, 1893 

Fig. 45 - “Atitude provocada durante a 
melancolia cataleptiforme”, fotografia de Albert 
Londe. Nouvelle iconographie de la Salpêtrière, 
v.III, 1890, prancha XX 
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Fig. 46 - “Teratologia - As irmãs 
Rosalina e Maria”. BM, XIII, n.25, 
p.243-245, 1.7.1899

Fig. 47 - Maria-Rosalina, em 1900, pouco 
antes da separação. BM, XVI, n.46, p.457-
459, 8.12.1902

Fig. 48 - Reprodução  
de parte da longa 
polêmica entre os Drs. 
Prévost, médico do Rio 
de Janeiro, e Doyen, 
este da Faculdade de 
Medicina de Paris. BM, 
XVI, n.47, p.467-469, 
15.12.1902, p.467 
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Fig. 49 - Rosalina, dois anos depois da 
operação em 1902. BM, XVI, n. 48, p.477-479, 
22.12.1902 

Fig. 50 - Microscopias de lesões das 
unhas. RMSP, X, n.24, p.507-510, 
31.12.1907 

Fig. 51 - Retrato em vida de Rubião Meira, 
“Galeria dos Vivos I”. GC, IX, n.6, p.70, jun. 
1911 

Fig. 52 - Retrato em vida de médico 
não identificado, “Galeria dos Vivos II”. 
GC, IX, n.7, p. 82, jul. 1911 
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Fig. 53 - “A.F., de 48 anos de idade, estatura 
pouco abaixo da mediana, magro, 
envelhecido”, foi submetido à operação de 
extração de tumor do baço. GC, V, n.2, p.11-
12, 1.2.1907 

Fig. 54 - Microfotografia de tecido da pele, 
afetada por ichthyosis hystrix. RMSP, X, n.16, 
p.329-334, 31.8.1907 

Fig. 55 - Exemplos de apêncdices. 
APMC, I, v.1, n.1, p.16-19, ago. 1913 

Fig. 56 - No alto: “Laringe e língua, vistos da parte 
superior e posterior para mostrar as particularidades 
do ‘aditus ad laryngem’”. Embaixo: “A mesma 
laringe após seção longitudinal da parede 
posterior; as duas metades estão afastadas para 
mostrar a cavidade laríngea”. APMC, III, v.5, n. 2-4, 
p.131-137, ago.-out. 1915 
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Fig. 57 - Objeto envolto em cálculo. “Sobre um 
caso de talha hipogástrica para a extração de 
um corpo estranho (grampo)”. RMSP, III, n.12, 
p.277-280, 15.12.1900 

Fig. 58 - Cálculo intra-renal, impresso em 
tamanho natural, medindo 12cm de altura. 
RMSP, XII, n.8, p.165-168, 30.4.1909 

Fig. 59 - “Uma operação na Santa Casa”. A fotografia 
ilustrou a apresentação do Dr. Bueno de Miranda dos 65 
corpos estranhos extraídos do corpo de uma mesma 
pessoa. RMSP, X, n.16, p.336-343, 31.8.1907 

Fig. 60 - Retrato em vida do “Dr. Emílio Ribas, 
Diretor do Serviço Sanitário, a quem se deve a 
criação do Instituto Butantan”. RMSP, XVII, n.9, 
p.135-158, 15.5.1914 
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Fig. 61 - Retrato em vida do “Dr. Cesário 
Motta, reorganizador da higiene e da 
instrução pública no Estado”. RMSP, V, n.22, 
p.437, 30.11.1902 

Fig. 62 - Retrato póstumo do Dr. Luiz Pereira 
Barretto. GC, XXI, n.3, p.38-46, mar. 1923 

Fig. 63 - Retrado do Dr. Arnaldo Vieira, 
“Galeria dos Vivos X”. GC, X, n.3, p.36, mar. 
1912 

Fig. 64 - O paciente C.V.F., 26 anos, casado, 
brasileiro, branco, pintor contraiu sífilis em 1912. 
GC, XX, n.3, p.33-35, mar. 1922 
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Fig. 65 - Aloysio de Castro, “Sobre alguns 
casos de hemimelia”. GC, XVII, n.8, 
p.139-142, ago. 1919 

Fig. 66 - As mesmas fotos do paciente de 
Aloysio de Castro na Nouvelle 
iconographie de la Salpêtrière. Aloysio de 
Castro, “Sur quelques cas d’hémimélie”, 
vol. XXVIII, n.19, p.293-296, 1916-1917 

