CATÁLOGO
DE
VÍDEOS

junho 2016

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA
8h30min às 18h

Endereço: Rua Nelson Duarte Brochado, 9
Partenon - Porto Alegre - RS
Fone: (51) 3901-1498 ou (51) 3901-1505
E-mail: ceids@saude.rs.gov.br

NORMAS PARA EMPRÉSTIMOS DE DVD
1. O atendimento para o empréstimo de DVD só poderá ser concretizado após
o cadastramento do usuário na Biblioteca. É imprescindível a apresentação dos
seguintes documentos:
•

Apresentar Convênio e /ou Ofício ou Declaração Institucional a qual esteja
vínculado;

•

Carteira de Identidade;

•

CPF;

•

Conta de telefone móvel, fixo e comercial;

•

Funcionários da SES/RS apresentar contracheque.

2. Os usuários poderão retirar até 3 (três) DVD por vez. O prazo para
será de 7 dias. Não há renovação de DVD.

devolução

3. Reservas por telefone podem ser feitas com antecedência de 24h
da data a ser retirado o DVD.
4. Em caso de perda ou dano, será exigida a reposição de material
correspondente.
5. Funcionários da Saúde do Interior do Estado poderão solicitar empréstimos e
devoluções, via malote.
6. O usuário que estiver em débito só poderá retirar outro material depois da
devolução dos devidos à Biblioteca.
7. Quando o material for entregue fora do prazo estipulado, o usuário ficará sem
poder retirar novo material no mesmo número de dias de atraso. Se houver
repetição de não entrega no prazo, será suspenso seu cadastro. Durante o prazo
estipulado para empréstimo, o material permanece sob inteira responsabilidade
da pessoa que o retirou.
OBS.: O EMPRÉSTIMO FICARÁ CONDICIONADO A ENTREGA DE TODA A
DOCUMENTAÇÃO CITADA.

Descritores dos DVD
Descritores
Abastecimento de Água
Aborto
Acesso aos Serviços de Saúde
Acidentes de Trabalho
Acidentes de Trânsito
Acidentes Domésticos
Acolhimento
Administração Hospitalar
Administração Pública
Adolescente

Agentes Comunitários de Saúde
Agressão
Agroquímicos
Água Potável
Água/terapia
AIDS/HIV

Alcoolismo
Aleitamento Materno
Alergia
Alimentação Básica
Alimentos Naturais
Ambiente de Trabalho
Ambulância
Anatomia
Anemia
Animais de Laboratório
Animais Venenosos
Anticoncepção/Anticoncepcionais
Antirretrovirais
Arte
Artrite
Ascaridíase
Asma
Assistência Domiciliar
Assistência Farmacêutica
Assistência Integral a Saúde
Atenção à Saúde
Atenção Integrada às Doenças
Prevalentes na Infância

Números dos DVD
157, 158, 159, 495,
1, 2, 212, 498,
303, 304, 360, 370, 430, 529, 535,
265, 267, 372, 499, 504,
35, 36, 348, 578,
10, 63, 66, 107, 181, 348,
300, 320, 410,
191, 606,
30, 31,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 143,
164, 165, 166, 324, 344, 400, 411, 427, 482, 532, 545,
601,
3, 4, 6, 7, 8, 17, 27, 39, 40, 41, 61, 95, 136, 184, 206,
214, 225, 231, 238, 297, 313, 339, 356, 379, 386, 389,
414, 415, 419, 420, 421, 422, 423, 461,
521,
32, 33, 473, 484,
156, 157, 158, 159, 172, 382, 393, 495,
506,
17, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,
135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 164, 165,
166, 197, 198, 207, 325, 344, 355, 368, 379, 404, 429,
431, 434, 439, 475, 476, 502, 511, 572, 575, 583, 584,
586,
247, 500,
65, 80, 206, 226, 227, 361, 486, 543,
34,
215, 221, 223, 257, 472, 492,
472, 492,
268, 372, 499, 504, 512,
217,
516, 517,
215,
56, 445,
241, 242, 413,
16, 17, 18, 26, 28, 231, 248, 260, 324, 510, 532,
132, 142, 197, 198,
470,
108,
102,
111,
3, 4, 6, 7, 8, 180, 371,
197, 198, 199, 497, 589, 591, 592, 597, 598,
1, 38, 39, 41, 166, 228, 232, 271, 278, 280, 365, 509,
551,
32, 33, 41, 61, 83, 173, 255, 275, 280, 286, 288, 307,
309, 310, 312, 383, 399, 410, 446, 461, 535,
364,

Atividade Física/Exercício Físico
Atlas
Autismo
Auto-Exame das Mamas
Avaliação de Programas
Avaliação de Serviços de Saúde
Banco de Leite
Bioética
Biossegurança
Borrachudo
Capacitação Profissional
Catadores
Capitalismo
Centros de Saúde
Cesárea
Chuva Ácida
Cisticercose
Classe Social
Clima
Climatério
Cólera
Complicações na Gravidez
Comportamento
Comportamento do Adolescente
Comunicação
Comunidade Terapêutica
Congressos

179, 546,
202, 515, 516, 517, 518, 519, 520,
239, 506,
46, 396,
203,
535,
225, 227, 543,
42, 56, 162, 332,
137, 189, 190, 340, 393, 587,
99, 192,
171, 175, 304, 307, 308, 309, 312, 366, 414, 446, 447,
471, 514, 540, 581,
488, 494, 525,
219, 220,
382, 580,
211,
488,
99,
220,
477, 564,
208, 376, 464,
40, 79, 82, 83, 84, 349, 377, 383, 526, 540,
76, 115, 209, 210,
252, 521,
20, 25, 27,
21, 70, 187, 366, 576,
173, 174,
228, 243, 249, 550,

Condições de Trabalho
Condições Sociais
Conferências de Saúde

265, 372, 504, 512,
52,
9, 171, 219, 220, 281, 286, 288, 292, 337, 419, 420, 421,
422, 423, 550, 566,
Conselhos de Saúde
276, 281, 289, 292, 302, 310, 311, 362, 407, 425, 523,
524,
Conservação de Alimentos
223,
Contaminação de Alimentos
80, 480,
Contracepção
234, 260,
Corpo Humano
516, 517, 518, 519,
Crianças
64, 67, 391, 485, 516, 517,
Crianças/crescimento/desenvolvimento 41, 160, 161, 391, 472, 549,
Criatividade
11,
Cultura
205, 233, 538, 611, 612,
Defesa da Criança e do Adolescente
53,
Deficiência Visual
67, 235, 236, 397, 549,
Deficiências Nutricionais
215, 216, 222,
Dengue
68, 69, 70, 71, 196, 501, 522, 537,
Depressão
244, 534,
Dermatologia
47, 72,
Descentralização
362, 364, 406, 407, 425, 438, 439, 552,
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Desenvolvimento de Pessoal
Desenvolvimento Sustentável
Desidratação
Desigualdade Social/Iniqüidade
Desnutrição
Diabetes
Diabetes Gestacional
Diafragma
Diarréia
Direito à Saúde
Direitos da Mulher
Direitos do Paciente
Direitos Humanos
Doadores de Sangue
Doença Crônica
Doença de Chagas
Doenças Cardiovasculares
Doenças da Pele
Doenças do Coração
Doenças Parasitárias
Doenças Respiratórias
Doenças Reumáticas
Doenças Sexualmente Transmissíveis

Doenças Transmissíveis
Dor
Drogas Ilícitas/psicotrópicos
Drogas Lícitas
Ecologia

Economia da Saúde
Educação
Educação Alimentar
Educação Ambiental
Educação em Saúde

Educação Popular em Saúde
Educação Sexual
Emergência
Enfermagem
Enfermagem Obstétrica
Ensino Fundamental e Médio
Ensino Médico

171, 188, 202, 262, 308, 309, 312, 366, 447, 581,
148, 149, 350, 477, 488, 493,
81,
52, 154, 170, 124, 336, 375, 482,
214, 215, 216, 222,
73, 74, 75, 76, 195, 297,
76,
510,
79, 80, 81,
201, 250, 276, 303, 365, 529, 535, 566, 577, 589, 590,
591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598,
1, 2, 170, 361,
595,
55, 205, 515,
263, 264, 385,
73,
103, 104, 434, 491,
78, 374, 395,
47,
77, 78,
97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 110,
109, 110, 111, 230,
106, 107, 108,
17, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 160, 165,
166, 197, 198, 234, 325, 344, 379, 404, 429, 449, 475,
476, 585, 586,
85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 115, 116, 169, 196,
349, 377, 437, 476,
105,
118, 119, 120, 121, 229, 253, 344, 398, 530, 601, 610,
120, 247,
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 156, 172,
350, 381, 434, 443, 445, 471, 474, 477, 478, 488, 493,
494, 525, 564,
203, 272, 417, 430, 497, 548, 596,
219, 220, 507, 581, 608,
214, 492,
172, 381, 444,
71, 138, 161, 163, 165, 166, 172, 182, 187, 188, 195,
196, 214, 225, 307, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 341,
344, 381, 385, 389, 411, 439, 444, 475, 483, 485, 505,
509, 522, 523, 526, 527, 536, 537, 540, 541, 548, 515,
576, 606,
548,
160, 323, 429,
241,
574, 602, 609,
167,
608,
304,
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Envelhecimento
Envenenamento
Epidemiologia
Epilepsia
Eqüidade em Saúde
Escabiose
Escolas
Escolas de Medicina
Escolas de Saúde
Esquistossomose
Estresse
Ética
Exercício
Experiências Laboratoriais
Família
Febre Amarela
Febre Reumática
Febre Tifóide
Fitoterapia
Fome
Gestão Ambiental
Gestão de Qualidade
Gestão em Saúde
Ginecologia
Governo Estadual
Gravidez
Gravidez de Alto Risco
Gravidez na Adolescência
Hanseníase
Hemofilia
Hemoterapia
Hepatite
Hidatidose
Higiene
Higiene Bucal
Higiene dos Alimentos
Higiene Pessoal
Hipersensibilidade
Hipertensão
Hiperglicemia
História da Saúde Pública
Homem
Homossexualidade
Hospitais Psiquiátricos
Hospital
Hospitalização
Humanização da Assistência
Humanização do Parto
Idoso
Impotência Sexual

178, 182, 203, 335, 374, 394, 464, 531, 544,
32, 33, 412, 473, 484,
57, 168, 500,
123,
124, 170, 218, 552,
100, 101,
507,
513,
53, 228, 243, 249,
98, 375, 536, 541,
245, 499, 533,
15, 42, 162, 332, 515, 539,
259, 270, 271, 506, 546,
56, 515,
53, 428,
501,
92,
79,
193,
216,
172,
15,
124, 274, 276, 286, 289, 291, 357, 552, 566,
201, 202, 449,
30, 31,
76, 216, 221, 248, 260, 338, 339,
209, 210,
28, 135, 164, 165, 279, 411, 449, 532, 601,
88, 89, 91, 95, 483,
113,
264,
122, 586,
99,
80, 100, 101, 102,
485, 505,
258, 383,
100, 101, 257, 258, 271, 383,
34,
78, 209, 297,
74,
213, 299, 577,
404,
129, 326, 404, 435, 528, 545,
408, 479, 533, 542, 569,
322, 408, 417, 430, 479, 533, 606,
175, 176, 180, 322,
124, 175, 176, 177, 183, 212, 300, 304, 308, 370, 410,
443, 547, 556, 599,
170, 176, 177, 212,
107, 178, 179, 180, 181, 182, 253, 387, 531, 554,
194,
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Imunologia
Índio
Infecção Hospitalar
Infecções Respiratórias
Informação em Saúde
Integralidade
Intoxicação Alimentar
Lactente
Lavanderia
Lazer
Legislação em Saúde
LER/DORT
Liderança
Linguagem Corporal
Lítio
Lixo Doméstico
Lixo/Catadores
Lixo/Coleta Seletiva
Lixo/Reciclagem
Lixo/Resíduos Sólidos/Aterros Sanitários
Lombalgia
Malária
Massagem
Maus-tratos Infantis
Medicamentos
Medicamentos Fitoterápicos
Medicamentos Genéricos
Medicina
Medicina Alternativa
Meio Ambiente
Meios de Comunicação de Massa
Meningite
Menopausa
Menores de Rua
Mortalidade Infantil
Mudanças Climáticas
Mulher
Multimídia
Neonatologia
Neoplasias
Nutrição
Nutrição do Idoso
Nutrição Infantil
Obesidade
Oftalmologia
Organização e Administração
Organizações Não-Governamentais
Osteoporose
Parasitoses

34, 89,
130,
189, 190, 191, 367,
109, 110, 230,
21, 357, 568,
365, 366, 509,
412,
39, 225, 361,
189, 190,
179, 245, 476, 544,
56, 480,
504,
11,
14,
5,
152, 153, 336, 494, 525,
154, 488, 494, 525,
153, 154, 393, 494,
153, 154, 525,
152, 153, 154, 336, 393, 442, 494, 525,
270,
103, 442,
37,
62, 112, 391, 431,
118, 119, 120, 126, 194, 196, 197, 198, 200, 431, 497,
193,
199,
288, 291, 305, 548,
193, 548,
145, 148, 155, 350, 474, 477, 478, 493, 525,
21, 187,
86, 87, 437,
208, 335, 374, 375, 376, 394, 395, 549,
22, 368, 431,
58, 59, 364, 391,
477, 564,
1, 2, 207, 335, 396, 464, 490,
213,
188,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 113, 201, 341, 396, 436,
594, 595, 599, 602,
134, 214, 215, 221, 223, 226, 492,
178, 179, 544,
225, 227, 472,
224,
402,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 268,
51, 128, 268,
106, 107, 108, 374,
102,
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Parto
Parto Humanizado
Pediculose/Infestações por Piolhos

6, 31, 55, 61, 225, 232, 250, 293, 302, 389, 406, 407,
471, 478, 496, 502, 524, 530,
167, 176, 177, 211, 355,
170, 177, 212, 355,
100, 101

Período Pós-Parto

206,

Pesquisa de Saúde

57, 162, 228, 243,

Pessoal de Saúde
Pessoal Técnico de Saúde

3, 43, 61, 142, 225, 262, 293, 307, 386, 393, 419, 420,
421, 422, 423, 602,
43, 167, 188, 201, 202, 225, 251, 262, 574, 602, 609,

Pessoas com Deficiência

67, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 388, 397, 402,

Planejamento Familiar

231, 234, 248,

Planos e Programas de Saúde

9, 385, 388, 447, 461, 475, 523, 535,

Plantas Medicinais

193, 444, 548,

Pneumonia

110, 480,

Pobreza

336, 431, 474, 485, 493, 530, 545,

Poliomielite

85, 90, 238,

Política

219, 220,

Política de Saúde

Políticas de Controle Social

65, 124, 171, 213, 74, 281, 299, 308, 309, 310, 399, 414,
448, 496, 514, 524, 529, 535, 552, 577, 592, 595, 605,
609,
9, 292, 302, 307, 438, 448, 490, 496, 502, 524, 529,

Políticas Públicas

65, 124, 233, 399, 414, 514, 570, 590, 595,

Poluição Ambiental

152, 155, 444, 474, 484,

Poluição da Água

152, 156, 158, 159, 375, 377, 474,

Poluição do Ar

152, 155, 375,

População Negra

170, 515,

Postura

64, 270,

Praguicidas

32, 33, 473, 484,

Preconceito

67, 91, 113, 132, 205, 479, 502, 511, 515, 528, 545, 601,

Pré-Natal

76, 209, 210, 211, 338, 339, 345, 355,

Preservação Ambiental

43, 58, 172, 478,

Preservativos
Prevenção de Acidentes

16, 17, 18, 28, 138, 140, 141, 231, 325, 326, 368, 392,
429, 510,
10, 35, 36, 60, 63, 181, 256, 348,

Primeiros Socorros

66, 163, 241, 242, 276, 412, 413,

Prisões

131, 542,

Programa Saúde da Família

3, 4, 27, 49, 136, 232, 275, 278, 388, 399, 447, 461,

Programas Governamentais

30, 147,

Promoção da Saúde

3, 96, 161, 163, 178, 182, 228, 251, 275, 337, 351, 362,
364, 386, 489, 527, 546, 601, 602,
197, 198, 199,

Participação Comunitária

Propriedade Intelectual de Produtos e

9

Processos Farmacêuticos
Próstata

48,

Psicotrópicos

118, 119, 120, 121, 135, 163, 253, 344, 398,

Psiquiatria

233,

Qualidade de vida

Queimaduras

73, 74, 75, 134, 142, 178, 179, 182, 208, 245, 257, 258,
259, 271, 374, 381, 382, 471, 502, 511, 531, 532, 534,
544, 546, 582,
241,

Raiva

413,

Reabilitação

397, 443,

Recém-Nascido

37, 38, 39, 40, 41,

Recursos Humanos

12,

Recursos Humanos em Saúde

202, 300, 304, 307, 550, 605,

Redução do Dano

126, 229, 443, 551, 575,

Reforma dos Serviços de Saúde
Regionalização

171, 262, 299, 303, 319, 322, 347, 479, 503, 529, 533,
547, 577,
552, 580,

Relação Médico-Paciente

43, 304, 305,

Relações Familiares

22, 400, 428,

Relações Interpessoais

12, 13, 14, 22, 23, 400, 482, 538, 567,

Religião

205,

Rubéola (Sarampo Alemão)

115, 489,

Saneamento

102, 150, 415, 478, 480, 489, 493, 536, 540, 541,

Sangue

113, 263, 264, 586,

Sarampo

114, 117, 489,

Sarna

100, 101,

Saúde Ambiental

148, 151, 153, 155, 168, 258, 271, 385, 393, 415, 474,
493,
313, 314, 485, 505,

Saúde Bucal
Saúde da Criança

Saúde da População Rural

38, 39, 41, 53, 54, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72,
101, 109, 110, 113, 114, 161, 163, 169, 176, 185, 186,
225, 226, 230, 252, 345, 348, 351, 361, 362, 364, 391,
397, 444, 486, 549, 575,
1, 2, 45, 46, 49, 50, 65, 141, 176, 177, 201, 206, 207,
208, 209, 210, 211, 335, 351, 366, 370, 374, 375, 376,
394, 395, 396, 510, 549, 572,
33, 232, 473, 484, 570,

Saúde de Populações Indígenas

130, 435,

Saúde do Adolescente

18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 101, 143, 164, 344,
381, 427, 476,
107, 178, 179, 180, 181, 182, 253, 531, 532, 544,

Saúde da Mulher

Saúde do Idoso
Saúde do Trabalhador

137, 189, 190, 218, 265, 267, 268, 340, 372, 393, 480,
499, 504, 512, 587,
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Saúde Materno-Infantil

37, 39, 40, 65, 300, 338, 339, 345, 351, 486,

Saúde Mental

Saúde Ocular

5, 173, 233, 235, 239, 319, 322, 347, 360, 371, 381, 385,
388, 403, 408, 446, 470, 479, 499, 503, 506, 514, 533,
534, 542, 547, 551, 569, 604, 610,
235, 236,

Saúde Ocupacional

218, 267,

Saúde Pública

Serviços de Saúde Comunitária

171, 201, 213, 228, 280, 281, 286, 288, 289, 291, 292,
299, 337, 360, 446, 448,
54, 203, 217, 225, 255, 278, 289, 290, 293, 299, 300,
302, 304, 325, 351, 382, 385, 410, 415, 430, 435, 446,
496, 529, 531, 547, 551, 604, 610,
54, 225, 232, 276, 278, 290, 293, 389, 414, 415,

Serviços de Saúde da Mulher

1, 2, 39, 65, 351,

Serviços de Saúde Materno-Infantil

39, 40, 65,

Serviços de Saúde Mental

173, 174, 445, 446, 475, 547, 551, 575, 580, 604, 610,

Setor Público

30,

Sexualidade
Sífilis

23, 129, 140, 161, 165, 166, 194, 323, 324, 325, 326,
344, 345, 381, 449, 464, 476, 482, 601,
144, 515, 585,

Sistemas de Saúde

203, 213, 217, 218, 228, 280, 234,

Surtos de Doenças

68,

Tabagismo

328, 329, 330, 341,

Teníase

99, 102,

Terapia de Reposição Hormonal

394, 395,

Terapias Complementares

117, 239, 365,

Terapias Sensoriais através das Artes

470, 503,

Trabalhadores Voluntários

51,

Trânsito

578

Transmissão Vertical de Doença
Infecciosa
Transplante

144, 355,

Transporte

217,

Transtorno da Falta de Atenção com
Hiperatividade
Transtornos do Humor

252,

Transtornos Relacionados ao Uso de
Substâncias
Tuberculose

20, 24, 27, 118, 119, 120, 121, 161, 164, 174, 229, 398,
427, 609, 610,
93, 94, 95, 96, 386,

Usos da Água

156, 157, 158, 159,

Vacinação
Varicela (Catapora)

