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dos hospitais do Estado de São Paulo

1987;11(4):173-179.
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1979;3(9):26-31.

Avaliação do desempenho do hospital através do enfoque 

sistêmico

1988;12(1):25-29.

Avaliação do desempenho humano

1981;5(20):207-210.
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para o estudo do envelhecimento cerebral
2009;33(1):89-98.
Banco de leite humano e aleitamento materno
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2011;35(1):12-22.
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Características da assistência à saúde a pessoas com Diabe-

tes mellitus acompanhadas na Unidade de Saúde da Família 

7LKYLNHS�00��LT�*\PHIm��4;!�YLÅL_�LZ�WHYH�H�LX\PWL�KL�ZH�KL

2010;34(1):43-49.

*HYHJ[LYxZ[PJHZ� KLTVNYmÄJHZ� L� ZVJPVLJVU�TPJHZ� KH� WV-

pulação idosa brasileira 

2005;29(4):585-593.

Características dos enfermeiros nas instituições de saúde 

em João Pessoa – Paraíba

1993;17(2):22-31.

Caracterização de amostras de sedimento hídrico do es-

[\mYPV�KL�:HU[VZ�\[PSPaHUKV�HUmSPZLZ�KL�[V_PJPKHKL�HN\KH�

L�NLUV[V_PJPKHKL�L�X\HU[PÄJHsqV�KL�IHJ[tYPHZ�KVZ�JPJSVZ�

biogeoquímicos 

2004;28(4):436-443.

Caracterização do atendimento oftalmológico SUS na pe-

riferia de São Paulo 

2004;28(2):172-180.

Caridade, A

1985;9(33):63-71.

Caridade como motivação da assistência, A

1979;3(10):129-134.

Caring as the essence and science of Nursing and health care

2009;33(2):143-149.

Carisma e a espiritualidade dos camilianos, O

1996;20(6):196-199.

Carta aberta a Sir Ronaldo Fisher 

2005;29(3):451-454.

*HY[H�HVZ�WYVÄZZPVUHPZ�KH�ZH�KL
1996;20(4):154.
Carta compromisso e mensagem ao administrador hospitalar
1983;7(26):74-75.
Carta da décima conferência nacional de saúde (documenta)
1996;20(10):378-379.
Carta de Brasília
2000;24(2):160.
Carta de princípios das entidades camilianas e os ensina-
mentos do magistério da Igreja Católica sobre o aborto 
2002;26(4):542-544.
Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde
2010;34(4):555-559.
Caso de criança com artrite reumatóide, Um: leitura psi-
cossomática 
2003;27(3):398-406.
Células-tronco, mães de futura medicina regenerativa
2000;24(6):495-509.
Cem anos de descoberta dos raios X
1996;20(3):127.
*LUmYPV�KH�ZH�KL�W�ISPJH!�UPJOVZ�KL�TLYJHKV�L�YLKLÄUP-
ção do papel do hospital, O
1994;18(6):306-309.
Cenário organizacional em perspectiva, O
2000;24(5):398-399.
Censo diário hospitalar – novos sistemas
1977;1(4):35-37.
Centro cirúrgico: sistema sócio – técnico – estruturado
1989;13(4):152-155.
Check-up do planeta, Um (editorial)
1995;19(9):290.
*OLÄH�L�SPKLYHUsH
1987;11(3):117-126.
*OLNHTVZ�H������K�*���L�H�ZH�KL�WHYH�VUKL�]HP&
2000;24(1):19-30.
Christian Bioethics in a post-christian age (comunicação)
2006;30(3):491-500.
Cidadania e saúde
1992;16(5):215-217.
Cientistas acreditam que artrite reumatóide é causada por 
vírus (sem autoria)
1986;10(37):12.
Cinqüenta anos da Declaração dos Direitos Humanos 
1998;22(2):69-71.
Círculos de controle de qualidade e sua utilização nos 
hospitais
1993;17(5):244-246.
Cirurgia, Enfermagem e Bioética
1993;17(5):278-281.
*SHZZPÄJHsqV�UH�J\Y]H�()*�KV�J\Z[V�KVZ�Z\WYPTLU[VZ�Tt-
dicos hospitalares da UTI neonatal de um hospital-escola 
no interior paulista 
2004;28(2):225-229.
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*SPTH�VYNHUPaHJPVUHS�¶�L_WSVYHUKV�JVUJLP[VZ�L�YLJVY[LZ�
de pesquisa
1996;20(10):354-360.
*SPTH�VYNHUPaHJPVUHS!�UV]VZ�Y\TVZ�UV�WLYÄS�KV�LUMLYTLP-
YV�L�KLZHÄVZ�H�HZZPZ[vUJPH�KL�,UMLYTHNLT�
2004;28(2):151-159.
*V�LK\JHsqV�LU[YL�HZ�NLYHs�LZ!�\T�KLZHÄV�KH� SVUNL]P-
dade, A 
2005;29(4):484-490.
Código brasileiro de ética médica e os fundamentos da 
Bioética, O
2002;26(1):109-117.
Código de defesa do consumidor, hospitais e médicos
1992;16(1):10-12.
Código de ética do hospital brasileiro 
1987;11(2):71-72.
Código de Ética Médica: Resolução CFM n. 1931/2009
2009;33(4):495-503.
Colégio da Saúde São Camilo
1990;14(1):4.
Colégio sul-americano de administradores da saúde (sem 
autoria)
1978;2(8):225.
Colégio técnico da saúde “São Camilo” – COTESSC
1979;3(9):24-25.
Coleta de dados em Enfermagem, A
1993;17(6):326-330.
Combate à febre amarela
1981;5(20):224.
Combate à infecção nas unidades de um hospital
1981;5(18):117-118.
Comemoração das origens camilianas, Uma (editorial)
1982;6(23):114.
Comemorações do V centenário do nascimento de São 
João de Deus, As (sem autoria)
1995;19(5):185-188.
Comemorando vinte e cinco anos de vida (editorial)
2001;25(1):3-4.
*VTLU[HUKV�H�UHYYH[P]H�JVTV�\T�WYVJLZZV�KL�ZPNUPÄJHsqV
1989;13(3):121-122.
Comissão de infecção como fator de humanização do 
hospital, A
1983;7(1):26-34.
*VTPZZ�LZ�KL�t[PJH�L�JVKPÄJHsqV�KV�\ZV�KL�ML[V��LKP[VYPHS�
1985;9(34):79.
Comitês de ética em pesquisa e a vulnerabilidade dos su-
QLP[VZ!�\T�YLSH[V�KL�L_WLYPvUJPH
2006;30(3):465-470.
*VTV�HNPY�KPHU[L�KV�ZLUOVY�X\HUKV�ZVMYLTVZ&��ZLT�H\[VYPH�
1985;9(36):298-299.
*VTV�HUHSPZHY�V�Ux]LS�KL�H[P]PKHKL�MxZPJH&�+PZJ\[PUKV�JYP-
[tYPVZ�KL�JSHZZPÄJHsqV
2007;31(4):530-538.

Como combater os inimigos do pulmão e manter a saúde
1986;10(37):34.
Como conter o aumento do custo da assistência médica 
na previdência social
1978;2(7):129-132.
Como cuidar de um doente em fase avançada de doença
2009;33(2):231-238.
*VTV�J\Z[LHY�H�ZH�KL&
1993;17(6):310-317.
Como ensinar a Bioética 
2005;29(3):438-443.
Como falar com crianças sobre a morte
1986;10(38):121-124.
*VTV�MHSHY�KL�+L\Z�LT�TLPV�HV�ZVMYPTLU[V&�<TH�SLP[\YH�
a partir de Jó
1988;12(4):217-223.
*VTV�WYVÄZZPVUHPZ�KL�ZH�KL�KH�YLKL�ImZPJH�PKLU[PÄJHT�L�
tratam a incontinência urinária feminina
2009;33(4):449-456.
Como reduzir os custos da lavanderia hospitalar
1983;7(28):161-163.
Como selecionar o melhor sistema de comunicação para 
ZL\�WHJPLU[L�JVT�KtÄJP[�KL�MHSH&
1995;19(10):350-352.
Comparação entre os resultados encontrados em duas au-
ditorias realizadas em um serviço de alimentação
2011;35(3):300-304.
Comparação salarial na área de Enfermagem
1992;16(4):172-174.
*VTWHY[PSOHUKV� \TH� L_WLYPvUJPH!� J\PKHY� KL� KLWLUKLU[LZ�
químicos e de seus familiares, numa perspectiva ambulatorial  
2001;25(3):272-276.
Compartilhando uma vivência limite: as representações 
de familiares acerca do processo de hospitalização
2000;24(4):278-283.
*VTWL[vUJPH�L�O\THUPZTV�¶�\T�YLÅL_qV�JYx[PJH
2010;34(3):368-374.
Complementariedade das funções do médico e da enfer-
meira, A
1990;14(4):180-183.
Complementariedade das funções do médico e da enfer-
meira, A
1991;15(1):44-47.
“Completo na minha carne o que falta das tribulações de 
cristo pelo seu corpo que é a igreja” (cl 1,24b)
1993;17(5):288-294.
*VTWSL_PKHKL�KV�ZPZ[LTH�KL�ZH�KL��(
1993;17(3):135-138.
Complicações de origem fúngica no suporte nutricional
1996;20(7):233-237.
Comportamento dos preços do INAMPS diante dos custos 
OVZWP[HSHYLZ�L�VZ�xUKPJLZ�LJVU�TPJVZ
1982;6(24):180-182.
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Composição da avifauna aquática do Saco da Fazenda, 

Itajaí-SC

2011;35(1):31-41.

*VTWVZPsqV�KVZ�OVZWP[HPZ�UqV�S\JYH[P]VZ�UV�JVU[L_[V�KVZ�

hospitais do Brasil

1978;2(6):65-69.

Compreendendo a reabilitação: visão de uma equipe in-

terdisciplinar 

2001;25(4):355-357.

Compreendendo o adolescente com câncer – breves re-

ÅL_�LZ�

2003;27(3):412-416.

Compreender o luto

1985;9(33):74-76.

Computador a serviço da comunidade, O

1981;5(18):84.

Computador nas unidades de internação de um hospital-

�LZJVSH�¶�L_WLJ[H[P]H�KV�LUMLYTLPYV

1990;14(2):83-87.

Computadores em hospitais atendem à grande de-

manda

1983;7(26):76.

Comunicação alternativa e aumentativa: mais uma alter-

nativa nas vias da Fonoaudiologia

1996;20(1):417-420.

Comunicação com paciente fora de possibilidades tera-

Wv\[PJHZ!�YLÅL_�LZ�

2003;27(1):64-70.

Comunicação computadorizada a serviço da saúde e da 

qualidade de vida

1995;19(4):145-148.

Comunicação educativa da enfermeira no processo cui-

dativo da criança, A 

2003;27(2):314-318.

Comunicação na terceira idade 

2002;26(4):483-489.

Comunicação nos programas de cuidados paliativos: uma 

abordagem multidisciplinar 

2003;27(1):71-80.

Comunicação tem remédio, A 

1996;20(9):314.

Comunicação terapêutica na relação enfermeiro-usuário 

da atenção básica, A: um instrumento para a promoção 

da saúde e cidadania

2011;35(2):145-155.

*VT\UPKHKL�PUKxNLUH�UH�(THa�UPH!�TL[VKVSVNPH�KH�WLZ-

quisa-ação em Educação Ambiental

2006;30(4):559-569.

Conceito de administrador: participação do corpo clínico 

e gerenciamento da instituição

1995;19(1):7-11.

Conceitos básicos e evolução da assistência em saúde mental  

2001;25(3):239-242.

Concentração de zinco no cabelo de crianças de 5 a 74 

meses, na favela de Heliópolis

1988;12(1):35-40.

Concepção da Biomedicina, A

2009;33(4):384.

*VUJLWs�LZ�KL�WYVÄZZPVUHPZ�KL�LK\JHsqV�L�ZH�KL�ZVIYL�

,K\JHsqV� 0UJS\ZP]H!� YLÅL_�LZ� WHYH� \TH� WYm[PJH� [YHUZ-

formadora

2008;32(2):124-130.

Concretude da atividade educativa do enfermeiro, A

2000;24(5):380-386.

Condições de Saúde Ambiental e infância: análise das in-

[V_PJHs�LZ�WVY�HNLU[LZ�X\xTPJVZ�UV�)YHZPS�

2005;29(2):199-206.

Confecção de brinquedo adaptado: uma proposta de inter-

]LUsqV�KH�[LYHWPH�VJ\WHJPVUHS�JVT�JYPHUsHZ�KL�IHP_H�]PZqV

2008;32(2):139-145.

Conferência Nacional de Saúde Mental, I

1988;12(1):45-46.

Congresso brasileiro da Qualidade Hospitalar, III e Con-

gresso Latino Americano da Qualidade em Saúde, I

1993;17(6):301-302.

Congresso Brasileiro de Administração Hospitalar, II

1978;2(6):55-56.

Congresso Brasileiro de Administração Hospitalar, III

1979;3(11)143-144.

Congresso Brasileiro de Administração Hospitalar, IV

1980;4(14):91-92.

Congresso Brasileiro de Administração Hospitalar, VI

1982;6(24):178-179.

Congresso Brasileiro de Administração Hospitalar, VII 

(abertura)

1983;7(26):55-56.

Congresso Brasileiro de Administração Hospitalar, VIII – a 

capacidade gerencial

1984;8(30):51-53.

Congresso Brasileiro de Administração Hospitalar, XV 

(abertura)

1991;15(4):144-146.

Congresso Brasileiro de Humanização do Hospital e da 

Saúde, I

1980;4(15):131-132.

Congresso Brasileiro de Humanização do Hospital e da 

Saúde, II

1981;5(17):51.

Congresso Brasileiro de Reintegração Social, II

1980;4(15):171-173.

Congresso de Custos Hospitalares

1996;20(10):377.
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Congresso Internacional sobre “Life Sustaining Treatments 

HUK�=LNL[H[P]L�:[H[L!�:JPLU[PÄJ�(K]HUJLZ�HUK�,[OPJHS�+P-

lemmas” promovido pela Federação Internacional de 

Médicos Católicos (FIAMC) e Pontifícia Academia para a 

Vida (Roma, 10-17 de março de 2004) (documenta)

2004;28(3):340-346.

Congresso Mundial da Bioética, II – um breve relato

1994;18(6):345-348.

Congresso Mundial de Bioética na China: comentários e 

YLÅL_�LZ

2006;30(3):501-505.

Congresso Nacional de Saúde das Entidades Não-Gover-

namentais, I

1986;10(39):162-163.

Congresso Sul-Americano de Administração Hospitalar, II 

(abertura)

1979;3(9):17-18.

Congresso Sul-americano de Administração Hospitalar, III 

(encerramento)

1980;4(13):25.

Congresso Sul-Americano de Administração Hospitalar, 

IV (abertura)

1981;5(17):3-4.

Congresso Sul-Americano de Administração Hospitalar, 

IV (encerramento)

1981;5(17):5-6.

Congresso Sul-Americano de Administração Hospitalar, 

VI (abertura)

1983;7(1):3-6.

Congresso Sul-Americano de Administração Hospitalar, 

VI (encerramento)

1983;7(1):7-8.

Congresso Sul-Americano de Administração Hospitalar, 

VII (abertura)

1983;7(28):144-145.

Congressos Internacionais de Bioética no Japão

1998;22(6):388-391.

Congressos Nacionais (abertura)

1993;17(4):180-181.

*VUOLsH�V�SP_V�OVZWP[HSHY

1989;13(1):22-23.

Conhecendo o sujeito de pesquisa: um estudo piloto 

2003;27(4):499-503.

Conhecimento do médico pediatra acerca da promoção 

da saúde bucal na primeira infância em unidades básicas 

de saúde da família

2007;31(3):355-363.

Conhecimento dos instrumentos de avaliação de qualida-

de de vida em saúde e sua importância em intervenções 

inclusivas e interdisciplinares, O 

2005;29(1):72-81.

