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Uma árvore bonita 
26 min – 2012 
Produção: Pro Jovem Urbano/UNIRIO/Secretaria Nacional de Juventude 
Direção: Beto Novaes 
 
A história de jovens negros que enfrentam as diversas faces do preconceito: racial, de gênero e 
socioeconômico. Percursos escolares e participação em movimentos, projetos e programas sociais 
mudaram o curso da vida dos jovens protagonistas deste documentário. Apesar de ofensas 

frequentes e constrangimentos, eles acreditam na educação de qualidade e nas artes para vencer 
a intolerância e fortalecer a autoestima das novas gerações. Seus relatos expressam indignação 
frente ao racismo e outras formas de discriminação social que marcam a experiência de uma 
grande parte da juventude brasileira de hoje. 
 

 
A casa do doido Alexandre 
16 min – 2017 
Produção: Anta Audiovisual/VideoSaúde Distribuidora/Canal Saúde 
Direção: Geraldo Cavalcanti 
 
Documentário retrata o preconceito sofrido pelas pessoas que possuem transtornos mentais.  
 



 
Nascer nas prisões  
1 - Gestar, nascer e cuidar 
25 min – 2017 
2 - Impacto social 
30 min – 2017 
 
O sistema prisional brasileiro, sinônimo de superlotações, insalubridade, conflitos e abandono, 
caracteriza-se pela falta de agilidade da justiça, direitos que não são cumpridos e alimenta uma 
crise social e de saúde pública. O documentário "Nascer nas Prisões", vinculado à pesquisa Saúde 
Materno Infantil nas Prisões do Brasil (2016), aborda a dura realidade dessa rotina, conflitos e 
problemas enfrentados pelas mulheres privadas de liberdade em ter um pré-natal de qualidade, 
com doenças evitáveis não adequadamente tratadas, discriminação na hora do parto e 
dificuldades com o cuidado do recém nascido, além do impacto social. A pesquisa entre outros 
desdobramentos, teve como resultados dois documentários realizados pela Fundação Oswaldo 
Cruz com direção de Bia Fioretti.  

 
 
 
 
 
 
 



 
O que nos move 
62 min - 2017 
Produção: VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz 
Direção: Daniela Muzi 
 
Eronides, 33 anos, carioca, luta pelos direitos das pessoas com anemia falciforme. Michely, 29 
anos, paranaense, luta pelos direitos da população negra. Carlivan, 30 anos, maranhense, luta 
pelos diretos das pessoas com deficiência. A cada quatro anos brasileiros e brasileiras de todo o 
país se reúnem para defender o direito à saúde, mas em 2015 a Conferência Nacional de Saúde 
não tratou apenou da saúde da população, tratou também da saúde da democracia. 

 

 
Fronteiras do gênero 
09 min - 2017 
Produção: Fulô Filmes 
Direção: Florence Rodrigues 
 
Esqueça tudo o que aprendeu sobre gênero masculino e feminino, identidade de gênero, 
sexualidade e comportamento. Se há algum tempo nascer com genitália feminina era suficiente 
para definir uma mulher por uma vida inteira, mesma condição aos nascidos em corpos 
masculinos, agora não é mais assim. Há mulheres que se identificam como homens, homens que 
se identificam como mulheres e ainda os que não se identificam com nada ou com tudo. Tem 
quem se submeta à cirurgia de readequação sexual, tem quem não. Tudo isso tem e não tem a ver 
com sexualidade. Entendeu?"  Revista Brasileiros. 
O mini-documentário "Fronteiras do Gênero" tece algumas reflexões sobre esses fluxos de 
identidades cada vez mais presentes nas sociedades contemporâneas, a partir da perspectiva de 
pensadores e pessoas transgênero. 
 
 



 

 
Soldados do Araguaia 
73 min - 2017 
Produção: Bianca Lenti/Maria Carneiro da Cunha 
Direção: Belisário Franca 
 
Entre 1972 e 1975, o Exército Brasileiro enviou milhares de soldados a selva amazônica para 
exterminar a Guerrilha do Araguaia. Quarenta anos mais tarde, os soldados que participaram do 
conflito contam as atrocidades da tortura sofrida: o tratamento dado a guerrilheiros e soldados 
quase não se distingue. 
 