54, 57, 89, 90, 114, 117, 183, 184, 185, 186, 187, 238,
381, 382, 489,
116,

Varíola

90,

Serviços de Saúde

331, 332, 609,

5,

11

Verminoses

102,

Vetores

68, 69, 103, 192,

Vigilância Sanitária

169, 251, 333, 381, 382, 473, 491,

Violência
Violência contra a Mulher

19, 24, 29, 53, 427, 431, 514, 515, 521, 528, 530, 580,
601,
112, 567, 572,

Violência Doméstica

62, 166, 431, 514, 521, 567,

Violência Sexual

62, 112, 528,

Visão Ocular

67, 235, 236, 397, 402, 518, 549,

Voluntários

51,

Zona de Risco

7,

Zoonoses

97,
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RELAÇÃO DE VÍDEOS POR ORDEM NUMÉRICA DE LOCALIZAÇÃO
Localização: DVD-001, 2 ex.
Título: Ventre Livre
Resumo: Este vídeo apresenta as desigualdades sociais do Brasil com dados estatísticos. Mostra
depoimentos de mulheres sobre gravidez e ligação de trompas e por que optaram pela esterilidade.
Depoimentos de mulheres satisfeitas e insatisfeitas com a ligadura das trompas e os abusos
praticados à troca de votos. Depoimentos de homens esterilizados. Discute o aborto como crime, o
aborto de várias mulheres, o número de abortos no Brasil em 1993. Apresenta depoimentos a favor
e contra o aborto e depoimentos de mulheres falando como causaram os seus abortos. Discute a
sua legalização, seus prós e contras. Mostra as adolescentes grávidas e o relato de uma delas.
Extensão: 47min.
Data: 1994
Localização: DVD-002
Título: Aborto
Resumo: Debate sobre o polêmico problema da prática do aborto com as presenças da socióloga
Jaqueline Pitanguy, da Obstetra Deise Barrocas, do Deputado Federal José Genuíno, do Juíz José
Henrique Torres e da Representante das Mulheres Católicas Dulce Xavier, sobre as questões
legais, religiosas, científicas e sociais que envolvem o aborto.
Extensão: 50min.
Data: 2000
Localização: DVD-003, 2 ex.
Título: Quem é o agente comunitário?
Notas: Agentes em Ação - Programa de Formação dos Agentes Comunitários de Saúde Resumo:
O filme define o papel do agente comunitário, qual a importância do seu trabalho, sua atuação na
comunidade e também aborda quantos agentes existem em ação no Brasil.
Extensão: 15min.
Data: 1997
Localização: DVD-004
Título: 2º Seminário de Agentes Comunitários de Saúde
Resumo: Depoimentos de agentes comunitários de saúde em relação ao seu trabalho no município
de Tramandaí. Encenação de um atendimento em posto de saúde, com as burocracias necessárias
para se conseguir um atendimento e como o paciente deve proceder para ter o direito à saúde.
Extensão: 35min.
Data: 1994
Localização: DVD-005
Título: Cadeia do lítio
Resumo: Este vídeo foi produzido para uso exclusivo do Curso de Treinamento: cadeia do lítio.
Mostra a encenação do Grupo Interinstitucional de Trabalho – ECT, simulando entrevistas de
pacientes com transtorno de humor e seus familiares buscando ajuda num consultório médico –
Caso 1: Episódio Maníaco brando e, Caso 2: Episódio Maníaco severo, retratando o comportamento
e os sintomas na doença do transtorno de humor. Extensão: 37min.
Data: 1989
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Localização: DVD-006, 3 ex.
Título: Cadastramento: conhecendo melhor as famílias
Notas: Agentes em Ação - Programa de Formação dos Agentes Comunitários de Saúde Resumo:
O cadastramento das famílias pelos agentes de saúde tem por finalidade conhecer a realidade das
famílias da comunidade onde atua, tanto de saúde quanto social. O cadastramento permite que seja
feito um diagnóstico das reais necessidades dessas famílias.
Extensão: 12min.
Data: 1997
Localização: DVD-007, 2 ex.
Título: Microáreas de risco: identificando o perigo
Notas: Agentes em Ação - Programa de Formação dos Agentes Comunitários de Saúde Resumo:
Micreoáreas de risco são as áreas identificadas como nocivas à saúde, com esgoto a céu aberto e
cobertas de lixo. Mostra como identificá-las e quais os problemas encontrados, quais as doenças
e as possíveis soluções e como os agentes de saúde atuam nessas microáreas.
Extensão: 10min.
Data: 1997
Localização: DVD-008, 4 ex.
Título: Mapeamento: desenhando a sua área
Notas: Agentes em Ação - Programa de Formação dos Agentes Comunitários de Saúde Resumo:
Relata a importância do mapeamento da comunidade onde trabalha facilitando a localização dos
domicílios a serem visitados e as prioridades dessa comunidade.
Extensão: 11min.
Data: 1997
Localização: DVD-009
Título: 3ª Conferência Estadual de Saúde do Rio de Janeiro
Resumo: Dentro da programação do Canal Saúde são apresentados alguns programas extras, tais
como: tratamento alternativo de esgotos, dicas de saúde; esporte como reabilitação e integração à
sociedade de pessoas portadoras de deficiências físicas e sobre a cultura de desperdício. Após
estas notícias começa o filme sobre o Controle Social do SUS, que é um dos temas deste programa
gravado especialmente na III Conferência Estadual de Saúde no Rio de Janeiro. A consolidação do
SUS, humanização do atendimento e controle social, assuntos desta Conferência, são os temas
debatidos entre Dr. Ronaldo Gazzola, Secretário Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e do Dr.
Gilson Cantarino, Secretário Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.
Extensão: 27min.
Data: 1999
Localização: DVD-010, 3 ex.
Título: Acidentes domésticos
Resumo: Os acidentes domésticos podem ser evitados se tomados os devidos cuidados. Cita
alguns dos acidentes mais freqüentes, alertando para os riscos maiores que ocorrem com crianças
e idosos. Fala dos perigos das quedas, afogamentos, queimaduras, intoxicações, choques elétricos,
gás de cozinha e acidentes com armas de fogo, orientando como cuidar de cada caso e se
prevenir. Trata da importância dos pais alertarem os filhos dos riscos que correm em certas
atividades.
Extensão: 13min.
Data: 1998
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Localização: DVD-011
Título: Liderança e criatividade II: o inovador: idéias geradoras de soluções.
Notas: Filme dublado
Resumo: O vídeo visa apresentar aspectos oriundos do processo de inovação e mudança
organizacional através do treinamento e aconselhamento, buscando idéias que venham a gerar
soluções para determinados problemas de ordem pessoal dentro das empresas.
Extensão: 24min.
Data: 1988
Localização: DVD-012
Título: Treinamento e aconselhamento
Notas: Vídeo dublado
Resumo: O vídeo mostra a questão do treinamento e aconselhamento de pessoal dentro do
ambiente organizacional da empresa.
Extensão: 26min.
Data: 1988
Localização: DVD-013
Título: Saber escutar
Notas: Filme dublado
Resumo: O vídeo tem por objetivo discutir a questão de saber escutar o que os outros têm a nos
dizer, de forma simples, dinâmica e precisa.
Extensão: 15min.
Data: 1988
Localização: DVD-014
Título: Linguagem corporal no trabalho: programa básico
Notas: O DVD apresenta falhas no colorido.
Resumo: O que vem a ser a linguagem do corpo, qual a sua importância para a administração e
como compreendê-la. As formas para melhorar a linguagem corporal. Como agir frente a
determinadas situações.
Extensão: 13min.
Localização: DVD-015
Título: É preciso ter princípios
Resumo: Dramatização com o ator Guilherme Karan. Aborda questões como princípios,
qualidade total e paradigmas na administração.
Extensão: 114 min.
Localização: DVD-016
Título: Ficar por dentro
Resumo: O vídeo traz informações dos seis métodos contraceptivos mais conhecidos: pílula,
camisinha, diafragma, DIU, tabelinha e coito interrompido. Depoimentos de adolescentes de
diferentes idades e níveis sociais que falam de suas dúvidas e experiências.
Extensão: 13min.
Data: s.d.
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Localização: DVD-017, 2 ex.
Título: Adolescência
Notas: Agentes em Ação - Programa de Formação dos Agentes Comunitários de Saúde Resumo:
Tem como tema a informação para a prevenção. Ressalta o trabalho dos agentes comunitários de
saúde que, através de seu cadastramento, identificam os adolescentes de sua área de
abrangência e os orientam sobre desenvolvimento, sexualidade, aparelho reprodutor, prevenção
das DSTs e métodos anticoncepcionais. Aborda ainda as mudanças físicas e psicológicas desta
fase.
Extensão: 26min.
Data: 1997
Localização: DVD-018
Título: Educação para a saúde do adolescente: um desafio permanente
Notas: Este material foi criado pelo Centro de Criação de Imagem Popular para a Unidade Clínica
de Adolescentes do Hospital Universitário Pedro Ernesto da UERJ. Resumo: O vídeo traz
informações dos seis métodos contraceptivos mais conhecidos (pílula, camisinha, diafragma, DIU,
tabelinha, coito interrompido) através de ilustrações e de uma série de depoimentos em que
adolescentes de diferentes idades e níveis sociais falam sobre suas dúvidas e experiências.
Extensão: 13min.
Data: 1989
Localização: DVD-019, 3 ex.
Título: Violência contra adolescentes: o que é possível fazer para garantir a paz
Notas: Projeto Viva Legal - Programa Educação em Saúde
Resumo: Programa dedicado aos jovens e famílias em que mostra a adolescência é um momento
de transformação muito delicado na vida de todas as pessoas, também mostra os riscos que
correm garotos e garotas de se tornarem vítimas ou agentes da violência e como pais, professores,
profissionais de saúde e amigos podem ajudar a evitar esses riscos.
Extensão: 14min.
Data: 1998
Localização: DVD-020
Título: Adolescentes: drogas
Notas: Filme com imagem não muito boa.
Resumo: Entrevista com o Dr. Carlos José de Carvalho, Diretor do Hospital da Criança e do
Adolescente da Fundação Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência e Membro do Conselho
Federal de Entorpecentes sobre o papel da escola e da família como elementos atuantes no
processo de prevenção ao uso de drogas.
Extensão: 21min.
Data: s.d.
Localização: DVD-021
Título: Mídia jovem
Resumo: Debate com a participação da Diretora do Canal MTV, Lílian Amarante; da Repórter do
Canal Saúde, Márcia Corrêa e Castro; da Diretora Executiva da Cipó Comunicação, Ana Pennido,
sobre o papel dos meios comunicação na formação do jovem brasileiro.
Extensão: 50min.
Data: 2001
Localização: DVD-022
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Título: Meninas infratoras
Resumo: Debate com Simone Gonçalves, Coordenadora de Pesquisa do Claves - Fiocruz, Irene
Rizzini, historiadora e socióloga, sobre as causas que levam as meninas a trocar a vida em casa
pela vida nas ruas.
Extensão: 53min.
Localização: DVD-023
Título: Adolescência
Resumo: Conversa com Léo Almeida, apresentador do Programa Caderno Teen/TVE; Lulli Milman,
terapeuta; Cláudia Jurema Macedo, gerente executiva da Ong 'Roda Viva' e um grupo de
adolescentes a respeito de vários temas que abordam a fase de transição extremamente rica e
repleta de transformações que podem influenciar o resto da vida como as modificações físicas e
emocionais, o despertar da sexualidade, o relacionamento da escola, amigos, família e o violento
mundo real que envolve o adolescente.
Extensão: 50min.
Data: 2000
Localização: DVD-024
Título: Drogas
Resumo: Debate a respeito de usuários de drogas, tráfico, violência, da necessidade de tolerância
social e até que ponto a guerra contra as drogas contribuem para uma sociedade melhor.
Participantes: Fábio Mesquita, Coordenador Municipal DST/AIDS - São Paulo; Tarcisio Matos de
Andrade, Professor da Universidade Federal da Bahia e Lú Fraga, Repórter do Canal Saúde. Sem
violência e com cidadania um Programa de Redução de Danos aponta novos caminhos em relação
às drogas, trazendo excelentes resultados na conquista da saúde e cidadania. E também "batepapo" com um grupo de jovens usuários de drogas sobre o seu uso e a facilidade em consegui-las.
Extensão: 50min.
Data: 2001
Localização: DVD-025
Título: Saúde do adolescente: a hora de fazer as escolhas certas
Notas: Projeto Viva Legal - Programa Educação em Saúde
Resumo: O Programa mostra as mudanças ocorridas no organismo através dos hormônios, e as
grandes descobertas e desafios na fase da adolescência. Trata do desenvolvimento físico, de como
lidar com a insatisfação do próprio corpo, da gravidez precoce, da iniciação sexual e de como evitar
as doenças sexualmente transmissíveis. Aborda o consumo abusivo de drogas e orienta os jovens
para melhor compreensão da fase vivida.
Extensão: 14min.
Data: 1999
Localização: DVD-026
Título: Conversa íntima: informações sobre métodos contraceptivos
Resumo: Vídeo sobre métodos contraceptivos, camisinha masculina, camisinha feminina,
diafragma, DIU, pílula anticoncepcional, laqueadura da tuba uterina, vasectomia. Com a
apresentação do ator Norton Nascimento e participação das atrizes Imara Reis, Karla Muga e
Roberta Índio do Brasil e do médico Luis Carlos de Moraes.
Extensão: 12min.
Data: s.d.
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Localização: DVD-027, 2 ex.
Título: O adolescente e as drogas: uma dupla que não combina
Notas: Agentes em Ação - Programa de Formação dos Agentes Comunitários de Saúde Resumo: O
vídeo mostra como os agentes de saúde atuam com os adolescentes, informando a eles os perigos
das drogas, como devem ser tratados os dependentes e sua família e também os cuidados que se
deve ter para não se envolver com elas.
Extensão: 21min.
Data: 1997
Localização: DVD-028
Título: Gravidez na adolescência: quando a menina troca as bonecas pelo bebê
Notas: Projeto Viva Legal - Programa Educação em Saúde
Resumo: O Programa alerta para o grave problema da gravidez na adolescência e discute algumas
das características da psicologia e atitudes dos adolescentes. Fala do papel fundamental da
informação para reverter os altos índices de adolescentes grávidas. Apresenta diversos métodos
anticoncepcionais, salientando os pontos positivos e negativos, e indica a camisinha como o
método mais prático e sem contra-indicações. Discute também a responsabilidade do pai do bebê e
fala das instituições que dão apoio a adolescentes grávidas e sem recursos.
Extensão: 12min.
Data: 1999
Localização: DVD-029
Título: Violência entre adolescentes: quando a criatividade torna-se a arma da paz
Notas: Projeto Viva Legal - Programa Educação em Saúde
Resumo: O Programa aborda algumas causas de violência entre adolescentes e mostra como
essa violência se manifesta, ou seja, as formas de como é praticada. Apresentam uma série de
experiências utilizando muita criatividade, a fim de abrir novas perspectivas e combater a violência
entre os jovens.
Extensão: 12min.
Data: 1999
Localização: DVD-030
Título: Prestação de contas: 1999-2002
Resumo: O DVD aborda as ações do Governo Olívio Dutra nas questões educacionais, saúde,
obras públicas, cultura, desenvolvimento, habitação, segurança e outras áreas públicas durante o
seu governo.
Extensão: 20min.
Data: 2002
Localização: DVD-031, 2 ex.
Título: Caminhos da participação (Ways of participation)
Notas: No idioma inglês e português
Resumo: Este DVD é sobre o orçamento participativo, as obras conquistadas, a participação da
população e as assembléias públicas.
Extensão: 13min.
Data: 2001
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Localização: DVD-032
Título: Agrotóxicos: venenos que exigem cuidados
Notas: Projeto Viva Legal - Programa Educação em Saúde
Resumo: O Programa Viva Legal conta a história da agricultura e da pecuária e fala da
necessidade do aumento da produção e do desenvolvimento de novas técnicas de plantio. Explica o
que são defensivos agrícolas e como atuam, apontando os riscos de quem lida com produtos
químicos sem a proteção adequada, os sintomas de intoxicação e como prestar socorro nesses
casos. Lembra que os agrotóxicos não é a única opção contra as pragas e que existem métodos
naturais que oferecem excelentes resultados. Além disso, é aconselhável a consulta a um agrônomo.
Extensão: 13min.
Data: 1998
Localização: DVD-033
Título: Importância dos agrotóxicos: manter a produtividade sem perder a qualidade
Notas: Projeto Viva Legal - Programa Educação em Saúde
Resumo: O Programa Viva Legal mostra os prejuízos que o uso indiscriminado de agrotóxicos
pode causar à saúde das pessoas e ao meio-ambiente. Apresenta algumas alternativas naturais ao
uso de produtos químicos na lavoura. Acompanha a experiência de um agricultor que há muito
tempo deixou de usar produtos tóxicos na sua plantação.
Extensão: 13min.
Data: 1998
Localização: DVD-034
Título: Alergia
Notas: Há uma pequena falha no início do filme.
Resumo: O que é alergia, como ocorre e quais os testes utilizados no tratamento e a
terapêutica empregada nos diferentes tipos de alergias.
Extensão: 30min.
Localização: DVD-035, 2 ex.
Título: Trânsito: é possível acabar com essa guerra
Resumo: Apresenta as causas, as conseqüências e os meios para redução dos
acidentes de trânsito. Fala até que ponto a solução do problema depende do poder
público e quando começa a responsabilidade dos motoristas e pedestres. Relata o
elevado aumento no número de mortes em acidentes de trânsito e cita suas principais
causas. Fala do desrespeito às normas de segurança, dos motoristas que dirigem
alcoolizados e do novo Código de Trânsito, e mostra que a educação para o trânsito é o
caminho para a melhora desse quadro.
Extensão: 15min.
Data: 1998
Localização: DVD-036, 2 ex.
Título: Moto perpétuo: a segurança através da ciência e da educação
Resumo: Vídeo realizado por iniciativa da FIAT Automóveis, destinado chamar a atenção dos
jovens para a importância da educação e da segurança no trânsito através da efetiva compreensão
de conceitos de biologia, física e psicologia.
Extensão: 50min.
Data: s.d.
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Localização: DVD-037
Título: A importância do toque: um guia para os pais sobre a massagem infantil
Notas: Legendado
Resumo: A importância da massagem tranqüilizante para os bebês.
Extensão: 17min.
Data: 1994
Localização: DVD-038
Título: O banho do recém-nascido
Resumo: Este vídeo aborda de forma didática as técnicas do banho do recém-nascido e o cuidado
com o coto umbilical.
Extensão: 17min.
Data: 1995
Localização: DVD-039, 2 ex.
Título: Cuidados com o bebê: com informação certa ninguém passa aperto
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O DVD aborda as principais características dos recém-nascidos, de como a família e os
amigos podem ajudar a mãe durante os primeiros meses de vida da criança e alguns cuidados
básicos que precisam ser observados quanto à higiene e a alimentação do bebê.
Extensão: 13min.
Data: 1998
Localização: DVD-040, 2 ex.
Título: O recém-nascido
Notas: Agentes em Ação - Programa de Formação dos Agentes Comunitários de Saúde Resumo:
Atenta para uma série de cuidados especiais para com o recém-nascido: como é imprescindível
alimentá-lo com o colostro; a prática de alojamento comum e a imunização com a vacina BCG. O
agente de saúde deve orientar os pais a ficarem atentos ao chamado Mal dos Sete Dias, a cuidar
da higiene a fim de evitar doenças e infecções e estimular a prática da amamentação.
Extensão: 14min.
Data: 1997
Localização: DVD-041
Título: Cuidados com recém nascidos: alimentação e cuidados para uma vida saudável
Notas: Projeto Viva Legal - Programa Educação em Saúde
Resumo: O Programa fala dos principais cuidados que devem ser tomados com o recém- nascido,
como a observação da cor de sua pele, além de passar dicas sobre a alimentação e a higiene do
bebê, garantindo-lhe, dessa maneira, uma vida saudável.
Extensão: 12min.
Data: 1998
Localização: DVD-042, 2 ex.
Título: Bioética
Resumo: Palestra do Professor Giovanni Berlinguer, realizada na Escola Nacional de Saúde
Pública, abordando vários aspectos da bioética com base no seu trabalho na Itália. Extensão: 72min.
Data: 1990
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Localização: DVD-043
Título: Câncer: fundamental é a vida
Resumo: Através da dramatização e do depoimento de pessoas vítimas de câncer são abordados
temas como a prevenção e a relação médico-paciente, visando sensibilizar alunos e profissionais
de saúde.
Extensão: 60min.
Data: 1988
Localização: DVD-044, 2 ex.
Título: Agindo a tempo, o câncer pode ter cura
Resumo: Guia prático de prevenção do câncer de pele, boca, colo do útero, mama e tumores da
infância. Apresenta uma história como exemplo de descoberta de sintomas e cuidados necessários
para o tratamento do câncer.
Extensão: 30min.
Data: s.d.
Localização: DVD-045
Título: Câncer do colo do útero: um exame que pode salvar a sua vida
Resumo: O que é o câncer do colo do útero, como pode ser prevenido através de um simples
exame e como os homens podem ajudar as mulheres na prevenção dessa doença.
Extensão: 12min.
Data: 1998
Localização: DVD-046
Título: Câncer de mama: quem se toca evita surpresas
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: Traz informações sobre o câncer de mama e ensina a fazer o auto-exame para
identificar qualquer alteração o mais cedo possível.
Extensão: 15min.
Data: 1998
Localização: DVD-047, 2 ex.
Título: Câncer de pele
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O que é, como se manifesta e quais as conseqüências do câncer de pele. Como o sol, se
não for aproveitado de maneira correta, pode prejudicar a nossa saúde e algumas medidas básicas
de prevenção do câncer de pele.
Extensão: 13min.
Data: 1998
Localização: DVD-048
Título: Câncer de próstata
Resumo: O DVD mostra o que é câncer de próstata, o que precisa ser feito para preveni-lo, com o
parecer de um especialista no assunto e os tratamentos disponíveis para quem já desenvolveu a
doença.
Extensão: 14min.
Data: 1998
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Localização: DVD-049
Título: Câncer uterino e de mama
Resumo: Como os agentes comunitários orientam as mulheres a respeito do câncer de mama e de
colo do útero. Mostra como é possível evitar e fazer diagnóstico precoce dessa doença. A
importância dos exames preventivos e do auto-exame de mama. Alerta que infecções ou corrimento
freqüentes são fatores de risco do câncer de colo do útero.
Extensão: 21min.
Data: 1997
Localização: DVD-050
Título: Câncer: prevenir é viver
Resumo: O vídeo mostra os fatores que predispõem ao desenvolvimento do câncer e as medidas
preventivas para evitá-lo. Apresenta os fatores de risco e prevenção para câncer de mama e câncer
ginecológico. Mostra como dever ser feito um exame clínico de mama e ginecológico.
Extensão: 16min.
Data: 1992
Localização: DVD-051
Título: Voluntários da pátria
Resumo: Debate com a participação de Heloisa Corrêa da ONG Rio Voluntário, Átila Roque da
ONG IBASE, fundada por Betinho, Vera Cordeiro da ONG de Saúde Pública Renascer, sobre o
trabalho voluntariado.
Extensão: 50min.
Data: 2001
Localização: DVD-052
Título: Desigualdade social
Resumo: Debate sobre as raízes históricas da desigualdade social; os fatores sociais que a
caracterizam e os rumos para mudar essa situação. Participantes: Sérgio Besserman Vianna,
Presidente do IBGE; Alba Zaluar, Antropóloga e Arlindo Fábio Gómez de Souza, do Canal Saúde.
Extensão: 52min.
Data: 2001
Localização: DVD-053
Título: Grupo de apoio às famílias do bairro Partenon
Resumo: Em 1997, professores e alunos do curso de especialização em Saúde Pública da
ESP/SSMA, refletindo acerca do problema violência e buscando atender à demanda do Conselho
Tutelar da 8ª MCR/Porto Alegre, organizaram um grupo de apoio às famílias do bairro Partenon.
Extensão: 30min.
Data: 1997
Localização: DVD-054
Título 1: Zé Confuso
Título 2: Um bom conselho
Resumo: Filme 1: O vídeo apresenta algumas regras muito simples para a apresentação de vídeos
para a comunidade.
Filme 2: Como os Conselhos Municipais de Assistência Social podem melhorar a vida da
comunidade.
Extensão: 8min/30min.
Data: 1997
22

Localização: DVD-055
Título: Comunidade Solidária
Resumo: Debate com a participação da então Secretária Executiva do Programa Comunidade
Solidária Anna Peliano, da Coordenadora da Ação Cidadania de São Paulo Maria Magdalena Alves,
e do Superintendente do Canal Saúde Arlindo Fábio Gómez de Souza sobre o Programa
Comunidade Solidária que é uma parceria do Governo Federal, Estados, municípios e sociedade
civil para melhorar as condições do direito à cidadania.
Extensão: 60min.
Data: 1995
Localização: DVD-056
Título: Animais de laboratório
Notas: Dentro da programação do Canal Saúde são apresentados alguns programas extras como:
uso de remédios; doação de órgãos; merenda escolar e dicas de saúde. Resumo: O programa tem
início após 18 min transcorridos da programação. Na primeira parte é uma entrevista com Juseli
Lannes e Cláudio Ribeiro, pesquisadores da Fiocruz, que falam a respeito do uso de animais de
laboratório em experiências científicas. Quais os cuidados que se deve ter com esses animais, o
que é um biotério, qual a importância desses animais para a pesquisa científica, quais as
condições ideais para a sua manutenção e o que é feito com esses animais após a
experimentação. Na segunda parte, o filósofo João Régis Lima e Marco Aurélio Martins, este,
Coordenador da Comissão de Ética de Animais de Laboratório, falam da ética, legislação, formas
alternativas e critérios para que nessas experimentações os animaisnão sofram.
Extensão: 33min.
Data: 1999
Localização: DVD-057
Título: O Brasil no microscópio
Resumo: Documentário sobre a importância do médico Osvaldo Cruz e do Instituto Manguinhos, a
ação saneadora no combate de algumas doenças epidêmicas, a revolta da vacina no governo
Rodrigues Alves. Estes são alguns dos temas abordados neste filme.
Extensão: 21min.
Data: 1989
Localização: DVD-058, 2 ex.
Título: Mortalidade infantil
Resumo: O Programa mostra que as principais causas da mortalidade infantil são os problemas
surgidos durante a gravidez, na hora do parto ou até os primeiros 28 dias de vida. Cita os
problemas mais freqüentes, os exames feitos durante o pré-natal e como é o parto normal e
cesárea. Lembra a importância da vacinação e do aleitamento materno, a atenção com as
infecções respiratórias e diarréicas e ensina a preparar o soro caseiro.
Extensão: 14min.
Data: 1998
Localização: DVD-059, 2 ex.
Título: A festa da vida
Resumo: O filme aborda a expansão da Pastoral da Criança para milhares de comunidades em todo o
país, mostrando-se um programa eficiente reduzindo a menos da metade a mortalidade infantil nos
lugares onde atua. Além de ações básicas, a Pastoral desenvolve projetos alternativos de geração de
renda e programas complementares, entre eles o de alfabetização de jovens e adultos nas
comunidades por ela acompanhadas, fazendo uso da metodologia participativa.
Extensão: 28min.
23

