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Adolescendo

Direção: Pedro Carvana 
Duração: 54 minutos 
Ano: 2008
Sem legendas

Quatro amigos – Luís, Nando, Márcia e Carol – saem em viagem. 
Luís está super afim de Márcia. Ele é diabético. Márcia corresponde. 
Os dois ficam juntos e tomam o maior susto. Carol quer esquecer o 
ex-namorado. Ela se acha gorda, vive infeliz e passa a tomar laxantes 
para emagrecer à força. Nando e os outros percebem. Todos se unem 
para tentar ajudar-se mutuamente nesse período difícil da vida. Eles 
estão ‘adolescendo’.
Preço: R$ 10,00

Alzheimer: mudAnçAs nA comunicAção e no  
comportAmento

Direção: Thereza Jessouroun
Duração: 26 minutos
Ano: 2011 
Legendas: inglês e espanhol

A doença de Alzheimer é uma patologia neurológica degenerativa, 
progressiva e irreversível que atinge toda a família, pois muda signifi-
cativamente o cotidiano familiar e traz forte repercussão emocional, 
principalmente para aqueles que assumem a função de cuidador. 
Com o objetivo de tentar esclarecer algumas das incertezas que cer-
cam os familiares durante a evolução da doença, este documentário 
apresenta informações básicas sobre mudanças na comunicação e no 
comportamento, que são os fatores de maior impacto e desestrutu-
ração na família.
Preço: R$ 10,00

Fiocruz Vídeo

Iniciativa conjunta da VideoSaúde Distribuidora (Icict/Fiocruz) com a Editora  
Fiocruz, o selo Fiocruz Vídeo foi criado para popularizar e democratizar o  
conhecimento sobre temas de interesse em saúde pública. Abaixo, informações 
sobre os DVDs que levam a marca Fiocruz Vídeo. As fichas técnicas completas e 
trechos dos vídeos podem ser encontrados no site www.fiocruz.br/fiocruzvideo. 
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AnimA sAúde

O DVD contém três animações:

1- rAttus rAttus

Direção: Zé Brandão 
Duração: 16 minutos 
Ano: 2009 
Sem legendas

Rio de Janeiro, 1094. Oswaldo Cruz promove intenso combate 
à peste bubônica. Heitor, um pequeno imigrante, descobre uma 
maneira inusitada de ganhar dinheiro – caçar ratos.

2- meu corpo, meu mundo

Direção: Érica Valle 
Duração: 16 minutos 
Ano: 2009 
Sem legendas

O Professor Lecré, com a ajuda da Família Tal, mostra como toda 
a vida na Terra está interligada e como simples atitudes cotidianas 
podem melhorar o meio ambiente  e a nossa saúde.

3- A pelejA dos Guerreiros sá & úde contrA os 
monstros dó & ençA no pAís dos tropic & Ais 
Direção: Wilson Freire 
Duração: 15 minutos 
Ano: 2009 
Sem legendas

Um cordel sobre o embate entre guerreiros que lutam em defesa 
da vida e monstros que disseminam enfermidades.

Preço: R$ 10,00

BAniwA: umA históriA de plAntAs e curAs

Direção: Stella Oswaldo Cruz Penido
Duração: 53 minutos
Ano: 2005 
Legendas: inglês

As práticas tradicionais de cura estão no cerne da cultura Baniwa, 
povo indígena do Alto Rio Negro (AM). São os saberes míticos dos 
Baniwa que orientam suas concepções de saúde e doença e que dire-
cionam as ações de cura dos conhecedores de plantas, dos pajés e dos 
benzedores. Qual é o espaço de reconhecimento destes saberes hoje? 
O documentário busca o sentido de permanência dessas práticas no 
atual contexto do contato.
Preço: R$ 10,00 
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chAGAs: umA doençA escondidA

Direção: Ricardo Preve 
Duração: 85 minutos 
Ano: 2005 
Legendas: português

Mostra o que é a doença de Chagas, contando um pouco da história 
de sua descoberta e evolução. Apresenta as formas de contaminação, 
especificamente pelo inseto conhecido por barbeiro. Discorre sobre 
seus sintomas e a forma de tratamento, bem como as ações de saúde 
que visam prevenir e mesmo erradicar a doença. Em espanhol.  