Conhecimento e percepção da importância do atendi-
mento da dimensão espiritual pelos graduandos de En-
fermagem
2007;31(2):238-245.
Conhecimentos das puérperas quanto à qualidade do pro-
ÄZZPVUHS�X\L�SOLZ�WYLZ[V\�HZZPZ[vUJPH�WVY�VJHZPqV�KV�WHY[V
1986;10(39):187-188.
Conquista da ética na pesquisa com humanos, A
2000;24(3):229-232.
Conquista da História, A
2000;24(3):223.
Conquista da responsabilidade, A
2000;24(3):223-226.
Conquista da vulnerabilidade, A
2000;24(3):227-229.
Consciência, corpo e mente 
1995;19(10):372-373.
*VUZJPvUJPH�KL�ÄUP[\KL��ZVMYPTLU[V�L�LZWPYP[\HSPKHKL
2007;31(2):174-178.
Conselhos de saúde e o fortalecimento da democracia 
brasileira, Os 
2005;29(1):41-48.
Conseqüências fetais da obesidade gestacional
2008;32(4):537-541.
Conservação – manutenção hospitalar
1984;8(31):122-128.
Considerações acerca das condições de vida das pesso-
HZ�JVT�KLÄJPvUJPH�H�WHY[PY�KL�\T�SL]HU[HTLU[V�LT�\TH�
unidade básica de saúde de um bairro periférico do mu-
nicípio de São Paulo
2011;35(2):169-178.
Considerações gerais sobre cultura organizacional e de-
senvolvimento
1981;5(19):145-146.
*VUZPKLYHs�LZ� ZVIYL� H� -HTxSPH�6YX\PKHJLH!� [H_VUVTPH��
HU[YVWPZTV��]HSVY�LJVU�TPJV�L�[LJUVSVNPH
2008;32(3):383-392.
Considerações sobre fatores de risco no cuidado à saúde
1996;20(3):100-102.
Considerações sobre o trabalho psicológico em UTI
1991;15(5):231-235.
Considerações sobre os pacientes de transplante renal
1983;7(26):82-86.
Considerações sobre religião e saúde mental: uma com-
preensão psicodinâmica 
2003;27(3):439-445.
Consolidando a reforma psiquiátrica através dos hospitais 
– dia: a emergência das contradições entre a intenciona-
lidade e a operacionalidade 
2001;25(3):243-250.
Constipação intestinal em doentes com doença oncoló-

gica avançada 

2003;27(1):118-123.
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Construção do campo de conhecimento em Terapia 
Ocupacional, A: introdução e discussão de um percurso  
2001;25(4):378-383.
Construção e a transformação do trabalho, A: um percur-
so coletivo 
2004;28(1):95-100.
Consultoria aplicada à Enfermagem
1988;12(4):202-204.
Consultoria em administração
1992;16(2):63-64.
Consultoria hospitalar: instrumento de avaliação em con-
[L_[V�KL�JYPZL
1991;15(2):60-63.
Consultoria hospitalar: modalidades e vantagens
1991;15(6):254-258.
Consultoria hospitalar: opção para a crise
1985;9(34):87-89.
Consultoria hospitalar, A: um instrumento de revitaliza-
ção dos hospitais
1993;17(4):191-193.
Contabilidade: a base da informação gerencial
1981;5(19):132-137.
*VU[HTPUHsqV�X\xTPJH��[V_PJPKHKL�KL�ZLKPTLU[VZ�OxKYP-
cos e acúmulo de metais em caranguejos de manguezais 
de Itanhaém 
2004;28(4):450-455.
*VU[L_[V� KH� LK\JHsqV� JVU[PU\HKH� LT� ,UMLYTHNLT� UH�
visão dos gerentes de Enfermagem e dos enfermeiros de 
educação continuada, O
2000;24(5):352-356.
Continente africano, O – a pobreza empobrecida (editorial)
1992;16(6):227.
Continente africano, O – a pobreza empobrecida (editorial)
1993;17(5):239.
*VU[YPI\PsqV� n� WVSx[PJH� KL� Ä_HsqV� KVZ� WYVÄZZPVUHPZ� KL�
Saúde na região de Itapecerica da Serra: estudo das cau-
ZHZ�KH�L]HZqV�KVZ�WYVÄZZPVUHPZ�KL�Ux]LS�\UP]LYZP[mYPV
1993;17(5):267-271.
Contribuição da alimentação e da terapia nutricional para 
a necessidade de energia em pacientes submetidos ao 
transplante de medula óssea (TMO)
2011;35(2):193-200.
Contribuição da Assistência de Enfermagem Obstétrica 
Pré-Natal: Educação para prevenção e correção da Incon-
tinência Urinária de Esforço (IUE)
2007;31(3):411-418.
Contribuição da história oral ao estudo da prática da En-
fermagem
1996;20(4):132-136.
Contribuições da ciência biológica no século XX e sua 

projeção para o século XXI

1999;23(6):399-405.

Contribuições da ergologia para a compreensão da bios-

segurança como processo educativo, As: perspectivas 

para a saúde ambiental e do trabalhador

2008;32(3):367-375.

Control en la administracion de la salud, El

1979;3(10):112-117.

Controle administrativo no serviço de Nutrição e Dieté-

tica

1985;9(35):199-204.

Controle de infecção hospitalar no hospital de aeronáu-

tica de São Paulo

1984;8(32):168-169.

Controle de qualidade ambulatorial

1991;15(5):204-207.

Controle de qualidade do atendimento no hemocentro de 

Mossoró/RN FUHGEL

1993;17(2):18-21.

Controle de qualidade em hospitais

1991;15(5):198-202.

Controle de qualidade em Unidade de Nutrição e Die-

tética

1995;19(8):263-266.

Controle de qualidade microbiológico em dietas enterais

1995;19(3):100-106.

Controle e avaliação da manutenção 

1982;6(24):191-192.

Controle e avaliação de custos hospitalares

1983;7(26):87-91.

Controle e avaliação do hospital

1982;6(24):184-190.

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança (documenta)

1998;22(6):375-385.

Conversando com os doentes

1986;10(40):252-253.

Conversando com os doentes – I

1987;11(41):39.

Conviver e aprender a estar no mundo – educação para 

a solidariedade 

2002;26(3):393-406.

*VVWLYH[P]H�KL�JYtKP[V�UV�OVZWP[HS!�\TH�HS[LYUH[P]H�LÄJHa

1993;17(4):198-200.

*VVWLYH[P]H�KL�JYtKP[V�UV�OVZWP[HS!�\TH�HS[LYUH[P]H�LÄJHa

1994;18(3):136-138.

Coordenação de assistência integrada ao paciente e à co-

munidade (C.A.I.P.C.)

1991;15(1):11-13.

Corpo clínico dos hospitais não lucrativos

1978;2(6):70-72.

Corpo no espelho da dignidade e da vulnerabilidade, O

2005;29(3):325-335.
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Corrida para o bem-estar, A

1981;5(20):246.

Cotidiano da educação continuada em Enfermagem, O: 

valorização do cuidar

2000;24(5):372-379.

*VaPUOH�L_WLYPTLU[HS�UH�mYLH�OVZWP[HSHY!�UV]HZ�WYVWVZ[HZ�

de atuação

1995;19(9):299-302.

Criança diante do morrer, A

1983;7(27):132-138.

Criança e a saúde, A

1979;3(12):266-269.

Criando valor para os consumidores: indicadores de ma-

rketing para instituições hospitalares

1999;23(3):145-150.

*YPH[P]PKHKL�KV�WYVÄZZPVUHS�U\[YPJPVUPZ[H�MYLU[L�HV�ZLY]PsV�

de Nutrição e Dietética – uma visão sistêmica, A

1988;12(3):144-147.

Criatividade e inovação

1992;16(3):110-114.

Criatividade na prevenção da evasão de bens materiais 

nos hospitais, ou “roubo nos hospitais”

1988;12(2):89-94.

Crise da previdência

1992;16(4):159-162.

Cristianismo, igreja e sociedade face à Aids

1987;11(3):145-151.

Cristo, nosso médico

1980;4(16):242-243.

Critérios de avaliação antropométrica em geriatria – um 

estudo comparativo

1997;21(4):199-203.

Critérios éticos em microalocação de escassos recursos 

em Saúde

2000;24(6):543-551.

*Y�UPJH�KL�\TH�TVY[L

1977;1(4):38-40.

*Y\JPÄ_V�KV�KVLU[L��6!�H�TLKPHsqV�KH�HY[L�UH�JVU[LTWSHsqV

1980;4(14):118-120.

Cuidado com os medicamentos que não combinam 

entre si

1986;10(37):19.

Cuidado e a família do esquizofrênico, O

2000;24(4):284-290.

Cuidado em Saúde, O (editorial)

2000;24(4):235-236.

Cuidado gerontológico, O: um repensar sobre a assistên-

cia em Gerontologia 

2005;29(4):566-574.

Cuidado na prática médica, O

2009;33(2):189-194.

*\PKHKV�UH�YLZZPNUPÄJHsqV�KH�]PKH�KPHU[L�KH�KVLUsH��6

2008;32(1):85-90.

Cuidado paliativo em Pediatria 

2003;27(1):179-181.

Cuidador no cenário assistencial, O

2006;30(1):37-44.

*\PKHKVYLZ��6Z!�H�WYm[PJH�JSxUPJH�KVZ�WYVÄZZPVUHPZ�KH�ZH�KL�

2003;27(2):254-257.

*\PKHKVYLZ�KL�PKVZVZ!�\TH�L_WLYPvUJPH�LT�<UPKHKL�)m-

sica de Saúde – projeto Capacidade 

2005;29(4):639-644.

Cuidadores de idosos: uma questão a ser analisada

1997;21(4):226-230.

Cuidados com o cuidador 

2003;27(1):138-146.

Cuidados de saúde com qualidade

1991;15(5):192-196.

Cuidados espirituales en los cuidados paliativos 

2003;27(1):147-152.

*\PKHKVZ� U\[YPJPVUHPZ� UH� WHUJYLH[P[L� JY�UPJH!� \TH� H[\-

alização

2009;33(1):73-79.

Cuidados paliativos: manejo da dispnéia 

2003;27(1):133-137.

Cuidados paliativos: uma necessidade urgente na área da 

Saúde (editorial) 

2003;27(1):3-5.

*\PKHKVZ�WHSPH[P]VZ�L�V�S\[V�UV�JVU[L_[V�OVZWP[HSHY�

2003;27(1):182-184.

Cuidados paliativos em Neonatologia: implementação de 

\T�WYVNYHTH�T\S[PWYVÄZZPVUHS�

2003;27(1):171-176.

Cuidados paliativos na assistência a doentes com AIDS 

2003;27(1):81-88.

Cuidados paliativos no Brasil, Os 

2003;27(1):58-63.

Cuidados paliativos pediátricos: a “essência do cuidar” 

da criança/adolescente/familiares nas situações limites 

2003;27(1):93-97.

Cuidando da criança na Atenção Básica de Saúde: atitu-

KLZ�KVZ�WYVÄZZPVUHPZ�KH�ZH�KL

2009;33(2):150-160.

Cuidando do Cuidador em UTIs Pediátrica e Neonatal

2008;32(1):24-30.

*\PKHUKV�KV�J\PKHKVY�UV�JVU[L_[V�OVZWP[HSHY�

2004;28(3):277-283.

Cuidando do futuro da vida humana – a ética da respon-

sabilidade de Hans Jonas

2000;24(4):310-320.

Cuidando do idoso: uma abordagem social

2000;24(4):246-248.
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Cuidar da criança na percepção do enfermeiro, O
2000;24(4):268-271.
Cuidar do paciente terminal, O – questões éticas
2000;24(4):272-277.
Cuidar e o sonhar, O: por uma outra visão da ação tera-
pêutica e do ato educativo
2000;24(4):237-245.
Cuidar em saúde: satisfação com imagem corporal e au-
toestima de idosos
2009;33(2):175-181.
*\PKHY��ZPT�¶�L_JS\PY��UqV��LKP[VYPHS��
2001;25(3):235-238.
*\S[\YH�L�:H�KL!�WVU[VZ�WHYH�YLÅL_qV�L�KLIH[L�LU[YL�VZ�
WYVÄZZPVUHPZ�KL�:H�KL
1995;19(8):259-262.
*\S[\YH�VYNHUPaHJPVUHS!�YLÅL_�LZ�TL[VKVS}NPJHZ�UV�JVU-
[L_[V�KHZ�PUZ[P[\Ps�LZ�OVZWP[HSHYLZ�L�KH�ZH�KL
1996;20(2):68-71.
Cúpula Global de Comissões Nacionais de Bioética (do-
cumenta)
1998;22(6):386-387.
Cura da Saúde, A (editorial)
1992;16(2):51.
Cura dos doentes como parte integrante da evangelização 
no novo testamento
1990;14(3):140-144.
Cura no universo dos animais, A
1993;17(3):159-165.
Curso de orientação à gestação: repercussões nos pais 
que vivenciam o primeiro ciclo gravídico
2008;32(4):420-429.
Custo do não feito, O (editorial)
1992;16(5):195.
Custos: resultados de pesquisas realizadas em hospitais 
de países industrializados e brasileiros
1981;5(20):211-219.
Custos e produtividade no serviço de Nutrição e Dietética 
e no lactário I – serviço de Nutrição e Dietética
1983;7(27):119-120.
Custos e produtividade no serviço de Nutrição e Dietética 
e no lactário II – lactário hospitalar
1983;7(27):120-121.
Custos no serviço de Nutrição e Dietética

1991;15(3):129-131.

D

Da Biologia à ética (sem autoria)
1995;19(4):156.
Da política e da economia à ética
1992;16(5):209-214.
Da teologia moral à Bioética 
2004;28(1):101-109.

Das políticas públicas às políticas públicas saudáveis: 
contribuições para a promoção da Saúde 
2004;28(1):5-13.
+L� JH[HKVY� KL� SP_V� H� HNLU[L� HTIPLU[HS!� ,K\JHsqV�(T-
biental na qualidade de vida
2006;30(4):581-587.
De como o saber também é amor 
2003;27(3):479-482.
De coração para coração: uma conversa entre amigos
2007;31(2):265-272.
Decisões gerenciais
1984;8(32):153-159.
Declaração de Helsinque: uma história de dignidade
2000;24(2):157-159.
Declaração de Helsinque – outubro 2000 (documenta) 
2001;25(2):230-232.
Declaração de uma ética global (documenta)
1999;23(5):351-357.
Declaração dos Direitos da Criança
1979;3(10):106.
Declaração Ibero-Latino-Americana sobre ética e genéti-
ca (documenta)
1999;23(5):349-350.
Declaração política da II Assembléia Mundial sobre o en-
velhecimento
2002;26(4):539-541.
Declaração Política do Rio sobre Determinantes Sociais 
da Saúde
2011;35(4):467-472.
Declaração universal do Genoma Humano e dos Direitos 
Humanos (documenta)
1998;22(1):53-54.
Declaração Universal dos Direitos Humanos (documenta) 
1998;22(2):116-118.
Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos 
2005;29(3):455-456.
Declaração Universal sobre o Voluntariado (documenta)
1998;22(3):183.
Declina a preferência pela administração. Quais os 
TV[P]VZ&
1983;7(26):57.
Defesa e criatividade na musicoterapia: uma perspectiva 
da psicologia simbólica
1995;19(3):109-115.
+LÄJPvUJPHZ�L�LK\JHsqV�PUJS\ZP]H
2006;30(1):45-51.
+LÄUPKHZ�HZ�WYPVYPKHKLZ�KH�:H�KL��ZLT�H\[VYPH�
1979;3(10):104-105.
Demências: atualizações
2009;33(1):120-124.
+LTVNYHÄH�L�)PVt[PJH

1993;17(5):282-287.
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+LZHÄV�JPKHKqV!�mN\H�L�TLPV�HTIPLU[L��LKP[VYPHS��

2004;28(4):357-360.

+LZHÄV�KH�YLHIPSP[HsqV��6

1979;3(10):94-99.

+LZHÄV�L�V�Z\JLZZV�KH�X\HSPKHKL

1991;15(6):241-243.

+LZHÄVZ�KH�PTWSHU[HsqV�KV�7YVNYHTH�:H�KL�KH�-HTxSPH�

LT�\TH�NYHUKL�JPKHKL!�YLÅL_�LZ�HJLYJH�KH�L_WLYPvUJPH�

de São Paulo 

2004;28(1):42-48.