Data: s.d.
Localização: DVD-060
Título: Acidentes na infância
Notas: Projeto Saúde Escolar
Resumo: Vídeo com a participação do ator Zé Vitor Castiel mostrando o que devemos fazer para
evitar acidentes.
Extensão: 18min.
Data: s.d.
Localização: DVD-061
Título: Agentes em ação
Notas: Este DVD, volume 1, da Série Agentes em Ação, contém 6 (seis) títulos que são:
1.Quem é o agente?; 2.Cadastramento; 3.Diagnóstico; 4.Diagnóstico – 2ª parte; 5.Microáreas de risco; e 6.Mapeamento.
Resumo: 1.Quem é o agente: com linguagem ágil e envolvente, tendo quatro personagens básicos que conduzem a estória, mostra o que é um agente comunitário de saúde e
suas atividades no atendimento à população; 2.Cadastramento: o cadastramento das famílias com as quais os agentes comunitários desenvolvem o seu trabalho. Através do cadastramento, o agente e o sistema de saúde são capazes de um atendimento mais adequado. Esclarece como as fichas devem ser preenchidas por meio das visitas dos agentes
às casas da comunidade que assistem; 3.Diagnóstico: os aspectos do diagnóstico que é
feito através da equipe dos agentes de saúde. A importância do levantamento e reunião
de dados sobre a comunidade que está sendo assistida para que se possa, posteriormente, elaborar uma política de saúde do Estado; 4.Diagnóstico – 2ª Parte: apresenta os aspectos do diagnóstico sócio-econômico de uma comunidade, feito por agentes de saúde,
como observação e conhecimento do meio ambiente, pelo qual se chega a ações necessárias para o saneamento básico e a prevenção de doenças. Além do meio ambiente, é
importante também observar e conhecer a cultura da comunidade, como a sabedoria popular, as produções artesanais etc. O diagnóstico sócio-econômico procura saber como é
a relação das pessoas com o lugar onde elas vivem; 5. Microáreas de risco: o papel fundamental do agente de saúde na indicação das chamadas microáreas de risco, que são
as áreas distantes e de difícil acesso, onde os serviços de saúde não chegariam se não tivessem essas informações iniciais passadas pelo agente; 6.Mapeamento: a importância
do mapeamento das áreas onde os agentes de saúde atuam, uma vez que esse trabalho
permite o conhecimento precoce de todos os problemas que ocorrem em cada área, o que
facilita o planejamento e as ações de saúde implementadas nessas comunidades.
Extensão: 15min/12min/15min/12min/10min/11min.
Data: 1997
Localização: DVD-062
Título: Violência contra a criança
Notas: Dentro da Programação do Canal Saúde são apresentados alguns programas extras como:
a experiência de transplante de medula óssea e de como está o controle de qualidade dos
remédios no Brasil.
Resumo: O Programa tem inicio após 6min50s transcorridos do início da programação. Agressões
físicas, abuso sexual, agressões psicológicas, negligência e abandono. No mundo inteiro milhares
de crianças são vítimas de violência doméstica. Na maioria das vezes os agressores são os
próprios familiares. No Brasil, uma pesquisa em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, mostra
que mais de metade dos conflitos familiares são resolvidos através da violência física. De 2 mil
alunos entrevistados, 75,5%, são vítimas dos irmãos. Eles sofrem principalmente com agressão
verbal e enfrentam também a violência severa, que inclui o espancamento e o uso de armas ou
faca. Em São Paulo, um
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estudo em 7 cidades aponta a agressão física e a negligência como campeões de abuso contra a
criança. Mais de 1.500 casos foram estudados entre 1988-1992. A mãe, que é quem mais fica com
os filhos é apontada como a principal agressora. Para debater estes assuntos foram convidados o
Dr. Lauro Monteiro Filho, da Fundação para Infância e Adolescência do Rio de Janeiro, e Dr. Hélio
de Oliveira Santos, do Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância de São Paulo, e o
entrevistador Milton Coelho de Graça.
Extensão: 37min.
Data: 1995
Localização: DVD-063
Título: Principais riscos de acidentes na infância
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa trata dos principais riscos de acidentes a que uma criança está exposta.
Mostra o que se pode fazer para evitar esses riscos e apresenta algumas famílias que cuidam dos
mínimos detalhes da casa de maneira a assegurar toda a segurança às suas crianças. O vídeo
disponibiliza algumas adaptações práticas que podem ser feitas no espaço físico.
Extensão: 13min.
Data: 1999
Localização: DVD-064
Título: Cuidados posturais: a prevenção começa nos bancos da escola
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: A má postura durante a infância pode trazer sérios problemas na vida adulta. Por isso a
educação postural deve começar ainda cedo. O Programa mostra alguns desvios de postura que
acontecem durante a infância, principalmente por causa da vida escolar (peso da mochila ou a
postura na cadeira), as suas causas e como evitar os problemas através da prática de exercícios
físicos.
Extensão: 13min.
Data: 1999
Localização: DVD-065
Título: Concurso de buenas prácticas em maternidad segura: experiências ganadoras del Cantón
Otavalo, Província de Imbabura, Ecuador, 2012
Notas: No idioma espanhol
Resumo: A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS), em coordenação
com o Ministério da Saúde Pública e o Fundo de População das Nações Unidas
(UNFPA), realizaram o Prêmio Nacional de Boas Práticas, Fotografia e Maternidade
Segura no âmbito da "Iniciativa Maternidade Segura para o cumprimento do
Desenvolvimento do Milénio”. A competição foi realizada com a finalidade de promover a
divulgação e socialização de boas práticas comprovadas e sustentáveis contribuindo para
reduzir a mortalidade materna. Participaram iniciativas desde o âmbito nacional, local,
municipal, comunidade e organizações sociais. Este concurso permite divulgar as
experiências que influenciam e contribuem para a redução da mortalidade materna,
incentivar a publicação das experiências de sucesso em promover a maternidade segura,
e apoiar as instituições de boas práticas nas políticas públicas.(AU)
Extensão: 12min37s.
Data: 2012
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Localização: DVD-066
Título: Primeiros socorros na infância
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa cita alguns tipos de emergência e lembra que cada caso exige um socorro
diferenciado e que as pessoas nunca devem tentar fazer mais do que sabem ou podem. Ensina
como agir em casos de queimaduras, fraturas expostas e não expostas, afogamentos, animais
peçonhentos, acidentes domésticos, convulsões, paradas cardíacas e respiratórias e outros, e dá
dicas de como prevenir esses acidentes. Mostra detalhadamente como devem ser feitas as
massagens cardíacas e respiração boca-a- boca.
Extensão: 12min.
Data: 1999
Localização: DVD-067
Título: O Branco
Resumo: O filme conta a história de um menino cego. Aborda questões sobre necessidades
especiais, preconceito, educação infantil e superação de obstáculos e adaptação.
Extensão: 22min.
Data: 1999
Localização: DVD-068
Título: Dengue
Resumo: Entrevista com Yolanda Bravim, Superintendente Estadual de Saúde Coletiva/RJ; Mauro
Marzochi, Sub-Secretário Municipal de Saúde/RJ e Jônia Franco de Oliveira, Coordenadora
Regional da FUNASA/RJ, que discutem sobre medidas que foram tomadas como prevenção da
dengue e o que é preciso fazer para que não haja uma nova epidemia. Os entrevistados também
prestam esclarecimentos sobre a doença como; tipos de mosquito, tipos de vírus, tipos de dengue e
o tratamento adequado.
Extensão: 51min.
Data: 2002
Localização: DVD-069
Título: Gincana da dengue
Notas: Educação para o manejo integrado dos vetores da dengue.
Resumo: O vídeo apresenta informações básicas de como reconhecer um criadouro do mosquito vetor
da dengue.
Extensão: 30min.
Data: 1994
Localização: DVD-070
Título: Atualização de médicos e enfermeiros na prevenção e controle da dengue
Resumo: Teleconferência com especialistas na questão da dengue respondendo a perguntas de
telespectadores sobre o assunto, aproveitando o espaço para uma atualização técnica para
profissionais atuantes nesta área, principalmente médicos e enfermeiros.
Extensão: 116min.
Data: 2002
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Localização: DVD-071
Título: Dengue: doença que vem numa picada de mosquito
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa relata os sintomas mais freqüentes da dengue, alertando que muitos deles
podem ser confundidos com sintomas de gripe e outras doenças, e que não existe vacina e que a
melhor forma de combate é a prevenção. Cita os ambientes mais favoráveis à proliferação e
orienta como impedir a reprodução do inseto. Informa ainda que a dengue hemorrágica pode
matar e enfatiza a participação da comunidade no combate à doença.
Extensão: 13min.
Data: 1999
Localização: DVD-072
Título: Olhar a flor da pele
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal, gravado no Instituto de Pediatria e
Puericultura Martagão Gesteira, RJ, sob a orientação do Departamento de Pediatria, entre abril e
julho de 1989.
Resumo: Este DVD é um registro de ocorrências detectadas em laboratório, na área de
dermatologia pediátrica. Em Dermatologia Pediátrica I apresenta várias doenças como as infeções
bacterianas, as infecções virais, as infecções fúngicas, as infecções por artrópodos, prurído
verminótico anal e hanseníase. E na Dermatologia Pediátrica II apresenta outras doenças como a
urticária colinérgica, a urticária pigmentosa, o prurído estrófulo e desordens reumáticas.
Extensão: 23min.
Data: 1989
Localização: DVD-073
Título 1: O controle de seu diabetes
Título 2: Diabetes
Notas: Vídeo dublado em português
Resumo: Filme 1: Possibilidade de conhecer melhor o diabetes, desde informações gerais até seu
controle. Apresenta informações necessárias para controlar a doença com o objetivo de melhorar a
qualidade de vida. Filme 2: Mostra os exames preventivos, os sintomas, o tratamento, os cuidados e
a importância de manter o controle do diabetes.
Extensão: 88min/18min.
Data: s.d.
Localização: DVD-074, 2 ex.
Título: Diabetes: alguns cuidados para ter uma vida saudável
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O programa informa os dois tipos principais de diabetes, os sintomas mais freqüentes,
bem como os fatores que favorecem o seu aparecimento e que exigem cuidados especiais. Explica
a função da insulina nesse processo e os efeitos do seu excesso ou da falta no organismo. Fala de
hiper e de hipoglicemia e de um dos mais sérios efeitos colaterais do uso da insulina injetável e
ensina como prevenir a doença. Esclarece que apesar de ser uma doença crônica, não impede que
o diabético tenha uma vida normal, produtiva e com qualidade.
Extensão: 15min.
Data: 1999
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Localização: DVD-075
Título: Diabetes
Resumo: Debate com as presenças do Dr. Leão Jaguri, Clejomar Costa e Silva, Miguel Murat,
diabéticos, e do Endocrinologista Adolfo Michelet sobre o que é diabetes, como conviver com a
doença sem perder a qualidade de vida.
Extensão: 50min.
Data: 2001
Localização: DVD-076
Título: Diabetes e gravidez: controle pré-natal é muito importante
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: A importância do controle pré-natal para todas as gestantes, e principalmente para
aquelas que têm diabetes. O que é a diabetes gestacional, quais os seus fatores de risco e qual o
tratamento adequado. Como a mulher diabética pode evitar complicações durante a gravidez.
Extensão: 13min.
Data: 1999
Localização: DVD-077, 2 ex.
Título: Doenças do coração
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: Explica o funcionamento do sistema circulatório e falas das principais doenças
cardiovasculares. Mostra que a maior parte das doenças cardíacas pode ser evitada seguindo alguns cuidados e controlando alguns fatores de risco como o nível de colesterol, o
tabagismo, a hipertensão, o sedentarismo e o diabetes. Relaciona vários problemas cardiovasculares com a alimentação inadequada, com o alcoolismo e com o estresse e orienta
sobre as formas de prevenção das doenças do coração.
Extensão: 14min.
Data: 1998
Localização: DVD-078, 2 ex.
Título: Hipertensão arterial: quando a receita é mudar os hábitos
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa explica o que é essa doença e alerta que é uma das mais freqüentes do
nosso tempo, que ataca homens e mulheres e que nem sempre apresenta sintomas. Mostra como
se faz a medida da pressão e os valores considerados normais, e informa que esse exame é a
única forma de descobrir a hipertensão. Relata os efeitos da pressão alta sobre os diversos órgãos,
índica cuidados importantes como controle de peso, uma dieta adequada e os riscos do consumo
excessivo de cigarro e de álcool. Lembra os benefícios trazidos pela prática regular de exercícios
físicos, mas ressalta que é sempre indicado procurar um médico antes de iniciar qualquer programa
de atividades e que em alguns casos a hipertensão precisa ser controlada por remédios.
Extensão: 15min.
Data: 1998
Localização: DVD-079, 2 ex.
Título: Doenças diarréicas: higiene é a melhor forma de prevenção
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa explica que a diarréia, a cólera e a febre tifóide são causadas pela água ou
por alimentos contaminados. Descreve os cuidados básicos que se deve ter com a água e os
alimentos e alerta para a verificação dos prazos de validade dos alimentos consumidos. Informa
como identificar as principais doenças diarréicas e seus sintomas mais freqüentes. Ensina a
preparar corretamente o soro caseiro.
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Extensão: 12min.
Data: 1999
Localização: DVD-080, 2 ex.
Título: Diarréia aguda: quando a falta de higiene pode matar
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa mostra como identificar a diarréia e explica como ocorre a contaminação
com os agentes infecciosos que causam a doença. Esgotos a céu aberto, lixo acumulado, águas e
alimentos contaminados, entres outros, são fatores de risco. Reforça a importância do leite materno
e do soro caseiro na prevenção e tratamento das desidratações, e ensina a prepará-lo.
Extensão: 13min.
Data: 1998
Localização: DVD-081
Título: Diarréia e IRA: prevenindo e cuidando
Notas: Agentes em Ação - Programa de Formação dos Agentes Comunitários de Saúde Resumo:
O que é e como evitar a diarréia e a desidratação. Como se prepara o como se usa o soro de
reidratação oral. O que são e como evitar as IRA. Que medidas o agente de saúde pode tomar
contra essas doenças em sua comunidade.
Extensão: 11min.
Data: 1998
Localização: DVD-082
Título: Dona Graça nos tempos de cólera: prevenção do cólera
Resumo: O DVD mostra, com humor, como Dona Graça, uma dona de casa comum que toma
conhecimento dos sintomas do cólera, dos cuidados para evitá-lo e os perigos da contaminação. O
pequeno herói, Previninho, se encarrega de reforçar para o público a importância da prevenção.
Extensão: 12min.
Data: 1999
Localização: DVD-083
Título: Cólera: uma doença que pode matar
Resumo: O DVD comenta sobre a importância de se ter saúde e que a falta da água tratada e de
saneamento básico podem ocasionar muitas doenças. Um dos principais causadores de doenças são
os micróbios, afora outros. O micróbio que causa o cólera é chamado de vibrião colérico e entra no
organismo das pessoas sempre pela boca e se instala no intestino causando sérias conseqüências
como vômitos e diarréias que podem levar a desidratação e se a pessoa não for tratada a tempo pode
até morrer. Mostra as várias formas de transmissão e como fazer a sua prevenção.
Extensão: 7min.
Data: 1992
Localização: DVD-084
Título: O que leigos e médicos devem saber sobre o cólera
Resumo: O DVD aborda questões básicas sobre o cólera, o que é, como evitá-lo, como tratá-lo,
cuidados básicos e diagnóstico da doença.
Extensão: 25min.
Data: 1992
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Localização: DVD-085
Título: Poliomielite: de gota em gota está doença fica para trás
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa trata da poliomielite, doença mais comum em crianças e adolescentes, que,
se não tratada, pode levar uma pessoa à paralisia dos músculos. Apresenta a história de Albert
Sabin, cientista que descobriu a vacina contra a doença, e por que as campanhas de vacinação
são tão importantes no Brasil.
Extensão: 13min.
Data: 1999
Localização: DVD-086
Título: Meningite
Resumo: O DVD mostra a causa e os tipos de meningite, a importância do reconhecimento dos
sintomas característicos da doença, como se dá o contágio, formas de transmissão e tratamento
preventivo.
Extensão: 12min.
Data: 1992
Localização: DVD-087
Título: Meningites
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa mostra o que é meningite, que é a inflamação das membranas chamadas
meninges que envolvem o cérebro e a coluna vertebral, seus principais sintomas e suas possíveis
conseqüências. Apresenta os tratamentos disponíveis e o que fazer para se prevenir. Esclarece
ainda, quais são os principais tipos de meningite ocorridas no Brasil.
Extensão: 11min.
Data: 1999
Localização: DVD-088, 2 ex.
Título: Hanseníase: tanto a doença quanto o preconceito têm cura
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa fala da doença, antes conhecida como lepra, e mostra o microrganismo
causador. Explica como ela ataca os nervos, fazendo com que a pessoa perca a sensibilidade nas
áreas afetadas. Esclarece que a doença pode ser curada, se identificada nos estágios iniciais e
apresenta os sinais e sintomas que ajudam no diagnóstico precoce. Fala do preconceito e que o
portador da doença pode levar uma vida normal, afinal, hanseníase tem cura.
Extensão: 14min.
Data: 1998
Localização: DVD-089
Título: Você sabe o que é hanseníase?
Resumo: Campanha de prevenção e sensibilização em hanseníase. Vídeo com a participação
de Ney Matogrosso para a socialização da informação sobre a hanseníase.
Extensão: 7min.
Data: 2002
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Localização: DVD-090
Título: 10 anos sem pólio
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal. Dentro da programação são
apresentados alguns programas extras como: a participação feminina no mercado de trabalho;
vaidade masculina; dica de livro; dicas de saúde e como agir em caso de incêndio. Resumo: O
programa tem inicio após 18 min transcorridos do início da programação. Começa com um pequeno
vídeo sobre a varíola, após os médicos infectologistas Eduardo Costa e Fernando Lender debatem
sobre as vacinas, a erradicação de algumas doenças, a importância das campanhas, etc. No
segundo bloco o tema é ‘Pode-se comemorar 10 anos sem pólio?’ ‘A paralisia esta erradicada no
Brasil?’. Os entrevistados para este tema são Maria de Lourdes Maia, Coordenadora do Programa
Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e Lúcia Helena de Oliveira, Infectologista/FUNASA.
Extensão: 32min.
Data: 1999
Localização: DVD-091
Título 1: Para onde que eu vou?
Título 2: Os desafios da cura
Resumo: Filme 1: Mostra através de depoimentos o preconceito sofrido pelos portadores de
hanseníase. Filme 2: Depoimentos de pessoas portadoras de hanseníase e profissionais da saúde
relatando sobre o desenvolvimento da doença e seus efeitos sociais. Extensão: 18min/15min.
Data: 1987
Localização: DVD-092, 2 ex.
Título: Febre reumática: quando a amigdalite se torna pesadelo
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa informa sobre amigdalites que podem resultar em uma febre reumática.
Explica o que causa e por que aparecem. Cita os principais sintomas de infecções por
estreptococos e as diversas complicações que a doença pode trazer, mas que pode ser evitada,
desde que essas infecções sejam tratadas logo de início.
Extensão: 14min.
Data: 1998
Localização: DVD-093
Título: Tuberculose
Notas: Projeto Nordeste: Informação, Educação e Comunicação (IEC) Ministério da Saúde.
Resumo: Diagnóstico, sintomas, formas de contágio, transmissão, tratamento e prevenção de uma
das doenças mais freqüentes ainda hoje nopaís.
Extensão: 10min.
Data: 1995
Localização: DVD-094, 2 ex.
Título: Tuberculose
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa conta a história da doença e da descoberta da bactéria causadora, o bacilo de
Koch, como ocorre a transmissão de uma pessoa para outra, e cita os sintomas mais freqüentes.
Lembra também que apesar de existirem vacinas e remédios eficazes, ainda é um grave problema
de saúde pública, uma vez que o bacilo é muito resistente aos medicamentos. Enfatiza que é
possível se prevenir da tuberculose através da vacina BCG, que deve ser aplicada em todas as
crianças logo após o nascimento.
Extensão: 15min.
Data: 1998
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Localização: DVD-095, 2 ex.
Título: Tuberculose e hanseníase: vamos prevenir
Notas: Agentes em Ação - Programa de Formação dos Agentes Comunitários de Saúde Resumo:
Sintomas, transmissão e tratamento da tuberculose e da hanseníase. Doenças contagiosas que
podem formar cadeia de transmissão. A importância do agente de saúde na identificação dos sinais
de alerta para o encaminhamento dos casos de suspeita dessas doenças para exame e
diagnóstico, assim como a orientação adequada para evitar o preconceito com os doentes.
Extensão: 17min.
Data: 1998
Localização: DVD-096, 2 ex.
Título: Volta Landico!: histórias da luta contra a tuberculose
Notas: DVD produzido para o Centro de Referência Hélio Fraga/FUNASA, dentro do Programa
Nacional da Tuberculose do Ministério da Saúde.
Resumo: O DVD é um instrumento educativo que tem por objetivo oferecer diferentes olhares que
apontam para a totalidade do problema da tuberculose na perspectiva da promoção da saúde,
integrando as dimensões do doente, do grupo familiar, da comunidade e dos profissionais de
saúde.
Extensão: 54min.
Data: 2000
Localização: DVD-097
Título: Zoonoses: o seu melhor amigo pode ser muito perigoso
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: Este programa apresenta quais são as principais zoonoses que ocorrem no Brasil. Como
evitar que os animais domésticos se infectem e espalhem essas doenças. Apresenta pessoas que
cuidam dos seus bichos de estimação e do ambiente para evitá- las.
Extensão: 13min.
Data: 1999
Localização: DVD-098
Título: Esquistossomose
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O programa esclarece o que é a esquistossomose, também conhecida como ‘barriga
d'água’, os problemas de saúde provocados e o tipo de ambiente onde se pode contrair a doença.
O DVD mostra como identificá-la através dos sintomas, os medicamentos corretos para tratá-la e os
devidos cuidados para evitá-la.
Extensão: 12min.
Data: 1999
Localização: DVD-099, 2 ex.
Título: O inimigo oculto: teníase/cisticercose, hidatidose e borrachudo
Resumo: O DVD aborda as doenças causadas por parasitas, a prevenção, os sintomas, o
tratamento, o trabalho pioneiro no Rio Grande do Sul no controle biológico do simulídeo
(borrachudo) e o Programa Estadual de Controle da Hidatidose.
Extensão: 23min.
Data: 1993
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Localização: DVD-100
Título: Cuidados com a saúde: piolho, sarna e impetigo.
Notas: Projeto Saúde Escolar. Há falha nos primeiros minutos, mas não compromete o filme.
Resumo: Recomendado para crianças. Filme interpretado pelo ator Vítor Castiel, sobre como
cuidar da higiene do corpo, da saúde e da alimentação, dando ênfase aos cuidados com sarna,
piolho e impetigo.
Extensão: 14min.
Data: 1999
Localização: DVD-101, 2 ex.
Título: Sarna e piolho: quando a coceira é sinal de doença
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa define escabiose e pediculose, lembrando que essas doenças podem evoluir
para formas mais graves, fala de como se dá a manifestação e transmissão de sarna e piolho, da
importância de se examinar as cabeças das crianças para iniciar o tratamento o quanto antes, e cita
os hábitos de higiene que ajudam evitar esses parasitas. Orienta alunos, pais e professores de como
lidar com o problema.
Extensão: 14min.
Data: 1998
Localização: DVD-102, 2 ex.
Título: Verminoses: a melhor prevenção é a higiene e o saneamento
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa define o que são parasitas e vermes e esclarece que a maioria das
parasitoses podem ser evitadas com a higiene e o saneamento básico. Explica como podem
penetrar no organismo das pessoas, sua reprodução, os sintomas e os males que provocam.
Relaciona algumas verminoses tais como a ascaridíase, teníase, oxiúros e outras, informando sobre
suas principais conseqüências.
Extensão: 14min51s.
Data: 1998
Localização: DVD-103, 2 ex.
Título: Malária: não deixe um mosquito comprometer a sua saúde
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa informa como a doença é transmitida e mostra o ciclo de vida do mosquito
responsável pela transmissão do parasita, e esclarece que a ocupação desordenada e as
atividades econômicas desenvolvidas na selva provocaram sua migração para centros urbanos.
Explica como devem se comportar as pessoas com suspeita da doença, alerta para a importância
das medidas preventivas e da transmissão feita através das transfusões de sangue. Lembra ainda
que não existem vacinas contra a malária e que se não tratada corretamente pode levar à morte.
Extensão: 13min.
Data: 1998
Localização: DVD-104, 2 ex.
Título: Doença de Chagas
Notas: Programa Educação em Saúde - Programa Viva Legal
Resumo: O Programa traça um histórico da descoberta da doença pelo cientista Carlos Chagas,
mostra o barbeiro, inseto responsável pela transmissão do Trypanosoma Cruzi, o protozoário
causador da doença. Cita os sinais que ajudam a identificar a doença e mostra quais ambientes são
mais favoráveis à proliferação do barbeiro. Relata medidas para evitar que o barbeiro contamine as
pessoas, com melhorias nas habitações, uso de
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inseticidas, cuidados nas transfusões de sangue, tratamento dos doentes e outras. Enfatiza que se
descoberta na fase inicial, a doença pode ser curada.
Extensão: 14min.
Data: 1999
Localização: DVD-105
Título: Dor, nova compreensão: a terceira chave
Resumo: O DVD apresentado pela jornalista Carla Vilhena, aborda a compreensão e o
tratamento da dor clínica.
Extensão: 10min.
Data: 1993
Localização: DVD-106
Título: Campanha de combate à osteoporose
Notas: Vídeo com pequenas falhas, mas que não compromete o filme.
Resumo: O vídeo mostra uma palestra sobre osteoporose: sintomas, formas de prevenção e
tratamento.
Extensão: 49min.
Data: 2004
Localização: DVD-107
Título: Acidentes com idosos: saiba o que fazer para não tropeçar na idade
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa apresenta a osteoporose, doença que causa a perda de massa óssea,
deixando os ossos cada vez mais fracos e predispostos a fraturas. Mostra sintomas e causas, as
chances de se desenvolver a doença e os problemas que provoca e o que é preciso fazer para
prevenir (alimentação rica em cálcio e atividades físicas), e como ela pode ser tratada.
Extensão: 12min.
Data: 1999
Localização: DVD-108
Título: Doenças reumáticas
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa apresenta o que são as doenças reumáticas e quais os tipos mais comuns
de reumatismo no Brasil - artrite, artrose, tendinite, gota, dores na coluna e osteoporose. Ensina a
tratar e a prevenir essas doenças e por que são problemas de saúde pública no país.
Extensão: 13min.
Data: 1999
Localização: DVD-109, 2 ex.
Título: Avaliação da criança com tosse ou com dificuldades de respirar
Notas: Curso do Programa de Controle das Infecções Respiratórias Agudas
Resumo: O vídeo faz parte de um curso de capacitação em assistência às crianças com
infecção respiratória aguda. Ele ensina a avaliar uma criança com tosse ou dificuldade de
respirar. Segue passo a passo da prática de avaliação.
Extensão: 48min.
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Localização: DVD-110
Título: Doenças das vias respiratórias
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa cita os sinais e sintomas mais freqüentes, alertando para os que podem
indicar uma infecção grave e informa que essas doenças são as maiores causadoras de morte em
crianças com menos de cinco anos. Explica o que é pneumonia, como se manifesta e como devem
ser os cuidados. Dá dicas de como aliviar os sintomas de infecções respiratórias, e de como
preparar um soro nasal caseiro. Enfatiza a importância das vacinas, de uma alimentação saudável
e que o leite materno protege o bebê contra a maioria das doenças.
Extensão: 15min.
Data: 1998
Localização: DVD-111
Título: Asma
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa apresenta o que é a asma, suas características e o que provoca, além de
mostrar a maneira de enfrentar esse problema. Aborda por que é importante seguir rigorosamente o
tratamento recomendado pelo profissional da saúde e a relação existente entre o meio ambiente no
qual vive e o surgimento da doença pulmonar. O DVD ainda ensina como se prevenir e controlá-la.
Extensão: 12 min.
Data: 1998
Localização: DVD-112
Título: Canto de cicatriz: a violência sexual contra meninas em um documentário de Laís Chaffe
Notas: Versões em 18 min e 37 min.
Resumo: Documentário sobre a violência sexual contra meninas. Depoimento de vítimas que
relatam detalhes dos abusos sofridos intercalando-se a comentários de especialistas, desenhos
feitos por crianças abusadas, filmes de ficção e enquetes nas quais ficam evidentes os mitos e
preconceitos envolvendo o assunto. O tema é abordado a partir de uma perspectiva de gênero, já
que, embora meninos também sejam abusados, as principais vítimas são crianças do sexo
feminino.
Extensão: 37min.
Data: 2005
Localização: DVD-113
Título: Hemofilia
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa apresenta o que é a hemofilia, como é geneticamente transmitida, a forma
correta de tratamento do hemofílico e a importância da ‘ para o seu bem-estar. Deixa claro também
que o conhecimento da doença por parte dos educadores ajuda a evitar que a criança hemofílica
sofra discriminação de seus colegas de escola.
Extensão: 13min.
Data: 1999
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Localização: DVD-114, 2 ex.
Título: Sarampo
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa explica o que é e como ocorre a transmissão e quais são os principais
sintomas do sarampo. Fala como devem ser os cuidados com o doente e como a doença pode ser
evitada através da vacinação. Lembra que as pessoas que não se vacinaram quando crianças
também devem se vacinar, pois essa é a única forma de prevenção.
Extensão: 12min.
Data: 1999
Localização: DVD-115
Título: Rubéola: riscos que as gestantes não precisamcorrer
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa mostra um pouco do que vem a ser rubéola, como é transmitida, seus
sintomas e a maneira de como evitá-la. Apresenta os cuidados que uma gestante deve ter para não
contrai-la e por que pode ser tão perigosa durante a gravidez. Diz a idade ideal para a vacinação
das crianças contra essa doença.
Extensão: 13min.
Data: 1999
Localização: DVD-116