Mostra VideoSaúde 
Espaço Saúde & Letras 

Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva 
26 de julho de 2018 

15h às 16h 

 

 
A História da saúde pública no Brasil - 500 anos na busca de soluções 
17 min – 2015 
Produção: Vibe Filmes  
Direção: Sylvia Jardim 
 
Essa história começa com a chegada dos colonizadores portugueses, quando os problemas 
sanitários ficaram mais graves e começamos a busca de soluções para as questões de saúde dos 
brasileiros. Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, um passeio pela história da saúde 
pública no país, sempre marcada pelas diferenças sociais e pela falta de prioridade nos 
investimentos do governo. Apesar dos muitos avanços e conquistas, continuamos na busca de 
soluções. 
 



 
Febre amarela: conheça os vetores da doença 
09 min – 2018 
Produção: Instituto Oswaldo Cruz 
Direção: Marina Saraiva 

Pesquisadores do IOC explicam quem são os responsáveis pela transmissão da febre amarela e as 
diferenças entre os ciclos silvestre e urbano. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Certificação Orgânica de base agroecológica por meio de Sistema Participativo de Garantia (SPG)  
16 min – 2017 
Produção: Carlos Lacerda/Elaine Elethério 
Direção: Carlos Lacerda 
 
A agroecologia tem propostas concretas e inovadoras para a saúde dos trabalhadores e lida com o 
mote da sustentabilidade nas relações sociais com o meio ambiente. A série documental O 
Caminho de Volta – experiências agroecológicas no Rio de Janeiro tem como primeiro episódio a 
produção “Certificação orgânica de base agroecológica por meio de Sistema Participativo de 
Garantia (SPG)”.  O vídeo aborda as consequências do uso de agrotóxicos na produção agrícola 
para a saúde dos consumidores e dos trabalhadores e apresenta a aplicação deste mecanismo 
aceito pela legislação brasileira para obtenção de certificado orgânico entre produtores 
agroecológicos no município de Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro. 
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Parir é natural 
26 min – 2015 
Produção: Caliban  
Direção: Silvio Tendler 

O documentário apresenta depoimentos de mulheres que viveram a experiência do parto e o 
posicionamento de profissionais de saúde especialistas em parto e nascimento com o intuito de 
ampliar o debate sobre a banalização da cesárea e todas as suas consequências. 

  
Saúde da População LGBT 
13 min – 2015 
Produção: Geraldo Monteiro/Patrícia  Pereira da Silva 
Direção: Geraldo Monteiro/Patrícia  Pereira da Silva 
 
Este documentário, produzido para o curso de especialização em Saúde das Famílias e das 
Comunidades da UNA-SUS UFPE, aborda a importância da assistência integral à saúde da 
população LGBT no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) por diferentes pontos de vista. A 
médica Marialice Araújo fala sobre dificuldade de acesso aos serviços, enquanto Airles Fragoso, 
agente de direitos humanos, e Wellington Pastor, gestor em Recife, relatam lutas pela saúde da 
população LGBT. 
 

 



 
 
Série Campos, Águas e Florestas 
A série de vídeos sobre a saúde das populações dos campos, florestas e águas apresenta as 
diferentes realidades dos territórios, a forma que os profissionais de saúde utilizam para a 
promoção a saúde, prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida das pessoas nessas 
localidades.  A Série foi gravada nas cidades de Manaus e Ceará e apresenta temas sobre DST e 
drogas, doenças crônicas, agravos à saúde, agrotóxico e saúde bucal. A série tem o total de 45 
minutos e foi dividida em episódios. Com produção Coletiva, realização da Fiocruz/MS e direção de 
Sérgio Bloch, foi finalizada no ano de 2017.  
 