Fig. 67 - A paciente Dej. Lop. estudada pelo 
Dr. Júlio Novaes. A legenda diz: “Signal de 
hertoghe e facies com beiços carnudos”. GC, 
XII, n.21/22, p.221-225, 1o e 15.11.1914 

Fig. 68 - “Sobre um caso de leucemia 
myeloide”. GC, IX, n.11, p.125-127, nov.1911 
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Fig. 69 - “As omphalopagas Maria 
Martinha e Maria Catharina vindas de 
Iguape e internadas no hospital da Santa 
Casa para serem operadas”. RMSP, XIII, 
19:363, 15.10.1910 

Fig. 70 - Microfotografia ilustrando 
caso de framboesia tropica. RMSP, 
XVI, n.17, p.311-314, 15.9.1913 

Fig. 71 - A “colona espanhola R. R., 
há três anos residente no Brasil, 
Estado de S. Paulo”. Antes... 

Fig. 72 - ...e depois do tratamento. 
RMSP, XVI, n.17, p.311-314, 
15.9.1913 
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Fig. 73 - “Um desanimado. Em 
tratamento”. Monografias do 
Serviço Sanitário, vol. I, n. 1, p.1-95, 
1918 

Fig. 74 - “Doente de ancilostomose 
e ascaridiose”. Monografias do 
Serviço Sanitário, v. III, n.20, p.1-27, 
1920 

Fig. 75 - A paciente Dej. Lop., vítima de 
moléstia recklinghausen. GC, XII, n.21/22, 
p.221-225, 1o e 15.11.1914 

Fig. 76 - “Observação sobre o ‘granuloma 
venereo’ e seu aparecimento no Estado 
do Rio Grande do Sul”. RMSP, VII, n.18, 
p.431-437, 30.9.1904 
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Fig. 77 - J. G. L., 27 anos, brasileiro, 
branco sofre de inversão de lado 
das vísceras. APMC, IV, v. 6, n.1, 
p.1-7, jan. 1916 

Fig. 78 - Élisabeth Reinhart, de 13 
anos, filha de pais naturais da 
Boêmia, vista de frente e de perfil. 
Fotografia de Philippe Jacques 
Potteau, 1861 

Fig. 79 - Anã de 22 anos, nascida em Bazas, 
Gironda, em 1875. G. Mortillet, “Photographies 
anthropologiques : le nu”. Revue de l’école 
d’anthropologie, tome VIII, n.9, p.105-108, avril 
1898 

Fig. 79a 
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Fig. 79b  Fig. 80 - Mãe da anã de Bazas. G. Mortillet, 
“Photographies anthropologiques : le nu”. 
Revue de l’école d’anthropologie, tome VIII, 
n.9, p.105-108, avril 1898 

Fig. 81 - Homem que sofreu operação 
no ombro. Fotografia de A. Montméja. 
Revue Photographique des hôpitaux de 
Paris, 1870, prancha I 

Fig. 82 - Garota que sofreu operação no 
ombro. Fotografia de A. Montméja. 
Revue Médico-Photographique des 
hôpitaux de Paris, 1875, prancha IV 
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Fig. 83 - “Luxation coxo-fémorale”. 
Fotografia de A. Montméja. Revue 
Médico-Photographique des 
hôpitaux de Paris, 1874, prancha XI 

Fig. 84 - “Exostoses de croissance 
multiples”. Fotografia de A. Montméja. 
Revue Médico-Photographique des 
hôpitaux de Paris, 1874, prancha XXV 

Fig. 85 - “Exostoses”. Fotografia de A. Montméja. 
Revue Médico-Photographique des hôpitaux de 
Paris, 1873, prancha XV 

Fig. 86 - “Exstrophie vésicale”. Fotografia de A. 
Montméja. Revue Médico-Photographique des 
hôpitaux de Paris, 1876, prancha XII 
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Fig. 87 - Gigantismo infantil. Thibierge et Gastmil, 
“Gigantisme infantilique”. Nouvelle iconographie 
de la Salpêtrière, t.XXII, 1914/15, prancha XLVII 

Fig. 88 - “Homem do sul da Austrália 
fotografado conforme indicações de T.H. 
Huxley”, c.1870. Londres, Imperial College 
Archive 

