
Id: 44272 
Autor: Arruda, Luiz Mauricio de Abreu; Maciel, Laurinda Rosa. 
Título: Políticas de combate à lepra e instituições de isolamento no Rio de Janeiro 

Resumo(s): Expõe as políticas públicas de combate à lepra na cidade do Rio de Janeiro e no 
antigo estado fluminense, além de historicizar brevemente as instituições criadas 
para cuidar e isolar os afetados pela doenças: Hospital Frei Antonio, Colônia de 
Curupaiti e Leprosário do Iguá. 

Nota Interna: Produção COC 
Descritores: Hanseníase/prevenção & controle 

Prevenção de Doenças Transmissíveis 
Isolamento de Pacientes 
Políticas Públicas 
Hospitais Especializados 

Localização: BR1273.1; 616.998, H673h 
 

 
 

Id: 43955 
Autor: Nascimento, Dilene Raimundo do; Risi Junior, João Baptista. 
Título: Primórdios da poliomielite no Brasil, 1900-1950 
Fonte: In: Risi Junior, João Baptista. Poliomielite no Brasil: do reconhecimento da doença 

ao fim da transmissão. Rio de Janeiro, Fiocruz, 2019. p.47-80, btab. 
Resumo(s): Apresenta os primeiros registros da doença no país, o contexto político-

institucional do período, os problemas de saúde prevalente, a contribuição 
internacional, a evolução da poliomielite e iniciativas associadas. Mostra as 
primeiras ocorrências conhecidas, a poliomielite na notificação das doenças 
transmissíveis, iniciativas assistenciais e preventivas 

Nota Interna: Produção COC 
Descritores: Poliomielite 

Epidemias 
Cooperação Internacional 
História do Século 20 

Localização: BR1273.1; 614.549, R595p 
 

 
 

Id: 43648 
Autor: Toledo, Eliza Teixeira de. 
Título: A circulação e aplicação da psicocirurgia no Hospital Psiquiátrico do Juquery 
Fonte: Rio de Janeiro; s.n; 2019. 296 p. 

Trabalho Acadêmico: Apresentada a Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz para 
obtenção do grau de Doutor. 

Resumo(s): Esta tese discute historicamente o uso da psicocirurgia em um dos maiores 
hospitais da América Latina entre os anos 1930 e 1950: o Hospital 
Psiquiátrico do Juquery, situado no estado de São Paulo, onde ocorriam 
cerca de um terço das internações psiquiátricas do Brasil naquele período. 
Foi naquela instituição que a terapêutica psiquiátrica, uma das mais 
controversas do século XX, encontrou seu primeiro espaço de aplicação 
após as tentativas cirúrgicas começadas em Portugal, em 1936. Na dianteira 
da recepção da psicocirurgia em nível internacional, o Juquery apresentou 
um intenso investimento na utilização da terapêutica, o que foi possível 
graças a especificidades da população internada, à estrutura e aos 
profissionais da instituição asilar, à organização sociopolítica do contexto e 



aos princípios científicos orientadores da prática psiquiátrica. 
Concomitantemente, os registros médicos indicam que questões de gênero 
permearam a racionalidade terapêutica que organizou a utilização da 
psicocirurgia no Juquery, refletidas em níveis de tolerância distintos para 
comportamentos disruptivos de homens e mulheres que puderam ser 
analisadas nas indicações e resultados das intervenções cirúrgicas. As 
fontes primárias nos permitiram, ainda, ter acesso ao impacto de novas 
demandas de ética médica e direitos humanos sobre o uso da terapêutica 
em nível local, refletindo no seu decrescimento pouco antes da inserção do 
uso de psicotrópicos na instituição 

Descritores: Psicocirurgia 
Hospitais Psiquátricos 
Análise de Gênero na Saúde 
História do Século XX 
Brasil 

Localização: BR1273.1; T617.481, T649c 
Orientador: Facchinetti, Cristiana 

 

 
 

Id: 43118 
Autor: Silva, Adrianne Oliveira de Andrade da. 
Título: Protagonistas ou coadjuvantes?: a indexação de filmes na perspectiva dos 

alunos de pós-graduação em Ciência da Informação. 
Fonte: Niterói, RJ; s.n; 2019. 106 p. 

Trabalho Acadêmico: Apresentada a Universidade Federal Fluminense para obtenção do grau de 
Mestre. 