Título: Catapora
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa esclarece o que vem a ser catapora, como é transmitida e o que fazer
para evitá-la. Ensina a reconhecer os sintomas e as melhores formas de tratamento dessa
doença.
Explica os devidos cuidados que se deve ter quando contaminado e por que a catapora é contraída
apenas uma vez.
Extensão: 12min.
Data: 1999
Localização: DVD-117
Título: A volta do sarampo
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal. Dentro do programa do Canal Saúde
são apresentados alguns extras como: varizes; medicina alternativa e outros.
Resumo: Como anda a imunização contra o sarampo? Por que estão aparecendo novos focos da
doença principalmente em São Paulo? O que é o sarampo? As metas do Plano de Imunização
estão sendo cumpridas? Como anda a produção de vacinas no Brasil? Como são conservadas as
vacinas e distribuídas no Brasil? Qual o percentual de crianças que precisa ser vacinado para que a
doença seja erradicada? Conversando sobre estes assuntos com André Motta Lima estão Dra. Maria
Cláudia Camargo, Diretora dos Serviços de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Estadual de
Saúde de São Paulo, e a Dra. Maria Cláudia Camargo, Coordenadora do Programa Nacional de
Imunizações.
Extensão: 34min.
Data: [1997?]
Localização: DVD-118
Título: Unidiversidade: drogas lícitas
Resumo: O que são drogas lícitas, quais são e os problemas que elas causam ao ser humano.
Depoimentos de universitários de vários cursos a respeito dessas drogas.
Extensão: 26min.
Data: s.d.
Localização: DVD-119
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Título: Unidiversidade: drogas ilícitas
Resumo: O que são drogas ilícitas, quais são e os problemas que elas causam ao ser humano.
Depoimentos de universitários de vários cursos a respeito dessas drogas.
Extensão: 26min.
Data: s.d.
Localização: DVD-120
Título: Drogas lícitas e ilícitas
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa mostra a diferença entre as drogas lícitas e ilícitas, e de que maneira elas
podem prejudicar a saúde. Debate por que o uso de drogas é um assunto que diz respeito a toda
sociedade. Aborda o que está sendo feito e como podemos agir para prevenir o problema e a
importância de conversas com os jovens a fim de orientá-los quanto aos riscos existentes no uso
abusivo de drogas.
Extensão: 13min.
Data: 1999
Localização: DVD-121
Título: Drogas
Resumo: Até que ponto a guerra declarada contra as drogas vem contribuindo para uma sociedade
melhor? A jornalista Lu Fraga, do Canal Saúde, conversa com jovens a respeito das drogas e o que
pensam a respeito disso. Qual a diferença entre o efeito de uma droga para outra? Como se
escolhe a droga que vai usar? O que pensam a respeito dos traficantes? O que pensam das
campanhas sobre drogas? Uma droga leva ao consumo da outra? O difícil momento de parar de
usar drogas. O que causa o descontrole do uso de drogas? Uma nova abordagem do assunto que
já vem trazendo excelentes resultados na conquista da saúde e cidadania do Brasil. Para debater
estes assuntos falados pelos jovens, foram convidados o Dr. Fábio Mesquita, Coordenador do
Programa de DST/AIDS do Município de São Paulo, e do Dr. Tarcísio Matos de Andrade, Professor
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, além da Jornalista Lu Fraga.
Extensão: 52min.
Data: 2001
Localização: DVD-122
Título: Hepatites A, B, C e E
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa esclarece o que é hepatite (inflamação no fígado que pode ter várias
causas), abordando a forma mais conhecida e freqüente no Brasil que é a hepatite provocada por
vírus. Apresenta os principais tipos - A, B, C e E, os sinais e sintomas dessa doença, as formas de
transmissão e o que pode ser feito para evitar o contágio.
Extensão: 12min.
Data: 1999
Localização: DVD-123
Título: Epilepsia: orientando os pais
Resumo: Orientações sobre os cuidados necessários no momento da crise epilética.
Extensão: 14min.
Data: s.d.
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Localização: DVD-124
Título: A PNH como um modo de fazer: desafios para a Humanização do SUS:
dispositivos da PNH, v. 1
Notas: Conferência Eduardo Passos, Diretrizes para a reorganização do trabalho em saúde:
Conferência Gastão Wagner/Vídeo-animação: diretrizes da PNH, apresentadas durante o II
Seminário HumanizaSUS, em agosto 2009
Resumo: Em sua conferência Eduardo Passos discorre sobre as tarefas e os desafios da Política
Nacional de Humanização (PNH), considerando as exigências ético-políticas para a produção da
eqüidade no SUS. Este vídeo ultrapassa a temporalidade do II Seminário Nacional de Humanização,
apresentando-se como importante recurso para a discussão da política pública de saúde em nosso
país, bem como é um convite à reflexão do que vem sendo (e será) produzido com prática de
humanização, face às exigências conceituais e metodológicas da PNH. [...] Gastão Wagner trata de um
dos temas centrais para a PNH, o trabalho em saúde, apresentando elementos conceituais e
metodológicos para a reorganização do trabalho desde a idéia da cogestão. (HumanizaSUS/MS)
Extensão: 1h46min.
Data: 2013
Localização: DVD-125
Título: E por falar de vida: um documentário sobre viver e conviver com AIDS
Resumo: Documentário sobre viver e conviver com AIDS. Baseado em três histórias de vida, este
vídeo procurou identificar o cotidiano, os prazeres, a repercussão da descoberta da sorologia
positiva, bem como as atitudes de solidariedade e a expectativa de vida das pessoas vivendo com
HIV/AIDS. Com base nesses depoimentos, retratou-se a luta através da justiça, da mobilização de
segmentos da sociedade e do ativismo dos grupos de auto-ajuda.
Extensão: 32min.
Data: 1994
Localização: DVD-126, 2 ex.
Título: Redução de danos: saúde e cidadania
Resumo: Redução de danos é uma estratégia de saúde pública que tem como objetivo diminuir a
disseminação do HIV/AIDS e outras doenças de transmissão sanguínea entre os usuários de
drogas injetáveis. Este vídeo mostra as experiências desenvolvidas em várias cidades brasileiras,
graças à participação dos próprios usuários e ex-usuários de drogas, além de uma extensa rede de
parcerias entre o Ministério e Secretarias da Saúde, Universidades e Organizações da Sociedade
Civil. Depoimentos marcantes falam dos resultados dos trabalhos que têm mudado a vida de muita
gente, com a quebra de preconceitos e a aproximação dos usuários aos serviços públicos de saúde.
Extensão: 18min.
Data: s.d.
Localização: DVD-127
Título: Rota dos caminhoneiros
Resumo: Apresenta uma mesa redonda com os convidados: Paulo Junqueira, Evely Koller e Júlio
Paca, sobre as doenças sexualmente transmissíveis e sua relação com os caminhoneiros. Fala
sobre a vida desses trabalhadores no Brasil e a vulnerabilidade a que estão expostos às DSTs.
Discute as questões da saúde do caminhoneiro, acesso a informação de saúde desses
trabalhadores, os projetos específicos que estão sendo realizados nesse sentido, o problema da
distância da família, o uso das drogas (rebite), as ações que o Estado de São Paulo está fazendo
no sentido de prevenção da transmissão de DSTs nas estradas junto ao Serviço Social de
Transporte.
Extensão: 60min.
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Data: [2000?]
Localização: DVD-128
Título: Sustentabilidade das ONG's que trabalham com DST/AIDS
Resumo: Mesa redonda coordenada por Naldo Dias Alves, com participação de Fábio Mesquita, da
Coordenação Nacional de DST/AIDS-MS; Áurea Celeste Abade, Presidente do GAPA-SP; Gary
Barker, Diretor do Instituto Pró-Mundo e Léo Mendes, do Fórum Goiano de ONG's que trabalham
com DST/AIDS, debatendo sobre sustentabilidade e institucionalização das ONG's.
Extensão: 53min.
Data: 2001
Localização: DVD-129
Título: Prostituição e DST/AIDS: avanços e desafios
Resumo: Mesa redonda com a participação de Carlos Augusto Galeano, Diretor da ONG pela
Vidda/SP; Moema Morgado Carreteiro, Coordenadora do Programa Municipal DST/AIDS de Duque
de Caxias/RJ e Denise Serafim, Psicóloga, Coordenadora Nacional DST/AIDS. Discussão sobre o
tema e trabalhos realizados na ação de prevenção da AIDS e DST.
Extensão: 50min.
Data: [2000?]
Localização: DVD-130
Título: População indígena: assumindo as diferenças
Resumo: Mesa redonda. Discussão sobre as DST/AIDS e as comunidades indígenas, fatores que
facilitam a entrada do HIV nas aldeias e os trabalhos de prevenção realizados. Participantes: Ivo
Brito, Assessor Técnico da Coordenação Nacional DST/AIDS; Clóvis Ambrósio, Conselho Indígena
de Roraima; Esther Jean, Antropóloga da Universidade Federal de Santa Catarina e Ubiratan
Pedrosa, Diretor do Departamento de Saúde Indígena da Fundação Nacional de Saúde - FNS.
Extensão: 50min.
Data: [2000?]
Localização: DVD-131
Título: Prevenção das DST/AIDS nos presídios
Resumo: Mesa redonda com os participantes Guilherme Azevedo, Diretor da Penitenciária de
Caruaru/PE; Sandra Perin, dirigente do Grupo de Apoio a Prevenção da AIDS - GAPA/RS; Maria
Inês Spinelli, Coordenadora do Programa de AIDS de São José do Rio Preto/SP e Paulo
Junqueira, Coordenador Nacional DST/AIDS relatam suas experiências com trabalhos e
programas de prevenção as DST/AIDS desenvolvidos nos presídios dos seus respectivos Estados.
Extensão: 60min.
Data: [2000?]
Localização: DVD-132
Título: Adesão à terapia antiretrovirais
Resumo: Mesa redonda coordenada por Naldo Dias Alves. Os participantes, Carlos Capitani,
Coordenação Nacional DST/AIDS; Celso Ramos, Professor Adjunto de Doenças Infecciosas da
UFRJ; Betina Durovni, Coordenadora de Doenças Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde
do Rio de Janeiro e Valdiléia Veloso, Coordenadora de DST/AIDS da Secretaria de Estado de
Saúde/RJ, discutem a respeito do combate ao HIV, que apesar das barreiras do preconceito, tem
conquistas como a produção e distribuição dos medicamentos antiretrovirais, que contribuem para a
qualidade de vida dos
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portadores de HIV. São mencionados os grupos de apoio que ajudam na adesão à terapia dos
antiretrovirais.
Extensão: 55min.
Data: 2001
Localização: DVD-133
Título: 4º Congresso Brasileiro em DST e AIDS: descentralização e sustentabilidade - 1ª Parte
Notas: Agentes em Ação - Programa de Formação dos Agentes Comunitários de Saúde. Não está
muito legível.
Resumo: Congresso realizado entre os dias 10 a 13 de set. 2001. Os convidados Paulo Roberto
Teixeira, Coordenador Nacional DST/AIDS/MS e Presidente do Congresso, Leiri Maria, Diretora
Corações Amigos, José Martinez Morales, UNDCP, Elisabeth Sussekind, Secretária Nacional de
Justiça, Júlio Muller, Secretário Estadual de Saúde e Otávio Mercadante, Assessor do Ministro da
Saúde são participantes de diversos setores que lutam contra a epidemia de AIDS no Brasil. É feita
uma revisão das experiências que têm sido conduzidas no Brasil no campo da prevenção das
DST/AIDS. Baseados no tema do Congresso, 'Descentralização e Sustentabilidade', os
participantes discutem como incorporar a ação de prevenção no âmbito do Sistema Único de Saúde
de uma forma sistemática e institucionalizada.
Extensão: 60min.
Data: 2001
Localização: DVD-134
Título: Nutrição: HIV/AIDS
Resumo: O DVD aborda a qualidade de vida do portador HIV/AIDS tentando sensibilizar quanto à
importância de uma alimentação equilibrada em todos os estágios da doença e transmitir
informações sobre nutrição, interação medicamento/alimento, cuidados com o preparo,
armazenagem e administração das refeições, buscando o melhor aproveitamento dos nutrientes e,
com isto, ajudando o paciente em sua recuperação e melhoria.
Extensão: 23min.
Data: 2001
Localização: DVD-135
Título: Alarma en el distrito salud: SIDA
Resumo: DVD publicado pelo Ministério da Saúde da Espanha junto com a Organização PanAmericana da Saúde. Programa Regional de AIDs/DSTs, contém a campanha de prevenção do
HIV/ AIDS, dirigido aos jovens com idade a partir dos 13 anos, e realizada na Espanha. Alguns
temas abordados são: sexualidade, gravidez na adolescência, doenças, drogas e seus riscos
sexualmente transmissiveís.
Extensão: 45min.
Data: 1995
Localização: DVD-136, 2 ex.
Título: AIDS: aprendendo a evitar o perigo
Notas: Agentes em Ação - Programa de Formação dos Agentes Comunitários de Saúde Resumo:
Aborda o papel do Agente Comunitário de Saúde bem informado na prevenção e no tratamento da
AIDS. Informa que as doenças sexualmente transmissíveis podem ser prevenidas e curadas e que
a AIDS é adquirida por ação de um vírus, principalmente através das relações sexuais. O HIV é
transmitido pelo esperma, pelo sangue, pela secreção vaginal e pelo leite materno. Ainda não há
cura para a AIDS, mas há como evitá-la e já existem remédios capazes de ajudar o organismo a
lutar contra a AIDS.
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Apresenta também entrevista com prostituta sobre o seu dia-a-dia, assim como situações de risco,
as doenças oportunistas e o papel dos jovens multiplicadores.
Extensão: 17min.
Data: s.d.
Localização: DVD-137
Título: AIDS: normas de biossegurança para profissionais em saúde
Resumo: Este vídeo mostra como a AIDS é transmitida, meios de evitar a contaminação, testes e
resultados para diagnosticar se a pessoa está infectada. A importância das normas de
biossegurança que os hospitais e os profissionais da saúde devem ter ao tratar de pessoas
infectadas com o HIV. Ensina o processo de desinfecção das mãos e dos utensílios utilizados no
atendimento de pacientes contaminados. Divulgar por meios de depoimentos a existência real,
cruel e desinformada em relação aos portadores do vírus HIV.
Extensão: 26min.
Data: 1988
Localização: DVD-138
Título: Doenças Sexualmente Transmissíveis: quando o prazer se transforma em risco
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: Fala das doenças sexualmente transmissíveis e os riscos que elas apresentam. Ensina
como fazer para evitá-las e buscar o tratamento adequado assim que os sintomas aparecerem.
Mostra que conhecer o próprio corpo ou o corpo do parceiro ou da parceira é essencial para quem
deseja ter uma vida sexual completa e prazerosa. Observar as transformações que ocorrem com o
próprio corpo, é também uma forma de identificar logo no início a maioria das doenças sexualmente
transmissíveis. Homens e mulheres com vida sexual ativa devem fazer regularmente o exame de
seus órgãos genitais. Sexo seguro é sexo sem medo.
Extensão: 14min.
Data: 1998
Localização: DVD-139
Título: Atenção às DST/HIV/AIDS na Rede Básica
Resumo: Mesa Redonda com as participações de Milton Menezes da Costa Neto, Consultor do
Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Cleyde Eliana dos Santos, da
Coordenação Nacional de DST/AIDS, Mauro Cunha Ramos, Coordenador do Ambulatório DST do
Hospital Materno Presidente Vargas de Porto Alegre e Cláudio Palombo, Coordenador do Serviço de
AIDS do Centro de Prevenção de Niterói. São levantadas questões como: o que é Rede Básica de
Saúde, o que tem sido feito em algumas cidades do Brasil para o controle das DST, como a sífilis
congênita.
Extensão: 50min.
Data: s.d.
Localização: DVD-140
Título 1: Agora Sim!
Título 2: Mancha de batom
Título 3: Pra que time ele joga?
Resumo: Filme 1: Dramatização sobre as vantagens do sexo seguro através do uso dos
preservativos (camisinha feminina e camisinha masculina) na prevenção das DST's e AIDS. Filme 2:
Dramatização sobre a importância da decisão do uso de preservativos entre pessoas casadas na
prevenção DST's e AIDS. Filme 3: Dramatização feita em uma escola de 2º grau, sobre as dúvidas
mais freqüentes dos adolescentes a respeito da descoberta da sexualidade e o preconceito em
pensar que a orientação sexual influência no
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comportamento social.
Extensão: 12min/27min/20min.
Data: 2002
Localização: DVD-141
Título: AIDS/Gênero
Resumo: Debate com as presenças do antropólogo Pedro Nascimento e Leila Linhares, da ONG
CÉPIA do Rio de Janeiro. São discutidos assuntos como o aumento da AIDS entre as mulheres,
inclusive mulheres casadas e o tabu no uso de preservativos no casamento. A preparação dos
profissionais da saúde para trabalhar com mulheres portadoras do HIV.
Extensão: 50min.
Data: 2000
Localização: DVD-142, 2 ex.
Título: DST/AIDS
Resumo: Depois da terapia de antiretrovirais - o chamado coquetel. Pode-se dizer que a AIDS é,
nos dias de hoje, uma doença crônica e controlável. Atuando em diferentes pontos do ciclo do HIV,
esses remédios inibem a multiplicação viral, aumentando o nível de imunidade e diminuindo o risco
de infecções oportunistas. Desde 1996, o MS vem distribuindo gratuitamente, medicamentos
específicos para portadores de HIV/AIDS em todo o país; nesse sentido, a questão prioritária a ser
enfrentada é a adesão ao tratamento - um regime terapêutico complexo que interfere no cotidiano
do paciente e que, interrompido, pode levar ao recrudescimento da doença. Este vídeo é dirigido
aos pacientes em terapia e aos profissionais de saúde que atuam com eles: apresenta soluções
simples e práticas de adaptação às prescrições; descreve, didaticamente, a terapia e as
conseqüências da má administração dos remédios; e sensibiliza e motiva o espectador com um
emocionante depoimento de pacientes que venceram estas dificuldades, conquistando um bom
nível de qualidade de vida.
Extensão: 19min.
Data: 2000
Localização: DVD-143
Título: A informação é a luz
Resumo: Este DVD é o resultado de oficinas realizadas na FEBEM-SP, da Unidade de Internação
Parnaíba 16, onde os adolescentes apontaram as dúvidas e as questões mais urgentes referentes
às DST e AIDS. Essas dúvidas foram então transformadas em um RAP, dando origem a este DVD
educativo.
Extensão: 6min.
Localização: DVD-144
Título: Sífilis congênita
Notas: Dentro da programação do Canal Saúde são apresentados alguns extras como: terapia
alternativa para deficientes mentais; breve histórico da Fundação Oswaldo Cruz; cuidados para
evitar doenças respiratórias no inverno; o que os idosos precisam saber sobre cirurgia de catarata
nos hospitais públicos.
Resumo: O programa tem inicio após 21 min transcorridos do início da programação. Uma das
metas da Secretaria da Saúde do Rio de Janeiro é acabar com a sífilis congênita, uma doença que
passa de mãe para filha. Este é o tema do primeiro bloco que entrevista Maria Teresa da Costa,
Pediatra Sanitarista (Presidente SOPERJ) e Valéria Sarageni, Gerente do PGM DST/AIDS, além de
informações do que é sífilis congênita, qual o tratamento e as suas conseqüências. Em 1993, a
Coordenação do Programa Nacional de DST do Ministério da Saúde estabeleceu como
prioridade até o
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ano de 2000 a eliminação da sífilis congênita no Brasil, entretanto estima-se que 3 a 5 por cento
das gestantes brasileiras estão infectadas. Este é o tema tratado no segundo bloco com Maria
Cristina Boaretto, Superintendente de Saúde Coletiva/RJ e Eduardo Campos de Oliveira,
Coordenador de Vigilância Epidemiológica/MS.
Extensão: 30min.
Data: 1999
Localização: DVD-145, 2 ex.
Título: Projeto Memória: ecologia e política
Resumo: A questão ecológica ao longo da história do Brasil. O tipo de desenvolvimento
econômico adotado e os problemas gerados para o meio ambiente e para o homem.
Extensão: 55 min.
Data: 1987
Localização: DVD-146
Título: Mata Atlântica e seus ecossistemas associados no Rio Grande do Sul
Resumo: Registro sobre a Mata Atlântica no Rio Grande do Sul.
Extensão: 18min.
Data: s.d.
Localização: DVD-147
Título: FEPAM
Resumo: Este DVD mostra as atividades realizadas na FEPAM. Lista e descreve os projetos e
programas desenvolvidos pela Instituição.
Extensão: 8min.
Localização: DVD-148
Título: Meio ambiente
Resumo: Entrevista. O biólogo Mário Moscatelli fala a respeito da ação devastadora do homem
sobre o meio ambiente, os crimes ambientais causados por negligência, as catástrofes como
resposta da natureza à ação do homem, as questões de saneamento e educação no programa de
despoluição, o destino do lixo e o papel do cidadão como elemento participativo do processo de
reciclagem. Ana Batista, Secretária Executiva do Fórum 21/RJ fala sobre desenvolvimento
sustentável mencionado na Agenda 21, documento que apresenta uma série de recomendações
para garantir a sobrevivência da humanidade a partir do próximo século. A Agenda contém nos
seus princípios um conceito básico de participação, de cidadania através da relação entre o
governo e a sociedade.
Extensão: 53min.
Data: 2000
Localização: DVD-149
Título: Agenda 21
Resumo: Entrevista. Rubens Born da Comissão da Agenda 21 Nacional e Geraldo Xavier de
Oliveira responsável pela Agenda 21 Local - Guapiruvu/SP, falam sobre a Agenda 21, um
documento elaborado durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento - ECO 92, que prevê um novo padrão de desenvolvimento sustentável.
Extensão: 51min.
Data: 2001
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Localização: DVD-150
Título: Mata Atlântica
Resumo: Entrevista. Pedro Aranha, Coordenador do Núcleo de Biodiversidade dos Verdes Movimento de Ecologia Social e Paulo Fontes, Diretor Substituto de Recursos Naturais e
Renováveis do IBAMA falam sobre a mata que vem sendo destruída há 500 anos devido ao modelo
de desenvolvimento do Brasil. Mostra as conseqüências climáticas causadas pela destruição. São
mencionados projetos que lutam para salvar um dos cinco biomas mais ameaçados do mundo.
Paulo Nogueira Neto, do Conselho Nacional do Meio Ambiente e Mário Mantovani, Diretor do SOS
Mata Atlântica falam sobre sistemas agroflorestais, a importância de se conhecer esse reservatório
natural de biodiversidade e o desafio de conscientização da sociedade sobre os efeitos do
desmatamento. É mostrado o maior exemplo de reflorestamento do mundo, a importância dos
parques na preservação da Mata Atlântica, o trabalho de despoluição do Rio Tietê e o projeto de
preservação do mico-leão-dourado.
Extensão: 51min.
Data: 2001
Localização: DVD-151
Título: Degradação ambiental: camada de ozônio
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: Este programa apresenta o que é a camada de ozônio e porque ela é tão importante.
Mostra por que ela está sendo destruída e quais os perigos que essa destruição pode trazer. O que
cada um de nós pode fazer para preservar a camada de ozônio e proteger a vida na terra.
Extensão: 13min.
Data: 1999
Localização: DVD-152
Título: Lixo e meio ambiente
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa fala de um dos maiores responsáveis pela poluição das águas, do ar e do
solo: o lixo. Mostra os prejuízos que ele pode oferecer à saúde e ao meio ambiente, e o que cada
um pode fazer para a diminuição de sua produção. É apresentado o trajeto que o lixo faz desde o
momento em que é jogado fora até a sua deposição no aterro sanitário.
Extensão: 13min.
Data: 1999
Localização: DVD-153, 2 ex.
Título: Lixo: cuidados básicos para evitar sujeira
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa fala sobre o problema e mostra quanto lixo é produzido diariamente por cada
pessoa, e esclarece os dois tipos básicos de lixo: o orgânico e o inorgânico. Apresenta as
conseqüências da deposição de lixo a céu aberto, das doenças relacionadas ao acúmulo de lixo
próximo às residências, e explica como deve ser feito o acondicionamento. Fala da reciclagem e
dos muitos materiais que podem ser reaproveitados e enfatiza que a reciclagem contribui
significativamente para diminuir a poluição, gerar empregos, etc.
Extensão: 15min.
Data: 1998
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Localização: DVD-154
Título: Lixo
Resumo: Debate com as presenças do Catador de lixo Flávio Luis Barreto Gomes, do Professor do
Departamento de Engenharia Sanitária da UERJ, João Alberto Ferreira, da Repórter Márcia Correa
e Castro, sobre a coleta e reciclagem do lixo, as pessoas que vivem do lixo, que fazem do lixo o
seu meio de sobrevivência.
Extensão: 50min.
Data: 2001
Localização: DVD-155
Título: Poluição urbana: cuidados que melhoram a vida nas metrópoles.
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa mostra o que é poluição urbana e quais as conseqüências na vida das
pessoas. Aborda a poluição atmosférica, causadora do efeito estufa, a poluição sonora, pelo
excesso de barulho nos centros urbanos, a poluição visual, pelo grande número de propagandas
nas ruas, e o acúmulo de lixo, espalhado no ambiente urbano. Esclarece como combater tais
problemas e apresenta algumas medidas a fim de evitar os danos ao meio ambiente.
Extensão: 14min.
Data: 1999
Localização: DVD-156
Título: Água: fonte de vida
Resumo: O DVD mostra a agressão humana contra a água. Apresenta a poluição, o tratamento e o
ciclo da água até chegar às torneiras.
Extensão: 37min.
Data: s.d.
Localização: DVD-157
Título Água: quem cuida e conserva não vai ficar a seco
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa fala sobre a importância da água para a saúde e informa que a mesma deve
ser tratada e protegida. Explica os cuidados no armazenamento, ensina como deve ser feito o
tratamento caseiro, a limpeza da caixa d'água e dos filtros domésticos. Sugere a construção de
fossas secas como solução provisória e salienta que o desperdício de água deve ser evitado.
Extensão: 13min.
Data: s.d.
Localização: DVD-158
Título 1: Água
Título 2: Para onde vai a água?
Resumo: Filme 1: vídeo provocativo para reflexão sobre a poluição da água.
Filme 2: também no DVD 474, que enfoca a questão de como utilizar a água, qual o
procedimento da purificação e para onde ela vai depois que a utilizamos.
Extensão: 10min/14min.
Data: 2004
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Localização: DVD-159
Título: Água
Resumo: Entrevista com Manuel Sanches, Planejador Urbano e Presidente do Instituto Baía de
Guanabara que fala sobre a possibilidade de ficarmos sem água, as formas de contaminação da
água, os riscos da contaminação para a saúde e a falta de saneamento. Otto Baptista Ruback Diretor de Obras e Conservação da Fundação Rio-Águas, da Prefeitura do RJ, fala sobre poluição e
despoluição em grande escala. É mostrado como exemplo de despoluição das águas do Rio
Guaíba o "Projeto Guaíba Vive". São mencionados outros projetos de implantação de saneamento,
educação e a conscientização como formas de evitar o desperdício.
Extensão: 50min.
Data: 2000
Localização: DVD-160
Título: Origem da vida
Notas: Vídeo para crianças. Há uma falha no filme de aproximadamente 30s, mas que
não compromete o seu entendimento.
Resumo: Em forma de desenho, o vídeo aborda temas tais como o relacionamento sexual,
preservativos, doenças sexualmente transmissíveis, concepção, nascimento, primeiros anos de
vida, amamentação e outras fases da vida.
Extensão: 40min.
Data: 1992
Localização: DVD-161
Título 1: Que novidade é essa?
Título 2: Não divido nada
Notas: O Ministério da Saúde através da série ‘Crescendo de Bem com a Vida’ adota uma política
de promoção à saúde e prevenção de doenças para crianças de 4 a 12 anos. Esta série faz parte
de um projeto inovador de Educação para a Saúde que busca fornecer informações adequadas
sobre sexualidade, DST, AIDS e drogas para o professor que atua com esta faixa etária.
Resumo: Filme 1: ‘Que novidade é essa?’, trata de assuntos referentes ao corpo humano,
reprodução humana, diferenças de sexo, tendo debates com profissionais em educação e
participação dos telespectadores. Filme 2: ‘Não divido nada’, trata sobre os relacionamentos no
ambiente escolar e familiar. Brincadeiras, conflitos, novos amigos e solidariedade, também
debatidos por profissionais em educação e participação de telespectadores.
Extensão: 55min/55min.
Data: 1998
Localização: DVD-162, 2 v.
Título: Ética em pesquisa: temas globais, entre imagens e palavras
Notas: Dois discos: v. 1 e v. 2
Resumo: Este DVD apresenta entrevista de rádio, programas da UnBTV e bate-papo sobre o tema
da ética em pesquisa. Seu conteúdo fez parte do I Curso de Atualização a Distância em Ética em
Pesquisa. O curso tem o objetivo de capacitar os membros de comitês de ética em pesquisa
cadastrados na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa para atuar no processo de avaliação
ética e acompanhamento dos projetos de pesquisa com seres humanos. (BVS/MS)
Data: 2008
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Localização: DVD-163, 3 ex.
Título: Que susto!
Notas: Salto para o Futuro – Crescendo de Bem com a Vida
Resumo: O Ministério da Saúde através da série ‘Crescendo de Bem com a Vida’, adota uma
política de promoção à saúde e prevenção de doenças para crianças de 4 a 12 anos. Esta série faz
parte de um projeto inovador de Educação para Saúde que busca fornecer informações adequadas
sobre sexualidade, DST, AIDS e drogas para o professor que atua com esta faixa etária. São
abordados conceitos simples e numa linguagem acessível. Através de desenhos animados,
representados pela família Silva, uma família muito comum de se ver por aí, que ajuda os
professores a trabalhar com as crianças assuntos referentes a relacionamentos, à comunicação com
os outros, ao corpo humano, às doenças e às drogas. Este é o quinto programa da série que é para
pais e professores, sobre os riscos de acidentes e também aos riscos do uso dedrogas.
Extensão: 58min.
Data: 1998
Localização: DVD-164
Título 1: Escola e comunidade juntas na prevenção
Título 2:Gravidez na adolescência
Notas: Programa Salto para o Futuro
Resumo: Filme 1: Escola e comunidade juntas na prevenção, onde é abordada a importância da
participação/integração da comunidade no trabalho de prevenção desenvolvido pela escola.
Identifica a escola como um espaço privilegiado para a implantação de ações de prevenção e
mostra que, com a participação efetiva da comunidade, obtêm-se melhores resultados. O papel da
escola na prevenção e na promoção da saúde, principalmente na questão das DST/AIDs. Filme 2:
Gravidez na adolescência em nosso contexto sociocultural, têm sido vista e tratada como uma
questão exclusiva do universo feminino. Qual o papel do pai adolescente hoje. Este filme também
está disponível no DVD 411, em separado.
Extensão: 56min/55min.
Data: 1998
Localização: DVD-165
Título 1: Gênero e prevenção das DST/AIDs
Título 2: Prevenção ao abuso de drogas
Notas: Programa Salto para o Futuro
Resumo: Filme 1: Gênero e prevenção das DST/AIDs trata da sexualidade dos adolescentes. A
questão de gênero no comportamento sexual. A importância da informação para a prevenção das
DSTs/ AIDs e gravidez na adolescência. Aborda os aspectos referentes às meninas e mulheres que
se tornam mais vulneráveis frente às DST/AIDs, por terem sido socializadas a acreditarem em uma
forma de amor-doação, e os meninos têm na afirmação da virilidade a sua fragilidade ante às
DST/AIDs. O papel da escola na educação sexual e a preparação dos professores para este ensino.
Filme 2: Prevenção ao abuso de drogas aborda os motivos e fatores que podem levar as pessoas a
usarem drogas, bem como as substâncias mais consumidas em nosso meio, seus efeitos e riscos
associados à prevenção, ao uso indevido de drogas e à redução de danos.
Extensão: 55min/55min.
Data: 1998