Fig. 89 - “Américo Martins dos 
Anjos é preto, natural da cidade 
de Passos, estado de Minas, tem 
17 anos de idade...”. RMSP, X, 
n.16, p.329-334, 31.8.1907 

Fig. 90 - A garota, de 10 anos de 
idade, sofre de síndrome de 
fröhlich. GC, XI, n.3, p.24-26, 
1.2.1913 

Fig. 91 - Paciente que sofre de 
amiotrofia. GC, VIII, 12:126-134, 
dez. 1910 
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Fig. 92 - “Luiz Danieli, com 50 anos de 
idade, italiano, natural de Verona, residindo 
há 20 anos nesta capital, onde trabalha 
como operário numa fábrica de tecidos...”. 
RMSP, XII, n.7, p.146-149, 15.4.1909 

Fig. 93 - “José S. M.. Cor branca, brasileiro de 
origem italiana, idade 15 para 16 anos, sofre 
de distrofia infantil devida à ancilostomose”. 
APMC, IV, v.7, n.6, p.133-141, dez. 1916 

Fig. 94 - Esqueleto. Gravura de Calcar. 
André Vesálio, De humani corporis 
fabrica, 1543 

Fig. 95 - Esqueleto. Gravura de Calcar. 
André Vesálio, De humani corporis 
fabrica, 1543 
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Fig. 96 - Menina de 7 anos, natural 
da Paraíba do Norte, doente de 
ictiose generalizada. RMSP, X, n.23, 
p.487-491, 15.12.1907 

Fig. 97 - Menino atingido por 
tireoidite parasitária. RMSP, XV, 
n.17, p.337-350, 15.9.1912 

Fig. 98 - Bebê doente de alastrim. RMSP, 
XIII, n.17, p.323-339, 15.9.1910 

Fig. 99 - Um caso de 
recklinghausen. GC, XII, 
23/24, p.233-234, 1 e 
15.12.1914 
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Fig. 100 - A paciente Dej. Lop. com 
tarja sobre os olhos. GC, XII, n.21-22, 
p.221-225, 1o e 15.11.1914 

Fig. 101 - “Antes do tratamento”, “Durante o tratamento e 
“Depois do tratamento”. O italiano, de 65 anos de idade, 
vendedor ambulante de bilhetes de loteria, sofria de cancro 
no lábio. APMC, X, v.13, n.2, p.41-53, fev. 1922 

Fig. 102 - “Operação 
terminada – se refere à 
observação 43 da 
memória apresentada”. 
RMSP, XII, n.5, p.96-106, 
15.3.1909 

Fig. 103 - “Casa 
rústica onde houve 
doentes de alastrim 
em Bom Sucesso”. 
RMSP, XIII, n.17, p.323-
339, 15.9.1910 
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Fig. 104 - Microfotografias relativas a 
quatro casos de dermatite verrucosa. 
APMC, VIII, v.11, n.3, p.53-61, mar. 1920 

Fig. 10 - Estudo da proporção do 
homem. Leonardo da Vinci (1452-1519) 

Fig. 106 - Italiano, 50 anos, casado, 
carpinteiro, apresenta lesão no pênis; e 
brasileiro de Capivari, 43 anos casado, 
lavrador, apresenta varizes e úlceras 
varicosas da perna esquerda. APMC, VIII, 
v.11, n. 2, p.27-50, fev. 1920 

Fig. 107 - Sporotrichose gommosa localizada. 
Observação 8. APMC, V, v.8, n.3, p.53-68, mar. 1917 

Fig. 108 - Lymphangite Sporotrichosica 
gommosa ascendente. Observação 
18. APMC, V, v.8, n.3, p.53-68, mar. 
1917 
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Fig. 109 - Ulcerações no calcanhar e pernas, 
antes e depois do tratamento. APMC, III, v.5, 
n.2-4, p.169-171, ago.-out. 1915 

Fig. 110 - O antes e o depois de um caso de 
“hallux valgus”. APMC, III, v.5, n.6, p. 405-412, dez. 
1915 

Fig. 111 - Contribuição ao estudo da incisão 
transversal supra-púbica nas intervenções 
abdominais da mulher. APMC, III, v.5, n.2-4, 
p.260-271, ago.-out. 1915 

Fig. 112 - Dois casos de blastomicose. APMC, 
III, v.5, n.2-4, p.172-177, ago.-out. 1915 
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