+LZHÄVZ�KH�SVUNL]PKHKL��6Z��LKP[VYPHS��

2005;29(4):469-474.

+LZHÄVZ�KH�SVUNL]PKHKL!�X\HSPKHKL�KL�]PKH�

2005;29(4):608-612.

+LZHÄVZ�KH�ZH�KL�KH�T\SOLY�UH�)HP_HKH�:HU[PZ[H!�HJLZZV�

ao diagnóstico anti-HIV e ao tratamento das doenças se-

_\HSTLU[L�[YHUZTPZZx]LPZ

2008;32(4):475-485.

+LZHÄVZ�KL�\TH�t[PJH�HTIPLU[HS��6Z

1997;21(5):263-269.

+LZHÄVZ�KV�LU]LSOLJPTLU[V��6Z

1999;23(4):230-244.

+LZHÄVZ�UH�MVYTHsqV�KL�NLZ[VYLZ�SxKLYLZ�LT�:H�KL��6Z

2006;30(2):326-331.

Desarrolo de los recursos humanos en el hospital de Clí-

nicas “Dr. Manuel Quintela”

1978;2(8):219-224.

Descartáveis na Enfermagem

1981;5(19):159-161.

Descartáveis no hospital, Os

1979;3(11):180-183.

Descompasso insustentável (editorial)

1994;18(3):123.

Descrição e análise de cargos – subsídios para adminis-

tração hospitalar

1987;11(2):63-68.

Desempenho da administração de recursos humanos no 

hospital infantil Darcy Vargas, O

1987;11(3):127-135.

Desenho da rede de Saúde no Brasil e os projetos pa-

dronizados – o paradigma do Sistema Nacional de Saúde 

Britânico

1993;17(5):248-254.

Desentendimento – grave doença

1985;9(36):278.

+LZLU]VS]LUKV�VÄJPUHZ�KL�[LYHWPH�KH�TLT}YPH

1997;21(6):340-343.

Desenvolvimento da Bioética na América Latina – algu-

mas considerações (parte I)

1995;19(2):84-91.

Desenvolvimento da Bioética na América Latina – algu-

mas considerações (parte II)

1995;19(3):116-119.

Desenvolvimento de softwares na área da saúde como 

WYVNYHTH�KL�PUPJPHsqV�JPLU[xÄJH��6

2000;24(3):205-210.

Desenvolvimento, ecologia humana, ética e espirituali-

dade (editorial)

1996;20(8):259.

Desenvolvimento gerencial: um fato de sucesso na admi-

nistração hospitalar
1991;15(4):156-159.
Desenvolvimento gerencial em hospital
1984;8(29):22-28.
Desenvolvimento organizacional: aspectos da liderança 
situacional e a administração renovadora
1984;8(29):8-9.
Desenvolvimento social, O – Seminário sobre a Confe-
rência de Copenhague
1995;19(7):234-240.
+LZÄIYPSHKVYLZ� L_[LYUVZ� H\[VTm[PJVZ� �+,(�� UV� H[LUKP-
TLU[V� WYt�OVZWP[HSHY� L� HJLZZV� W�ISPJV� n� KLZÄIYPSHsqV!�
uma necessidade real
2008;32(1):8-15.
+LZPUMLJsqV�KL�YV\WH�L�[v_[LPZ��ZLT�H\[VYPH�
1986;10(38):99-103.
Despesas hospitalares na Europa, As
1986;10(40):211-214.
Destino de seringas e agulhas descartáveis após o uso
1991;15(6):265-269.
Detecção precoce do câncer cérvico-uterino em uma 
Unidade Básica de Saúde
1997;21(5):300-306.
Detection of antimicrobial-resistant gram-negative bacte-
YPH�PU�OVZWP[HS�LMÅ\LU[Z�HUK�PU�[OL�ZL^HNL�[YLH[TLU[�Z[H-
tion of Goiânia, Brazil
2009;33(4):385-391.
+L[LYTPUHsqV�KH�[V_PJPKHKL�HN\KH�KL�JSVYL[V�KL�HT�UPH�
WHYH�\TH�LZWtJPL�KL�WLP_L��/`WOLZZVIY`JVU�JHSSPZ[\Z��PU-
dicadora regional
2011;35(4):401-407.
+L[LYTPUHsqV�KL�Å�VY�LT�mN\HZ�KL�HIHZ[LJPTLU[V�JVT�
V�\ZV�KV�Tt[VKV�LZWLJ[YVMV[VTt[YPJV�aPYJ�UPV�:7(+5:�
2005;29(2):207-212.
Determinação dos níveis de imunoglobulina A secretória 
no colostro antes e após o processo de pasteurização
1995;19(10):339-343.
Determinantes da qualidade da alimentação na visão de 
pacientes hospitalizados
2009;33(3):329-334.

+L[LYTPUPZTV�V\�SP]YL�HYIx[YPV&�

2005;29(3):375-380.
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+L]L�V�KVLU[L�[LY�\TH�LZWPYP[\HSPKHKL�WY}WYPH&��LKP[VYPHS�

1983;7(27):98.

Dez requisitos para iniciar una intervención educativa en 

Diabetes mellitus tipo 2

2010;34(3):407-408.

Dia Mundial da Saúde – direito à maternidade segura

1998;22(2):68.

Dia Mundial da Saúde, O – oito de abril (editorial)

1993;17(3):119.

Dia Mundial da Saúde e medicamentos (editorial)

2000;24(2):91-92.

Diabetes Mellitus, Síndrome Nefrótica, Cirrose Macro-

nodular com Ascite e Hipertensão arterial essencial com 

PUZ\ÄJPvUJPH�JHYKxHJH

1986;10(38):109-115.

Diabéticos: um modelo para a assistência em nível 

municipal

1991;15(2):90-93.

Diagnóstico antecipado de doenças genéticas e a ética, O

2000;24(5):424-428.

Diagnóstico das condições de realização da triagem em 

pronto-socorro

1995;19(1):34-40.

Diagnóstico e tratamento com qualidade – um direito do 

paciente (editorial)

1990;14(3):99.

Diagnóstico nos municípios, estados e das unidades de 

saúde: ferramenta para a formulação de Gestão nas Insti-

tuições de Saúde

2011;35(3):332-335.

Diagnóstico organizacional como elemento decisivo para 

a qualidade, O

1994;18(2):71-74.

Diagnóstico situacional da população da favela de Vila 

Heliópolis

1984;8(29):37-44.

Diálogo entre teologia e ciências naturais, O

2007;31(2):179-186.

Diante do sofrimento e da doença

1989;13(4):167-171.

Diário miccional como terapia comportamental e sua im-

WVY[oUJPH�UH�YLHIPSP[HsqV�KH�IL_PNH�UL\YVNvUPJH

2006;30(1):171-174.

Dieta cetogênica: uma visão atualizada 

2001;25(2):153-155.

+PL[H�LT�<;0��ZL\�YLÅL_V�UV�[YH[HTLU[V��YLJ\WLYHsqV�L�

custo – dia do paciente internado

1983;7(26)-77-79.

+PMLYLUsHZ��KLÄJPvUJPHZ�L�KP]LYZPKHKL�¶�\T�VSOHY�ZVIYL�H�

KLÄJPvUJPH�TLU[HS�

2002;26(3):382-388.

Diferentes sentidos do cuidado, Os: considerações sobre 

a atenção em saúde mental

2009;33(2):218-224.

Dignidade humana, fundamento da Bioética e seu impac-

to sobre a eutanásia, A

1995;19(4):149-155.

Dignidade no outono da vida (editorial)

1999;23(4):195-196.

+PSLTH�KVZ�OVZWP[HPZ�ÄSHU[Y}WPJVZ��6

1988;12(4):195-201.

+PTLUZqV�KVZ�WYVISLTHZ�KL�L_JLWJPVUHSPKHKL

1980;4(13):40-43.

Dimensão religiosa dos usuários na prática do aten-

KPTLU[V� n� ZH�KL�� (!� WLYJLWsqV� KVZ� WYVÄZZPVUHPZ� KH�

saúde

2010;34(4):430-436.

Dimensionamento de estoques de materiais de aplicação Z
1984;8(29):30-34.
Dimensionamento de pessoal no serviço de Nutrição e 
Dietética
1991;15(4):167-169.
Dimensionamento de recursos humanos para unidades 
de Alimentação – Análise de métodos
1986;10(37):35-40.
Dinâmica da paisagem do município de Cubatão: cresci-
mento entre portos, indústrias e a Serra do Mar
2011;35(1):42-46.
Dinâmica das relações interpessoais no cotidiano de tra-
balho da equipe de saúde e a problemática da dependên-
cia química, A 
2001;25(3):277-280.
+PYLsqV�Z\WLYPVY�L�NLZ[qV�L_LJ\[P]H�UVZ�OVZWP[HPZ
1982;6(22):63-67.
Direito à saúde (editorial)
1988;12(1):4.
+PYLP[V�n�ZH�KL��6!�WYVWVZ[H�V\�YLHSPKHKL&
1998;22(2):86.
Direito à saúde nas constituições do Brasil
1997;21(3):154-159.
Direito à verdade e o código de ética médica 
2004;28(3):266-276.
+PYLP[V�n�]PKH�L�H�H[\HsqV�KVZ�WYVÄZZPVUHPZ�KH�ZH�KL��6
1982;6(23):146-150.
+PYLP[V�HV�H[LUKPTLU[V�¶�WLYJLWsqV�KH�TVY[L�WVY�WYVÄZ-
sionais de Enfermagem que cuidam de crianças com AIDS
1998;22(2):91-96.
Direito, ciência e Bioética
1998;22(2):125-126.
Direitos do paciente, Os
1993;17(6):346-349.

Direitos do paciente, Os (sem autoria)

1995;19(10):347-349.
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Direitos do paciente no caminho do conhecimento

2002;26(1):184-187.

Direitos e os cuidados dos idosos, Os

1995;19(7):249-251.

Direitos Humanos, criança e Bioética (editorial)

1998;22(6):327-330.

+PYLP[VZ�/\THUVZ�L�NSVIHSPaHsqV�LJVU�TPJH

1998;22(2):73-80.

Direitos Humanos e Saúde

1998;22(2):81-85.

Direitos Humanos e Saúde (editorial)

1998;22(2):67.

Diretrizes: planejamento de Serviços Nacionais de Saúde 

para países em desenvolvimento

1977;1(4):3-5.

Diretrizes da CNBB (1983-1986) – resumo da perspectiva 

da Pastoral da Saúde

1984;8(30):89-92.

Diretrizes de ação da Pastoral da Saúde – CNBB

1997;21(6):379-382.

Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas em se-

res humanos – Resolução n. 196 de 10 de outubro de 1996

1997;21(1):52-61.

Diretrizes políticas em metrologia, normalização e quali-

dade de produtos médico-hospitalares

1994;18(4):189-198.

+PZJPWSPUH�KL�,UMLYTHNLT�LT�ZH�KL�TLU[HS�UV�JVU[L_[V�

da interdisciplinaridade, A 

2001;25(3):316-319.

Discriminação no atendimento odontológico a pacientes 

HIV positivos, A

1996;20(4):149-153.

Discussão clínica interdisciplinar como instrumento na 
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1995;19(10):353-358.
Lazer: uma necessidade básica para o homem
1981;5(19):179-180.
Legislação trabalhista no hospital, A
1992;16(2):52-54.
Lei da Biossegurança – Lei n. 8974, de 5 de janeiro de 
1995 (documenta)
1997;21(5):309-312.
Lei da doação de órgãos e transplantes – Lei n. 9343, de 
4 de fevereiro de 1997 (documenta)
1997;21(3):188-190.



¤O
EJ
DF

�E
F�
5Ä
UV
MP
�o
�5
JUM
F�
*O
EF

Y
O

 M
u

n
d

o
 d

a
 S

a
ú

d
e

, 
S

ã
o

 P
a

u
lo

 -
 2

0
1

2
;3

6
(1

):
1

4
3

-1
9

6

175

Lei francesa de cuidados paliativos – Lei n. 99-477 de 9 
de junho de 1999
2003;27(1):191-194.
Lei n. 10216 de 6 de abril de 2001 (documenta)
2001;25(3):342-343.
Lei n. 8069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança 
L�KV�(KVSLZJLU[L��L_JLY[VZ���KVJ\TLU[H�
1997;21(2):124-125.
Leigos dão atendimento espiritual aos doentes, Os
1979;3(11):199-200.
Leigos no hospital, Os
1980;4(14):115-116.
Leitura bioética das campanhas educativas governamen-
tais de prevenção ao HIV/AIDS e sua aplicabilidade às 
mulheres casadas 
2003;27(2):292-300.
L.E.R. (Lesão por esforço repetitivo): um modelo não re-
ducionista de interpretação
1997;21(5):280-284.
Lesões vegetantes malignas: diretrizes para o cuidado 
2003;27(1):124-132.
Levantamento de contaminação fúngica em ambiente 
OVZWP[HSHY�L�H]HSPHsqV�KL�LÄJPvUJPH�KV�KLZPUML[HU[L�n�IHZL�
KL�KLYP]HKVZ�KL�HT�UPH�X\H[LYUmYPH�
2003;27(4):579-588.
3L]HU[HTLU[V�KVZ�JHZVZ�KL�PU[V_PJHsqV�HSPTLU[HY�UH�YL-
gião de Juiz de Fora-MG, no período 2005/2006: estudo 
de casos
2008;32(3):393-401.
Levantamento dos métodos utilizados para avaliação nu-
tricional em pacientes hospitalizados
1988;12(4):205-209.
Liberdade da pessoa enfrenta o sofrimento, A 
2004;28(3):353-357.
Libertação e cura
1989;13(1):34-36.
Lições de anatomia: vida, morte e dignidade
2006;30(3):425-433.
Liderança: uma abordagem comportamental
1986;10(39):164-165.
Liderança da Enfermagem no Panamá
1994;18(2):93-94.
Liderança efetiva
1991;15(2):64-65.
Liderança pela qualidade em Saúde: uma metodologia de 
implementação
1994;18(5):270-274.
Limpeza hospitalar
1991;15(2):66-70.
3PUN\HNLT�UV�JVU[L_[V�KH�IPVt[PJH��(!�JVU[YPI\Ps�LZ�KH�
OLYTLUv\[PJH�ÄSVZ}ÄJH�
2002;26(1):127-133.

3VUNL]PKHKL!�KLZHÄV�UV�[LYJLPYV�TPSvUPV�

2005;29(4):594-607.

Longevity and the brain 

2005;29(4):547-555.

Longevity and the cardiovascular system 

2005;29(4):536-546.

Longevity, quality of life and elderly hypertensive 

2005;29(4):556-565.

3�KPJV�UV�H[LUKPTLU[V�KL�JYPHUsHZ�JVT�KLÄJPvUJPH��6!�

\TH�YLÅL_qV�KH�WYVK\sqV�J\S[\YHS�UH�PUMoUJPH

2010;34(2):148-157.

Lugar da Bioética na história da Ética, O 

2005;29(3):368-374.

Lugar da língua de sinais e dos sistemas de sinais para a 

criança surda, O

1996;20(9):292-297.

Luzes do entardecer da vida, As

1987;11(3):152-156.

M

4qLZ�JVT�[YHUZ[VYUV�TLU[HS�L�ZL\Z�ÄSOVZ!�YPZJV�L�KLZLU-

volvimento

2010;34(1):73-81.

Mais planos para a gerência da saúde (editorial)

1991;15(3):143.

Malformações congênitas labiopalatais: fundamentos de 

reabilitação

1994;18(4):216-221.

4HTqL��WVY�X\L�TL�HIHUKVUHZ[L&

1985;9(36):297.

“Managed Care” e a relevância da contabilidade de custos 

2002;26(2):299-308.

Manejo da dor pós-operatória: situação atual e perspec-

tivas, O

1997;21(1):26-35.

Manifestações de pacientes laringectomizados 

2004;28(3):315-324.

Manuseio de medicamentos pela Enfermagem, O

1989;13(2):74-79.

Manuseio de medicamentos pela Enfermagem, O

1989;13(3):115-120.