47

Localização: DVD-166
Título: Violência e cidadania
Notas: Programa Salto para o Futuro
Resumo: O Programa Salto para o Futuro, inicia a Série Prevenir é Sempre Melhor, com cinco
programas que tratam sobre sexualidade, DST, AIDs, gravidez precoce, drogas e como trabalhar
com estes temas na escola, família e comunidade. Este é o último programa da série que chama a
atenção para a necessidade de enxergar e reconhecer a violência no nosso dia-a-dia e quais os
direitos dos adolescentes com relação à família, escola e ao papel dos meios de comunicação.
Procura abordar a relação entre prevenção da violência. Extensão: 57min.
Data: 1999
Localização: DVD-167
Título: Enfermeiros obstetras
Notas: Dentro da programação do Canal Saúde são apresentados alguns programas extras, tais
como: amamentação; adoção; dicas de saúde; o trabalho revolucionário da Dra. Nise Silveira, na
Casa das Palmeiras (uma clínica de reabilitação) junto aos pacientes com doenças mentais.
Resumo: O Programa tem inicio após 15 min transcorridos após o início da programação. Na
primeira parte o debate é com a Presidente da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros
Obstetras, Maria Antonieta Tyrrell e com o Diretor do Cremers/RJ, Abdu Kexfe, que falam sobre a
institucionalização do parto pelos enfermeiros obstetras. Apresenta um pequeno relato sobre as
parteiras. Esclarece as diferenças entre enfermeiros, atendentes e auxiliares de enfermagem e o
que é um enfermeiro obstétrico. Também há a discussão se o parto é ou não um ato médico. Na
segunda parte, tem uma entrevista com a Coordenadora da Saúde da Mulher, da Secretaria
Municipal de Saúde do Rio de janeiro, Dra. Tizuko Shiraiwa, onde também é tratada a
institucionalização do parto, ato médico e como se pretende colocar os enfermeiros à frente nos
partos realizados no hospital público.
Extensão: 22min.
Data: 1998
Localização: DVD-168, 2 ex.
Título: Epidemiologia ambiental
Resumo: Palestra de Tord Kjelstron, representante da OMS, sobre o conceito de epidemiologia
ambiental e sua relação com a epidemiologia geral.
Extensão: 1h26min.
Data: 1990
Localização: DVD-169
Título: Vigilância epidemiológica
Resumo: Programa sobre Vigilância Epidemiológica no Mato Grosso do Sul. O que é vigilância
epidemiológica, qual a sua importância para o controle de doenças como raiva, meningite, cólera,
difteria, sarampo, paralisia infantil, febre amarela, etc. Como atua a vigilância epidemiológica
nessas doenças infecto-contagiosas. A importância da notificação urgente dos casos dessas
doenças. Entrevista com o Presidente da Sociedade de Pediatria do Mato Grosso.
Extensão: 27min.
Data: 1992
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Localização: DVD-170
Titulo: Nascer com equidade
Notas: Série Temas em Saúde Coletiva, 11
Resumo: DVD com o vídeo “Questões ético/raciais, parto e nascimento” e as
apresentações utilizadas nas aulas de formação desenvolvidas no Hospital Geral de São
Mateus (HGSM), em São Paulo. Relata os resultados do projeto “Humanização do parto e
nascimento: questões étnico/racial e de gênero”, desenvolvido pelo Comitê Técnico de
Saúde da População Negra do Estado de São Paulo, junto ao Instituto AMMA – Psique e
Negritude. O projeto baseou-se em dados do Núcleo de Inovação, da Coordenadoria de
Controle de Doenças (CCD) da SES/SP, que, em 2005, chamou a atenção para o fato de
as mulheres negras morrerem de seis a dez vezes mais do que as mulheres brancas, no
que se refere aos óbitos por complicações da gravidez, do parto e do puerpério. E falando
sobre este assunto, o vídeo tem início com o Dr. Luis Eduardo Batista, Coordenador da
Área Técnica de Saúde da População Negra (GTAE-SES), e em seguida com a Dra.
Sandra Regina de Souza, Coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança (GTAESES); da Dra. Maridite C. G. de Oliveira, Diretora do HGSM, e após, depoimentos de
outros profissionais. No vídeo consta ainda 10 trabalhos apresentados em Power-Point,
apresentados no curso com os seguintes títulos: Aborto: um grave problema de saúde;
Atenção humanizada ao abortamento inseguro e redução da mortalidade materna;
Características sócio-demográficas da população negra; Diabetes gestacional;
distúrbios hemorrágicos no ciclo grávido-puerperal; Mortalidade materna; Racismo
institucional; Transmissão vertical do HIV, sífilis e hepatite B no Estado de São Paulo;
Transtornos emocionais do puerpério.
Extensão: 14min37s.
Data: 2010
Localização: DVD-171, 2 ex.
Título: Trabalho e formação profissional em saúde: na corda bamba de sombrinha
Notas: Trabalho e Formação Profissional em Saúde: na Corda Bamba de Sombrinha. Resumo: Na
Corda Bamba de Sombrinha, a saúde pública e a formação profissional na área vêm tentando se
equilibrar por sobre uma realidade histórica complexa, permeada por múltiplas determinações e
disputas políticas intensas. O vídeo se estrutura em torno de entrevistas com personagens que
vivenciaram a 8ª Conferência e o Processo Constituinte, bem como acompanharam os debates no
campo da educação e da formação de trabalhadores, contribuindo para elucidar aspectos
importantes relativos à formação de trabalhadores para a saúde no Brasil.
Extensão: 25m40s.
Data: 2010
Localização: DVD-172
Título: Caminho das águas
Notas: Programa de Educação Ambiental Compartilhado
Resumo: O DVD "Caminho das águas" aborda o panorama da água na natureza, como o Rio
Grande do Sul gerencia suas águas e apresenta os diversos usos da água nas regiões
hidrográficas do Rio Uruguai, do Guaíba e das bacias litorâneas. Além disso, é mostrado como
podem ser preservados os serviços ambientais para a manutenção da água. (AU)
Extensão: 22min.
Data: s.d.
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Localização: DVD-173
Título: Programa Austral
Notas: No idioma espanhol e subtitulado em inglês
Resumo: Na cidade de Neuquén, Patagônia, o Instituto Austral de Saúde Mental implementa há 17
anos um dispositivo inovador para o tratamento integral de pessoas que sofrem de transtornos
mentais graves. Seu objetivo é a reintegração social e produtiva. A comunidade terapêutica é a
base do dispositivo e a equipe é composta por clínicos gerais, enfermeiros, acompanhantes
terapêuticos, artistas e familiares do paciente. Todos eles se articulam e trabalham em rede com a
comunidade para facilitar a reintegração social e produtiva do paciente. Histórias paradigmáticas de
três pacientes jovens que passaram pelo tratamento e revela uma simplicidade de alto nível técnico
que pode ser implantado em locais que não têm recursos de especialistas em saúde mental. (AU)
Extensão: 54min50s.
Data: 2010
Localização: DVD-174
Título: Guia prático sobre dependência química
Resumo: O DVD apresenta o Projeto Drogadição, realizado pelo Hospital Comunitário
Sarandi. Sarandi é um município situado na região nordeste e, distante 333 km da Capital
gaúcha. Conforme o 2º Relatório de Saúde Mundial 2010, da OMS, no Brasil, as
apreensões de drogas foram de 21% do total da América Latina. E o Hospital Comunitário
Sarandi preocupado com o uso de drogas e álcool, mais precisamente de crack, em toda
região, montou o Projeto Drogadição, executado pela Instituição em parceria com a
Secretaria de Saúde do Estado/RS e com o Sistema Único de Saúde. Com serviço
especializado para crianças e adolescentes em situação vulnerável de dependência
química, promove a construção de novos referenciais e fortalecimento de redes de apoio.
Os profissionais do Hospital vêm atuando no trabalho de prevenção através de uma
mobilização dentro da comunidade e escolas, por meio da informação da educação da
saúde e conscientização em relação ao uso de drogas. O Projeto possui caráter
interdisciplinar com envolvimento direto de assistente social, psicóloga, enfermeira e
médico, além de outros profissionais, junto aos alunos e familiares com o apoio da
comunidade e equipe gestora das escolas envolvidas. Além disso, foi criado em 2009 o
Serviço de Atuação Integrado, para os casos em que a internação se faça necessária.
Extensão: 25min10s.
Data: s.d.
Localização: DVD-175
Título: Unidiversidade: humanização hospitalar
Resumo: É no momento de enfermidade e de dor que o ser humano fica mais carente de proteção,
cuidado e atenção. A humanização dos serviços de ambiente hospitalar é tão ou mais importante do
que qualquer aperfeiçoamento tecnológico, gerencial ou financeiro. O Programa de Humanização de
Assistência Hospitalar é o tema desta Unidiversidade.
Extensão: 25min.
Data: 2002
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Localização: DVD-176
Título: Humanização da criança hospitalizada
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa trata do atendimento dado às crianças hospitalizadas, onde hoje se procura
humanizar o ambiente de internação, proporcionando um melhor bem-estar com vários tipos de
atividades recreativas. São exibidas algumas experiências que mostram as mudanças do
tratamento hospitalar, desde o ambiente físico ao atendimento personalizado, com os médicos
ouvindo o que as crianças têm a dizer.
Extensão: 14min.
Data: 1999
Localização: DVD-177
Título: Humanização assistência ao parto
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa trata do que hoje é conhecido como "parto humanizado", que consiste em
aplicar os procedimentos mais adequados durante as diferentes fases do trabalho de parto. Esse
método prima pelo reconhecimento da gestante como condutora de todo processo, diminuindo a
agressão que pode ser causada ao bebê e à gestante.
Extensão: 12min.
Data: 1999
Localização: DVD-178, 2 ex.
Título: Envelhecimento: não existe idade para viver legal
Resumo: O DVD trata do aumento da expectativa de vida dos brasileiros e o que é possível fazer
na Terceira Idade para se ter uma vida normal, ativa e prazerosa. Relaciona os problemas mais
comuns nesse período da vida, como incontinência urinária, diminuição da mobilidade, alterações na
visão e outras. Fala da esclerose e do Mal de Alzheimer e como se manifestam, da importância do
idoso se manter ativo, exercitando o corpo e a mente através de jogos, leituras e exercícios físicos
e enfatiza que a atividade sexual pode ser mantida.
Extensão: 13min44s.
Data: 1998
Localização: DVD-179
Título: Saúde dos idosos: qualidade de vida não é uma questão de idade
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa apresenta algumas dicas de alimentação, exercícios físicos e lazer que
ajudam aos idosos a manterem a forma. Mostra também que o carinho da família e dos amigos,
contribuem para a felicidade daqueles que chegaram à Terceira Idade. Há depoimentos de pessoas
que já viveram bastante e que não esquecem da receita de uma vida mais saudável.
Extensão: 13 min.
Data: 1999
Localização: DVD-180
Título: Desospitalização de idosos/HIV
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa apresenta os vários tipos de atendimento que podem substituir a internação
hospitalar e em quais situações tais atendimentos em casa são mais indicados, como no caso de
HIV, pneumonia, cólica renal e erisipela, evitando, inclusive, o risco de infecção hospitalar. Mostra
também que no município de Betim, Estado de Minas Gerais, vem substituindo com grande
sucesso a internação em hospitais pelo tratamento domiciliar-terapêutico.
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Extensão: 12min.
Data: 1999
Localização: DVD-181
Título: Prevenção de acidentes com idosos
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa apresenta as causas que levam as pessoas mais velhas à queda com maior
freqüência, os principais riscos a que os idosos estão expostos e algumas adaptações que podem
ser feitas em casa no intuito de ajudá-los a viver melhor, sem tombos e escorregões.
Extensão: 13min.
Data: 1999
Localização: DVD-182, 3 ex.
Título: Velhice não é doença: aprendendo com os anos
Notas: Agentes em Ação - Programa de Formação dos Agentes Comunitários de Saúde
Resumo: Mostra o trabalho conjunto dos agentes e da equipe de saúde para ajudar o idoso a
levar uma vida saudável e produtiva.
Extensão: 20min.
Data: s.d.
Localização: DVD-183
Título: Unidiversidade: imunização
Resumo: História e importância da vacinação.
Extensão: 26min.
Localização: DVD-184, 2 ex.
Título: Vacinação: fortalecendo nosso sistema de defesa
Notas: Agentes em Ação - Programa de Formação dos Agentes Comunitários de Saúde Resumo:
Apresentação bem-humorada sobre as doenças imunopreveníveis. Fala sobre o papel do Agente
Comunitário de Saúde na identificação das doenças mais prevalentes na comunidade e o controle
dessas doenças. Apresenta entrevista com ACS na identificação de casos de sarampo e informa
que ele tem a obrigação de notificar ao serviço de vigilância epidemiológica qualquer caso de
doença infecto-contagiosa. Enfoca a necessidade do Cartão da Criança e as etapas de vacinação.
Fala que a vacina é a mais eficiente invenção médica produzida pela humanidade. As vacinas são
constituídas por vírus ou bactérias mortos ou vivos (modificados em sua virulência) por meio de
técnicas biológicas moleculares, ela induz o sistema de defesa do indivíduo a produzir substâncias
chamadas anticorpos, que o defendem contra aquela doença estimulada pela vacina. Todas as
crianças, ainda no primeiro mês de vida devem iniciar seu Calendário de Vacinação e cegá-lo nas
doses em seqüência conforme determinação do Ministério da Saúde. (AU)
Extensão: 18min.
Data: [1998?]
Localização: DVD-185, 2 ex.
Título: Vacinação: melhor prevenir do que remediar
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: Fala da importância das vacinas como um poderoso escudo contra doenças, relatando as
primeiras experiências que levaram à sua descoberta; como foram aperfeiçoadas e qual o seu
princípio de funcionamento. Mostra como a vacina revolucionou a história da medicina e deu à
humanidade um poderoso escudo de proteção contra doenças que antes matavam milhões de
crianças e adultos em todo o
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mundo. Ressalta a importância do cartão de vacinas e mostra passo a passo quais vacinas as
crianças devem receber nos primeiros anos de vida. (AU)
Extensão: 14min.
Data: 1998
Localização: DVD-186
Título: Imunização
Resumo: Cento e setenta milhões de doses de vacinas foram disponibilizadas para a campanha de
vacinação de 2002. Mais uma etapa fundamental da meta para erradicação da pólio até o ano de
2005. A força da campanha no País, a história da vacinação, a produção de vacinas e a importância
da caderneta são assuntos deste programa. Conversando sobre o tema com Renato Farias estão
Cristina Toscano, consultora para áreas de Vacinas e Imunização da OPAS, Maria de Lourdes de
Souza Mayo, Coordenadora do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, Dr. Akira
Homma, Diretor do Instituto Bio-Manguinhos e Reinaldo Martins, Ex-Presidente da Sociedade
Brasileira de Pediatria.
Extensão: 55min.
Data: 2002
Localização: DVD-187
Título: 2 Anos do Canal Minas Saúde: sala de espera
Resumo: Vídeo em comemoração aos 2 anos do Canal Minas Saúde que desde 2009
vem exibindo 12 horas de programação diária, de produções próprias e de parceiros de
trabalho. Possui hoje 8 séries e mais de 324 vídeos. O Canal Minas veicula informação,
tecnologia, interatividade e capacitação entre outros assuntos.
Extensão: 09min2s.
Data: 2011
Localização: DVD-188, 2 v.
Título: Curso de Especialização Profissional de Nível Técnico em Enfermagem:
neonatologia de risco: videoaulas e procedimentos
Notas: DVD com dois (2) discos: - v.1 videoaulas; v. 2 procedimentos
Resumo: Esses vídeos integram o material didático preparado pelo TecSaúde para os
alunos e docentes do Curso de Especialização Profissional de Nível Técnico em
Neonatologia de Risco. [...] Com a associação de áudio e imagem, o aluno terá a
oportunidade de dinamizar seus estudos e facilitar sua aprendizagem. Disco 1: videoaulas
– História da saúde no Brasil; Políticas de saúde em neonatologia; Promovendo a saúde e
prevenindo agravos em neonatologia, Disco 2: procedimentos – Banho do recém-nascido;
posicionamento do recém-nascido; Aleitamento materno; Manejo de equipamentos em
neonatologia; Manejo de cateteres em neonatologia; reanimação cardiopulmonar (RPC)
em neonatologia. (AU)
Data: 2012
Localização: DVD-189, 2 ex.
Título: Lavanderias de serviços de saúde
Resumo: Mostra o funcionamento de uma lavanderia de serviço de saúde. Os cuidados com a
higiene para a diminuição dos riscos de infecção, as regras de segurança e os equipamentos
básicos para instalação de uma dessas lavanderias.
Extensão: 14min.
Data: 2000
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Localização: DVD-190
Título: Infecção hospitalar: higiene e cuidado evitam problemas
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: Apresenta o controle de infecção hospitalar nas lavanderias. Os cuidados em relação à
coleta, transporte, armazenamento, produtos de limpeza utilizados, temperatura da água e
passagem das roupas. Orienta que ao finalizar o processo de lavagem e passagem das roupas as
mesmas devem ser lacradas em sacos plásticos. Lembra que as roupas contaminadas devem
passar pela área de serviço dos hospitais para que as mesmas não entrem em contato, durante o
transporte para as lavanderias, com outros pacientes. Fala também dos cuidados e precauções que
as pessoas que atuam na lavanderia de hospitais devem ter.
Extensão: 13min22s.
Data: 1999
Localização: DVD-191
Título: Infecção e administração hospitalar
Notas: Dentro da programação do Canal Saúde são apresentados alguns programas extras, tais
como: doenças transmitidas pelos pombos; dicas de saúde; dica de livro; será que vale arriscar
tudo por um ideal?
Resumo: O Programa tem inicio após 21min transcorridos do início da programação. No Brasil
entre 5 e 15 por cento dos pacientes hospitalizados contraem infecção hospitalar. Afinal o que é e
como combater a infecção hospitalar? Toda infecção hospitalar corresponde necessariamente a um
erro? A única maneira de atacar a infecção é através de antibióticos? Estas questões são
debatidas neste programa que tem como convidados a Dra. Marisa Santos, Infectologista e
responsável pela Comissão do Centro de Infecção Hospitalar do Hospital de Cardiologia de
Laranjeiras, e o Dr. Roberto Zajdenverg, Chefe da Comissão de Infectologia do Hospital Miguel
Couto/RJ. A falta de atendimento nos hospitais, a peregrinação em busca de vagas, a escassez de
verba para a saúde, a população revoltada que não sabe a quem recorrer. Até que ponto o bom
funcionamento de um hospital depende da Administração Hospitalar? Como se dividem as tarefas
entre um Administrador e um Diretor de Hospital? O que é preciso para que os hospitais funcionem
bem? O que diferencia uma administração privada da pública? Estes são os assuntos tratados no
segundo bloco do programa. Para conversar sobre esses assuntos foram convidados a
Administradora Hospitalar, Miriam Garcia Leoni, do Hospital Lourenço Jorge do Rio de Janeiro, e o
Diretor do Hospital Fundão do Rio de Janeiro, Jairo Cabral.
Extensão: 30min.
Data: 1999
Localização: DVD-192
Título: O borrachudo
Resumo: O que é borrachudo, seu ciclo, como se reproduz e quais são os locais mais propícios
para o seu desenvolvimento e como combatê-lo.
Extensão: 18min.
Data: 1993
Localização: DVD-193, 2 ex.
Título: Plantas medicinais: quando a cura vem da natureza
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: Apresenta a importância das plantas medicinais, como elas podem auxiliar no tratamento
de várias doenças e os cuidados necessários na utilização dos medicamentos feitos com elas.
Explica o que é a fitoterapia, o uso de plantas no tratamento de doenças e mostra como funciona
uma farmácia viva e como implantar uma horta na comunidade. Comenta que as ervas começam a
recuperar o seu espaço e fala da enorme variedade da
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flora nativa brasileira. Explica as vantagens da fitoterapia em relação aos medicamentos químicos,
mas alerta que as plantas medicinais também apresentam efeitos colaterais e contra-indicações, e
que só devem ser utilizadas sob a supervisão de um profissional de saúde.
Extensão: 14min.
Data: 1998
Localização: DVD-194
Título: Viagra
Notas: Programa de Olho na Saúde
Resumo: O vídeo aborda as principais causas da impotência sexual, as indicações e contraindicações do Viagra.
Extensão: 30min.
Data: s.d.
Localização: DVD-195
Título: Estratégia nacional para educação em saúde para o autocuidado em diabetes mellitus
Resumo: DVD de vídeoaula que tem como objetivo principal capacitar profissionais da área da
saúde que atuam na Atenção Básica quanto à educação e o autocuidado das pessoas portadoras
de Diabetes Mellitus. (AU)
Data: [2009?]
Localização: DVD-196
Título: Dengue
Notas: Série Diagnóstico Saúde Brasil
Resumo: Acompanha uma série de informações atualizadas sobre o processo de diagnóstico de
dengue, com a Clínica Médica Dra. Sonia Maris de Oliveira Zagne, Professora Adjunta da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e Pesquisadora da Fiocruz. A Série
Diagnóstico faz parte do Projeto Brasil e é uma ação de educação continuada para profissionais da
área médica e da saúde.
Extensão: 54min.
Data: 2011
Localização: DVD-197
Título: Medicamentos II
Notas: Programa Canal Saúde
Resumo: Entrevista. Paulo Teixeira, Coordenador Nacional DST/AIDS e Batista Vidal, Professor e
Ex-Secretário de Tecnologia Industrial, do Ministério da Indústria e Comércio, falam a respeito da
distribuição gratuita de medicamentos contra a AIDS, a polêmica sobre a lei de patentes brasileira e
a repercussão, no cenário nacional e internacional, da vitória do Brasil na l Conferência Mundial da
ONU sobre HIV/AIDS.
Extensão: 50min.
Data: 2001
Localização: DVD-198
Título: Medicamentos III
Notas: Programa Canal Saúde
Resumo: Entrevista. Eloan dos Santos Pinheiro, Diretora Executiva do Instituto de Tecnologia em
Fármacos de Manguinhos - Farmanguinhos/FIOCRUZ e Jaime Rabi, Diretor Executivo da
Microbiológica discutem a respeito da situação da ciência e tecnologia brasileiras, da distribuição
gratuita de medicamentos contra o HIV como reforço da estreita ligação entre remédio e vida e
quais as estratégias para a recuperação
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da autonomia do país em relação à produção de medicamentos.
Extensão: 50min.
Data: 2001
Localização: DVD-199
Título: Medicamentos genéricos
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa trata do que vem a ser os medicamentos genéricos e apresenta a lei que
regulamenta a sua produção e comercialização. Explica por que esses remédios costumam ser
mais baratos, e mostra quando e como é possível optar por eles.
Extensão: 13min.
Data: 1999
Localização: DVD-200, 2 ex.
Título: Automedicação: cuidar da saúde é o melhor remédio
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: Explica o que é automedicação e alerta que essa prática pode comprometer a saúde e
até a vida das pessoas e que crianças, idosos, gestantes e mulheres que amamentam estão mais
vulneráveis aos seus efeitos colaterais. Recomenda que medicamentos só devam ser consumidos
com orientação médica e ressalta o risco de deixá-los ao alcance das crianças. Ensina que também
se deve ter cuidado com os remédios homeopáticos e com os chás e pomadas feitos com ervas e
raízes.
Extensão: 15min.
Data: 1998
Localização: DVD-201, 2 ex.
Título: O Direito achado na rua: introdução crítica ao direito à saúde, v. 4
Resumo: O volume 4 da série ‘O Direito Achado na rua: introdução crítica ao direito à
saúde’ é resultado do trabalho em parceria entre o Programa de Cooperação Internacional
em Saúde (TC 41), a área de Direito Sanitário Internacional do Escritório da OPAS/WDC,
a Fiocruz (Diretoria de Brasília), a UnB (Faculdade de Direito e Centro de Educação a
Distancia) e Centro de Pesquisa e Estudos de Direito Sanitário da Universidade de São
Paulo (Faculdades de Direito e de Saúde Pública). O DVD é utilizado como ferramenta
pedagógica de apoio ao curso à distância ‘Direito achado na rua: introdução crítica ao
direito à saúde’.
Extensão: 20min30s.
Data: 2009
Localização: DVD-202, 4 ex.
Título: Técnico em citopatologia: atlas digital de citopatologia ginecológica
Resumo: A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) lançou uma série
de materiais didáticos para cursos técnicos em saúde. [...] O objetivo é orientar a formação e
qualificação dos profissionais, em específico dos trabalhadores técnicos de nível médio, focando na
real necessidade das Redes de Atenção à Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) e,
consequentemente, da população. (AU)
Extensão: 52min40s.
Data: 2012
Localização: DVD-203, 3 ex.
Título: 3º Simpósio da COLUFRAS: episódios I e II
Notas: O III Simpósio da COLUFRAS foi realizado em Campo Grande, Mato Grosso do
Sul, em 29 de novembro a 01 de dezembro de 2010.
Resumo: No momento de debates muito atuais sobre a eficácia dos sistemas públicos de
saúde, esta série de emissões educativas aborda a problemática e desafios da
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implantação da avaliação do desempenho e apresenta diversas experiências no espaço
luso-francófono. No contexto do envelhecimento populacional e da redução das despesas
públicas, o aprimoramento do desempenho torna-se uma condição essencial para a
sobrevivência dos sistemas de saúde. (AU)
Extensão: 56min13s.
Data: 2010
Localização: DVD-204
Título: Desmenorréia
Resumo: O Dr. Nilson Roberto de Melo, Professor Livre Docente d Disciplina de Ginecologia da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo fala sobre os tipos, a classificação, as causas, e
as características da dismenorréia (dor menstrual do tipo cólica), também conhecida como
algomenorréia, odinomenorréia ou menalgia.
Extensão: 25min.
Data: 2004
Localização: DVD-205
Título: Diversidade religiosa e direitos humanos
Resumo: A presente cartilha, Diversidade Religiosa e Direitos Humanos, é o resultado de quase um ano
e meio de um trabalho que contou com a participação de várias religiões, e que não se esgota aqui
(outras colaborações podem ser conferidas no site (www.presidencia.gov.br/sedh). É a continuidade das
muitas ações de homens e mulheres de boa vontade e diferentes crenças, que, com suas palavras e
seus atos, pretendem construir um país, um mundo melhor. Um país e um mundo em que ninguém
sofra ou pratique injustiça contra seu semelhante. Um mundo e um país de todos. (AU)
Extensão: 12min7s.
Data: 2006
Localização: DVD-206, 2 ex.
Título: O resguardo
Notas: Agentes em Ação - Programa de Formação dos Agentes Comunitários de Saúde Resumo: A
situação da mãe nos primeiros 40 dias de vida do bebê. O agente de saúde deve acompanhar a
mãe nesse período para detectar se está sofrendo de depressão pós parto, orientá-la na prevenção
de algumas doenças e reforçar que a amamentação, além de servir como vacina para o bebê,
também é um eficaz método contraceptivo.
Extensão: 15min.
Data: 1997
Localização:
DVD-207
Título: Mulheres pela Vidda
Resumo: Vídeo documentário sobre as vivências de algumas mulheres que freqüentam o Grupo
pela Vidda/RJ. Elas falam da família, prevenção, conquistas das possibilidades de viver com HIV e
AIDS
Extensão: 13min.
Data: 1995
Localização: DVD-208
Título: Climatério e menopausa
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa explica a distinção entre climatério e menopausa, e o que pode ser feito para
evitar os problemas de saúde que surgem freqüentemente nessa fase da vida da mulher. Mostra
como superar tais problemas, proporcionando, desse modo, uma melhor qualidade de vida com
uma alimentação mais saudável, o não uso de cigarro e a prática de atividades físicas.
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Extensão: 13min.
Data: 1999
Localização: DVD-209
Título: Gestação de alto risco: quando a gravidez exige cuidados especiais
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa explica o que é gestação de alto risco e cita fatores que podem complicar a
gravidez, por isso são necessários cuidados especiais, como por exemplo, o controle da pressão
alta, que é uma das principais causas de morte e complicações durante a gravidez. Mostra a
importância do pré-natal, a necessidade de uma alimentação balanceada e os perigos do
tabagismo, alcoolismo e uso de outras drogas durante a gravidez. Explica quais sinais de alerta
merecem atenção das gestantes.
Extensão: 13min.
Data: 1998
Localização: DVD-210
Título: Pré-natal
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa comenta que a gravidez, em alguns casos, pode trazer problemas e até
complicações de saúde, e que o risco é maior para mulheres muito jovens e as com mais de 35
anos. Cita os sinais que indicam gravidez, o exame laboratorial, a importância do pré-natal, a
necessidade de controlar o peso, o estado geral de saúde e o desenvolvimento do bebê. Cita os
exames feitos normalmente pelo médico para evitar complicações para a mãe e o bebê, os
principais fatores de risco e orienta sobre direitos como auxílio-natalidade e a licença maternidade.
Extensão: 13min.
Data: 1998
Localização: DVD-211
Título: Parto normal e cesárea
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa enfatiza que a gestante que faz o pré-natal chega ao fim da gestação mais
preparada e informada. Cita os sinais que indicam que o momento do parto se aproxima. Fala sobre
os procedimentos e explica quais os cuidados que o bebê recebe imediatamente após o
nascimento, e como é feita a avaliação do seu estado geral. Esclarece que a cesariana só deve ser
realizada quando houver indicação médica. Mostra alguns exercícios que podem e devem ser feitos
durante a gravidez.
Extensão: 12min.
Data: 1999
Localização: DVD-212
Título: O aborto dos outros
Resumo: 'O aborto dos outros' é um filme sobre maternidade, afetividade, intolerância e solidão. A narrativa
percorre situações de abortos realizados em hospitais públicos - previstos em lei ou autorizados judicialmente
e situações de abortos clandestinos. O filme mostra os efeitos perversos da criminalização para as mulheres
e aponta a necessidade de revisão da lei brasileira. (AU) Extensão: 72min.
Data: 2008
Localização: DVD-213
Título: Políticas e sistema de saúde no Brasil: uma linguagem multimídia
Resumo: Este DVD apresenta um material didático adicional para o estudo e debate dos temas
tratados no livro Políticas e sistema de saúde no Brasil, mostrado por meio de
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imagens, áudios e vídeos. Nosso objetivo é que a interatividade desta ferramenta multimídia facilite e
torne mais amigável a leitura do livro. Para cada capítulo, procuramos selecionar os tópicos
relevantes e apresentar não só iconografias que ilustrem o conteúdo do texto como também
documentos e vídeos pertinentes ao assunto. Em uma perspectiva histórica mais geral, cabe
ressaltar a importância de um recorte temporal que privilegie os processos históricos dos objetos
tratados no livro, mostrando a crescente complessificação da saúde e as mudanças nas políticas e
concepções de saúde. Assim sendo, o marco temporal está definido do final do Século XIX, com o
advento da República, ao início do Século XXI. O seu conteúdo organiza-se por meio de uma linha
do tempo percorrida pelo processo histórico mais geral, onde estão localizados os processos
específicos de cada objeto estudado, com entradas pelo tema e também pelos capítulos do livro. No
período de 1889 (advento da República) a 2007, estão assinalados a cada ano, os fatos de maior
relevância, tanto nacionais quanto internacionais, para a história da saúde pública. (AU) Data: 2008