1- Atenção Integral à Saúde das Populações dos campos, florestas e águas – DST e drogas – 06 
min 
2- Atenção Integral à Saúde das Populações dos campos, florestas e águas – Saúde Bucal – 09 
min 
3- Atenção Integral à Saúde das Populações dos campos, florestas e águas – Agrotóxicos – 08 
min 
4- Atenção Integral à Saúde das Populações dos campos, florestas e águas – Malária – 08 min 
5- Atenção Integral à Saúde das Populações dos campos, florestas e águas – Lombalgias – 07 min 
6- Atenção Integral à Saúde das Populações dos campos, florestas e águas – Doenças crônicas – 
07 min 
 

 
É isso aí – um debate sobre o Estatuto da Juventude 
26 min – 2015 
Produção: Universidade do Rio de Janeiro/Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade 
Direção: Beto Novaes/Regina Novaes 
 
O filme traz jovens negras comentando sobre a importância do Estatuto na vida de cada uma delas 
e também alertam para a necessidade de políticas públicas efetivas, que se fazem ausentes na 
maior parte do tempo. Entre as protagonistas estão Amanda, ativista e moradora de ocupação 
urbana. Áurea, fundadora do Fórum das Juventudes de Belo Horizonte e Maria, moradora de 
quilombo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

É rio ou valão? 
26 min – 2017 
Produção: VideoSaúde Distribuidora/Icict/Fiocruz 
Direção: Ernesto Gomes Imbriosi/Paulo Lara/Tiago Carvalho 
 
Vídeo didático que aborda temas e problemas urgentes relativos aos usos da água, aos cuidados 
com nascentes, rios e vegetação para a vida humana e sobre o desenvolvimento de tecnologias 
sociais em relação ao ambiente. A microbacia hidrográfica do Canal do Cunha, na Zona Norte do 
Rio de Janeiro, é o cenário dessa história de transformações. Realizado com jovens estudantes de 
escolas públicas do Rio de Janeiro, em parceria a ONG Verdejar Socioambiental e a Fundação 
Oswaldo Cruz. 
 

 

 
Amigas do peito 
20 min – 2016 
Produção: Roberto Abib/Marcelo Queiroz 
Direção: Roberto Abib 
 
Há 10 anos uma equipe multiprofissional do Hospital Cardoso Fontes e pacientes mastectomizadas 
criaram um grupo de apoio de caráter afetivo e educativo. O filme conta a história dessas 
mulheres que, a partir do tratamento do câncer de mama, formaram uma rede de sustentação 
emocional e reconstruíram suas vidas.  
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REY, ciência em defesa da vida 
47 min - 2018 
Produção: Instituto Oswaldo Cruz 
Direção: Marina Saraiva/Wagner de Oliveira 
 
Ele foi para a Amazônia como médico. Levou jovens para conhecer a realidade do país. Foi 
proibido de ensinar e pesquisar pelo regime militar. Combateu as doenças da pobreza em diversos 
países. Orientou e formou dezenas de alunos. Escreveu livros. 'Rey, ciência em defesa da vida' é 
um documentário sobre o legado de um brasileiro. 
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Zika 
30 min – 2016 
Produção: Luciana Brito/Sinara Gumieri 
Direção: Débora Diniz 



 
O documentário “Zika” apresenta relatos de mulheres sobre transmissão do vírus para gestantes e 
da relação com a microcefalia. Gestantes que contraíram a doença, mães de bebês diagnosticados 
com microcefalia e profissionais de saúde participaram desse filme com suas histórias e 
depoimentos 
 

 
Consultório na rua - A rua não é um mundo fora do nosso mundo 
23 min – 2013 
Produção: Departamento de Atenção Básica/SAS/MS 
Direção: Marcos Botelho Piovesan 

Solitários, famílias, desempregados, pessoas com transtornos mentais, dependentes químicos ou, 
simplesmente, pessoas que optaram viver nas ruas. Alguns sonham em sair delas, outros já se 
conformaram e, em muitos casos, perderam a esperança de obter qualquer tipo de ajuda e 
assistência. É nesse cenário de vulnerabilidade, redução de danos e carência de cuidado que as 
mais de 80 equipes de Consultórios na Rua atuam para alcançar essa população. 