Manutenção hospitalar

1991;15(3):106-108.

Manutenção preventiva dos equipamentos hospitalares

1989;13(1):14-16.

Manutenção técnica hospitalar vista pelo administrador, A

1986;10(39):155-156.

Mãos na interação do indivíduo consigo e com o mundo, 

(Z!�\TH�YLÅL_qV�LT�WYVS�KH�YLHIPSP[HsqV�¸MxZPJH¹

2006;30(1):129-140.
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Marca histórica, Uma: 30 anos de publicação ininterrupta 

(editorial)

2007;31(1):5-10.

4HYJV�OPZ[}YPJV!� ��� HUVZ� KL� L]LU[VZ� JPLU[xÄJVZ� KH� :qV�

Camilo (comunicação)

2006;30(2):344-357.

Marketing – um novo instrumento para a administração 

da saúde

1982;6(23):138-140.

Marketing em Saúde: o papel do serviço de Nutrição e 

Dietética

1987;11(41):33-37.

Marketing hospitalar

1981;5(18):91.

4HYRL[PUN�OVZWP[HSHY�L�H�KP]LYZPÄJHsqV�KVZ�ZLY]PsVZ�L�KH�

clientela como fator de sobrevivência do hospital, O

1991;15(6):247-253.

Marketing hospitalar e alternativas para vencer a crise

1993;17(2):11-17.

Marketing no planejamento hospitalar, O

1978;2(7):115-123.

Marketing nutricional: revisão conceitual em tempos de 

industrialização

2001;25(2):208-211.

4HY[L�4LV�ÄST�JV\UZLSSPUN��H�Z\WWVY[P]L�JVTT\UPJH[PVU�

approach towards elderly with poor communication skills

2005;29(4):528-535.

4HY_�Z\IZ[P[\[V�KL�/PW}JYH[LZ��LKP[VYPHS�

1988;12(2):60.

Massagem e estimulação de bebês

1998;22(6):331-340.

Maternidade nas mulheres de 15 a 19 anos, A: um retrato 

da realidade

1999;23(2):93-105.

Medicalização da reprodução: interrogações éticas sobre 

os impactos da tecnociência no corpo feminino

2006;30(3):455-464.

Medicamentos e o sistema digestório, Os

2000;24(2):144-150.

Medicamentos genéricos: uma importante conquista

2000;24(2):110-116.

Medicina com os soviéticos

1984;8(30):79-88.

Medicina de Família: uma metodologia de ensino e cui-

KHKV�WHYH�O\THUPaHY�H�MVYTHsqV�KVZ�WYVÄZZPVUHPZ�TtKP-

cos (editorial)

2010;34(3):297.

Medicina de grupo: uma alternativa de saúde

1982;6(4):33-37.

Medicina do meio ambiente, A

1997;21(5):294-296.

Medicina do trabalho e os princípios básicos de proteção 

radiológica: antigos e novos paradigmas 

2003;27(4):600-608.

Medicina e economia (editorial)

1984;8(32):151.

Medicina e Saúde: 1975-2000

2001;25(1):5-27.

Medicina e saúde: em tempos de hiperconsumo, o que 

H[LUKLY&

2009;33(1):64-68.

Medicina no século XXI – redescobrindo a pessoa (edi-

torial)

2009;33(1):5.

Medicina psicossomática e a política de humanização do 

SUS: desconforto na contemporaneidade

2010;34(4):451-456.

Medicina tradicional indiana – o portal do rejuvenescimento

2000;24(6):458-461.

Medicinas alternativas na espera (editorial)

1986;10(39):137.

Médico diante da vida e diante da morte, O

1977;1(4):21-24.

Médico e a assistência espiritual aos doentes graves, O

1980;4(16):244-248.

Médicos e sacerdotes: perspectivas sobre a cura

1984;8(32):189-192.

“Médicos sem fronteira” – em prol da implementação de 

uma bioética universalista

1999;23(6):420-426.

Medidas de melhoria rápida para a infância

1983;7(28):164-167.

Medidas de prevenção e controle de infecções de ferida 

cirúrgica

1993;17(3):144-148.

Medidas de prevenção e controle de infecções urinárias 

hospitalares

1993;17(2):32-42.

Meio ambiente, desenvolvimento e agenda 21 

1997;21(5):308.

Meio ambiente e a cidade de São Paulo, O 

1996;20(3):124.

Meio ambiente e saúde das populações 

2004;28(1):21-27.

Mejorar la salud para un mundo mejor

1995;19(10):328.

Mel e suas propriedades maravilhosas, O 

1981;5(20):242-245.

Melhor entrosamento com a higiene, Um

1981;5(18):92-93.

Melhorando a qualidade... (sem autoria)

1995;19(3):123.
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Melhoria da qualidade de vida: esforço de todos

1996;20(3):123.

Melhoria da qualidade nos cuidados de saúde, A

1993;17(5):240-243.

Memória de trabalho do paralisado cerebral pré-alfabeti-

aHKV��(�¶�HUmSPZL�L_WLYPTLU[HS�]PH�ZPZ[LTH�JVTW\[HKVYP-

zado de comunicação alternativa

1997;21(2):98-102.

Mensagem aos clérigos regulares – ministros dos enfer-

mos (camilianos)

2000;24(4):325-327.

Mensagem de João Paulo II aos idosos

1982;6(24):202-205.

Mensagem para o Dia Mundial do Doente (documenta)

1999;23(6):427-429.

4LYJHKV�KL� [YHIHSOV�L� M\[\YV�WYVÄZZPVUHS�KV�KLÄJPLU[L�

físico

1980;4(13):44-45.

4LYJHKV�KL� [YHIHSOV�L� M\[\YV�WYVÄZZPVUHS�KV�KLÄJPLU[L�

físico

1981;5(19):177-178.

Mercado humano, O – estudo bioético da compra e ven-

da de partes do corpo 

1997;21(1):51.

Mercantilização da Medicina

1978;2(5):32-36.

Mestrado em administração hospitalar e da saúde

1981;5(18):71-75.

4L[HPZ�LT�mN\HZ��ZLKPTLU[VZ�L�WLP_LZ�JVSL[HKVZ�UV�LZ[\-

ário de São Vicente-SP, Brasil

2011;35(1):64-70.

Metodologia da assistência: um estudo para informatização 

2002;26(2):234-243.

Metodologia de planejamento físico de hospitais

1978;2(6):57-64.

Metodologia para avaliação da produtividade em hos-

pitais

1996;20(7):238-243.

Metodologia para estudo e análise do serviço de materiais 

no hospital

1994;18(5):250-256.

Miastenia grave: o resgate do sorriso na reabilitação fo-

noaudiológica

2006;30(1):65-72.

Mielomeningocele e nutrição: proposta de protocolo de 

atendimento

2011;35(2):215-224.

Miopia em Marketing no segmento hospitalar do Brasil 

2002;26(2):244-254.

Miquelangelo e Educação Pastoral Clínica

1984;8(32):197-200.

4PZLYPJ}YKPHZ�L_WYLZZqV�KL�JYPZ[PHUPZTV�]LYKHKLPYV��(Z

1980;4(13):46-48.

Missão da igreja no mundo da saúde, A

1987;11(2):90-92.

4PZZqV�V\�7HZ[VYHS&�,J\TLUPZTV�V\�WYVZLSL[PZTV&

1982;6(21):48-50.

Mística da nova evangelização na área da Saúde

1992;16(6):267-270.

Modalidades de assistência médica no Brasil e outros países

1990;14(3):122-126.

Modelo estrutural de equipes interligadas em hospitais

1979;3(12):248-252.

Modelo industrial de melhoria de qualidade aplicado aos 

serviços de Saúde, O

1994;18(3):155-160.

Modelo para análise do sistema decisório num Serviço 

de Nutrição

1987;11(41):25-32.

4VKLYUPaHsqV!�\T�KLZHÄV�WHYH�VZ�HKTPUPZ[YHKVYLZ�L�OVZ-

pitais brasileiros

1990;14(4):166-169.

4VKVZ�KL�L_PZ[PY�KH�)PVt[PJH��6Z!�LU[YL�VZ�ZHILYLZ�KH�:H�-

de e da Educação 

2005;29(3):359-367.

Momento terapêutico, uma abordagem para o restabele-

JPTLU[V�WZPJVLTVJPVUHS��6!�YLSH[V�KL�L_WLYPvUJPH

2001;25(3):295-298.

Monitoração da terapia nutricional enteral em UTI: indi-

JHKVY�KL�X\HSPKHKL&

2008;32(1):16-23.

Moral cristã contracepção

1991;15(6):279-282.

Moral missionária para um novo milênio, Uma

1998;22(3):175-182.

Morte encefálica: conhecimento necessário à formação 

do enfermeiro

1996;20(10):343-349.

Morte neonatal: percepção de mães

1991;15(3):136-140.

Mostra nacional de materiais e equipamentos hospitalares, VI

1984;8(30):51-53.

Motivação do trabalho do gerente de Enfermagem, A

1985;9(35):185-194.

4V]PTLU[VZ�ZHJmKPJVZ�K\YHU[L�SLP[\YH�KL�[L_[V�LT�JYPHU-

ças e universitários bons leitores

2008;32(2):131-138.

4\KHUsHZ�YLJLU[LZ�UV�WLYÄS�KL�ZH�KL�KH�WVW\SHsqV�QV-

vem brasileira

1999;23(6):410-415.

Mulher: do sonho à realidade virtual

1995;19(10):344-346.
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Mulher doente mental hospitalizada, A – uma análise 
compreensiva
1996;20(10):350-353.
Mulher, saúde e violência: o espaço público e o privado
1999;23(2):106-112.
Mulheres HIV/AIDS: silenciamento, dor moral e saúde 
coletiva 
2005;29(3):353-358.
Multiculturalidade e morbidade referida por imigrantes 
bolivianos na Estratégia Saúde da Família
2010;34(1):25-35.
Mundo da Saúde, O (editorial)
1995;19(1):3.
4\UKV�KH�:H�KL��6�¶�WLYÄS�L�[LUKvUJPHZ
2001;25(1):36-45.
“Mundo da Saúde, O” – vinte anos de vida (editorial)
1996;20(1):387.
Mundo da saúde em torno do universo da Administração 
Hospitalar, O (editorial)
2011;35(3):249.
Mundo em que vivemos e a Medicina, O
1979;3(9):35-38.
Mundo necessita de escolas de Saúde Pública, O

1987;11(41):15-16.

N

Não ao sedentarismo, sim à saúde: contribuições da Edu-
cação Física escolar e dos esportes
2007;31(4):464-469.
Nas plantas, a proteção contra as doenças
1985;9(34):109.
Natal: vida que desabrocha no amor
1982;6(24):169.
Necessidade da Fonoaudiologia atuar nas instituições so-
ciais, com enfoque na deglutição atípica, A
1994;18(4):222-228.
Necessidade de cuidados paliativos, A 
2003;27(1):6-14.
Necessidade de uma mudança. Uma resposta
1977;1(4):43-46.
Necropsia – instrumento administrativo-assistencial, di-
dático e de pesquisa
1992;16(3):115-117.
Negociação inteligente – a prática e os princípios de ne-
gociação no dia-a-dia das organizações
2006;30(2):332-335.
Neuropsicologia (série)
1995;19(6):222.
Níveis de Alumínio e Zinco em água coletada em dois 
municípios que possuem diferentes Fontes de captação e 
tratamento no Estado de São Paulo
2006;30(4):619-627.

Nova abordagem para aplicação médica de técnicas de 
realidade virtual
1995;19(6):214-215.
Nova declaração de direitos do doente (editorial)
1981;5(20):195.
Nova especialização hospitalar, Uma (editorial)
1987;11(41):3.
Nova evangelização e a bíblia no mundo da saúde, A
1993;17(1):47-56.
Nova identidade para o hospital, Uma
1992;16(1):4-9.
5V]H�TL[VKVSVNPH� KVJLU[L� LT� )PVt[PJH�� <TH!� L_WL-
riência da aplicação do portfólio com estudantes de 
medicina
2010;34(3):341-346.
Nova orientação dos serviços de saúde em função das 
ações primárias de saúde
1978;2(6):75-79.
Novas normas sobre máquinas de lavanderia
1980;4(16):234.
Novas perspectivas em cuidados paliativos: ética, geria-
tria, gerontologia, comunicação e espiritualidade 
2005;29(4):491-509.
Novas pontes para a Bioética: do individual ao coletivo, 
da alta especialização à atenção básica 
2004;28(1):28-33.
�¸5V]HZ�YLJVTLUKHs�LZ�ZVIYL�ÄZJHSPaHsqV�L�WYVNYHTH�KL�
controle de qualidade em locais de produção de alimentos”
1996;20(1):437-444.
Novo catecismo, O: implicações para atuação na área da 
saúde
1993;17(3):167-174.
Novo código francês de deontologia médica, O
1979;3(12):257-259.
Novo marco acadêmico na história da Bioética brasileira, 
Um (editorial)
2004;28(3):237-238.
Novo quadro mundial da mulher, O
1999;23(2):69-78.
Novos enfoques e novas prioridades na saúde
1977;1(4):7-11.
Novos paradigmas para a saúde – a “ética da responsabi-
lidade” individual e pública
1996;20(5):183-187.
Núcleos de implementação de gestão da qualidade (NI-
GOs): um programa de qualidade total para o sistema 
único de saúde
1994;18(5):244-249.

Nutrição: a chave do esporte

1985;9(36):262-268.

Nutrição: uma questão de sobrevivência (editorial)  

2001;25(2):123-124.
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Nutrição e Saúde: em questão a promoção da vida (edi-

torial)

2009;33(3):261.

Nutrição em paralisia cerebral 

2001;25(2):185-195.

Nutrição, esporte e saúde

1998;22(4):225-233.

Nutrição esportiva aplicada à ginástica artística: sistema-

[PaHsqV�KH�WYVK\sqV�JPLU[xÄJH

2007;31(4):521-529.

Nutrição, longevidade e qualidade de vida 

2005;29(4):575-584.

Nutrição na adolescência

1997;21(2):86-93.

5\[YPJPVUPZ[H!�WYVÄZZPVUHS�KV�M\[\YV

1999;23(6):384-390.

O

Obras camilianas e a pastoral da saúde, As: além da as-

sistência

2008;32(4):544-548.

6UaL�YLÅL_�LZ�ZVIYL�,K\JHsqV�L�)PVt[PJH�

2005;29(3):387-391.

6Ws�LZ�WLSH�X\HSPKHKL�[V[HS�L�HTIPLU[HS�UHZ�LKPÄJHs�LZ��

As: o caso de tratamento e de isolamento acústico em 

ambiente hospitalar

1996;20(2):77-83.

Opinião da equipe de enfermagem em relação à lideran-

sH�L_LYJPKH�WLSH�LUMLYTLPYH

1995;19(10):333-338.

6YHsqV�L�J\YH�¶�MH[V�V\�MHU[HZPH&

2007;31(2):281-289.

Ordem nacional dos pacientes (editorial)

1980;4(16):194.

Organização administrativa para tomada de decisões ge-

renciais, A

1985;9(35):164-170.

Organización de un servicio de Geriatria

1978;2(7):155-160.

6YNHUPaHs�LZ�JH[}SPJHZ�L�V�JV�ÄUHUJPHTLU[V�KVZ�WYVQL[VZ

1986;10(37):41-45.

Organizações de saúde e o processo de aprendizagem 

da gestão, As

2011;35(3):252-257.

Orientação pré-operatória para pacientes geriátricos

1985;9(33):34-41.

Orientações para uma Pastoral dos anciãos (documenta)

1999;23(4):254-256.

Osteoporose: um problema de saúde pública

1998;22(1):26-31.

Osteoporose e a saúde da mulher

1999;23(2):120-124.

Ouvindo a voz da família: narrativas sobre sofrimento e 

espiritualidade

2010;34(4):437-443.

Ouvindo o idoso hospitalizado: direitos envolvidos na as-

sistência cotidiana em Enfermagem 

2005;29(4):510-522.

6a�UPV�HQ\KH�H�J\YHY�LUMLYTPKHKLZ�]HZJ\SHYLZ��ZLT�H\-

toria)

1985;9(36):275.