VÍDEO INDISPONÍVEL. 

cinemAtóGrAfo BrAsileiro em dresden

Direção: Eduardo Thielen e Stella Oswaldo Cruz Penido
Duração: 21 minutos
Ano: 2011 
Legendas: inglês e alemão

Com imagens de época e entrevistas com pesquisadores de história 
da saúde e do cinema, o documentário resgata dois filmes exibidos 
em 1911 no pavilhão brasileiro da Exposição Internacional de 
Higiene em Dresden (Alemanha). Tematizando o combate à febre 
amarela no Rio de Janeiro e a recém descoberta doença de Chegas 
em Lassance (MG), são os primeiros filmes científicos brasileiros  
conhecidos, marcando o pioneirismo do Brasil e do Instituto 
Oswaldo Cruz na utilização de imagens em movimentos na comu-
nicação e informação em saúde.

Preço: R$ 10,00

ehcimAkî kirwAñhe: um deBAte nA sAúde indíGenA

Direção: Giuliano Jorge, Marcus Leopoldino, Paula Saules, Pedro Perazzo e 
Tunico Amâncio 
Duração: 27 minutos 
Ano: 2008 
Sem legendas

Traz para a tela a discussão sobre a estruturação e o funcionamento 
da rede de saúde indígena no oeste no Pará, na Região do Mapuera. 
Participam do documentário diferentes interlocutores, agentes indí-
genas de saúde, profissionais da Casa de Apoio à Saúde Indígena, 
sanitaristas e outros profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS).  
A partir do olhar proposto pela Política Nacional de Humanização 
da Assitência em Saúde, apresenta reflexões e diálogos sobre o uso da 
medicina tradicional, a produção da demanda pelo serviço de saúde 
indígena e a relação com a diferença.
Preço: R$ 10,00
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fim do silêncio

Direção: Thereza Jessouroun 
Duração: 52 minutos 
Ano: 2008 
Sem legendas

O aborto inseguro é, nos tempos atuais, um dos graves problemas 
para a saúde pública no nosso país, levando milhares de mulheres 
a vivenciarem situações de risco, ao sofrimento de sequelas físicas e 
psicológicas e à morte. O documentário traz, pela primeira vez, o depoi-
mento dramático de algumas dessas mulheres, que falam abertamente, 
sem esconder rosto nem identidade, como e por que fizeram aborto.
Preço: R$ 10,00

linhA de corte 
Direção: Beto Novaes 
Duração: 52 minutos 
Ano: 2008 
Legendas: inglês e espanhol 

Quais são os limites do corpo humano? Correr 15 km em 52 minutos 
e 12 segundos? Cortar 52 toneladas de cana por dia? Essas marcas 
foram alcançadas por dois cortadores de cana que tinham em comum 
o árduo trabalho no campo. Com esse tempo, Maria Zeferina Baldaia 
conquistou o primeiro lugar na São Silvestre em 2001. Valdecir da 
Silva Reis conquistou um salário um pouco maior, muitas dores e uma 
morte prematura. O documentário Linha de corte mostra o impacto 
do sistema de pagamento por produção na saúde do trabalhador rural,         
desnudando a precariedade do trabalho no interior dos canaviais 
das modernas usinas paulistas, cenário de pouca visibilidade social.
Preço: R$ 10,00

nAscer no BrAsil

O DVD contém dois vídeos:

1- pArto, dA ViolênciA oBstétricA às BoAs práticAs 
Direção: Bia Fioretti 
Duração: 20 minutos 
Ano: 2014 
Legendas: português, inglês e espanhol

No Brasil, a chance de dar à luz sem intervenções durante o tra-
balho de parto é remota. Apenas 5% das mulheres tiveram essa 
experiência, segundo a pesquisa Nascer no Brasil, coordenada 
pela Fiocruz. Muitos procedimentos passaram a ser usados de 
forma rotineira causando mais traumas do que benefícios. O 
vídeo de Bia Fioretti, coproduzido pela VideoSaúde Distribuidora 
da Fiocruz, aborda a realidade de nascer no Brasil e para qual 
direção caminhamos.
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2- cesáreA, mitos e riscos  
Direção: Bia Fioretti 
Duração: 17 minutos 
Ano: 2014
Legendas: português, inglês e espanhol     

Um país com 56% de taxa de cesárea, sendo 88% nos hospitais 
privados. O que as mulheres brasileiras acham disso, será que 
elas sabem dos riscos? 