Resumo(s): Aborda a indexação de filmes e busca ampliar as discussões dessa temática 
na área de Ciência da Informação, abrangendo três eixos temáticos para 
desenvolver a problemática da pesquisa: indexação (incluindo os estudos 
dos aspectos cognitivos), indexação de filmes e tagueamento social. O uso 
das questões de tagueamento justifica-se pelo fato de o estudo empírico 
não ocorrer nos limites de um serviço de informação. Possui como objetivo 
identificar quais princípios de indexação convencionados na literatura da 
área são utilizados pelos profissionais da informação na indexação de 
filmes, a partir de pesquisa empírica realizada pela aplicação de 
questionário online composto por três curtas e um conjunto de perguntas 
que foi enviado a profissionais da informação, estudantes de pós-
graduação. Conclui com a possibilidade dos estudos sobre tagueamento 
colaborarem também nas atividades de indexação profissional, 
principalmente no que tange às questões sobre a representação de assunto 
contendo conceitos relacionados à emoção. Na análise das palavras-chave 
chegou-se a constatação que os profissionais não utilizam a especificidade, 
a relevância e a consistência, e optam por serem exaustivos na maioria dos 
casos, e indexam em nível mais geral os assuntos secundários dos filmes, 
relacionados ao conteúdo. 

Descritores: Resumos e Indexação como Assunto 
Cinema como Assunto 

Localização: BR1273.1; T025.4, S586p 
Orientador: Cordeiro, Rosa Inês de Novais 

 

 

Id 000239325 

Autor  Cueto, Marcos. 

Título The World Health Organization : a history / Marcos Cueto, Theodore 



M. Brown, Elizabeth Fee. 

Fonte 
Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2019. 373 
p. : il., fots., retrs.; 23 cm. (Global health histories) 

Resumo(s) 

  De acordo com sua Constituição, a missão da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) era nada menos que a 'conquista por todos os povos 
do mais alto nível possível de saúde', sem distinção de raça, religião, 
crença política, status econômico ou condição social. Mas com que 
consistência e quão bem a OMS perseguiu essa missão desde 1946? 
Essa nova história abrangente e envolvente explora essas questões, 
examinando suas origens e antecedentes institucionais, além de 
considerar seus papéis contemporâneos e futuros. Ele examina como 
a OMS foi moldada pelos ambientes particulares do período pós-
guerra e da Guerra Fria, a influência relativa dos EUA e outras 
abordagens à saúde e seu lugar ao lado de organismos internacionais 
às vezes concorrentes, como o UNICEF, o Banco Mundial e a 
Fundação Gates. Os autores reavaliam o relativo sucesso e fracasso 
das campanhas críticas da OMS, desde os primeiros programas de 
erradicação da malária e da varíola até as lutas com o Ebola hoje. 

Descritores ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. 

 
 Políticas Públicas de Saúde -- História 

 
Brown, Theodore M. 

 
Fee, Elizabeth 

 

 

Id 000239395 

Título 
Tempos Críticos : trajetórias e perspectivas da Atenção Primária à 
Saúde / Organização Carlos Henrique Assunção Paiva... [et al.] 

Fonte Rio de Janeiro : FAPERJ, 2019. 116 p.; 26 cm. 

Resumo(s) 

  Tempos Críticos – trajetórias e perspectivas da Atenção Primária à 
Saúde no Estado do Rio de Janeiro reúne relatos de alguns dos 
personagens centrais na construção de ideias, políticas e programas 
no campo da APS no Estado do Rio de Janeiro. O livro é fruto de uma 
parceria entre o Programa de Pós-graduação em Saúde da Família 
(Unesa), o Observatório História e Saúde (COC/Fiocruz) e a 
Faculdade de Enfermagem da UERJ. A obra é parte das atividades 
programadas pelo 'Seminário Testemunho História da Atenção 
Primária no Estado do Rio de Janeiro', realizado nas dependências da 
Universidade Estácio de Sá em março de 2019. A obra organiza os 
debates e depoimentos do seminário em três eixos temáticos: 1) 
experiências embrionárias em Atenção Primária; 2) a era do Programa 
Saúde da Família/Estratégia Saúde da Família; e 3) Perspectivas para 
a Atenção Primária. O livro representa uma contribuição para a 
memória e para uma compreensão da trajetória das políticas de 
saúde, com foco na APS, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

Descritores  BRASIL 

 
 Atenção Primária à Saúde 

 
 Estratégia Saúde da Família 

 
 História do Século XX 

 