P

Paciente, a equipe de saúde e o cuidador, O: de quem é a 

]PKH�HÄUHS&�<T�LZ[\KV�HJLYJH�KV�TVYYLY�JVT�KPNUPKHKL�

2003;27(3):373-382.

Paciente aidético e a “ajuda tipo pastoral”

1993;17(4):219-223.

Paciente crítico: uma abordagem interdisciplinar (editorial)

2008;32(1):5.

Paciente quer qualidade, O

1995;19(5):182-184.

Padrão hospitalar

1990;14(3):111-118.

Padre Dyonisio Luiz Costenaro (editorial)

1987;11(2):51.

Padre Inocente Radrizzani

1978;2(6):89.

Padronização de medicamentos como fator de economia 

hospitalar

1983;7(27):99-104.

Papel administrativo do enfermeiro à luz das proposições 

de Mintzberg, O

1989;13(1):24-28.

Papel da educação em saúde no diabetes, na hipertensão 

arterial e na terceira idade

1998;22(1):11-17.

7HWLS�KH�LX\PWL�T\S[PKPZJPWSPUHY�LT�YLSHsqV�HV�KLÄJPLU[L�

físico, O

1980;4(14):99-100.

Papel da família na prevenção primária precoce do uso, 

abuso e dependência de drogas, O

2001;25(3):305-309.

Papel da informação no hospital do futuro, O

2000;24(3):173-181.

Papel das comissões de ética médica no controle de qua-

lidade, O

1989;13(2):52-54.

Papel das instituições de serviço na sociedade moderna, O

1980;4(13):30-32.
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Papel do administrador frente às avaliações de desempe-

nho das diferentes unidades do hospital, O

1988;12(1):9-19.

Papel do administrador na gerência hospitalar, O

1991;15(4):150-155.

Papel do brincar no desenvolvimento da consciência hu-

mana na visão sócio-histórica, O: a brincadeira possibili-

tando a reabilitação de adultos 

2003;27(3):432-438.

Papel do educador em saúde bucal na pré-escola

1998;22(1):18-22.

Papel do tratamento quimioterápico na oncologia clínica 

no cenário paliativo, O 

2003;27(1):177-178.

Papel dos movimentos leigos na evangelização da Saúde

1985;9(36):276-278.

Para compreender a Espiritualidade em Bioética

2007;31(2):155-160.

Para criar uma “cultura da qualidade”

1994;18(1):25-28.

Para uma Política Nacional de Saúde

1985;9(35):182.

Paradigma da inclusão, O 

2002;26(3):361-364.

Parasitas e bactérias prevalentes no Córrego Monte Alegre 

SVJHSPaHKV� UH� mYLH� KL� PUÅ\vUJPH� KV� H[LYYV� ZHUP[mYPV� KL�

Ribeirão Preto

2008;32(3):287-293.

7HYX\L�,Z[HK\HS�?P_V]m�1HW\x!�HUmSPZL�KV�YLSHJPVUHTLU[V�

com a população de entorno (Bairro Japuí)

2011;35(1):23-30.

Participação de recursos humanos na área hospitalar fren-

te a atual conjuntura

1985;9(33):28-30.

Participação do enfermeiro no processo de atendimento à 

saúde em pronto-socorro

1994;18(5):280-285.

Participação do enfermeiro nos programas de aperfeiçoamento

1998;22(3):167-170.

Participação do Serviço de Enfermagem na comissão de 

controle de infecção hospitalar

1977;1(3):15-20.

Participação popular na velhice: possibilidade real ou 

TLYH�\[VWPH&

1999;23(4):204-213.

7HY[PSOH�KVZ��U\Z�UV�JHTWV�ZHUP[mYPV��LKP[VYPHS�

1989;13(4):127.

7HY[V�O\THUPaHKV!�PUÅ\vUJPHZ�UV�ZLNTLU[V�ZH�KL

2009;33(1):80-88.

Passagem entre a vida e a morte, A: uma perspectiva psi-

co-espiritual em cuidados paliativos domiciliares 

2003;27(1):153-158.
Pastor e o mistério da morte, O
1978;2(6):98-102.
Pastoral através do silêncio
1988;12(3):148-150.
Pastoral clínica: o que é e o que pretende
1987;11(4):205-208.
Pastoral com os aidéticos
1987;11(2):93-95.
Pastoral com os idosos
1989;13(4):163-166.
Pastoral com os portadores do vírus HIV
1989;13(3):123-124.
7HZ[VYHS�JVUZVSH[}YPH�V\�7HZ[VYHS�KH�JVUZVSHsqV&
1991;15(2):77-86.
Pastoral da AIDS
1993;17(2):48-55.
Pastoral da Família e Aids: comunicação, Saúde e cons-
cientização 
2002;26(1):30-39.
7HZ[VYHS�KH�:H�KL!�YHa�LZ�KL�ZLY��ÄUZ�L�LZWxYP[V
1981;5(17):42-49.
7HZ[VYHS� KH� :H�KL� L� H� L_VY[HsqV� HWVZ[}SPJH� ¸,]HUNLSPP�
Nuntiandi”, sobre a evangelização (Paulo VI, 1975)
1981;5(20):237-241.
Pastoral da Saúde e (bio)ética
1996;20(1):393.
Pastoral da Saúde e sua importância no mundo da saúde, A: 
da presença solidária ao transcender a dor e o sofrimento
2010;34(4):547-552.
Pastoral da Saúde na América Latina e Caribe (documenta)
1998;22(5):319-323.
7HZ[VYHS�KH�:H�KL�U\T�JVU[L_[V�WYVÄZZPVUHS
1990;14(2):93-94.
Pastoral dos moribundos e eutanásia
1978;2(6):90-97.
Pastoral hospitalar e responsabilidade paroquial
1980;4(13):49-56.
7HZ[VYHS�U\T�JVU[L_[V�WHYHKV_HS
1988;12(1):41-44.
Paulo VI, João Paulo I, os doentes e o mundo da saúde
1978;2(8):226-228.
Paz
1986;10(37):40.
Peculiaridades clínicas do diagnóstico das demências em 
geriatria
1997;21(6):324-333.
Pensando a relação médico-paciente: uma proposta para 
humanização 
2003;27(2):307-313.

Pequena soteriologia para uso hospitalar

1990;14(3):134-139.
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Pequena universidade e empresa de informática: uma 
parceria lógica
1995;19(3):107-108.
Pequenos (e os grandes) hospitais podem crescer, Os
1991;15(2):58-59.
7LYJLWsqV� HTIPLU[HS�� WLYÄS� Z}JPV�LJVU�TPJV� L� \ZV� L�
ocupação do solo pela comunidade residente no núcleo 
Pedro de Toledo – Parque Estadual da Serra do Mar – SP
2006;30(4):570-580.
Percepção da qualidade dos serviços das instituições hos-
WP[HSHYLZ��(!�\T�LZ[\KV�L_WSVYH[}YPV�WHYH�Z\IZPKPHY�Hs�LZ�
de marketing
1997;21(3):146-153.
Percepção das famílias sobre a cartilha “toda hora é hora 
de cuidar”, A
2010;34(1):36-42.
Percepção de impactos ambientais de docentes do Ensino 
Fundamental associados ao uso e ocupação do solo, A
2008;32(3):347-358.
7LYJLWsqV�KL�WYVÄZZPVUHPZ�KL�\T�*(7:�ZVIYL�HZ�WYm[PJHZ�
de acolhimento no serviço
2011;35(2):162-168.
Percepção do enfermeiro da Organização de Procura de 
Órgãos (OPO) sobre a humanização do processo de cap-
tação de órgãos para transplante
2006;30(3):409-416.
Percepção do envelhecimento do cuidador idoso diante 
do cuidado, A 
2005;29(4):653-661.
7LYJLWsqV� KV� WHJPLU[L� OPWLY[LUZV� UH� PKLU[PÄJHsqV� KL�
HS[LYHs�LZ� UH� M\UsqV� ZL_\HS� KLJVYYLU[LZ� KH� [LYHWv\[PJH�
medicamentosa anti-hipertensiva
2000;24(5):387-397.
Percepção dos Enfermeiros sobre a importância do uso dos 
Equipamentos de Proteção Individual para Riscos Biológi-
cos em um Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
2008;32(1):31-38.
7LYJLWsqV� L� NYH\� KL� PUMVYTHsqV� ZVIYL� H� ZH�KL� ZL_\HS��
entre estudantes, do ensino fundamental e médio: estudo 
de caso
2007;31(3):448-453.
Perdas e ganhos advindos com a parentalidade recorrente 
durante a adolescência
2008;32(4):437-442.
7LYÄS�H\KPVS}NPJV�LT�JYPHUsHZ�KL���H����HUVZ��6
1993;17(2):43-47.
7LYÄS�KH�HKTPUPZ[YHsqV�OVZWP[HSHY�TVKLYUH��6
1991;15(3):113-121.
7LYÄS�KL�\T�OVZWP[HS�KL�PU[LYPVY�LT�\T�HUV�KL�H[P]PKHKLZ
1985;9(34):93-101.

7LYÄS�KV�HKTPUPZ[YHKVY�OVZWP[HSHY��6

1978;2(7):126-128.

7LYÄS�KV�JHWLSqV�L�H�TPZZqV�KH�JHWLSHUPH�OVZWP[HSHY��6

1992;16(3):141-144.

7LYÄS�KV�KLWLUKLU[L�X\xTPJV�¶�VU[LT�L�OVQL

1999;23(1):24-27.

7LYÄS�KV�U\[YPJPVUPZ[H�UH�mYLH�OVZWP[HSHY

1994;18(2):105-107.

7LYÄS� LWPKLTPVS}NPJV� JVTV� WHYoTL[YV� WHYH� HUmSPZL� KL�

saúde populacional 

2005;29(1):49-62.

7LYÄS�M\UJPVUHS�KVZ�WHJPLU[LZ�H[LUKPKVZ�UV�ZL[VY�KL�ÄZPV-

terapia neurológica do Promove São Camilo

2010;34(2):218-224.

7LYÄS�NLYLUJPHS�WHYH�HKTPUPZ[YHsqV�OVZWP[HSHY��<T

1989;13(3):105-108.

7LYÄS� U\[YPJPVUHS� KL� IV_LHKVYLZ� VSxTWPJVZ� L� H]HSPHsqV�

do impacto da intervenção nutricional no ajuste de peso 

para as categorias de lutas

2009;33(3):352-357.

7LYÄS�U\[YPJPVUHS�KL�NLZ[HU[LZ�H[LUKPKHZ�LT�WYPTLPYH�JVU-

Z\S[H�KL�U\[YPsqV�UV�WYt�UH[HS�KL�\TH�PUZ[P[\PsqV�ÄSHU[Y}-

pica de São Paulo

2008;32(4):443-451.

7LYÄS�WHYH�TVKLYUH�HKTPUPZ[YHsqV�OVZWP[HSHY��<T

1981;5(20):196-207.

7LYÄS� ZVJPVKLTVNYmÄJV�KL�J\PKHKVYLZ� MHTPSPHYLZ�KL�WH-

cientes dependentes atendidos por uma unidade de saúde 

da família no município de São Paulo

2010;34(1):20-24.

Performance dos serviços de saúde, A

1988;12(2):61-64.

Perspectiva da Medicina de grupo, no Brasil, no ano 2000

1989;13(1):5-10.

Perspectiva internacional de combate e prevenção à vio-

lência contra os idosos 

2002;26(4):464-466.

Perspectivas da Bioética na América Latina e o pionei-

rismo no ensino de Bioética no Centro Universitário São 

Camilo, SP

2005;29(3):392-401.

Perspectivas para uma Pastoral da Saúde

1978;2(7):162-168.

Perspectivas teológicas, pastorais e históricas da unção 

dos enfermos

1983;7(1):41-50.

“Pesquisa – ação”: metodologia aplicada à administração 

hospitalar

1986;10(39):157-162.

Pesquisa e Equidade em Saúde: condições fundamentais 

para a construção de um futuro digno para a humanidade

2009;33(4):381.
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7LZX\PZH�LT�:H�KL!�YLÅL_qV�ZVIYL�H�PU[LYHsqV�JVT�H�YLH-

lidade brasileira (editorial) 

2005;29(2):125-128.

Pesquisa social em Saúde 

1995;19(9):317-318.

Pesquisas em Saúde: diversidade temática (editorial)

2001;35(4):361.

Pesquisas no “anima nobile”: evolução contemporânea 

do pensamento

1987;11(4):209-211.

Pessoa e Bioética

1996;20(2):84-86.

Pessoas idosas na Legislação Brasileira, As (sem autoria)

1997;21(4):251.

Plan de la higiene ambiental para un hospital

1978;2(7):151-154.

Planejamento diocesano da Pastoral da Saúde: razões de 

ZLY��ÄUZ��LZWxYP[V

1981;5(17):42-49.

Planejamento do hospital a partir de seu marketing

1989;13(4):139-144.

Planejamento do serviço de laboratório clínico no 

hospital

1990;14(4):151-154.

Planejamento e organização do Pronto Socorro

1983;7(27):122-127.

Planejamento em Saúde: uma abordagem teórica

1995;19(1):28-33.

Planejamento estratégico – enfoque prático

1990;14(2):66-69.

Planejamento estratégico na área hospitalar

1979;3(12):223-227.

Planejamento estratégico no hospital

1986;10(39):138-146.

Planejamento familiar: importância do conhecimento das 

características da clientela para implementação de ações 

de saúde

2008;32(4):412-419.

Planejamento familiar segundo o método Billings: algu-

THZ�KPÄJ\SKHKLZ�L�Z\NLZ[�LZ

1988;12(1):47-48.

Planejamento físico-funcional do Serviço de Nutrição e 

Dietética

1979;3(9):12-16.

Planejamento hospitalar

1991;15(6):244-246.

Planejamento integrado – base do desenvolvimento da 

gerência participativa em organização hospitalar

1979;3(11):145-153.

Planejamento integrado hospitalar

1986;10(38):75-76.

Planejamento, organização e administração hospitalar

1985;9(3):4-6.

Planos de Saúde da Cosipa

1980;4(15):156-162.

Plantas invasoras nos jardins, mudança de atitude e a per-

cepção ambiental 

2003;27(4):538-542.

Pobreza e ministério para os enfermos

1984;8(31):146-147.

Poder, ética e os pobres na pesquisa em genética humana

1998;22(5):307-313.

Poeta fala nos últimos dias do ser humano, Um: introdu-

ção aos cuidados paliativos 

2003;27(1):185-190.

Política brasileira de redução de danos à saúde pelo uso 

indevido de drogas, A

1999;23(1):10-19.

Política de medicamentos

2000;24(1):45-50.

Política Nacional do Idoso – decreto n. 1948, de 3 de 

julho de 1996 (documenta)

1997;21(4):252-253.

Políticas de salud en los años 90, Las

1994;18(2):65-70.

Políticas de Saúde: Uma visão interdisciplinar e inclusiva 

(editorial) 

2005;29(1):5-8.

Políticas Públicas de Saúde (editorial)

2000;24(1):3-4.

Políticas sobre envelhecimento e saúde no mundo 

2005;29(4):475-483.

7VU[PÄJHKV�KL�7H\SV�=0��6

1978;2(7):161.

Por edifícios e cidades que promovam a saúde

1996;20(6):206-208.

7VY�X\L�LZ[H[xZ[PJH&

1985;9(36):246.

7VY�X\L�UqV�*PYPUL\&

1993;17(2):56-58.

Por que organizar-se em vista duma ação familiar

1987;11(41):44-45.

7VY�X\L�VZ�OVZWP[HPZ�ÄSHU[Y}WPJVZ�UV�)YHZPS�LUJVU[YHT�ZL�

LT�[qV�WYLJmYPH�ZP[\HsqV&

1978;2(6):73-74.

Por que um congresso de qualidade hospitalar

1992;16(6):232-234.

7VY�X\L�\ZHY�WYVK\[VZ�KLZJHY[m]LPZ&

1985;9(35):227-228.