Localização: DVD-214, 2 ex.
Título: Educação nutricional
Notas: Agentes em Ação - Programa de Formação dos Agentes Comunitários de Saúde Resumo:
Orientações dos agentes comunitários em relação à importância de uma alimentação variada e
balanceada para uma vida saudável. Como conservar, preparar e cuidar da higiene dos alimentos.
Como as comunidades podem ser estimuladas a fazerem hortas caseiras e comunitárias. Incentivo
dado à comunidade quanto ao estímulo para o consumo dos produtos da própria região.
Extensão: 15min.
Data: 1997
Localização: DVD-215, 2 ex.
Título: Deficiências nutricionais
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa fala da importância da alimentação para a saúde, explicando a função de
cada um dos quatro grandes grupos de alimentos: proteínas, amidos, açúcares, lipídios e as
vitaminas e os minerais. Cita os alimentos mais ricos em cada um desses nutrientes e mostra os
riscos a que uma pessoa mal alimentada está exposta. Comenta que alguns alimentos não devem
ser consumidos em excesso. Fala ainda da anemia e de seus sinais e sintomas.
Extensão: 10min.
Data: 1998
Localização: DVD-216
Título: Fome
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: Mesa redonda sobre o flagelo da fome que em pleno Século XXI afeta 800 milhões de
pessoas no mundo e o que é feito no Brasil para acabar com a fome e a desnutrição. Participantes:
André Spitz, Secretário Executivo do Comitê de Entidade no Combate a Fome e pela Vida - COEP;
Chico Menezes, Coordenador da Área de Segurança Alimentar - IBASE e Márcia Corrêa e Castro,
Repórter do Canal Saúde.
Extensão: 50min.
Data: 2001
Localização: DVD-217, 2 ex.
Título: Rede de transporte sanitário: um instrumento de gestão fortalecendo o SUS
Resumo: Neste DVD, com apresentação em 23 slides, estão relatadas as ações da
ACISPES - Agência de Cooperação Intermunicipal de Saúde Pé da Serra, que congrega
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12 municípios do entorno de Juiz de Fora/MG, e tem como alvo a população usuária do
SUS. Cita os serviços oferecidos, o que é a Rede de transporte sanitário e os municípios
associados. Também demonstra a implantação do cronograma, recrutamento dos
funcionários, seleção e treinamento admissional, aquisição de equipamentos,
estabelecimento de rotas, logística, monitoramento e os resultados obtidos. Contém ainda
um vídeo sobre o funcionamento do serviço.
Extensão: 10min10s.
Data: 2006
Localização: DVD-218
Título: Saúde do trabalhador do SUS
Resumo: Este DVD é parte integrante do livro ‘Saúde do trabalhador no SUS: aprender
com o passado, trabalhar o presente e construir o futuro’. Contém dois vídeos em que
participam os médicos sanitaristas Bernardo Bedrikow e David Capistrano da Costa Filho,
figuras históricas da Saúde Pública e da Saúde do Trabalhador em nosso País, a quem
homenageamos. No vídeo 1: o Dr. Bernardo Bedrikow relembra, aos 82 anos, o início de
sua atuação e fala sobre as perspectivas da área da Saúde do Trabalhador em nosso
País. Esta gravação foi especialmente produzida para este livro, em abril de 2005. No
vídeo 2: palestra proferida pelo Dr. David Capistrano da Costa Filho – militante da causa
pública e um dos idealizadores do Sistema Único de Saúde no VI Congresso Brasileiro de
Saúde Coletiva da ABRASCO. [...] No pronunciamento histórico deste vídeo em 1º de
setembro de 2000, David Capistrano da Costa Filho defende a concepção do SUS, na
palestra denominada “Modelo de Atenção e Gestão em Saúde”. (AU)
Extensão: 30min/56min8s.
Data: 2005
Localização: DVD-219, 3 ex.
Título: Seminário de Trabalho Fundamentos da Educação Escolar do Brasil
Contemporâneo: sociedades capitalistas contemporâneas; Brasil hoje, política – v. 1
Resumo: Este DVD recorta trechos destacados das conferências e debates, organizados
a partir de grandes categorias e temas: Sociedades capitalistas contemporâneas: Brasil
hoje, Política, Economia, Conhecimento, Ciência e Tecnologia, Educação e Escola com os
seguintes palestrantes: Míriam Limoeiro Cardoso, Leda Maria Paulani, Virgínia Fontes,
Márcio Pochmann, Roberto Romano, Carlos Nelson Coutinho, Gaudêncio Frigotto e
Antônio Joaquim Severino. (AU)
Extensão: 31min10s/27min9s.
Data: 2007
Localização: DVD-220, 3 ex.
Título: Seminário de Trabalho Fundamentos da Educação Escolar do Brasil
Contemporâneo: Brasil hoje Economia; Ciência e Tecnologia; Educação e Escola - v.2
Resumo: Este DVD recorta trechos destacados das conferências e debates, organizados
a partir de grandes categorias e temas: Sociedades capitalistas contemporâneas: Brasil
hoje, Política, Economia, Conhecimento, Ciência e Tecnologia, Educação e Escola com os
seguintes palestrantes: Míriam Limoeiro Cardoso, Leda Maria Paulani, Virgínia Fontes,
Márcio Pochmann, Roberto Romano, Carlos Nelson Coutinho, Gaudêncio Frigotto e
Antônio Joaquim Severino. (AU)
Extensão: 19min/20min30s/19min7s.
Data: 2007
Localização: DVD-221
Título: Nutrição da gestante
Notas: Série Saúde Brasil
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Resumo: A alimentação balanceada e nutritiva tem valor redobrado para a gestante. Os
nutrientes exercem influência na saúde da mãe e do bebê. Orientações sobre a nutrição da
gestante.
Extensão: 28min.
Data: s.d.
Localização: DVD-222
Título: Controle da carência de iodo
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa esclarece com detalhes do por que do iodo ser tão importante em nossas
vidas, como ele é utilizado pelo nosso organismo e os grupos de pessoas mais afetados por sua
falta. Mostra também os principais alimentos que o contêm e os problemas de saúde que a carência
dessa substância pode provocar.
Extensão: 11min.
Data: 1999
Localização: DVD-223
Título: Manuseio e estocagem de alimentos
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa trata dos cuidados pertinentes para a manutenção dos nutrientes contidos
nos alimentos. Alerta também para o cuidado que se deve ter na hora de comprar os produtos que
são consumidos, com a higiene pessoal e a limpeza da cozinha na hora de manuseá-los. Apresenta
a maneira correta de guardá-los, de modo a conservá-los puros e completos.
Extensão: 13min.
Data: 1999
Localização: DVD-224
Título: Obesidade
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa mostra que a obesidade é uma doença que precisa ser tratada, pois ela
pode levar ao desenvolvimento de outras, como a diabetes e a hipertensão. O vídeo também
apresenta as razões para o aumento de peso da população brasileira e as formas de evitar essa
doença com a prática de atividades físicas e uma alimentação balanceada.
Extensão: 12min.
Data: 1999
Localização: DVD-225
Título: Dá Licença!
Resumo: Registro das atividades dos agentes comunitários de saúde, evidenciando as formas de
atuação e o relacionamento com a comunidade, as características básicas do profissional e as
dificuldades para o exercício da profissão. (AU)
Extensão: 15min.
Data: 1995
Localização: DVD-226
Título: Aleitamento materno
Notas: Série Saúde Brasil
Resumo: Amamentar, além de um ato de amor, é uma atitude em defesa da saúde da criança. O
leite materno protege o bebê contra várias doenças e é o alimento ideal para o seu
desenvolvimento. Esclarecimentos de dúvidas e os principais benefícios e vantagens do
aleitamento materno.
Extensão: 30min.
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Data: s.d.
Localização: DVD-227
Título: Aleitamento materno
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa informa que o aleitamento materno traz inúmeros benefícios, não só para o
bebê, mas também para a mãe, que pode funcionar como método contraceptivo, dentre outros
benefícios. Reforça que o leite materno é forte e completo e que o bebê não precisa de nenhum
outro alimento durante os seis primeiros meses de vida. Ensina técnicas para preparar os seios
para a amamentação, como evitar o empedramento dos seios e relata a existência dos bancos de
leite humano.
Extensão: 14min.
Data: 1999
Localização: DVD-228, 3 ex.
Título: Sementes do SUS
Resumo: Neste DVD estão os textos dos livros, na íntegra, de "Sementes do SUS', volume 1 e 2,
com 164 e 269 páginas, publicados nos anos de 2006 e 2007, respectivamente.
Contém ainda os seguintes vídeos: 1. 9ª Conferência Nacional da Saúde, 2. 1ª Feira de Saúde:
promotores juvenis da saúde e, 3. Ouvindo os desejos da comunidade, este com a coordenação de
Stela Nazareth Meneghel para o Curso de Especialização em Saúde da Família e da Comunidade .
Data: 2007
Localização: DVD-229
Título: Crack, repensar
Resumo: Em uma sociedade de dependentes, questões como a redução de danos, internação
compulsória e regulação das drogas precisam ser repensadas. Essa é a proposta do documentário
Crack, repensar, que reúne depoimentos de usuários, ex- usuários, especialistas em saúde pública,
acadêmicos, gestores e profissionais que atuam na promoção da justiça em um polêmico debate
sobre como conviver com as drogas uma sociedade dependente. (AU)
Extensão: 26min.
Data: 2015
Localização: DVD-230
Título: Doenças respiratórias
Resumo: Apresenta as causas das infecções respiratórias em crianças, ocasionadas pelo
tabagismo, alterações climáticas e poluição. Aborda também as principais doenças e seus sintomas
como: resfriado, gripe, asma, rinite, laringite, pneumonia e alergias. Mostra os principais cuidados e
providências para o tratamento das infecções respiratórias. Fala ainda sobre a automedicação
dessas doenças e os problemas que podem ocorrer.
Extensão: 18min.
Localização: DVD-231, 3 ex.
Título: Planejamento familiar: decidindo o futuro
Notas: Agentes em Ação - Programa de Formação dos Agentes Comunitários de Saúde Resumo:
Apresenta os métodos anticoncepcionais, incluindo os cirúrgicos. Fala da importância do agente
comunitário de saúde na orientação sobre sexo seguro. Apresenta entrevistas com pessoas da
comunidade sobre planejamento familiar e oferece orientação às famílias para que possam planejar
e controlar o número de filhos. Mostra também como funciona o nosso aparelho reprodutor, informa
que o médico deve indicar o método mais adequado e que o homem também participa no
planejamento. Mostra que o
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planejamento familiar é o ato consciente de planejar o nascimento dos filhos, tanto em relação ao
número desejado, quanto a ocasião mais apropriada de tê-los. Isto pode ser conseguido por meio
de técnicas e métodos anticoncepcionais e de procedimentos para obter a gravidez em casais
inférteis. Bom método anticoncepcional é aquele que oferece segurança (protegendo a mulher de
uma gravidez e não apresentando riscos à saúde), além de evitar a gravidez, a camisinha é útil
para combater a AIDs e as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs).
Extensão: 12min.
Data: [1998?]
Localização: DVD-232
Título: Programa de Saúde da Família
Resumo: O vídeo mostra o trabalho dos profissionais da saúde junto às unidades de saúde nas
comunidades urbanas e rurais de Quixandá e Cipó dos Anjos/CE, dentro do Programa Saúde da
Família, visando melhorar a qualidade da assistência à saúde.
Extensão: 14min.
Data: 1995
Localização: DVD-233
Título: Loucos pela diversidade: da diversidade da loucura à identidade da cultura - Paulo
Amarante e Paulo Gadelha
Resumo: Este evento nacional visa a indicação de políticas públicas culturais para pessoas em
sofrimento mental e em situações de risco social. O que se pretende é dar visibilidade à produção
cultural dos portadores de sofrimento psíquico e de estabelecer uma discussão ampla e
abrangente entre o governo e a sociedade civil, visando identificar propostas que auxiliem
decisões, tanto dos órgãos governamentais como das instituições envolvidas com o tema. (AU)
Extensão: 03min/05min/18s/3min33s.
Data: 2015
Localização: DVD-234
Título: Métodos anticoncepcionais
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa apresenta as vantagens e desvantagens dos métodos anticoncepcionais,
citando os mais comuns e os cirúrgicos, o funcionamento dos métodos naturais, esclarecendo que
esses últimos são os menos seguros. Fala da camisinha, que também protege contra doenças
sexualmente transmissíveis, mostra como funcionam o diafragma, os espermicidas, as pílulas e o
DIU, suas vantagens e contra-indicações. Fala ainda da ligadura de trompas e vasectomia.
Extensão: 13min.
Data: s.d.
Localização: DVD-235, 2 ex.
Título: Deficiências: prevenir é mais fácil que remediar
Resumo: O vídeo mostra que a prevenção das deficiências motoras, mentais ou sensoriais começa
antes e durante a gravidez, passa pelo parto e deve prosseguir durante a infância, juventude e
idade adulta. Fala das dificuldades enfrentadas pelos portadores de deficiência e as conquistas
alcançadas.
Extensão: 14min.
Data: 1998
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Localização: DVD-236, 2 ex.
Título: Saúde ocular e prevenção da cegueira
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa fala da importância da visão em nossa vida já que, metade das informações
que recebemos, são obtidas através dela. Mostra como funciona o sistema visual, da formação da
imagem à transmissão para o cérebro e sua interpretação. Explica a necessidade de cuidados com
a saúde dos olhos, como prevenir problemas de visão evitando doenças como sarampo e rubéola,
o papel de pais e professores na ajuda para detectarem problemas o mais cedo possível. Discute
os problemas de visão que acometem os idosos e as lesões oculares provocadas por acidentes
domésticos e de trânsito. (AU)
Extensão: 14min.
Data: 1998
Localização: DVD-237
Título: Deficientes
Resumo: Entrevista com Tânia Rodrigues, Deputada Estadual do Rio de Janeiro e Marcelo Cunha,
Artista Plástico, que falam sobre os avanços e as dificuldades dos portadores de deficiência no
Brasil.
Extensão: 53min.
Data: 2001
Localização: DVD-238, 2 ex.
Título: O deficiente físico
Notas: Agentes em Ação - Programa de Formação dos Agentes Comunitários de Saúde Resumo:
O que é deficiência física e suas causas mais comuns. Quis as medidas que podem ser tomadas
para evitá-las. Como o agente comunitário pode ajudar os deficientes na melhor integração na
comunidade. Como perceber que um bebê tem deficiência física. Quais as doenças que podem
causar deficiência física.
Extensão: 21min.
Data: 1998
Localização: DVD-239
Título 1: Autismo
Título 2: Água: movimento de vida
Notas: Programa de Olho na Saúde
Resumo: Filme 1: O que é autismo, quais são os sintomas, quais as propostas para a educação e a
qualificação profissional. Filme 2: A atividade aquática como um dos recursos terapêuticos utilizados
na atividade à criança autista e psicótica do Instituto Philippe Pinel.
Extensão: 18min/12min.
Data: s.d.
Localização: DVD-240
Título: Unidiversidade: portadores de deficiência
Resumo: Entrevistas realizadas na UERJ com alunos portadores de deficiência e alunos que estão
trabalhando no Projeto Rompendo Barreiras. Este Projeto visa atendimento aos alunos e
comunidades de portadores que necessitam de apoio pedagógico para seguir a carreira escolar. Os
entrevistados falam sobre suas limitações, as dificuldades no mercado de trabalho, convívio social,
preconceito. Mostra como o esporte pode proporcionar a essas pessoas um melhor convívio social
e auto-estima. O importante é a informação e o respeito às diferenças.
Extensão: 26min.
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Localização: DVD-241
Título: Primeiros socorros: como agir nas emergências
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa cita alguns tipos de emergências e lembra que para cada caso exige um
socorro diferenciado e que as pessoas nunca devem tentar fazer mais do que sabem ou podem.
Ensina como agir em casos de queimaduras, fraturas expostas e não expostas, afogamentos,
animais peçonhentos, acidentes domésticos, convulsões, paradas cardíacas e respiratórias e
outros, e dá dica de como prevenir esses acidentes. Mostra, detalhadamente, como devem ser
feitas as massagens cardíacas e a respiração boca-a-boca.
Extensão: 14min.
Data: 1999
Localização: DVD-242
Título: Acidentes com escorpiões
Resumo: Quais são as espécies venenosas, onde são encontrados, quais os métodos adequados
para combater a infestação e quais os procedimentos adequados nos casos de ferimentos causados
por escorpiões.
Extensão: 16min.
Data: 2004
Localização: DVD-243
Título: 1º Seminário de Pesquisa das Escolas Técnicas do SUS - Mesa de Abertura
Resumo: Este DVD apresenta a Mesa de Abertura do I Seminário de Pesquisa das Escolas
Técnicas do SUS com as seguintes componentes: Dra. Suzana Zobel, Superintendente de Gestão
de Pessoas, representando o Secretário Gentil Porto, da Secretaria de Estado da Saúde de
Pernambuco; Tânia Valença (ETSUS – Pernambuco), Diretora da Escola Técnica de Saúde; Ena
Galvão, Coordenadora do Departamento de Ações Técnicas da Secretaria de Gestão do Trabalho
e da Educação na Saúde - (DEGES/SGTES/MS. Após a composição da Mesa e a Abertura do
Seminário pela Diretora da ETSUS – Pernambuco e a fala das demais participantes houve uma
apresentação pelas servidoras da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Pernambuco
intitulada, ‘Pernambuco, vamos vencer’.
Extensão: 40min29s.
Data: 2006
Localização: DVD-244
Título: Depressão
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa trata da depressão, uma doença séria que pode trazer muitos problemas
não só para as pessoas por ela afetadas como também para seus familiares. Apresenta os
sintomas, as principais causas e formas de tratamento - a quem recorrer no caso de constatação da
doença. Explica também a maneira correta de como a família e amigos devem agir com o doente.
Extensão: 12min.
Data: 1999
Localização: DVD-245
Título: Prevenção de estresse
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa esclarece o que é o estresse, reação do organismo a uma situação de
perigo, e por que aparece cada vez mais no dia-a-dia da população urbana. Mostra o que fazer
para evitar os problemas de saúde que ele pode causar e dispõe algumas dicas
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que melhoram consideravelmente a qualidade de vida, como uma alimentação saudável, o lazer, a
prática de atividades físicas e o respeito aos próprios limites.
Extensão: 12min.
Data: 1999
Localização: DVD-246
Título: Memória
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: Esclarece os processos envolvidos na memória, que é a capacidade de lembrar e
associar os fatos e as informações adquiridas ao longo da vida. Explica detalhadamente os dois
tipos de memória: a memória declarativa e a memória processual. Apresenta os diversos fatores
que influenciam o processo de memorização e dá alguns exemplos práticos para deixar a memória
em pleno funcionamento.
Extensão: 12min.
Data: 1999
Localização: DVD-247
Título: Alcoolismo
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: Este programa apresenta as diferenças entre os vários padrões de consumo de álcool, os
prejuízos físicos, vitais e sociais.
Extensão: 13min.
Data: 1999
Localização: DVD-248
Título: Para o esclarecimento e incentivo ao planejamento familiar
Resumo: Este vídeo apresenta o aparelho feminino e masculino, o ciclo menstrual e a fecundação. Cita
e descreve os métodos contraceptivos. Também explica o uso dos métodos anticoncepcionais e aborda
a incentiva o planejamento familiar na constituição das famílias.
Extensão: 19min.
Data: s.d.
Localização: DVD-249
Título: 1º Seminário de Pesquisa das Escolas Técnicas do SUS: Escola Técnica do SUS da
Prefeitura de São Paulo
Resumo: [...] Em pesquisa realizada nos anos de 2005 e 20064, procuramos identificar alguns
aspectos relativos aos currículos que vem sendo desenvolvidos nas escolas sob administração
estadual, a fim de identificar qual é o perfil de aluno que esses centros pretendiam formar. Para
tanto, foram realizadas entrevistas com professores e diretores das ETSUS, além da análise dos
documentos de referência dessas escolas. [...] (AU).
Extensão: 44min59s
Data: 2006
Localização: DVD-250
Título Programa de Educação Popular em Saúde para ACS e AVS
Resumo: Este DVD contém na integra os textos dos livros ‘Curso de educação popular em saúde’,
organizado por Simone Agadir Santos e Gert Wimmer; e ‘Política Nacional de Educação Popular
em Saúde’, do Ministério da Saúde. Contém ainda vários vídeos com o tema “O que é saúde para
você?, partes integrantes do material didático e do acervo de registros audiovisuais produzidos
pelos apoiadores nacionais – Programa EdPopSUS, Programa de Educação Popular em Saúde
para ACS e AVS. A iniciativa da Rede Humaniza SUS é voltada para profissionais da área técnica.
Os vídeos são os seguintes:
1. A criatividade de todos nós, de Dewitt Jones, (National Geographic); 2. Determinantes
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Sociais da Saúde e suas implicações, de Alberto Pellegrini Filho, (ENSP/Fiocruz); 3. Aproximação
com os fundamentos da Educação Popular em Saúde, de Vanderléia Pulga, (RS) e José Ivo
Pedrosa, (PI); 4. Camila Franco, (RJ); 5. Gert Wimmer, RJ; 6. Paulette Cavalcante (PE); 7. Ray
Lima (CE); 8. Renata Pekelman (RS); 9. Ruy Silva , (DF); 10. Simone Leite, (SE); 11. Vera Dantas,
(CE); 12. Vera Joana Bornstein, (RS); 13. Vicente Salgado, (RJ).
Data: 2013
Localização: DVD-251, 5 ex.
Título: Técnico em vigilância em saúde: recurso didático de apoio à formação: uso do professor
Resumo: Este DVD contém uma relação de temas e assuntos de referência aos conteúdos dos
módulos do curso indicados nas diretrizes para a formação do técnico em vigilância em saúde. A
partir de “pastas guia”, organizadas por ordem alfabética – estão indicados uma série de artigos,
textos, protocolos, normas e legislações que poderão corroborar com o trabalho do professor,
inclusive, permitindo-lhe destacar alguns desses temas, assuntos e links para ser trabalhado com e
pelos alunos, sob sua orientação. Como a idéia mestra é apoiar didaticamente o desenvolvimento
do curso com este DVD pretende-se ampliar a capacidade e o potencial de formação profissional
técnica das ETSUS na área da vigilância em saúde. (AU)
Data: 2012
Localização: DVD-252
Título: Crianças especiais
Resumo: Estabanadas, impulsivas, irrequietas, desatentas, geralmente com baixo rendimento
escolar e dificuldade de acatar disciplinas rígidas. Crianças que apresentam esse tipo de
comportamento acabam estigmatizadas como crianças-problema. Quem convive com elas volta e
meia perde a paciência. Sobram punições e culpas, e na maioria das vezes falta atenção,
compreensão e tratamento adequados para aquilo que terapeutas, educadores e psiquiatras
identificam como Síndrome do Déficit de Atenção, muitas vezes também chamada de hiperatividade. Este é um assunto que mais vem despertando a atenção dos pesquisadores, pois é um
problema que, quando mal encaminhado, gera muita angústia e sofrimento para pais e filhos. Para
conversar sobre a Síndrome do Déficit de Atenção, o Canal Saúde reuniu a fonoaudióloga, Heloísa
Miguens; a psicomotricista/psicopedagoga Rita Thompson; a psicóloga escolar Iracema Prestes
Brandão e a psiquiatra, Maria Antônia Serra. Com apresentação de Renato Farias o programa
elucida sobre as muitas questões relativas ao diagnóstico e tratamentos dos distúrbios de atenção.
Extensão: 48min.
Data: 2002
Localização: DVD-253
Título: Prevenção ao uso indevido de drogas: capacitação para conselheiros e lideranças
comunitárias
Resumo: A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas SENAD, do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República, em parceria com o Programa Nacional de Segurança
Pública com Cidadania PRONASCI, do Ministério da Justiça, promove nova edição do Curso de
Prevenção ao Uso Indevido de Drogas Capacitação para Conselheiros e Lideranças Comunitárias.
A capacitação acontecerá na modalidade de Educação a Distância (EaD), com carga horária de
120 horas, durante um período de 03 meses, para 15.000 conselheiros municipais e líderes
comunitários de todo o Brasil, com o intuito de fortalecer a atuação em rede para a prevenção da
violência e da criminalidade relacionadas ao uso indevido de drogas. [...] (AU)
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Data: 2010
Localização: DVD-254
Título: Trabalho social com idosos no SESC São Paulo
Resumo: Este DVD é constituído por três partes distintas. Na primeira, apresentamos a história e
as finalidades do SESC. A segunda aborda, especificamente, o Trabalho Social com Idosos,
programa pioneiro no Brasil. A terceira parte relata o Encontro Internacional de Gerontologia,
evento produzido pelo SESC SP, em parceria com a Universidade de Barcelona, no período de 09
a 12 de novembro de 2004. Com mais esta edição, o SESC São Paulo reafirma sua preocupação
com o registro e a difusão de experiências de importância sociocultural em suas diversas áreas de
atuação. (AU).
Data: s.d.
Localização: DVD-255, 2 ex.
Título: Disque-Saúde
Resumo: Este vídeo apresenta os problemas nas marcações de consultas e no atendimento
médico pelo SUS. Aponta a criação do Sistema Disque Saúde no Estado de São Paulo como
solução para estes problemas, dando qualidade e eficiência ao atendimento pelo SUS.
Extensão: 9min.
Data: 1992
Localização: DVD-256
Título: Cuidados nas viagens
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa mostra os cuidados que se deve tomar, antes de sair de casa, para viajar, no
intuito de garantir a saúde e a segurança da família. Mostra como evitar acidentes e problemas nas
estradas, e dá algumas dicas de cuidados a serem tomados com o sol e com a alimentação durante
o passeio.
Extensão: 13min.
Data: 1998
Localização: DVD-257
Título: Qualidade de vida
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa destaca os cuidados básicos para uma vida saudável desde o nascimento
até a velhice, apontando hábitos que devemos cultivar como a higiene pessoal e a do meio
ambiente. Mostra ainda a importância de uma alimentação balanceada, a prática de exercícios
físicos e como o uso abusivo de drogas traz o desequilíbrio do corpo e da mente.
Extensão: 13min.
Data: 1999
Localização: DVD-258
Título: Higiene e saúde
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa lembra que os cuidados com a higiene pessoal, alimentos e ambiente
podem evitar infecções. Enfatiza a importância de hábitos como escovar os dentes e tomar banho
diariamente e do quanto é essencial lavar as mãos após usar o banheiro e antes de manipular
alimentos. Cita cuidados para evitar a transmissão de doenças. Explica a importância de água limpa
para o consumo e ensina como obtê-la, além de frisar cuidados com os animais domésticos,
preservação do meio ambiente, destinação do lixo, higiene doméstica e pessoal.
Extensão: 14min.
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Data: 1999
Localização: DVD-259, 2 ex.
Título: Atividade Física
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa alerta para os riscos que correm as pessoas que vivem estressadas, se
alimentam mal e levam uma vida sedentária. Relata doenças como o infarto, diabetes, hipertensão
arterial e o câncer e lembra que muitas poderiam ser evitadas ou atenuadas se as pessoas tivessem
uma rotina de atividade física. Informa que esse tipo de atividade propicia uma melhor qualidade de
vida, mas recomenda que antes de iniciar qualquer programa de atividades é aconselhável uma
orientação médica.
Extensão: 12min.
Data: 1998
Localização: DVD-260, 2 ex.
Título: Reprodução humana: sistemas que garantem a renovação da vida
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: Apresenta o sistema reprodutor masculino e feminino desde o momento da fecundação
até a gestação completa. Mostra a reprodução humana e as profundas mudanças na puberdade, as
semelhanças e as diferenças entre os órgãos reprodutores masculinos e femininos e o elo que
existe entre a relação sexual e a concepção.
Extensão: 10min.
Data: 1998
Localização: DVD-262
Título: Formação de nível médio e elementar: uma experiência em construção
Notas: Projeto Larga Escala
Resumo: Os Centros Formadores fornecem cursos para os diversos campos profissionais de
nível médio. São auxiliares de enfermagem, visitadores sanitários, técnicos de higiene dental,
auxiliares de nutrição e dietética e outros.
Extensão: 13min.
Data: 1988
Localização: DVD-263, 2 ex.
Título: Doação de sangue: solidariedade que pode salvar vidas
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: Fala da importância da doação de sangue e dos cuidados que cercam este gesto.
Apresenta passo-a-passo todas as etapas do processo de doação de sangue e mostra como,
quando, quem pode se tornar um doador e quem pode se beneficiar com este ato. Explica as partes
componentes do sangue e suas funções, os tipos sanguíneos e a importância dos bancos de
sangue. Esclarece também algumas das dúvidas mais comuns da população com relação à doação
de sangue .(AU)
Extensão: 12min.
Data: 1999
Localização: DVD-264
Título: Sangue
Resumo: Entrevista com a Hemoterapeuta Margarida Nunes Pecego, que fala sobre a importância
e os benefícios de se doar sangue, faz esclarecimentos a respeito de quem pode e de quem não
pode doar sangue e procedimentos a serem tomados pelos doadores; Kátia Motta, Diretora Geral
do Hemo-Rio, fala sobre como funcionam os serviços de hemoterapia e a necessidade de doadores
freqüentes para manter os estoques de regulares de sangue e que se pode fazer para aumentar o
número de doadores no
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Brasil; Aludima Mendes, Gerente Geral de Sangue da Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
aborda a qualidade do sangue no País; Luís Amorim, Chefe do Serviço de Hemoterapia do HemoRio, comenta a história da doação sangüínea no País e a importância da doação freqüente, habitual
e desvinculada de alguém precisar, sendo fundamental criar a doação voluntária de sangue.
Extensão: 50 min.
Data: 2000
Localização: DVD-265, 2 ex.
Título: Acidentes de trabalho
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa discute que, de modo geral, os acidentes só ocorrem quando não são
tomados os cuidados necessários para evitá-los. Relata os tipos mais freqüentes desses tipos de
acidentes e as doenças ocupacionais mais comuns. Informa e explica as duas leis que destacam a
questão dos acidentes e a importância do trabalhador de conhecê-las e enfatiza a participação do
SUS na vigilância do cumprimento dessas leis pelas empresas, incentivando a prevenção e a
proteção da saúde no ambiente de trabalho e a importância do envolvimento dos funcionários nesse
processo.
Extensão: 14min.
Data: 1998
Localização: DVD-267
Título: Seguro Acidente de Trabalho (SAT): tem que ser público, digno e de qualidade. Resumo: O
que o governo vem fazendo pela saúde do trabalhador. A luta da CUT para garantir um Seguro de
Acidentes de Trabalho (SAT) seguro, digno e totalmente custeado pelo governo como forma de
garantir a qualidade de vida do trabalhador.
Extensão: 10min.
Data: 2002
Localização: DVD-268
Título: Ambientes saudáveis de trabalho: a qualidade da empresa passa pela saúde do
trabalhador.
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa mostra o que são ambientes saudáveis de trabalho (ambientes que garantam
segurança, conforto no espaço físico e local para convivência social) e como as empresas podem
melhorar as condições oferecidas aos seus empregados. Apresenta as políticas adotadas por uma
fábrica que coloca a saúde dos seus funcionários em primeiro lugar, o papel dos sindicatos e a
atuação dos trabalhadores na garantia de seus direitos.
Extensão: 12min.
Data: 1999
Localização: DVD-270
Título: Lombalgia: a chave do equilíbrio está na boa postura