Preço: R$ 10,00

nuVens de Veneno  
Direção: Beto Novaes 
Duração: 23 minutos 
Ano: 2013
Legendas: inglês e espanhol     

A nuvem se espraia pelas plantações. Em vez de molhar, seca. Ela não 
traz a chuva, traz o veneno. O Brasil é um dos maiores produtores 
mundiais de soja, algodão, milho e também um dos maiores consumi-
dores de fertilizantes químicos e agrotóxicos. Nuvens de veneno expõe 
as preocupações com as consequências do uso desses agroquímicos no 
ambiente, especialmente, na saúde do trabalhador. Um documentário 
revelador que faz refletir sobre a forma que crescemos e sobre o tipo 
de desenvolvimento que queremos.
Preço: R$ 10,00 
 

os melhores Anos de nossAs VidAs

Direção: Andrea Pasquini 
Duração: 65 minutos 
Ano: 2003 
Sem legendas

Histórias de preconceito, abandono e superação contadas pelos 
moradores de Santo Ângelo, uma cidade erguida para o tratamento 
de hansenianos. O testemunho humano revela as marcas do tempo 
em que a internação era compulsória. Condenados ao isolamento, 
encontraram no amor e na revolução, na música e no cinema as 
principais armas para enfrentar seus dramas pessoais. 
VÍDEO NÃO DISPONÍVEL PARA COMERCIALIZAÇÃO.  
CÓPIAS NA VIDEOSAÚDE DISTRIBUIDORA.
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oswAldo cruz nA AmAzôniA / A reVoltA dA VAcinA 
O DVD contém dois episódios:

1- oswAdo cruz nA AmAzôniA

Direção: Eduardo Vilela Thielen e Stella Oswaldo Cruz Penido 
Duração: 55 minutos 
Ano: 2002 
Legendas: inglês

No início do século XX, após a implantação das campanhas sani-
tárias no Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz partiu para a Amazônia, 
em viagem de inspeção sanitária aos portos do Brasil. Em 1910, 
realizou campanha contra a febre amarela em Belém e, em visita 
às obras de construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, 
estabeleceu um plano de combate à malária na região. Quase um 
século depois, utilizando filmes, fotografias, caricaturas, cartas e 
relatórios do cientista, uma equipe de pesquisadores da Casa de 
Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz) refez seu percurso e gerou este 
documentário, que resgata a memória e atualiza as principais 
questões de saúde por ele levantadas. 

2- A reVoltA dA VAcinA

Direção: Eduardo Vilela Thielen 
Duração: 23 minutos 
Ano: 1994 
Legendas: inglês

Com esquetes teatrais e depoimentos de médicos, pesquisadores e 
historiadores, o documentário apresenta a história da varíola, da 
vacina e da revolta popular de 1904, ocorrida no Rio de Janeiro, 
abordando as questões sociais, políticas e culturais que envolveram 
a campanha de vacinação do governo de Rodrigues Alves, em 
plena República Velha. 

ESGOTADO
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pArAcoco: endemiA BrAsileirA 
Direção: Eduardo Thielen 
Duração: 24 minutos 
Ano: 2013
Legendas: inglês e espanhol

Paracoccidioidomicose, já ouviu falar? A paracoco, como é mais conhe-
cida, está entre as dez doenças crônicas que mais causam mortes no 
país. No Brasil, ocorrem 80% dos casos da doença, que se restringe à 
América Latina. Trata-se de uma micose brasileira que ataca qualquer 
órgão ou sistema do organismo e prejudica, principalmente, a saúde 
do trabalhador rural. O documentário Paracoco – endemia brasileira 
percorre quatro estados brasileiros, ouvindo pessoas que contraíram 
a doença e profissionais de saúde, para retratar sintomas, formas de 
contágio e pesquisas, destacando a importância do diagnóstico no 
tratamento dos pacientes.
Preço: R$ 10,00 

ruínAs dA loucurA

Direção: Karine Emerich e Mirela Kruel
Duração: 26 minutos 
Ano: 2008 
Legendas: inglês e espanhol

Histórias de vida que se cruzam e a possibilidade de viver diferente 
num lar – o Serviço Residencial Terapêutico Morada Viamão, criado 
em 2005 para abrigar ex-pacientes do Hospital Psiquiátrico São Pedro. 
Preço: R$ 10,00

Códigos QR gerados a partir do site http://br.qr-code-generator.com/.  
Utilize-os para acessar os trailers dos vídeos.