Posição Prona em pacientes cardiopatas: revisão da literatura

2008;32(1):70-73.
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Postura do enfermeiro de centro cirúrgico

1986;10(37):29-31.
Potencial da hipotermia terapêutica no tratamento do pa-
ciente crítico, O
2008;32(1):74-78.
Prancha ortostática nas Unidades de Terapia Intensiva na 
cidade de São Paulo
2010;34(2):225-229.
Prática administrativa de Enfermagem em um CTI: um 
estudo sobre hierarquização e métodos de trabalho da 
equipe de Enfermagem
1992;16(6):248-252.
Prática da educação em serviço na instituição privada, A
1991;15(3):124-128.
7Ym[PJH�KV�L_LYJxJPV�MxZPJV!�LZ[\KV�JVTWHYH[P]V�LU[YL�VZ�HS\UVZ�
de graduação de uma universidade da cidade de Campinas
2007;31(4):478-484.
7Ym[PJH�KVJLU[L!�KPÄJ\SKHKLZ�LUJVU[YHKHZ�WLSVZ�WYVMLZZV-
res de Educação Física nos cinco primeiros anos de atu-
HsqV�WYVÄZZPVUHS
2007;31(4):494-499.
Prática inclusiva numa escola pública, A 
2002;26(3):407-412.
Predestinação genética e social: a clonagem de Hitler no 
ÄSTL�4LUPUVZ�KV�)YHZPS�
2002;26(1):154-157.
Pregar o evangelho e curar os doentes
1997;21(6):356-371.
“Première”, Uma: a concepção “in vitro” de Louise Brown
1978;2(8):229-230.
Preparado para competir
1991;15(2):52-53.
7YLWHYHUKV�V�OVZWP[HS�WHYH�V�WY}_PTV�KLJvUPV
1993;17(3):124-129.
Presença da informática na empresa hospitalar
1990;14(4):170-172.
Presença da informática no hospital, A
1989;13(2):65-70.
7YLZ\TPY�H�KVHsqV�KL�}YNqVZ�O\THUVZ�¶�KLZHÄVZ�t[PJVZ
1998;22(2):124.
7YL]HSvUJPH� KH� KLÄJPvUJPH� H\KP[P]H� LT� \TH� WVW\SHsqV�
idosa
1997;21(4):218-225.
Prevenção às drogas na escola
1999;23(1):48-52.
Prevenção da recaída: uma visão social da dependência 
química
1999;23(1):28-31.
Prevenção de problemas auditivos numa indústria
1992;16(3):137-139.
Prevenção do cólera em cortiços
1993;17(1):43-46.

7YL]LUsqV�LT�ZL_\HSPKHKL�UH�HKVSLZJvUJPH

1997;21(2):75-81.

Previdência, um problema gerencial

1984;8(31):95-102.

Previdência social – perigos de um superávit ocasional

1987;11(2):61-62.

Previdência social no mundo (editorial)

1982;6(24):168.

7YL]�ZH�KL� ¶� PUL_PZ[vUJPH� KL� YLJ\YZVZ� KL� THU\[LUsqV�

perene

1982;6(21):21-28.

Primeira mirada no quilombo de Ivaporunduva, Uma: 

uma comunidade negra rural e a saúde 

2004;28(1):77-84.

Primeira Residência brasileira de Medicina de Família 

KLU[YV�KL�\TH� PUZ[P[\PsqV�WYP]HKH��(!�H�L_WLYPvUJPH�KHZ�

residentes

2010;34(3):384-388.

Principais atividades administrativas do SND 

1982;6(22):70-71.

Principais problemas nutricionais e o grupo materno in-

fantil

1985;9(34):122-127.

7YPUJxWPV� KH� H\[VUVTPH!� KV� JVUOLJPTLU[V� n� WYm_PZ� UH�

Oncologia pediátrica 

2005;29(3):345-352.

Princípio da autonomia e os aspectos éticos do cuidado 

na assistência em saúde mental, O 

2004;28(3):284-291.

Princípios bioéticos: análise das representações dos pro-

ÄZZPVUHPZ�KL�,UMLYTHNLT�

2002;26(1):134-142.

Princípios bioéticos e os direitos dos usuários de Serviços 

de Saúde, Os

2006;30(3):448-454.

Princípios da Medicina de Família: quatro pilares que de-

ÄULT�Z\H�PKLU[PKHKL

2010;34(3):300-310.

Princípios do Sistema Único de Saúde, Os – SUS poten-

cializando a inclusão social na atenção saúde 

2005;29(1):20-25.

Princípios éticos de assistência psiquiátrica

1977;1(4):25-26.

Problema do espaço nos arquivos, O

1978;2(8):197-202.

Problema médico-social das infecções hospitalares, O

1979;3(12):228-233.

Problemas atuais de Bioética: prefácio à terceira edição

1996;20(5):188-189.

Problemática do controle administrativo do hospital, A

1982;6(21):7-11.
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Proceso de garantía de calidad en los hospitales en Costa 
Rica, El
1994;18(4):200-206.
Processamento de roupa – organização do serviço no 
hospital
1992;16(4):168-171.
Processo de desenvolvimento organizacional do hospital-
-escola da Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
1984;8(30):68-71.
Processo de envelhecimento em uma perspectiva geriá-
trica, O
1997;21(4):208-212.
Processo de recrutamento e seleção de pessoal de um 
hospital geral
1986;10(39):170-174.
Processo decisório subsidiado por informações de cus-
tos, O
2011;35(3):258-269.
Procurando fundamentação para a humanização hospitalar 
2003;27(2):219-230.
7YVK\sqV�JPLU[xÄJH�ZVIYL�PU[V_PJHs�LZ�WVY�HNYV[}_PJVZ�UH�
região serrana do Rio de Janeiro, A
2008;32(3):268-274.
Produção social da Saúde
1981;5(18):101-104.
7YVÄZZPVUHPZ�H�ZLY]PsV�KH�]PKH��LKP[VYPHS�
1996;20(4):131.
7YVÄZZPVUHPZ�KH�,K\JHsqV�L�KH�:H�KL!�JVU[YHKPs�LZ��TP-
tos e convergências
1995;19(9):291-298.
7YVÄZZPVUHPZ�TtKPJVZ�¶�YLSHJPVUHTLU[V�JVT�V�OVZWP[HS
1983;7(27):110-113.
7YVÄZZPVUHS�KH�HKTPUPZ[YHsqV�OVZWP[HSHY��6
1981;5(17):11-13.
7YVÄZZPVUHSPaHsqV!�V�M\[\YV�KV�HKTPUPZ[YHKVY�OVZWP[HSHY
1995;19(5):167-173.
7YVÄZZPVUHSPaHsqV!� V� M\[\YV� KV� HKTPUPZ[YHKVY� OVZWP[HSHY�
(parte II)
1995;19(6):199-203.
Programa de Anemia Falciforme (documenta)
1998;22(4):245-249.
Programa de auditoria para a rede governamental de Saú-
de – proposta preliminar
1985;9(34):90-92.
Programa de controle de infecção hospitalar – aumento 
de produtividade
1982;6(24):174-177.
Programa de educação em saúde via rádio: percepção do 
ouvinte
2007;31(3):394-402.
Programa de humanização a pacientes em centro cirúrgico
1981;5(17):36.

Programa de revitalização administrativa do hospital

1992;16(4):148-154.

Programa Saúde da Família como uma estratégia para a 

inclusão social na perspectiva do trabalho de enferma-

gem, O 

2005;29(1):35-40.

Programação de projetos hospitalares: o caso do IPq

1999;23(3):151-158.

Programas de assistência domiciliar a idosos fragilizados 

como proposta de prevenção de negligência doméstica 

2002;26(4):472-478.

Projeção dos vivos na sombra do morto, A

1984;8(32):186-189.

Projeto de hospitais, O: considerações fundamentais

1995;19(1):12-15.

7YVQL[V�NLUVTH�O\THUV!�WVY�X\L�L�JVTV&

1997;21(5):270-279.

Projeto metuia – Terapia Ocupacional no campo social 

2002;26(3):365-369.

Promoção da saúde: a importância das frutas e hortaliças 

e seu papel no câncer

2007;31(3):384-393.

Promoção da saúde e construção da cidadania: uma vi-

são interdisciplinar (editorial)

2011;35(2):125.

Promoção da Saúde e Educação em Saúde: uma parceria 

saudável

2000;24(1):39-44.

Promoção da saúde e eqüidade (documenta)

1996;20(9):316-318.

Promoção da Saúde no trabalho das equipes de saúde da 

MHTxSPH!�\T�YLSH[V�KL�L_WLYPvUJPH

2011;35(4):443-447.

Prontuário do paciente como fonte de informação cientí-

ÄJH�L�HKTPUPZ[YH[P]H��6

1980;4(16):228-230.

Prontuário e a estatística no controle de qualidade, O

1988;12(4):173-175.

7YVWVZ[H� HS[LYUH[P]H� UH� KP]LYZPÄJHsqV� KHZ� H[P]PKHKLZ� KV�

SND do HC da UFPR

1985;9(35):195-198.

Proposta de esquema para a análise ética das ações de 

Saúde Pública, Uma 

2004;28(1):34-41.

Proposta de metodologia para cálculo de custo na prepa-

ração de alimentos em unidade de alimentação e nutri-

ção hospitalar

1999;23(3):175-180.

Proposta de modelo para avaliação de serviços de saúde 

centrados na prática homeopática

1996;20(2):72-76.
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Proposta de organização administrativa do Hospital de 

Clínicas da Universidade Federal do Paraná – Curitiba

1985;9(36):233-239.

Proposta de planejamento estratégico hospitalar

1984;8(29):3-7.

Proposta de um instrumento de avaliação dos padrões de 

qualidade de uma unidade de Centro Cirúrgico ajuizado 

por especialistas 

2002;26(2):332-341.

7YV[LsqV�KL�JVT\UPKHKL�HX\m[PJH�LT�LÅ\LU[L� [YH[HKV�WVY�

tanques de estabilização de resíduos no rio São Lourenço em 

São Lourenço da Serra Vale do Ribeira – Estado de São Paulo

2008;32(3):308-316.

Proteção dos Direitos Humanos e da dignidade dos doen-

tes incuráveis e terminais

2003;27(1):195-197.

Psicodrama Pedagógico: uma técnica participativa para 

estratégias de promoção de saúde

2007;31(3):426-433.

Psicologia da Saúde latino-americana frente à promoção 

da Saúde, A 

2003;27(3):337-351.

Psicologia das relações interpessoais no hospital

1987;11(2):75-77.

Psicologia e Pastoral da Saúde

1979;3(12):260-265.

Psicologia hospitalar: uma aliança com a saúde (editorial) 

2003;27(3):323-325.

Psicologia hospitalar no Brasil, A

1998;22(5):302-306.

Psicologia Transpessoal e a Espiritualidade

2010;34(4):508-519.

Psicólogo e a humanização do atendimento ao pacien-

te, O

1980;4(16):217-220.

Psicólogo e a saúde do trabalhador, O

1997;21(6):353-355.

Psicólogo no hospital, O – história da implantação do ser-

viço de Psicologia no HCFMUSP 

2003;27(3):326-336.

Psicólogos e capelães (editorial)

1984;8(30):50.

Psico-Oncologia: um novo olhar para o câncer

2010;34(4):526-530.

Psiquiatria: bioética – insanidade e (des)humanização

2010;34(4):531-534.

Psiquiatria e Pastoral

1982;6(22):98-104.

Psiquismo pré-natal e peri-natal e sua repercussão sobre 

o desenvolvimento do ser humano 

2003;27(3):383-390.

Q

Qualidade: mudança cultural, liderança e recursos humanos

1994;18(2):87-89.

Qualidade: uma nova oportunidade para as organizações 

de serviços (editorial)

1994;18(5):243.

Qualidade da administração de materiais no processo de 

qualidade total aplicada aos hospitais, A

1992;16(5):196-200.

Qualidade da água na habitação como componente es-

sencial para melhor qualidade de vida, A: um estudo de 

gestão do sistema hídrico intra e peri-domiciliar no lotea-

mento de Parque Morada Anchieta, RJ

2007;31(3):364-374.

Qualidade da Assistência à Saúde e o ensino médico

1993;17(4):194-197.

Qualidade da Assistência de Enfermagem e os custos hos-

pitalares

1990;14(3):128-133.

Qualidade de Assistência: um benefício universal

1991;15(5):210-215.

Qualidade de vida (editorial)

1994;18(1):3.

Qualidade de vida de idosos hipertensos atendidos em 

um Centro de Saúde de Fortaleza, segundo o modelo pro-

posto por Flanagan 

2005;29(4):623-628.

Qualidade de vida de idosos independentes segundo pro-

posta de avaliação de Flanagan

1999;23(4):214-220.

Qualidade de vida e a saúde do trabalhador de Enferma-

gem, A

1998;22(5):283-286.

Qualidade de vida e educação

1996;20(5):175-182.

Qualidade de vida e interdisciplinaridade: a necessidade 

do programa de assistência domiciliar na prevenção das 

complicações em idosos com disfagia

2009;33(3):320-328.

Qualidade de vida no trabalho: a visão dos trabalhadores

2006;30(2):263-278.

Qualidade dos registros de enfermagem: análise dos 

prontuários de usuários do Programa de Assistência Do-

miciliária de um hospital universitário

2011;35(4):395-400.

Qualidade e o futuro dos hospitais

2001;25(3):320-341.

Qualidade e produtividade nos serviços médico-hospita-

lares

1995;19(1):16-27.
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Qualidade em ação
1993;17(4):210-213.
Qualidade em Saúde (editorial)
1993;17(4):179.
Qualidade físico-química e microbiológica da água para 
o consumo humano e a relação com a saúde: estudo em 
uma comunidade rural no estado de São Paulo
2011;35(1):98-104.
Qualidade na relação hospital-paciente
1993;17(1):17-21.
Qualidade na Saúde: o primeiro passo – uma proposta
1995;19(9):313-315.
Qualidade no atendimento prestado pela Unidade de Ali-
mentação e Nutrição Hospitalar 
2005;29(2):170-175.
Qualidade nos Serviços de Saúde
1991;15(3):122-123.
Qualidade total – novo recurso para os hospitais da Amé-
rica Latina: “O engenheiro gerencial”
1994;18(1):15-24.
Qualidade total como recurso para a Assistência de En-
fermagem, A
1994;18(5):275-279.
Qualidade transformando a administração, A
1994;18(4):210-215.
Quando um bebê morre
1985;9(33):72-73.
Quartas saudáveis: travessias de um projeto de educação 
popular em saúde desenvolvido em uma ONG na
ilha de Caratateua, Belém, PA
2004;28(4):469-474.
8\HZL� JVTV� HU[LZ!� H� YLZZPNUPÄJHsqV� KH� PKLU[PKHKL� KH�
pessoa estomizada com câncer
2006;30(1):52-64.
Quatrocentos... anos bem vividos! (editorial)
1991;15(5):191.
Que é a Ceme, O (sem autoria)
1981;5(19):162-163.
Que é bioética, O
1987;11(2):98-104.
8\L�t�t[PJH�L�V�X\L�WYL[LUKL&
1999;23(5):290-300.
Que esforço é mister desempenhar para prematuros pou-
JV�]Pm]LPZ&
1998;22(6):357-365.
8\L�MHaLTVZ�X\HUKV�MHSHTVZ�LT�=\SULYHIPSPKHKL&��6
2008;32(2):254-260.
Que fazer com as perguntas no processo de aconselha-
TLU[V�LT�WHZ[VYHS�KH�ZH�KL&��6

1987;11(4):188-193.
Que fazer com os resíduos hospitalares: proposta para 
JSHZZPÄJHsqV��LTIHSHNLT��JVSL[H�L�KLZ[PUHsqV�ÄUHS��6

1994;18(3):140-145.

8\L�OVZWP[HS�WHYH�V�ZtJ\SV�??0&��LKP[VYPHS�

1998;22(3):131.

Que nos leva a estudar os grupos, O

1983;7(28):151-152.

8\L�]LT�KLWVPZ�KH�X\HSPKHKL��6�&

1998;22(3):138-142.

Quedas com idosas na comunidade – estudo retrospectivo  

2001;25(4):420-424.

8\LT�JOLÄH�VZ�:LY]PsVZ�KL�,UMLYTHNLT�UVZ�OVZWP[HPZ�KV�

Estado de São Paulo

1979;3(10):86-90.