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa esclarece o que são e como surgem as lombalgias, também conhecidas
como dores nas costas. Trata dos grupos mais atingidos, da importância de uma boa postura,
além de ensinar alguns exercícios que podem ajudar a prevení-las e combatê-las. O vídeo
também mostra como esse problema tem preocupado a Fundação de Segurança e Medicina do
Trabalho.
Extensão: 13min.
Data: 1999
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Localização: DVD-271, 2 ex.
Título: Qualidade de vida: quando a saúde depende de algumas escolhas
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: Mostra que hábitos saudáveis e quais cuidados específicos devem ser tomados em cada
fase da vida para a preservação e a manutenção da qualidade de vida. Destaca os cuidados
básicos para uma vida saudável desde o nascimento até a velhice, apontando hábitos que
devemos cultivar como a higiene pessoal e a boa qualidade do meio ambiente. Mostra ainda a
importância de uma alimentação balanceada, da prática de exercícios físicos, bem como evitar o
uso abusivo de drogas - álcool, cigarros, calmantes, etc., que leva ao desequilíbrio do corpo e da
mente.
Extensão: 13min12s.
Data: 1999
Localização: DVD-272
Título: Controle de gastos e análises de custos em saúde
Notas: Filme bônus sobre dicas de saúde
Resumo: Debate com o Diretor Geral da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre João
Polanczyk e com a representante do Instituto de Economia Aplicada Janice Dorneles de Castro.
Extensão: 42min.
Data: 2004
Localização: DVD-274, 2 ex.
Título: Pactos pela vida, em defesa do SUS e da gestão
Notas: Série Pactos pela Saúde 2006
Resumo: Esse é um vídeo que apresenta o Pacto pela Saúde 2006, e as mudanças que o
mesmo trouxe ao SUS. O Pacto apresenta mudanças significativas para a execução do
SUS, dentre as quais ressaltamos: a substituição do atual processo de habilitação pela
adesão solidária aos Termos de Compromisso de Gestão; a Regionalização solidária e
cooperativa como eixo estruturante do processo de Descentralização; a Integração das
várias formas de repasse dos recursos federais; e a unificação dos vários pactos atualmente existentes.
Extensão: 15min58s.
Data: 2006
Localização: DVD-275
Título: Programa de Saúde da Família
Notas: Imagem e som não muito nítidos.
Resumo: O vídeo mostra o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Beberibe, CE, junto ao
Programa de Saúde da Família.
Extensão: 14min.
Localização: DVD-276
Título: Roda da saúde
Resumo: O vídeo aborda uma série de temas como primeiros socorros, direitos do paciente, saúde
comunitária, higiene, saneamento, alimentação, doenças endêmicas, utilizando diferentes
linguagens, tais como teatro de bonecos, dramatização, cantigas de roda, etc.
Extensão: 62min.
Data: 1988
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Localização: DVD-278, 2 ex.
Título: Programa de Saúde da Família
Resumo: Fala sobre o Programa de Saúde da Família implantados dentro do Sistema Único de
Saúde. Começa por Quixandá, no Ceará, um dos primeiros municípios onde o Programa teve
início, com unidades de saúde na área urbana e rural, e de outros municípios do Brasil, com os
serviços efetuados dentro do novo modelo assistencial de saúde.
Extensão: 16min.
Data: 1995
Localização: DVD-280, 2 ex.
Título: SUS
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa apresenta um histórico da criação do SUS e informa que é um sistema
público que deve dar cobertura gratuita a todos os brasileiros, do qual fazem parte centros, postos
de saúde, hospitais, hemocentros, laboratórios, fundações e institutos de pesquisas. Enfatiza a
importância da participação da comunidade e incentiva a mesma a lutar pelo direito à saúde.
Extensão: 14min.
Data: 1998
Localização: DVD-281, 2 ex.
Título: Conselhos de Saúde
Resumo: O Programa lembra que todo cidadão tem seus direitos, bem como deveres e
responsabilidades. Cita quais são os direitos que estão assegurados na constituição, informando
que é dever do Estado melhorar as condições gerais de vida da população. Apresenta os
Conselhos Municipais, Estaduais e o Nacional de Saúde, mostrando sua forma de atuação e
composição. Cita a importância das conferências de saúde, nos âmbitos nacional, estadual e
municipal.
Extensão: 13min.
Data: 1999
Localização: DVD-286
Título: Modelo de atenção e gestão em saúde
Resumo: Debate sobre os diferentes enfoques complementares a respeito da saúde coletiva com
os participantes: Dr. Eugênio Vilaça Mendes, UFMG; Dr. Cláudio Duarte Fonseca, Ministério da
Saúde e Dr. David Capistrano da Costa Filho, Ex. Secretário da Saúde de Santos e coordenada por
Otávio Mercadante, Chefe de Gabinete do Ministério da Saúde.
Extensão: 140min.
Data: 2000
Localização: DVD-288
Título: O sujeito e a saúde coletiva
Resumo: Palestra de encerramento do VI Congresso de Saúde Coletiva pelo Presidente da
Sessão José Maria de Magalhães Neto, Secretário de Saúde da Bahia; com o conferencista
convidado Prof. Mário Testa, e após, premiação da avaliação dos trabalhos e dos pôsteres.
Extensão: 140min.
Data: 2000
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Localização: DVD-289, 2 ex.
Título: Saúde para todos
Resumo: O vídeo aborda o sistema de saúde do município de Santa Rosa. A ativação do Conselho
Municipal de Saúde, o que melhorou com a elaboração do Plano Municipal de Saúde, a
Municipalização da Saúde e a Gestão Semi-plena. Mostra como são organizados os postos de
saúde da região, como atuam os agentes de saúde, as emergências, etc. Apresenta uma proposta
de modelo para pagamento dos hospitais com o fim das AIHS.
Extensão: 20min.
Data: 1996
Localização: DVD-290
Título: A saúde com a cara das necessidades do povo
Notas: A imagem está um pouco escura.
Resumo: Os níveis de atendimento dos serviços municipais de saúde de Penápolis, SP, as
transformações sofridas pelo sistema a partir do planejamento das ações de saúde. A implantação
e a natureza da estrutura montada.
Extensão: 13min.
Data: 1991
Localização: DVD-291
Título: Caminhos da modernidade: constituição e cidadania
Resumo: Debate a crise da saúde pública no Brasil. Aborda as dificuldades para a implantação e
um bom desenvolvimento do setor privado conveniado e de sua relação com o Sistema Único de
Saúde. Analisa a falta de amparo à medicina preventiva e seu autoritarismo. Traz a situação dos
Planos de Saúde.
Extensão: 55min.
Data: 2004
Localização: DVD-292
Título: Controle social em saúde: o conselho que faz a diferença
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva
Resumo: O Programa apresenta ao telespectador o SUS - Sistema Único de Saúde, o que são os
Conselhos e Conferências de Saúde, que existem em âmbito municipal, estadual e federal, como
são formados e como o cidadão pode deles participar. Mostra o funcionamento do Conselho
Municipal de Sabará, Minas Gerais, que conta com a participação ativa da população.
Extensão: 12min.
Data: 1999
Localização: DVD-293
Título: Serviços de saúde: os direitos e os deveres do cidadão
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa define o que é mostrando sua correlação com boas condições de higiene,
habitação, alimentação, trabalho e lazer. Explica a função dos serviços de saúde e mostra o
funcionamento do SUS, o trabalho dos profissionais de saúde junto às
comunidades e os serviços oferecidos e como deve ser o atendimento a quem necessita de
exames e tratamentos especializados.
Extensão: 14min.
Data: 1999
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Localização: DVD-297, 2 ex.
Título: Hipertensão e diabetes: convivendo e bem vivendo
Notas: Agentes em Ação - Programa de Formação dos Agentes Comunitários de Saúde Resumo:
O vídeo mostra os sintomas, os indicadores de risco e os cuidados que as pessoas com
hipertensão devem ter. Também aborda o diabetes, quais os sintomas, tipos e como controlar.
Mostra também o trabalho dos agentes comunitários de saúde junto à comunidade para a prevenção
e o tratamento dessas doenças.
Extensão: 20min.
Data: s.d.
Localização: DVD-299, 7 ex.
Título: Políticas de saúde no Brasil: um século de luta pelo direito à saúde
Resumo: O documentário conta a história das políticas de saúde em nosso país, mostrando como
foi articulada com a história política brasileira no século XX e destacando os mecanismos que
foram criados para sua implementação, desde as Caixas de Aposentadorias e Pensões e os IAP's,
até a implantação do SUS. Sua narrativa central mostra como a saúde era considerada, no início do
século XX, um dever da população, com as práticas sanitárias implantadas autoritariamente pelo
Estado, de modo articulado aos interesses do capital, e como, no decorrer do século, através da
luta popular, essa relação se inverteu, passando a ser considerada, a partir da Constituição de
1988, um direito do cidadão e um dever do Estado. Toda essa trajetória é contada através de uma
narrativa ficcional, vivida por atores, com reconstrução de época, apoiada por material de arquivo.
Para tornar a narrativa mais leve e atraente, o filme se vale da linguagem dos meios de
comunicação dominantes em cada época, como o jornal, o rádio, a TV preto e branco, a TV
colorida e, por fim, a internet. [...] O documentário é composto de 5 capítulos, que podem ser
assistidos em seqüência, com 60 minutos de duração, ou separadamente; cobrindo os seguintes
períodos: 1900 a 1930; 1930 a 1945; 1945 a 1964;
1964 a 1988; 1988 a 2006. (AU)
Extensão: 60min.
Data: 2007
Localização: DVD-300
Título: Meu nome é Ninguém
Resumo: O filme da NUTES/UFRJ, aborda a crise da assistência perinatal no serviço público de
saúde. As condições de trabalho, os problemas enfrentados pelos médicos e pelos pacientes, e a
necessidade de um melhor treinamento aos profissionais da rede de serviços de saúde. Aborda os
problemas estruturais.
Extensão: 36min.
Data: 1988
Localização: DVD-302
Título: Controle social
Resumo: Entrevista com Ruy Germano Nedel, Conselho Nacional de Saúde; Maria do Espírito
Santo, Conselho Estadual de Saúde/RJ; Rosane Evangelista da Cunha, Sanitarista/MS; Humberto
Jacques de Medeiros, Procurador da República/DF e Alcindo Ferla, Sub-Secretaria de Saúde/RS. A
importância da participação da população, através dos Conselhos de Saúde, para a efetivação do
controle social para melhoria da qualidade nos serviços de assistência à saúde.
Extensão: 52min.
Data: 2001
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Localização: DVD-303
Título: Acesso ao SUS
Resumo: Mesa redonda. Participantes: Nílson Rosário da Costa, Sociólogo e Pesquisador da
FIOCRUZ e Lenaura Lobato, Socióloga e Pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, que
tentam recuperar os caminhos percorridos pela Reforma Sanitária, enfatizando o desafio em tornar
realidade o Direito à Saúde, assegurado pela lei e o que é necessário fazer para que todos os
cidadãos brasileiros tenham acesso ao SUS. Lúcia Derex, Secretária Municipal de Saúde de
Esperança/PB e Ivan Coelho, Secretário Municipal de Saúde de Betim/MG discutem o dia-a-dia do
acesso ao Sistema Único de Saúde e como os cidadãos podem participar das resoluções e das
decisões sobre as prioridades da área da Saúde dos seusmunicípios.
Extensão: 50min.
Data: 2000
Localização: DVD-304
Título: Humanização do atendimento no SUS
Resumo: Entrevista. Aloísio Júnior, Médico Sanitarista e Neílton Oliveira, Secretário da Saúde de
Palmas/TO, falam sobre as dificuldades de atendimento do SUS e a importância, além do
conhecimento científico, da reconstrução do olhar do médico para com o paciente, tornando a
relação médico-paciente mais afável e mais humana. Maria Helena Machado, Pesquisadora da
Profissão Médica e Giovanni Acioli, Médico Sanitarista abordam a importância da formação dos
médicos na humanização do atendimento e algumas experiências bem sucedidas, onde a
humanização do atendimento é a prioridade.
Extensão: 50min.
Data: 2000
Localização: DVD-305
Título: Paciente não é cliente
Resumo: Entrevista. Jadete Lampert, Médica, Professora da Universidade Federal de Santa Maria
e Diretora Executiva da Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) e Flávio Wittlin, Médico
de Família do Programa da Prefeitura de Niterói conversam sobre o que leva uma pessoa a
escolher a Medicina; as Escolas de Medicina e a importância de disciplinas que estudem as
relações humanas nos currículos. A evolução da profissão médica no Brasil é mostrada num breve
retrospecto. Maria Helena Machado, Coordenadora de Ensino e Pesquisadora da Escola Nacional
de Saúde Pública da FIOCRUZ e Rosa Gouveia, Estudante de Medicina e Coordenadora do VII
EREM - Encontro Regional de Estudantes de Medicina falam sobre a hora de encarar o dia-a-dia da
profissão, quem são os médicos no Brasil, o perfil das Escolas de Medicina no Brasil hoje e a sua
adequação ao SUS e os assuntos discutidos no VII EREM, onde um grupo de estudantes se
reuniu para deixar claro que paciente não é cliente,
e saúde não é
mercadoria, demonstrando que são necessárias algumas mudanças no exercício da profissão
médica.
Extensão: 35min.
Data: 2000
Localização: DVD-307
Título: 1º Congresso Gaúcho de Estudantes Universitários da Saúde
Notas: Ensino-gestão-controle social em saúde
Resumo: O 1º Congresso Gaúcho de Estudantes Universitários da Saúde tem a finalidade maior
de familiarizar os alunos com a realidade do SUS (Sistema Único de Saúde). Conforme o Diretor da
Escola de Saúde Pública, Ricardo Burg Ceccim, dessa forma o Estado estará contribuindo para
diminuir o fosso que existe entre o ensino e a
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realidade da saúde pública. atenção em saúde, e daí a necessidade de integração entre todas as
áreas da saúde. Assim, acontece um desafio no qual os profissionais da saúde, com diferentes
formações, são chamados, a toda hora, a trabalhar de forma integrada nas atividades da saúde
pública. Outro ponto de discussão é o conjunto de ações e serviços que ordena a saúde pública no
País, tema ainda consideravelmente desconhecido pelos estudantes. Assuntos como gestão,
serviços e controle social, ainda são pontos ausentes na formação dos futuros profissionais do
SUS. Os pontos centrais do congresso são Concepções em Saúde, Sistema Único de Saúde e
Formação de Recursos Humanos para o SUS. Assuntos estes abordados por professores e
gestores em saúde coletiva. Entre eles professores e dirigentes de faculdades, da Escola de Saúde
Pública, dos Conselhos de Saúde, de associações de classe e secretários de saúde, e por último, a
leitura e a aprovação do regimento interno do Congresso. (AU)
Extensão: 76min.
Data: 2002
Localização: DVD-308
Título: 1º Congresso Gaúcho de Estudantes Universitários da Saúde
Notas: Mesa 1: Concepções de Saúde (1ª Parte)
Resumo: Mesa 1: Sobre o tema ‘Concepções de Saúde’, coordenada pelo Prof. do Curso de
Odontologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Pró-Reitor Adjunto de Extensão.
Extensão: 120min.
Data: 2002
Localização: DVD-309
Título: 1º Congresso Gaúcho de Estudantes Universitários da Saúde
Notas: Mesa 1: ‘Concepções de Saúde’ (2ª Parte); Mesa 2: O Sistema Único de Saúde (1ª Parte)
Resumo: Mesa 1 (2ª Parte) sobre o tema Concepções de Saúde, coordenada pelo Prof. do Curso
de Odontologia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Pró-Reitor Adjunto de Extensão;
Mesa 2 (1ª Parte) sobre o Sistema Único de Saúde, coordenada por Leni Dias Weigelt, Professora
da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), Membro do Conselho Regional de Saúde - 13ª
Região/RS.
Extensão: 120min.
Data: 2002
Localização: DVD-310
Título: 1º Congresso Gaúcho de Estudantes Universitários da Saúde
Notas: Mesa 2: Concepções de Saúde (2ª Parte)
Resumo: Mesa 2 (2ª Parte) sobre o Sistema Único de Saúde, coordenada por Leni Dias Weigelt,
Professora da Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc), Membro do Conselho Regional de Saúde
- 13ª Região/RS.
Extensão: 85min.
Data: 2002
Localização: DVD-311
Título: 1º Congresso Gaúcho de Estudantes Universitários da Saúde
Notas: Plenária Final (2ª Parte)
Extensão: 120min.
Data: 2002
Localização: DVD-312
Título: 1º Congresso Gaúcho de Estudantes Universitários da Saúde
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Notas: Plenária Final (3ª Parte)
Extensão: 115 min.
Data: 2002
Localização: DVD-313
Título: Sorria! Preservando as saúde bucal
Notas: Agentes em Ação - Programa de Formação dos Agentes Comunitários de Saúde Resumo:
Entrevista com agentes comunitários de saúde, na cidade de Cristalina, Goiás. Trata sobre a
promoção da saúde bucal. Mostra dicas para uma boa higiene bucal e mostra como deve ser feita
a escovação dos dentes após cada refeição, principalmente após a ingestão de doces.
Extensão: 18min.
Data: 1998
Localização: DVD-314
Título: Saúde bucal: quem se cuida só tem motivos para sorrir
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa apresenta a importância de manter os dentes sempre limpos. Quais os
cuidados necessários para prevenir problemas como a cárie e as doenças da gengiva e ensina
como fazer o auto exame da boca para prevenir contra o câncer bucal.
Extensão: 14min.
Data: 1999
Localização: DVD-319
Título: Reforma psiquiátrica
Notas: Dentro da programação do Canal Saúde são apresentados alguns programas extras, tais
como: tensão pré-menstrual; pânico; Rede Hospitalar Santa Casa de Misericórdia; Programa de
Tratamento do Fumante.
Resumo: O Programa tem início após 11 min transcorridos. Trata sobre o modelo de saúde mental
no Brasil que está sofrendo uma transformação muito centrada na criação de novos serviços. Como
está a situação dos leitos psiquiátricos no Brasil e como está a situação da construção do modelo
substitutivo a esses leitos? O que é essencial para a recuperação de pacientes em uma instituição
psiquiátrica? Conversando sobre esses e outros assuntos referentes à Reforma Psiquiátrica, estão
Paulo Amarante, Presidente da CEBES; Dr. Fernando Ramos, Diretor do Instituto Philippe Pinel e
no segundo bloco, Dr. Alfredo Schechtman, Coordenador Nacional da Saúde Mental do MS; e Hugo
Fagundes, Gerente Saúde Mental do MS.
Extensão: 30min.
Data: 2005
Localização: DVD-322, 2 ex.
Título: Cidadania e saúde mental
Resumo: Entrevista com Paulo Amarante, Psiquiatra e Representante do Movimento da Luta
Antimanicomial do Conselho Nacional de Saúde e, Milton Freire, Representante do Núcleo Estadual
da Luta Antimanicomial do Rio de Janeiro, que falam sobre a nova maneira de olhar o doente mental
e que ganha força através da luta antimanicomial, na qual o abandono e a solidão dão lugar ao
acolhimento e a troca de experiências. Depoimentos de pessoas que conhecem o dia-a-dia dos
manicômios. Marcus Vinicius, Psicólogo e Pedro Gabriel, Coordenador de Saúde Mental do
Ministério da Saúde falam sobre os Hospitais-Dia, lugar de portas abertas que valoriza o doente
mental como indivíduo. Como resultado da luta antimanicomial tem-se tratamentos mais humanos
que se misturam com o nascimento de verdadeiros artistas.
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Extensão: 50min.
Data: 2001
Localização: DVD-323
Título: Sexo: uma questão de qualidade de vida
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: O Programa discute o que é sexualidade e aborda as principais dificuldades
enfrentadas por homens e mulheres para expressá-la. Mostra também como o diálogo pode fazer
grande diferença e como a atividade sexual é fundamental para a qualidade de vida das pessoas.
Extensão: 12min.
Data: s.d.
Localização: DVD-324
Título: Sexualidade e anticoncepção
Resumo: Informações básicas sobre os sistemas reprodutores masculinos e femininos, o despertar
da sexualidade, alterações físicas e psicológicas, tabus e preconceitos, métodos anticoncepcionais:
mecanismos de ação, vantagens e desvantagens e eficácia contraceptiva.
Extensão: 14min.
Data: 1997
Localização: DVD-325
Título: Vai rolar
Notas: Bate papo com a apresentadora Babi.
Resumo: Em Vai Rolar?! O Grupo pela Vidda/RJ foi procurar jovens numa noite de fim de semana
para bate-papo franco e direto sobre sexualidade, AIDS e uso de preservativo. Em depoimentos
reais, eles abordam suas dificuldades e questões no uso do preservativo, abrindo canal para a
discussão de temas como prazer, medo, vergonha e fidelidade.
Extensão: 14min.
Data: 2000
Localização: DVD-326
Título: Unidiversidade: diversidade sexual
Resumo: A sexualidade começa na infância, mas a opção, sexual quando é determinada? As
pessoas estão preparadas para exercer livremente sua sexualidade? É muito difícil aceitar a
sexualidade diferente da nossa? Porque existe tanta intolerância e tanto preconceito? Quem está
por trás de quem mata o homossexual? A família está preparada para lidar com o diferente que
surge dentro dela mesma? Aceitação do homossexualismo masculino é mais aceita que aceitação
do feminino? Por que é tão difícil falar sobre o travesti? E a adoção entre casal gay? Renato Farias
conversa com os alunos da Universidade Gama Filho /RJ sobre esses assuntos.
Extensão: 26min.
Data: 2000
Localização: DVD-328
Título: Tabagismo
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: Este programa apresenta o que é o tabagismo, quais os efeitos do cigarro no organismo
de quem fuma e, de quem convive com fumantes, e como seu corpo reage quando alguém pára de
fumar.
Extensão: 14min.
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Data: 1999
Localização: DVD-329
Título: Fumo
Resumo: O vídeo mostra campanhas publicitárias de combate ao tabagismo.
Extensão: 48min.
Data: 2000
Localização: DVD-330
Título: Especial: anti-tabagismo
Resumo: A história do hábito de fumar. O início do ato de fumar e o quanto é difícil parar.
Depoimentos de pessoas famosas ou não, sobre sua ligação com o cigarro. O glamour do cigarro
nas telas de cinema. Os fumantes passivos. O cigarro na gravidez. Os efeitos causados pelo
cigarro. Campanha do Ministério da Saúde, com a participação do Dr. Drauzio Varella, alertando os
jovens sobre o uso do cigarro. São os assuntos abordados neste vídeo que é todo direcionado ao
combate ao uso do cigarro.
Extensão: 45min.
Data: 1999
Localização: DVD-331
Título: Transplante de órgãos: um sistema que garante uma nova esperança de vida
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: Este Programa fala sobre doação e transplante de órgãos. O que é a morte cerebral e
como ela pode ser identificada nos doadores potenciais e como funciona o Sistema Nacional de
Transplantes.
Extensão: 13min.
Data: 1999
Localização: DVD-332
Título: Transplantes
Notas: Dentro da programação do Canal Saúde são apresentados alguns programas extras, tais
como: entrevista com o autor de "Cara a cara com as drogas", Caho Lopes; Projeto Saúde na
Escola, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação e Desportos de Filadélfia, no Estado
de Tocantins, e como são tratadas as crianças no Morro da Mangueira.
Resumo: O Programa tem início após 9 min transcorridos. A Lei 9.434, de 04 de fevereiro de 1997,
regulamenta em nosso País, a doação de órgãos, tecidos e outras partes do corpo humano para
fins de transplante e tratamento. O programa debate esta nova Lei. Os prós e contras, os aspectos
médicos, religiosos e jurídicos dessa lei. Para falar sobre o assunto foram convidados: a Dra.
Regina Carvalho, Vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, e o Dr. Silvano Raia, Chefe do
Serviço de Transplante de Fígado do Hospital de Clínicas de São Paulo.
Extensão: 38min.
Data: 1997
Localização: DVD-333
Título: Vigilância sanitária: atenção e cuidados para garantir a saúde
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: Define vigilância sanitária e destaca seu papel na proteção da saúde dos brasileiros.
Explica o processo de fiscalização pelo qual passam alimentos, medicamentos e sangue, até a
chegada do produto final ao consumidor. Fala do registro obrigatório que deve ser obtido junto aos
Ministérios da Saúde e da Agricultura, dependendo do produto. Estimula as pessoas no trabalho de
fiscalização e denúncia de irregularidades, discute o
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problema dos medicamentos falsificados e orienta as pessoas de como se precaverem contra essas
falsificações.
Extensão: 12min40s.
Data: 1998
Localização: DVD-335
Título: A Terceira Idade
Resumo: O vídeo aborda a crise dos 50 anos através da vida de uma mulher, Cristina, que com a
chegada da menopausa revê seus valores, sua vida em família, seu trabalho. A necessidade de sentirse viva determina sua busca, onde o passado e o futuro se confundem na tentativa de descobrir onde
está e seguir conforme seu ponto de vista.
Extensão: 16min.
Data: s.d.
Localização: DVD-336, 2 ex.
Título 1: Ilha das Flores
Título 2: No amor
Título 3: Passageiros
Título 4: A morte no Edifício Império
Título 5: Ângelo anda sumido
Notas: Curtas gaúchos. Histórias da Cidade. Documentário.
Resumo: Filme 1: Ilha das Flores: Um ensaio dialético-cinematográfico sobre o planeta Terra e
seus habitantes. Fala dos que vivem do lixo. Filme 2: Filme sobre um grupo de jovens que troca o
trabalho informal pelo trabalho orientado por um empresário inescrupuloso. Filme 3: Passageiros:
um motorista de táxi, cansado de receber ordens encontra um assaltante que ainda não entende o
que se passa no país. Filme 4: A morte no edifício Império: documentário ficcional sobre o
patrimônio histórico cultural de Porto Alegre. Filme 5: Ângelo anda sumido: reencontro de dois velhos
amigos.
Extensão: 12min/11min/9min/11min/17min.
Data: 1982, 1982, 1987, 1992 e 1997
Localização: DVD-337
Título: 1ª Conferência Nacional de Vigilância Sanitária
Resumo: A I Conferência Nacional de Vigilância Sanitária, realizada nos dias 26 a 30 de novembro
de 2001 na cidade de Brasília, teve 3 eixos temáticos que foram: Vigilância sanitária: proteção e
promoção à saúde; A construção do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e Vigilância Sanitária,
saúde e cidadania.
Extensão: 50min.
Data: 2001
Localização: DVD-339
Título: Pré-natal: preparando uma nova vida
Notas: Agentes em Ação - Programa de Formação dos Agentes Comunitários de Saúde Resumo:
Apresenta a importância do pré-natal para a saúde da mãe e do bebê. Ressalta que a gestante
deve evitar medicamentos, álcool, fumo ou drogas, principalmente no início da gravidez, e que o pai
da criança deve participar em todo o processo. Fala sobre as vantagens das consultas médicas no
período da gravidez, sobre a importância do cartão da gestante no acompanhamento da gestação,
os cuidados com a alimentação e a importância do aleitamento para a mãe e o recém-nascido,
sendo a melhor proteção para o bebê. O Agente Comunitário de Saúde tem um papel central na
promoção da saúde na comunidade. Ele atua como facilitador nas reuniões de sensibilização
(grupos focais) no período de gestação, também estimula e orienta as mães e famílias sobre o
valor do
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aleitamento materno exclusivo e sobre a importância do acompanhamento pré-natal das gestantes,
é ele que acompanha o crescimento e o desenvolvimento das crianças, identificando rapidamente
àquelas com desnutrição e também excesso de peso, e orienta toda a família sobre a importância
da promoção da alimentação e nutrição adequadas para a saúde.
Extensão: 13min.
Data: 1998
Localização: DVD-340
Título: Controlando infecções por aerossóis
Resumo: O vídeo mostra e explica os procedimentos de biossegurança que devem ser observados
e considerados seguros durante as atividades em que há risco de transmissão de agentes
infecciosos, visando sempre a preservação da saúde dos que trabalham em laboratórios.
Extensão: 30min.
Data: s.d.
Localização: DVD-341
Título: O câncer e seus fatores de risco: doenças que a educação pode evitar
Resumo: O filme fornece de maneira lúdica e atraente, informações sobre os fatores de risco
envolvidos no processo de adoecimento por câncer. Destacam-se, nesse sentido, as informações
sobre o tabagismo, sempre articuladas à crítica, à publicidade e aos danos ambientais decorrentes
da produção de cigarros. São enfatizados ainda, os fatores de risco relacionados aos hábitos
alimentares, ocupacionais e sexuais, bem como ao uso abusivo de álcool e exposição às radiações
solares e ionizantes. A abordagem desses fatores de risco está associada a uma visão de
promoção da saúde, ressaltando-se a importância da aquisição ou manutenção de hábitos
protetores como: atividade física e alimentação saudável.
Extensão: 10min.
Data: 2000
Localização: DVD-344
Título 1: A saúde do amor
Título 2: A roleta
Notas: Filme produzido pela Casa de Cinema de Porto Alegre sob direção de Carlos Gerbase
Resumo: Filme 1: A Saúde do amor é um filme que apresenta uma situação de comportamento de
um jovem em suas relações amorosas e a contração de uma DST, sendo orientado por um médico
e tratando a doença.
Filme 2: A Roleta é um filme que apresenta grupos de jovens consumindo drogas pesadas,
homossexuais e várias situações de grupos de risco que contraem AIDS, sendo orientados sobre a
doença por um grupo de médicos. Aborda a criação do Disque-AIDs, serviço de informações sobre
a AIDs - no Estado do Rio Grande do Sul. Simulação de um posto de saúde, onde profissionais
fazem diagnóstico e campanha de prevenção às DSTs e AIDs
Extensão: 21min/58min.
Data: 1988
Localização: DVD-345
Título: Embala Brasil: semana da criança 1994
Tombo: DVD345
Resumo: O vídeo apresenta esclarecimentos sobre pré-natal, cartão da gestante e cuidados na
primeira infância.
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Extensão: 23min.
Data: 1994
Localização: DVD-347
Título: Reforma psiquiátrica
Resumo: O vídeo mostra o Programa Jornal da Cidadania da TVE trazendo o tema Reforma
Psiquiátrica para Debate, e apresenta o Projeto Morada São Pedro, do Hospital Psiquiátrico São
Pedro. Fazem parte do debate: Tatiana Ramminger, Psicóloga e Assessora Técnica de Políticas de
Atuação Integral de Saúde Mental; Sandra Fagundes, Membro do Comitê Saúde Mental; Paulo
Michelon, Membro do Fórum Gaúcho de Saúde Mental e Analice de Lima Palombini, Psicóloga e
Representante no Rio Grande do Sul do Conselho Federal de Psicologia. Após, outro jornal da TVE
apresenta notícias diversas.
Extensão: 92min.
Data: 2002
Localização: DVD-348
Título: Inclusão: prevenção de acidentes
Resumo: Filme sobre crianças e adultos acidentados. Mostra as principais causas de acidentes
domésticos com crianças: ingestão de produtos perigosos, queimaduras com álcool e fogos de
artifícios. Aborda os acidentes de trânsito e meios de prevenção. Mostra o papel dos bombeiros para
médicos na ajuda as vitimas de acidentes. Este filme mostra a importância da educação para a
prevenção dos acidentes. Possui cenas fortes com acidentados.
Extensão: 60min.
Data: 2007
Localização: DVD-349
Título: Cólera
Resumo: O vídeo apresenta esclarecimentos sobre o cólera, formas de contágio, tratamento e
prevenção.
Extensão: 7min.
Data: 1992
Localização: DVD-350
Título: PRÓ-GUAÍBA - Programa para o Desenvolvimento Ecologicamente Sustentável e
Socialmente Justo da Região Hidrográfica do Guaíba
Resumo: O vídeo apresenta as conquistas e os desafios do Pró-Guaíba, um programa para o
desenvolvimento ecologicamente sustentável e socialmente justo da Região Hidrográfica do Guaíba.
Extensão: 14min.
Data: 2000
Localização: DVD-351
Título: A mulher e a criança: ações básicas de saúde
Resumo: O DVD apresenta orientações sobre assistência pré-natal, planejamento familiar,
vacinação, cartão da criança, aleitamento materno e prevenção do câncer de mama e de colo do
útero.
Extensão: 23min.
Data: 1994