 
Cartografia de Direitos Humanos  
26 min – 2018 
Produção: Imagina Coletiva 
Direção: Tiago Pereira 
 
O filme “Cartografia de Direitos Humanos”, por meio de depoimentos e imagens cedidas por 
cientistas políticos, sociólogos, jornalistas, militantes sociais e ativistas, conta parte da história de 
conquista dos direitos humanos em São Paulo, mostrando que são resultados de muita luta, 
manifestações e intervenções populares, e não meras benesses do Estado. 

 

 

 



 
Saúde em trânsito 
26 min – 2016 
Produção: VideoSaúde Distribuidora 
Direção: Eduardo Thielen 
 
A violência no trânsito é um problema de saúde pública no Brasil com altos índices de mortalidade 
e morbidade. O filme traz depoimentos de usuários e profissionais que discutem o tema e 
destacam a necessidade de medidas preventivas integradas. 
 

 
Herança Social 
20 min – 2016 
Produção: Jafas Filmes/Clube Soda 
Direção: Christian Jafas 
 
Uma doença antiga, estudada e negligenciada. O Rio de Janeiro é uma das capitais com mais casos 
de tuberculose. Mas por que para algumas pessoas a tuberculose é hereditária? Hereditária é a 
situação social. Os lugares mais pobres dos lugares mais ricos reúnem condições precárias de vida 
que propagam uma doença que não deveria mais existir. Ontem ou hoje a alvorada lá no morro 
nem sempre foi uma beleza. O documentário revela que há décadas partilhamos a mesma herança 
social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Esporotricose 
24 min – 2016 
Produção: VideoSaúde Distribuidora 
Direção: Eduardo Thielen 
 
A esporotricose é a micose subcutânea mais comum no Brasil e na América Latina. Depoimentos 
de pesquisadores, médicos, pacientes e veterinários esclarecem a transmissão, os sintomas, o 
diagnóstico, o tratamento e a epidemiologia da doença. É relatada a epidemia que acontece no 
Rio de Janeiro, a maior já registrada em toda a história desta zoonose. 

 

 
Dedo na Ferida 
90 min – 2017 
Produção: Caliban Produções Cinematográficas 
Direção: Silvio Tendler 
 
Abordando o sistema financeiro e suas contradições, o documentário faz um questionamento a 
respeito do discurso das autoridades financeiras de que não podemos gastar mais do que 
arrecadamos. Através de diversas entrevistas, é composto um panorama de como o capital pode 
influenciar a política, os governos e a vida cotidiana de qualquer pessoa. 
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Atenção primária em saúde 
22 min – 2016 
Produção: Rede de Investigação em Sistema e Serviço de Saúde no Cone Sul 
Direção: Mili Burztyn 
 
Equipes de profissionais de saúde do Paraguai, Argentina e Uruguai, que participaram do Estudo 
Multicêntrico em Atenção Primária em Saúde, contam sobre experiências que deram certo. O 
filme trata de saúde pública e ressalta a importância de políticas que promovam e aproximem uma 
comunidade dos serviços que lhe são oferecidos. 
 

 
Xique-Xique 
20 min – 2016 
Produção: Canal Saúde/VideoSaúde Distribuidora da Fiocruz 
Direção: Tiago Carvalho 
 
Com o tema mulheres e agroecologia, o filme apresenta a rede Xique-Xique, que consiste na 
comercialização solidária de produtos agroecológicos e é formada pela 
força do trabalho feminino. Elas falam sobre a luta para gerar renda para suas famílias e 
conquistar espaço e respeito no trabalho no campo, em meio à violência e ao preconceito.  
 



 
Higienização das mãos 
12 min - 2014 
Produção: VideoSaúde Distribuidora 
Direção: Breno Kupperman 

Higienização das mãos trata da importância da assepsia das mãos. As mãos podem carregar micro-
organismos que causam infecções hospitalares e, assim, alguns cuidados precisam ser redobrados 
nas instituições de saúde.  