8\LT�t�YLZWVUZm]LS�WLSH�ZH�KL�UH�UHsqV&

1980;4(14):109-113.

8\LT�[LT�TLKV�KV�WYVNYLZZV&��LKP[VYPHS�

1986;10(40):209.

8\LZ[qV�KH�KLÄUPsqV�KL�TVY[L�UH�L\[HUmZPH�L�UV�Z\PJxKPV�

assistido, A 

2002;26(1):178-183.

8\LZ[qV�KH�t[PJH�LT�[LTWVZ�KL�ÄT�KL�ZtJ\SV��(

2000;24(1):5-9.

Questão da informação na conservação auditiva, A: a 

perspectiva do trabalhador portador de PAIR

1998;22(5):291-297.

8\LZ[qV�KH�ZH�KL�UH�JPKHKL�UV�JVU[L_[V�KH�OVTLVWH[PH��(

1996;20(3):106-109.

Questão das competências na área da Saúde, A: um con-

]P[L�n�YLÅL_qV

1999;23(3):185-186.

Questão do envelhecimento no Brasil, A

1997;21(4):196-198.

Questão do lucro nos hospitais, A

1983;7(26):58-61.

Questão dos transplantes e suas interfaces, A 

2002;26(1):158-166.

Questões debatidas da Bioética (editorial)

1988;12(4):172.

8\LZ[�LZ�LZWPYP[\HPZ�UV�ÄT�KH�]PKH!�\T�JVU]P[L�n�KPZJ\ZZqV

2000;24(4):321-324.

Questões éticas com relação a pessoas com problemas de 

comunicação severos

1998;22(2):97-103.

Quinhentos anos de Pastoral Sanitária no Brasil

1991;15(1):35-42.

R

Radiação solar – por que e como nos proteger dela

1997;21(5):297-299.
9HKPVNYHÄH�KH� HZZPZ[vUJPH�TtKPJV�ZHUP[mYPH� UV�)YHZPS��(�
(editorial)
1997;21(3):131.
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Razão e a Eqüidade, A (editorial)
1991;15(6):239.
Razões de uma medicina para populações carentes
2007;31(2):196-201.
9LHIPSP[HsqV!�KL�\T�VSOHY�OPZ[}YPJV�HVZ�KLZHÄVZ�JVU[LT-
porâneos (editorial)
2006;30(1):5-10.
Reabilitação: múltiplos enfoques (editorial)
2008;32(2):121.
9LHIPSP[HsqV�KV�KLÄJPLU[L�H\KP[P]V�]PZHUKV�X\HSPKHKL�KL�
vida e inclusão social, A
2006;30(1):123-128.
Reabilitação do sujeito afásico, A: uma visão sociointe-
racionista
2010;34(2):238-243.
Reabilitação e a construção da cidadania (editorial)
2010;34(2):137.
9LHIPSP[HsqV�ÄZPV[LYHWv\[PJH�UH�:xUKYVTL�KL�)LOsL[!�YL-
]PZqV�IPISPVNYmÄJH
2010;34(2):276-283.
Reabilitação no home-care sob a ótica do cliente, da fa-
mília, do convênio e dos prestadores, A
2001;25(4):384-388.
9LHIPSP[HsqV�WZPJVZZVJPHS!� VÄJPUHZ� KL� NLYHsqV�KL� YLUKH�
UV�JVU[L_[V�KH�ZH�KL�TLU[HS
2011;35(2):185-192.
Reabilitação, qualidade de vida e inclusão social: ques-
tões básicas à cidadania (editorial)
2001;25(4):349-350.
Realidade da dependência química na Itália, A
1999;23(1):53-55.
Recepção hospitalar numa estrutura organizacional ma-
tricial, A
1984;8(31):129-135.
Recomendações da Organização Mundial da Saúde
1977;1(3):45.
Recomendações nutricionais no Diabetes Mellitus 
2001;25(2):168-184.
9LJVYYPKV�KL�\UH�HUVYL_PH�`�SHZ�PUZ[P[\JPVULZ��,S!�SH�;VYYL�
de Babel 
2003;27(3):407-411.
Recriar condições de vida digna para todos os seres hu-
manos (editorial)
1996;20(7):227.
Recuperação e ampliação dos edifícios na área da Saúde 
– aspectos geais
1991;15(1):6-10.
9LJ\YZVZ�H\_PSPHYLZ�KV�WYVQL[V�HYX\P[L[�UPJV
1981;5(18):76-77.
Recursos de reabilitação de distúrbios da comunicação 
e linguagem para melhor qualidade de vida em quadros 
sensoriais, motores e cognitivos
2006;30(1):26-36.

Recursos desperdiçados

1986;10(37):52.

Recursos humanos: organizando seu desenvolvimento

1995;19(8):267-270.

Recursos humanos na administração da qualidade, Os

1992;16(4):163-166.

Recursos humanos na administração hospitalar

1989;13(1):17-21.

9LJ\YZVZ�O\THUVZ�UH�mYLH�ÄUHUJLPYH�LT�OVZWP[HPZ�KV�)YHZPS

1983;7(1):17-25.

Recursos para educação de crianças com necessidades es-

peciais e articulação entre educação especial e inclusiva

2008;32(2):208-214.

Rede de alta velocidade para a transmissão, armazena-

mento e visualização de imagens médicas

2000;24(3):182-186.

Rede hospitalar nacional usa indicadores gerenciais na 

administração de suas unidades

2011;35(3):290-299.

Redução de custos com relação ao prontuário do paciente

1977;1(2):20-22.

Redução de custos e o serviço do prontuário do paciente

1992;16(2):59-62.

9LK\sqV�KL�J\Z[VZ�UV�HSTV_HYPMHKV�OVZWP[HSHY

1983;7(27):105-109.

Reduzir a mortalidade infantil (editorial)

1983;7(26):54.

Reeducação Dinâmica Muscular no Equilíbrio Postural e 

na redução da lombalgia em trabalhadores industriais, A

2010;34(2):192-199.

Re-encantar-se com a arte de cuidar

2009;33(2):133.

9LÅL_qV�ZVIYL�V�J\PKHY�H�WHY[PY�KV�JLUmYPV�KH�OLTVKPmSP-

se: o corpo como mediador da relação entre aquele que 

cuida e aquele que é cuidado

2006;30(1):151-155.

9LÅL_qV�ZVIYL�V�J\PKHY�LT�,UMLYTHNLT!�\TH�]PZqV�KV�

ponto de vista da espiritualidade humana e da atitude 

crística

2009;33(2):205-217.

9LÅL_�LZ�ZVIYL�H�,K\JHsqV�WHYH�H�HKTPUPZ[YHsqV�KH�:H�KL

1987;11(2):78-79

9LÅL_�LZ�ZVIYL�H�L\[HUmZPH

1996;20(3):119-122.

9LÅL_�LZ�ZVIYL�H�PTWVY[oUJPH�KH�TLU[L�UH�YLJ\WLYHsqV�

do paciente em coma

2000;24(4):249-254.

9LÅL_�LZ�ZVIYL�H�PUÅ\vUJPH�KH�LZ[Y\[\YH�ZVJPHS�UV�WYVJLZ-

so da morte-morrer 

2002;26(1):174-177.



188

¤O
EJ
DF

�E
F�
5Ä
UV
MP
�o
�5
JUM
F�
*O
EF

Y

O
 M

u
n

d
o

 d
a

 S
a

ú
d

e
, 

S
ã

o
 P

a
u

lo
 -

 2
0

1
2

;3
6

(1
):

1
4

3
-1

9
6

9LÅL_�LZ�ZVIYL�HZ�JVTWL[vUJPHZ�WYVÄZZPVUHPZ�WHYH�V�WYV-
cesso de trabalho nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família
2010;34(1):92-96.
9LÅL_�LZ�ZVIYL�)PVt[PJH�(TIPLU[HS
2006;30(4):614-618.
9LÅL_�LZ�ZVIYL�,K\JHsqV�LT�,UMLYTHNLT!�vUMHZL�LT�\T�
ensino centrado no cuidado
2009;33(4):488-494.
9LÅL_�LZ�ZVIYL�T�ZPJH��ZH�KL�L�LZWPYP[\HSPKHKL
2007;31(2):290-296.
9LÅL_�LZ�ZVIYL�V�H[LUKPTLU[V�WYVÄZZPVUHS�O\THUPaHKV�
2003;27(2):248-253.
9LÅL_�LZ�ZVIYL�V�LUZPUV�KL�HKTPUPZ[YHsqV�LT�,UMLYTHNLT
1998;22(1):5-10.
9LÅL_�LZ�ZVIYL�V�TLUVY
1987;11(2):96-97.
9LÅL_�LZ�ZVIYL�VZ�¸-\UKHTLU[VZ�KH�)PVt[PJH¹
1998;22(2):104-111.
9LÅL_�LZ�ZVIYL�VZ�YPZJVZ�PUMLJJPVZVZ�KV�SP_V�OVZWP[HSHY
1990;14(2):61-65.
9LÅL_�LZ�ZVIYL�YLZWVUZHIPSPKHKL�ZVJPHS�OVZWP[HSHY��9:/��
2004;28(2):209-215.
9LÅL_VZ�LJVU�TPJVZ�KHZ�PUMLJs�LZ�OVZWP[HSHYLZ
1993;17(1):27-30.
Reformador a serviço dos doentes São Camilo de Léllis, Um
1983;7(1):36-40.
9LNPTLU[V�KH�JVTPZZqV�KL�WYVÄSH_PH�KL�PUMLJsqV�OVZWP[H-
lar do hospital São Camilo
1978;2(7):135-136.
Regional de Saúde de Sobradinho – um relato de caso, A
1986;10(37):22-28.
Regionalização da assistência à saúde: eqüidade e inte-
gralidade na perspectiva de gestores 
2005;29(1):26-34.
 “Regra de ouro” no cerne da ajuda universal aos do-
entes, A
1981;5(19):170-174.
Regulamento do hospital 
1997;21(3):187.
Reinserção social do idoso como meta do Programa de 
Fisioterapia em um hospital-escola do município de São 
Paulo, A
2006;30(1):166-170.
9LPU[LNYHsqV�ZVJPHS�¶�V�KLZHÄV�KL�UVZZVZ�KPHZ
1980;4(13):26-29.
Reinventando para não naufragar
1997;21(2):103-112.
9LSHsqV�KL�HQ\KH!�HNLU[LZ�KL�ZH�KL�_�KVLU[LZ
1992;16(1):41-48.
Relação entre os aspectos das alterações funcionais e seu 
impacto na qualidade de vida das pessoas com sequelas 
de Acidente Vascular Encefálico (AVE)
2010;34(2):165-175.

9LSHsqV�WYVÄZZPVUHS�KVLU[L��(
1981;5(20):232-236.
Relacionamento da Saúde e da doença nos países em de-
senvolvimento, O
1977;1(1):22-26.
Relacionamento humano no trabalho
1986;10(38):119-120.
Relacionamento terapêutico enfermeiro-paciente junto a 
mulheres mastectomizadas
2000;24(4):255-263.
Relações humanas no hospital e atendimento ao doente
1980;4(15):133-149.
Relações públicas no hospital
1988;12(4):177-179.
9LSH[V�KL�L_WLYPvUJPH��<T
1988;12(4):192-194.
9LSH[V�KL�L_WLYPvUJPH�¶�mYLH�KL�HKTPUPZ[YHsqV�HWSPJHKH�n�
Enfermagem na UTI da UNICAMP
1993;17(4):206-208.
Relatório mundial da saúde – 1999 – fazendo a diferença
1999;23(3):191-192.
Relatório mundial da saúde – 2002 – prevenir riscos, pro-
mover vida saudável
2002;26(4):535-538.
Relevância epidemiológica da desnutrição e da obesida-
de em distintas classes sociais: métodos de estudo e apli-
cação à população brasileira
2001;25(2):125-133.
Religiões de nossos doentes
1985;9(36):279-288.
Religiosidade e religiões de nossos doentes
1979;3(9):52-58.
Relíquias do passado e administradores do futuro
1994;18(4):186-188.
Remoção aeromédica
1994;18(2):98-102.
Renovar e inovar para sobreviver e competir
1985;9(34):80-84.
Repercussões materno-fetais da depressão na gravidez: 
uma revisão sistemática
2008;32(4):530-536.
Representações maternas do desenvolvimento infantil: 
¸WYm_PZ¹�L�JVUOLJPTLU[V
1996;20(1):403-412.
Representações sociais, meio ambiente e saúde: por uma 
Educação Ambiental de qualidade
2006;30(4):598-606.
Resíduos sólidos hospitalares – legislação, fontes e desti-
UHsqV�ÄUHS
1988;12(1):20-24.
Resistência induzível à clindamicina entre isolados clíni-

cos de Staphylococcus aureus

2009;33(4):401-405.
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Respeitar o doente é respeitar sua liberdade (editorial)
1981;5(19):131.
Respeito à vida... e à morte no hospital... e fora dele, O 
(editorial)
1990;14(4):147.
Respeito à vida, procriação e igreja
1989;13(2):83-88.
Responsabilidade competente ou competência responsá-
]LS&��LKP[VYPHS�
1991;15(2):51.
Responsabilidade da universidade pública no ensino da 
prevenção do uso prejudicial de drogas, A 
2004;28(1):110-115.
Responsabilidade das ciências – para uma ética especializada
1999;23(5):301-308.
Responsabilidade e “erro” médicos
1998;22(2):112-115.
Responsabilidade ética com a natureza na ótica de Hans Jonas 
2002;26(3):440-451.
Responsabilidades do administrador hospitalar na organi-
zação administrativa do hospital, As
1985;9(35):156-160.
Respostas à Saúde e Meio Ambiente em um novo micro-
município: Bom Sucesso de Itararé 
2003;27(4):519-529.
Respostas psicossociais de um grupo de idosos convívio asilar
1998;22(2):87-90.
Resto Ingesta de Mamadeiras, um controle necessário, O
1982;6(22):68-69.
Retorno do investimento – uma avaliação da empresa 
hospitalar
1979;3(12):243-245.
9L]P[HSPaHsqV�KV�OVZWP[HS�¶�\TH�[HYLMH�WS\YPWYVÄZZPVUHS
1993;17(6):303-309.
Riacho do Ipiranga: um paradigma histórico, cultural e 
ecológico para o Brasil
2006;30(4):607-610.
Risco de danos auditivos induzido por ruído ambiental, 
Z\IZ[oUJPHZ�V[V[}_PJHZ�L�V�UL_V�JH\ZHS��6�
2005;29(2):243-251.
Riscos elétricos e queimaduras em centro cirúrgico
1979;3(12):234-238.
9VSÄUN�JVTV�HNLU[L�WYL]LU[P]V�KL�SLZ�LZ�LT�H[SL[HZ
1998;22(4):202-208.
Rotatividade dos enfermeiros
1992;16(2):74-79.
Roupa: custos e o processamento
1992;16(1):17-19.
Ruído e saúde
1996;20(3):103-105.
Rumos da Educação Continuada na era do conhecimento
2000;24(5):400-405.

Rumos da liberdade em Bioética – uma leitura teológica 

2003;27(3):473-478.

S

Sacramentos na Pastoral da Saúde, Os

1982;6(23):151-156.

:(+;�¶�:LY]PsVZ�H\_PSPHYLZ�KL�KPHNU}Z[PJVZ�L�[LYHWPH

1990;14(1):31-33.

Saída para a crise hospitalar, Uma (editorial)

1992;16(3):99.

Salud como empresa, La

1986;10(37):13-16.

Same convencional, O

1978;2(6):84-86.

Saneamento ambiental 

1979;3(9):39-44.

São Camilo – homem de fé e mestre de caridade

1995;19(6):216-221.

São parecidos estes dois santos patronos dos doentes

1986;10(40):254-256.

:H�KL!�H�KLZTPZ[PÄJHsqV�KH�[LJUVSVNPH�TtKPJH

1977;1(1):16-22.

Saúde: abordagem histórico-cultural

2000;24(6):437-442.

Saúde: cuidar da terra, nosso lar comum (editorial)

1997;21(5):259.

:H�KL�¶�MYH[LYUPKHKL�V\�]PVSvUJPH&�

1983;7(27):128-131.

