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A história editorial médica na Bahia é bem mais significativa do que possa parecer 

àqueles que não tenham o necessário esclarecimento sobre o tema. A partir dos meados do século XIX, 

quando a tradicional Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus, primaz do Brasil, atingia um período 

áureo no que concerne à formação médica — período esse que se estenderia de meados do século 

XIX até início do século XX — as teses de médicos clínicos e de cirurgiões, na sua grande maioria com 

especializações nas Universidades de Paris e de Montpellier, já permitiam um volume expressivo de 

publicações que traduziam suas aspirações para o provimento de Cátedras daquela Faculdade.

Os laboratórios do Hospital da Santa Casa de Misericórdia e, posteriormente, do 

Hospital Santa Izabel foram locais privilegiados para os procedimentos e observações de uma 

medicina experimental única no país, traduzidos nos trabalhos pioneiros de Otto Wücherer, 

José Francisco Silva Lima e John Paterson, a quem se agregaram outros estudiosos da então 

chamada “patologia tropical”, dando origem à conhecida “Escola Tropicalista Bahiana”, com 

descobertas notáveis nessa área do conhecimento científico.

Mais tarde, Raymundo Nina Rodrigues seria o mentor da “Escola Antropológica 

da Bahia”, e seus significativos trabalhos baseados em novos conceitos ligados à medicina forense, 

empregando o método científico nos estudos sociológicos e etnográficos, lançaram, na Bahia, como 

citou Caldas Coni.1 Devido ao seu desaparecimento prematuro, seus estudos pioneiros seriam 

continuados por Oscar Freire, Juliano Moreira, Afrânio Peixoto e, sobretudo, por Arthur Ramos.

Apenas nestas breves citações como exemplos, pode-se imaginar o volume 

de publicações que ocorreu na Bahia nesse período de tempo, representadas por transcrições de 

teses, de trabalhos experimentais, de ensaios médico-filosóficos ou de simples comunicações de cunho 

científico, como bem nos informam Gabriel Nery e Margarida Oliveira2 no excelente “Índice das 

Publicações Periódicas Biomédicas da Bahia”, uma análise compreendida entre 1866 e 1984, obra que 

é, segundo os autores, “um repertório útil, seja para a divulgação, seja para a busca e a recuperação 

da informação ou, ainda, para a elaboração de estudos e análises bibliométricas, no particular” (p. V). 

Vale esclarecer que esse importante trabalho, até o momento, ainda aguarda editoração.

E não se poderia falar em publicação biomédica sem citar a Gazeta Médica da 

Bahia que, em 1866, tinha como editores os já citados médicos Silva Lima, Otto Wücherer, John 

Paterson, acrescidos de Antonio Januário de Faria e de Manoel Pires Caldas. Foi o mais famoso, 

o mais completo e o mais prestigiado periódico dentre as publicações científicas da Bahia e 

registrou, em suas páginas, um período dos mais brilhantes da história médica dessa Província, 

pois tudo que surgiu de novo e de significativo na medicina da época está ali divulgado e é 

conveniente lembrar que, a partir de 1867.
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É longa, pois, a tradição das publicações médicas na Bahia.

Assim, a publicação de um órgão oficial visando à divulgação das atividades 

desenvolvidas no Setor Saúde pela própria Secretaria de Saúde não deixa de ser 

um reflexo de antigas pretensões dos profissionais da área com o objetivo de divulgar todo um 

conjunto de planos e decisões, oriundos de um esforço comum onde as variáveis técnica e 

política se reúnem com a visão única de intervir e melhorar, dentro do possível, as condições 

sanitárias ambientais e a elevação dos níveis de saúde da população do Estado. 

Verdade é que existiram nos anos 1960, por parte dos órgãos responsáveis da 

Secretaria, os “Boletins” ligados ao antigo Departamento de Saúde. Todavia, tinham uma circulação 

mais restrita e problemas orçamentários apressaram a sua extinção. Posteriormente, as necessárias 

reformas administrativas advindas de um plano diretor que preconizava a modernização da 

programação setorial visavam, também, à desburocratização, na tentativa de articular as ações de 

saúde na sua base e permitir ao Estado uma parceria com as Prefeituras, num esforço conjunto que 

já previa, num futuro próximo, a divisão normativa/executiva da administração sanitária.

Em vista disso, na administração Ênio Rozendo Pinto, foi pensada e criada a 

Revista Baiana de Saúde Pública como órgão oficial de divulgação, com os objetivos de:

“- permitir a divulgação das atividades da Secretaria de Saúde, seja no que se 

refere às dificuldades com que se defronta, seja referente às medidas que 

vem adotando para solucionar os problemas sanitários do Estado;

- oferecer aos pesquisadores e estudiosos da Bahia e do Brasil mais um veículo 

de divulgação dos resultados de seus trabalhos;

- tornar disponível para estudantes e professores das ciências da saúde um maior 

número de informações científicas, sobretudo ligadas à nosologia regional 

predominante e à modernização das práticas de prestação de serviços;

- manter um instrumento de atualização e de revisão de conhecimento para os 

profissionais em saúde, sobretudo aqueles que, a serviço da Secretaria, radicados no 

interior do Estado, encontram certas dificuldades de acesso à literatura especializada, 

indispensável ao aperfeiçoamento de seu desempenho profissional” (p. 1).3

Pela relevância do tema, destacamos que a Revista, no seu volume 2, número 

3 (jul.-set.) de 1975, publicou um trabalho muito importante como marco referencial para 

pesquisadores e estudiosos das questões de saúde no Estado da Bahia: trata-se do Diagnóstico 

de Saúde do Estado da Bahia, onde uma equipe de técnicos da Secretaria sob a orientação 

do Assessor-Chefe da ASPO (Assessoria Setorial de Programação e Orçamento) junto a outros 
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técnicos de instituições várias (SUDENE, FSESP, OMS/OPAS, SUCAM etc.) organizaram, 

implantaram e analisaram esse processo que resultou num enorme volume de informações 

sobre a situação de saúde do Estado, embora diversos fatores não permitissem se chegar à 

elaboração de uma programação baseada nesse diagnóstico, como seria o desejável.4

A Revista de Saúde Pública, que chegou a ser posteriormente indexada. teve, 

naqueles primeiros anos, inúmeros colaboradores: Dr. Renato Caetano da Silva, Dr. Gabriel 

Cedraz Nery, Dr. Harley Pinheiro Padilha, Bibliotecária Livínia de Argolo Bulcão, Bibliotecária 

Margarida Pinto Oliveira, Dr. Emerson Spínola Marques Ferreira, Enfermeira Maria das Dores Silva, 

Dr. José Santiago de Codes, Dr. Trípoli F. B. Gaudenzi, Dr. Edson N. Diniz Gonçalves, Dr. Sebastião 

Dantas, Estatístico Edson Walter V. Quadros e muitos outros colegas de trabalho cujos nomes, se 

no momento não temos registro, certamente deverão constar nos arquivos da Secretaria de Saúde.

Assim, a iniciativa de utilizar um órgão oficial visando a divulgação das atividades 

desenvolvidas no Setor Saúde pela própria Secretaria de Saúde não deixa de ser um reflexo de 

antigas pretensões dos profissionais da área com o objetivo de divulgar todo um conjunto de 

planos e decisões oriundos de um esforço comum, onde as variáveis técnica e política se reúnem 

com o objetivo único de intervir e melhorar, dentro do possível, as condições sanitárias ambientais 

e a elevação dos níveis de saúde da população do Estado.

Salvador, 20 de abril de 2014.
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