 
Gestação segura, criança saudável 
08 min - 2016 
Produção: Secretaria de Vigilância em Saúde/MS 
Direção: Lourivaldo Ponti Pontedura 

Gestação segura, criança saudável foi gravado em Manaus e Sergipe com o relato de várias mães 
sobre a importância do pré-natal nas unidades básicas de saúde. O foco é a prevenção da 
transmissão vertical da sífilis. O vídeo destaca também a participação do parceiro na testagem, 
diagnóstico e tratamento durante o a gestação. 

 

 

 



 
Uma árvore bonita 
26 min – 2012 
Produção: Pro Jovem Urbano/UNIRIO/Secretaria Nacional de Juventude 
Direção: Beto Novaes 
 
A história de jovens negros que enfrentam as diversas faces do preconceito: racial, de gênero e 
socioeconômico. Percursos escolares e participação em movimentos, projetos e programas sociais 
mudaram o curso da vida dos jovens protagonistas deste documentário. Apesar de ofensas 

frequentes e constrangimentos, eles acreditam na educação de qualidade e nas artes para vencer 
a intolerância e fortalecer a autoestima das novas gerações. Seus relatos expressam indignação 
frente ao racismo e outras formas de discriminação social que marcam a experiência de uma 
grande parte da juventude brasileira de hoje. 
 

 
A casa do doido Alexandre 
16 min – 2017 
Produção: Anta Audiovisual/VideoSaúde Distribuidora/Canal Saúde 
Direção: Geraldo Cavalcanti 
 
Documentário retrata o preconceito sofrido pelas pessoas que possuem transtornos mentais.  
 

 

 

 

 

 

 



 
Saúde da População LGBT 
13 min – 2015 
Produção: Geraldo Monteiro/Patrícia  Pereira da Silva 
Direção: Geraldo Monteiro/Patrícia  Pereira da Silva 
 
Este documentário, produzido para o curso de especialização em Saúde das Famílias e das 
Comunidades da UNA-SUS UFPE, aborda a importância da assistência integral à saúde da 
população LGBT no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) por diferentes pontos de vista. A 
médica Marialice Araújo fala sobre dificuldade de acesso aos serviços, enquanto Airles Fragoso, 
agente de direitos humanos, e Wellington Pastor, gestor em Recife, relatam lutas pela saúde da 
população LGBT. 
 

 
Série Campos, Florestas e águas 
A série de vídeos sobre a saúde das populações dos campos, florestas e águas apresenta as 
diferentes realidades dos territórios, a forma que os profissionais de saúde utilizam para a 
promoção a saúde, prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida das pessoas nessas 
localidades.  A Série foi gravada nas cidades de Manaus e Ceará e apresenta temas sobre DST e 
drogas, doenças crônicas, agravos à saúde, agrotóxico e saúde bucal. A série tem o total de 45 
minutos e foi dividida em episódios. Com produção Coletiva, realização da Fiocruz/MS e direção de 
Sérgio Bloch, foi finalizada no ano de 2017.  
 
1- Atenção Integral à Saúde das Populações dos campos, florestas e águas – DST e drogas – 06 
min 
2- Atenção Integral à Saúde das Populações dos campos, florestas e águas – Saúde Bucal – 09 
min 
3- Atenção Integral à Saúde das Populações dos campos, florestas e águas – Agrotóxicos – 08 
min 
4- Atenção Integral à Saúde das Populações dos campos, florestas e águas – Malária – 08 min 
5- Atenção Integral à Saúde das Populações dos campos, florestas e águas – Lombalgias – 07 min 
6- Atenção Integral à Saúde das Populações dos campos, florestas e águas – Doenças crônicas – 
07 min 
 



 
Soldados do Araguaia 
73 min - 2017 
Produção: Bianca Lenti/Maria Carneiro da Cunha 
Direção: Belisário Franca 
 
Entre 1972 e 1975, o Exército Brasileiro enviou milhares de soldados a selva amazônica para 
exterminar a Guerrilha do Araguaia. Quarenta anos mais tarde, os soldados que participaram do 
conflito contam as atrocidades da tortura sofrida: o tratamento dado a guerrilheiros e soldados 
quase não se distingue. 
 
 

 

 

 

 

 