Saúde: uma abordagem teológica

2000;24(6):443-451.

Saúde: uma afronta à dignidade nacional (editorial)

1992;16(1):3.

Saúde: uma visão nova para o homem brasileiro

1977;1(1):27-33.

Saúde ambiental: contaminação das águas dos estuários 

KVZ�YPVZ�KV�:HS��:LYNPWL�L�7V_PT�

2005;29(2):226-237.

Saúde ambiental: emprego de Poecilia Vivipara e Ar-

[LTPH� :HSPUH� WHYH� KL[LYTPUHY� H� [V_PJPKHKL� HN\KH� WHYH�

água de produção de petróleo caracterizada no Estado 

de Sergipe

2005;29(2):213-225.

Saúde ambiental: microrganismos de solo e o controle de 

Ä[VWH[}NLUVZ�

2005;29(2):252-257.

Saúde ambiental e envelhecimento: conseqüências da in-

teração homem-ambiente 

2002;26(4):479-482.

Saúde ambiental e fonoaudiologia

1997;21(5):285-289.
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Saúde ambiental e trabalho (editorial) 

2003;27(4):491-492.

Saúde, Biodiversidade e Tecnologia Ambiental (editorial)

2008;32(3):265.

:H�KL��)YHZPS��4HZ�X\L�WHxZ�t�LZ[L&��LKP[VYPHS�

1995;19(3):99.

Saúde bucal na estratégia saúde da família: percepções 

KL�WYVÄZZPVUHPZ�L�J\PKHKVYLZ�MHTPSPHYLZ

2010;34(1):65-72.

Saúde comunitária

1988;12(2):102-106.

Saúde comunitária a partir do hospital

1984;8(32):170-174.

Saúde da Família e diferentes interfaces (editorial)

2010;34(1):5.

Saúde da mente e do espírito (editorial)

1997;32(6):323.

Saúde da mulher, A (editorial)

1995;19(10):323.

Saúde da mulher, A (editorial)

1999;23(2):67-68.

Saúde da mulher: indagações sobre a produção do gênero

1999;23(2):113-119.

Saúde da mulher: revendo paradigmas (editorial)

2008;32(4):409.

:H�KL�KV�[YHIHSOHKVY�UV�JVU[L_[V�KHZ�ZtYPLZ�0:6��(

1997;21(5):290-292.

:H�KL�L�HKVSLZJvUJPH!�JVUÅP[VZ��JVUX\PZ[HZ�L�WLYZWLJ[P-

vas (editorial)

1997;21(2):67.

Saúde e Bioética: a arte de acolher e conquistar o bem-

-estar

1996;20(10):368-373.

Saúde e cidadania

2007;31(3):419-425.

:H�KL�L�KLZLU]VS]PTLU[V!�H�L_WLYPvUJPH�KV�)HUJV�4\UKPHS

1987;11(41):4-8.

Saúde e Educação – caminhos para a inclusão social (edi-

torial) 

2002;26(3):359-360.

Saúde e fé cristã: um ensaio ético-teológico

2000;24(6):515-523.

Saúde e igreja

1977;1(2):23-25.

Saúde e igreja: audiovisual

1988;12(1):49-55.

Saúde e juventude

1997;21(2):119-122.

Saúde e Meio Ambiente: a atuação do biólogo na área 

ambiental

1996;20(8):260-262.

:H�KL�L�V�TVKLSV�LJVU�TPJV��(
1981;5(19):164-166.
:H�KL�L�VZ�L_JS\xKVZ��(��LKP[VYPHS�
1995;19(2):67.
:H�KL� L� ZHULHTLU[V!� X\LZ[�LZ� HTIPLU[HPZ� UV� JVU[L_[V�
atual
1997;21(5):293.
Saúde e terra
1986;10(39):190-194.
Saúde e trabalho (editorial)
1998;22(5):259-260.
Saúde é a base para o homem ter uma vida plena, A 
(editorial)
1988;12(3):116.
Saúde, Educação e Administração
1992;16(4):155-157.
Saúde física do trabalhador rural submetido a ruídos e à 
carga térmica: um estudo em operadores de tratores
2008;32(3):275-286.
Saúde gerenciada, Uma (editorial)
1990;14(1):3.
Saúde global (editorial) 
2004;28(1):3-4.
Saúde, hospital e natal (editorial)
1994;18(6):303.
:H�KL�TLU[HS�L�MVUVH\KPVSVNPH!�\TH�L_WLYPvUJPH�PU[LYKPZ-
ciplinar em uma clínica-escola
2008;32(2):243-247.
Saúde mental nos caminhos da Terapia Ocupacional, A
2006;30(1):117-122.
Saúde nas cidades, A (editorial)
1996;20(3):99.
:H�KL� UV� )YHZPS�� (!� WLZHKLSV�� ZVUOV� V\� LZWLYHUsH&�
(editorial)
1999;23(3):131-132.
:H�KL�UV�JVU[L_[V�KV�KLZLU]VS]PTLU[V�ZVJPHS�L�LJVU�-
mico, A
1980;4(14):67-74.
Saúde nos albores do novo milênio – mapeando tendên-
cias, A (editorial)
1996;20(10):322-323.
Saúde Ocupacional na atenção médica primária
1982;6(22):94-96.
Saúde organizacional e saúde mental 
1997;21(6):386.
Saúde para todos – pronunciamento do Dr. Florentino 
Garcia Scarponi
1987;11(41):13-14.
Saúde perfeita, A – crítica de uma nova utopia
1996;20(10):374-376.

Saúde Pública – porque municipalizar

1998;22(3):132-134.
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Saúde, religião e espiritualidade (editorial)

2000;24(6):435-436.

Secularização no mundo da saúde

1985;9(35):205-213.

Segurança hospitalar

1986;10(37):6-12.

Segurança no Serviço de Nutrição e Dietética

1992;16(3):134-135.

Seios cobaias para treinar técnicas de amamentação

1987;11(2):82-87.

Semana da Saúde

1981;5(18):68-70.

Seminário brasileiro de instrumentação cirúrgica, III 

(abertura)

1983;7(28):153-154.

Seminário brasileiro de instrumentação cirúrgica, IV e Con-

gresso paulista de instrumentação cirúrgica, II (abertura)

1985;9(33):31-32.

Seminário brasileiro de instrumentação cirúrgica, V e 

Congresso paulista de instrumentação cirúrgica, III

1986;10(37):32-33.

Senhor mandaria enterrar seu paciente com o coração ba-

[LUKV��6&��JVT\UPJHsqV�

2006;30(3):480-481.

Sentido da vida na terminalidade humana, O

2010;34(4):544-546.

Sentido e valor da velhice (documenta)

1999;23(4):252-253.

Sentimentos dos enfermeiros no processo de avaliação de 

desempenho da equipe de Enfermagem de um hospital 

universitário

1999;23(3):167-174.

:LX�LZ[YHKV�V�0=+/�KVZ�OVZWP[HPZ�ÄSHU[Y}WPJVZ��LKP[VYPHS�

1991;15(1):3.

:LY� KLÄJPLU[L� U\TH� ZVJPLKHKL� LT� KLZLU]VS]PTLU[V�

(editorial)

1989;13(1):3.

Ser ou não ser: esta é a nossa questão 

2003;27(2):301-303.

Seringas, agulhas reusáveis e descartáveis em hospitais

1980;4(14):101-108.

Serviço de compras no hospital

1990;14(2):70-79.

Serviço de limpeza nos hospitais, O

1990;14(1):24-27.

Serviço de Nutrição e Dietética, O

1980;4(14):81-87.

Serviço de Nutrição e Dietética e a qualidade hospitalar

1992;16(6):255-262.

Serviço de Nutrição na administração hospitalar

1991;15(2):74-75.

Serviço de Saúde com qualidade total
1992;16(6):229-231.
Serviços básicos de Saúde – primeira conferência inter-
nacional
1978;2(8):177-181.
:LY]PsVZ�KL�H[LUsqV�n� ZH�KL�TLU[HS!� YLÅL_�LZ� ZVIYL�VZ�
KLZHÄVZ�KH�H[LUsqV�PU[LNYHS�n�ZH�KL�KH�T\SOLY
2008;32(4):511-518.
Serviços de Saúde da igreja numa encruzilhada, Os
1977;1(3):22-24.
Serviços de Saúde e a inclusão da população idosa, Os: 
uma avaliação das prioridades em Saúde 
2005;29(1):63-71.
Sessão de narrativas
2010;34(3):395-403.
SIG e o administrador hospitalar, O
1984;8(32):164-167.
Sigilo médico e o dever de informar, O
1995;19(6):204-207.
:PNUPÄJHsqV�KV�THS�UV�̧ MLU�TLUV¹�KL�;LPSOHYK�KL�*OHYKPU
1987;11(4):194-201.
:PNUPÄJHKV�KH�JVT\UPJHsqV�UV�H[LUKPTLU[V�HV�WHJPLU[L�
LT�<;0��6!�JVTV�V�MVUVH\KP}SVNV�WVKL�HQ\KHY&
2008;32(1):79-84.
:PNUPÄJHKVZ�L�VZ�TV[P]VZ�KL�KHY�n� S\a�LT�*HZH�KL�7HY-
[V��6Z!�HZ�YLWYLZLU[Hs�LZ�ZVJPHPZ�UV�JVU[L_[V�IPVt[PJV�KL�
puérperas de São Paulo, SP
2008;32(4):452-457.
:xUKYVTL�KL�0T\UVKLÄJPvUJPH�(KX\PYPKH��+LZHÄV�WHYH�H�
ciência
1986;10(37):20-21.
Síndrome do pânico
1997;21(6):283-284.
:xUKYVTL�WYt�TLUZ[Y\HS!�PUÅ\vUJPHZ�UH�LX\PWL�KL�LUMLY-
magem de centro cirúrgico
2008;32(4):495-505.
Síntese sobre colifagos como indicadores de poluição fe-
cal, Uma
2003;27(4):559-563.
Sistema AIH, O
1984;8(31):104-111.
Sistema de arquivo médico informatizado
1990;14(4):148-150.
Sistema de controle e auditoria de materiais por centros 
de custos de responsabilidade
1983;7(28):155-157.
Sistema de dispensação de medicamentos por dose 
unitária
1994;18(2):95-97.
Sistema de Informações Gerenciais (SIG) como fator de 
redução de custos – projeto para implantação na área 

hospitalar

1983;7(27):114-118.
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Sistema de informações no hospital
1977;1(3):34-38.
Sistema de multimídia para comunicação surdo-surdo e 
surdo-ouvinte em línguas brasileira e americana de sinais 
via redes de computador
1996;20(3):110-114.
Sistema informatizado de controle de infecção hospitalar
1992;16(6):235-239.
:PZ[LTH�5HJPVUHS�KL�:H�KL�L�VZ�OVZWP[HPZ�ZLT�ÄUZ�S\JYH-
tivos, O
1978;2(7):147-148.
Sistema Único de Saúde – 2010: espaço para uma virada
2010;34(1):8-19.
Sistema Único de Saúde e a qualidade dos serviços pres-
tados à população, O
1994;18(1):29-33.
Sistema Único de Saúde e o giro ético necessário na for-
mação do enfermeiro, O
2010;34(1):86-91.
Sistemas de informação na área da Saúde
1985;9(33):14-19.
Situação da administração de materiais nos hospitais do 
interior e da capital do Estado de São Paulo: análise e 
recomendações
1988;12(3):127-137.
Situação da Saúde no País , A
1982;6(23):141-145.
Situação das lavanderias hospitalares na grande São Paulo
1980;4(13):19-24.
Situação das misericórdias no Brasil
1995;19(9):303-308.
Situação do serviço do prontuário do paciente – resultado 
de pesquisa
1988;12(2):71-80.
Situação dos arquivos na grande São Paulo
1979;3(11):154-160.
Situação, tendências e perspectivas da assistência hospi-
talar no Brasil e nas Américas
1985;9(33):7-13.
Situación, tendencias y perspectivas de la asistencia hos-
pitalaria en America latina
1985;9(36):240-244.
SOBRAMFA 18 anos – sonhos, perseverança e entusias-
mo na Educação Médica
2010;34(3):347-356.
:VIYL�H�)PVt[PJH�VY[VKV_H�KL�,UNLSOHYK[�
2001;25(2):220-229.
Sobre o projeto legislativo tratando dos transplantes 
(editorial)
1983;7(1):2.
:VJPLKHKL�)LULÄJLU[L�:qV�*HTPSV

1977;1(1):26-27.

Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e os de-
ZHÄVZ�KH�SVUNL]PKHKL��(�
2002;26(4):545-547.
Sociedade e Bioética
1993;17(4):224-234.
Sociologia da doença no Brasil
1981;5(18):94-100.
Sofrimento: o caminho para a cura
1983;7(28):179-183.
:VMYPTLU[V� KH� LX\PWL� KL� ZH�KL� UV� JVU[L_[V� OVZWP[HSHY!�
J\PKHUKV�KV�J\PKHKVY�WYVÄZZPVUHS
2010;34(4):420-429.
Sofrimento e morte no destino humano
1979;3(12):270-276.
Sofrimento na América Latina, O
1992;16(2):93-96.
Solidão do aidético, o apelo à solidariedade, Na (entrevista)
1988;12(4):213-216.
Soluções nutritivas alternativas para o cultivo de bromé-
lias ornamentais
2011;35(1):91-97.
Spirituality and meaning in palliative care 
2003;27(1):33-44.
SSP e sua função na estrutura hospitalar, O
1978;2(7):144-146.
St. Thoma’s Hospital
1983;7(26):71-73.
Stress e trabalho
1999;23(2):125-128.
Subsídios para a atuação de biólogos em Educação Am-
biental
1996;20(8):263-270.
Suicídio
1986;10(37):48-50.
:\PJxKPV!�\T�KLZHÄV�WHYH�H�7HZ[VYHS
1985;9(34):137-142.
Supergelados, Os

1979;3(11):178-179.

T

;HSHZZLTPH&
1986;10(37):51-52.
Tecidos nobres – 100% algodão
1981;5(18):78.
Técnica e horizonte ético
1988;12(3):164-168.
;tJUPJHZ�NYmÄJHZ�KL�ZVS\sqV�KL�WYVISLTHZ�WHYH�H�L_JL-
lência na Enfermagem: uma abordagem teórica

1995;19(2):69-74.
Tecnociência da Informação em Saúde (editorial)
2000;24(3):163-164.
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Tecnologia da Informação e Gestão em Saúde
2002;26(2):225-233.
;LJUVSVNPH�KL�0UMVYTHsqV�LT�,UMLYTHNLT!�WY}_PTVZ�WHZZVZ
2000;24(3):200-204.
Tecnologia na Fonoaudiologia e sua repercussão na co-
municação humana, A
2000;24(3):187-199.
Tecnologia, natureza e a hibridização do ser humano: no-
vas questões para a bioética e o biodireito 
2004;28(1):85-94.
Tecnologías adecuadas en salud
1994;18(1):7-14.
Tecnologias computacionais e ambientes virtuais no pro-
cesso terapêutico de reabilitação
2006;30(1):96-106.
Tecnologias para a gestão do conhecimento – grupo ope-
rativo
2000;24(5):361-365.
;LSLWYVJLZZHTLU[V!�H�KLZTPZ[PÄJHsqV�WHYH�H�HKTPUPZ[YH-
ção hospitalar
1981;5(19):138-139.
Temas em Bioética, Medicina e o Judaísmo
2000;24(6):462-470.
Tempo, O
2007;31(2):306-308.
Tempo da espiritualidade, O
2007;31(2):167-173.
Tempo de assistência de enfermagem como indicador de 
gestão de pessoas
2011;35(3):344-349.
Tempo de guarda e conservação de prontuários de pacientes
1994;18(2):82-85.
Tempo de permanência hospitalar e suas repercussões 
sobre o grau de utilização dos leitos nos hospitais pediá-
tricos de Natal
1982;6(22):64-67.
Tempos novos: reavaliando e projetando (editorial)
1999;23(6):363-365.
Tendência da administração de recursos materiais no Rio 
Grande do Sul e a participação do hospital Moinhos de 
Vento no processo, A
1986;10(39):148-150.
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