82

Localização: DVD-355
Título 1: Anjos da asa quebrada
Título 2: Condições que favorecem o parto
Título 3: Congresso Internacional Ecologia do Parto e Nascimento
Resumo: Filme 1: Mostra a história de Silvana, que descobriu ser portadora do HIV durante a
amamentação de seu filho Adam. Silvana perdeu o marido e seu outro filho, Lincoln, por AIDs. Seu
depoimento emocionado, comentado por profissionais de saúde, reforça a importância da detecção
precoce do HIV e sífilis, especialmente, durante a gestação. Filme 2: o que deve acontecer e como
devem ser o pré-natal, a assistência ao parto, o pré-parto, além de medidas, ações e instrumentos
que auxiliam e favorecem o parto. Filme 3: as discussões geradas no "Congresso Internacional
Ecologia do Parto e Nascimento", realizado em 2002, na cidade do Rio de Janeiro e em
Florianópolis. As participações de Michel Odent e Robbie Davis Floyd, especialistas nas questões
que envolvem o parto e o nascimento no mundo. Os fenômenos que cercam o parto e como
influenciam na maneira de cada um amar. O conceito de parto humanizado, prática cada vez mais
incorporada pela medicina contemporânea, e as diferentes formas de parto praticadas no Brasil.
Extensão: 23min40s/17min40s/26min.
Data: 2006/2002
Localização: DVD-357, 2 ex.
Título: RIPSA: uma iniciativa brasileira
Resumo: Este DVD apresenta a RIPSA - Rede Interagencial de Informações para a Saúde, uma
iniciativa conjunta do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde. A RIPSA
congrega instituições responsáveis pela geração, análise e disseminação de dados aplicados as
políticas públicas de saúde no Brasil, promovendo entre elas o consenso sobre temas de interesse
para a melhoria destas informações (AU). Extensão: 27min.
Data: 2008
Localização: DVD-360
Título: SUDS: a nossa saúde
Resumo: O vídeo mostra um grupo de atores simulando a realidade de uma mãe de família
tentando uma consulta em um serviço de saúde (SUS), retratando a realidade da saúde pública no
Brasil. Após, um repórter visita alguns municípios e colhe depoimentos de médicos e usuários a
respeito do desenvolvimento dos serviços desenvolvidos pelo SUS em suas cidades.
Extensão: 16min.
Data: 1988
Localização: DVD-361
Título: Amamentação: depende de todos
Resumo: Educação para a amamentação. Vídeo com depoimentos de mães, pai, avó e, da atriz
Malu Mader, sobre a importância do apoio à mulher que está amamentando e os inúmeros
benefícios que traz à criança.
Extensão: 18min.
Data: 1996
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Localização: DVD-362
Título: CONASEMS: uma proposta de sucesso
Resumo: O vídeo apresenta informações sobre o Conselho Nacional de Secretários Municipais,
sua atuação em favor do SUS e contribuição para a reabilitação da saúde do povo, além de trazer o
tema da municipalização da saúde.
Extensão: 17min.
Data: 1988
Localização: DVD-364
Título: Crianças saudáveis: a meta de 2002
Resumo: Este vídeo apresenta as causas e as soluções para reduzir a mortalidade infantil.
Descreve como a AIDPI - Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância - pode reduzir a
mortalidade infantil apresentando as metas para o ano 2002, uma iniciativa para salvar a vida de
100.000 crianças.
Extensão: 5min.
Data: 1999
Localização: DVD-365, 2 ex.; 2.v.
Título: Cuidado: as fronteiras da integralidade – 4º Seminário do Projeto Integralidade/Saberes e
Práticas nas Instituições de Saúde - fita 1
Notas: Projeto LAPPIS/UERJ – v.1 Abertura do Seminário; v. 2, 1ª Parte, Fita 1 - Este DVD
possui dois discos cada.
Título: Cuidado: as fronteiras da integralidade - IV Seminário do Projeto Integralidade, Saberes e
Práticas nas Instituições de Saúde
Resumo: Na primeira parte do Seminário, após a Mesa de Abertura, seguem as Mesas Redondas
(1) Cidadania do cuidado: dilemas políticos, socioculturais e sanitários na consolidação do direito à
saúde, com participação de Jorge Solla, Secretário de Atenção à Saúde/MS, e Humberto Jacques,
Procurador Geral da República; (2) Corpo, terapêuticas populares e redes de apoio social: novas
práticas integrais na sociedade civil contemporânea, com participação de Victor Valla, da Escola
Nacional de Saúde Pública, Sonia Acioli, da Faculdade de Enfermagem/UERJ, e Madel Luz, do
Instituto de Medicina Social/UERJ; e (3) Saberes, instituições e a integralidade em saúde: o
cotidiano como perspectiva conceitual e metodológica na produção de conhecimentos sobre
cuidado, com participação de Octavio Bonnet, da PUC/RJ, e Jane Russo, do Instituto de Medicina
Social/UERJ.
Extensão: 4h22min40s.
Data: 2004
Localização: DVD-366
Título: Cuidado: as fronteiras da integralidade – IV Seminário do Projeto
Integralidade/Saberes e Práticas nas Instituições de Saúde - fita 2 Notas: Projeto
LAPPIS/UERJ – 2ª Parte, Fita 2
Título: Cuidado: as fronteiras da integralidade - IV Seminário do Projeto Integralidade, Saberes
e Práticas nas Instituições de Saúde
Resumo: Segunda parte do Seminário. Antes do encerramento do Seminário, ocorrem as Mesas
redondas (4) Educação permanente e integralidade em saúde: limites e possibilidades para a
formação profissional na produção do cuidado em saúde, com participação de Emerson Merhy, da
UNICAMP, e Ricardo Burg Ceccim, Dir. do Depto, de Educação em Saúde/MS; (5) Informação e
comunicação em saúde: limites e possibilidades de tradução compartilhada de saberes sobre o
cuidado integral à saúde, com participação de Arlindo Ferla, da UFRGS, e Janine Cardoso, do
CIT/Fiocruz; e (6) Gestão do cuidado: novas tecnologias de gestão e avaliação da atenção à saúde,
com participação de Moisés Goldbaum, da ABRASCO e Aluísio da Silva Júnior, do ISC/UFF.
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Extensão: 3h41min11s.
Data: 2004
Localização: DVD-367
Título: Infecção hospitalar: higiene e cuidado evitam problemas
Resumo: Apresenta a história das infecções hospitalares, desde a época em que elas ainda não
eram conhecidas até a atualidade. Mostra que as infecções podem ser evitadas e quais os
cuidados necessários ao lidar com o paciente. Fala sobre as "Técnicas de controle e prevenção de
infecção" que todos os hospitais devem ter. Salienta que a internação deve ser feita apenas quando
há necessidade.
Extensão: 13min
Data: 2000
Localização: DVD-368
Título: Meninos de rua e AIDS
Resumo: Nos primeiros 5 min são apresentados depoimentos de meninos de rua de
Copacabana/RJ. Após, uma dramatização sobre um adolescente que está com dúvidas se ele está
ou não com o vírus da AIDS. Esclarece que qualquer um pode contrair o vírus e derruba o velho
mito de que apenas homossexuais podem contrai-lo. Mostra como usar de maneira correta o
preservativo masculino e dá dicas sobre como se divertir sem correr o risco de contrair o vírus.
Extensão: 20min.
Data: s.d.
Localização: DVD-370
Título: Atendimento médico
Resumo: O filme aborda o atendimento à mulher no sistema público de saúde em Recife,
enfocando os problemas na demora para conseguir o atendimento e a forma como são tratadas.
Apresenta depoimentos de usuárias apontando os principais problemas enfrentados no
atendimento dos serviços do SUS.
Extensão: 10min.
Data: s.d.
Localização: DVD-371
Título: Saúde mental: desospitalização
Notas: Programa Educação em Saúde - Projeto Viva Legal
Resumo: Este Programa apresenta o que pode ser feito para respeitar as diferenças e a
singularidade das pessoas com transtornos mentais e comportamentais, conhecendo o tratamento
dado no Brasil para mudar o tratamento dados a essas pessoas.
Extensão: 12min.
Data: 1999
Localização: DVD-372
Título: Acidentes de trabalho
Resumo: O filme mostra as modificações no mundo atual e suas implicações na saúde do
trabalhador. Enfoca a relação entre as condições/ambiente de trabalho e a saúde do trabalhador.
Também aborda o aumento das doenças ocupacionais, a subnotificação de acidentes, a sujeição
do trabalhador por necessidades econômicas, o trabalho informal, a readaptação de trabalhadores
em virtude de doenças ou acidentes, a abrangência da seguridade e a legislação trabalhista.
Extensão: 50min.
Data: 2001
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Localização: DVD-374
Título: Saúde pós-menopausa
Resumo: Vídeo sobre menopausa, dando conceitos e sua influência na qualidade de vida das
mulheres, Alterações que ocorrem com a menopausa. O filme também aborda a sexualidade da
mulher nesta fase, os problemas urinários decorrentes e também aborda temas como a
osteoporose, doenças cardiovasculares, doença de Alzheimer. Apresenta dicas de como ter uma
velhice saudável.
Extensão: 19min.
Localização: DVD-375, 2 ex.
Título: Outro olhar sobre a doença: esquistossomose
Resumo: O vídeo traz depoimentos de pessoas da localidade de Baldim/MG, sobre um projeto
para acabar com a doença de esquistossomose no local, onde há um córrego contaminado.
Demonstra ainda através dos depoimentos, quais os principais sintomas dessa doença que pode
matar e quais os cuidados que podemos tomar para evitá-la.
Extensão: 12min.
Data: s.d.
Localização: DVD-376
Título: Climatério: uma nova fase
Resumo: O vídeo esclarece algumas questões básicas sobre esta fase da vida da mulher, como
por exemplo: o que é menopausa, quais seus efeitos e quais as opções de tratamento. Dr. César
Eduardo Fernandes e Dr. Nilson Roberto de Melo, ambos ginecologistas, explicam essas e outras
questões e dão dicas de como manter a qualidade de vida após a menopausa.
Extensão: 16min.
Data: s.d.
Localização: DVD-377, 2 ex.
Título: A cólera na atualidade: avaliação e tratamento
Resumo: Até aos 28 min apresenta um vídeo filmado pelo Centro de Controle de Doenças e no
Laboratório de Pesquisas contra a Cólera da SEATO, em Dacca, no Paquistão Oriental. Traz o que
é a cólera, como é feito seu diagnóstico, quais seus sintomas e como deve ser tratada, mostrando
pessoas com casos reais da doença. Após, uma edição do Globo Repórter apresentando a cólera
no Peru e riscos na fronteira brasileira, a evolução desta doença no mundo todo e, em especial na
cidade de Lima, capital do País e, em Manaus, que faz fronteira com Peru e Bolívia e que está com
um rio contaminado. Mostra que a cólera pode ser tratada e tanto crianças quanto adultos podem
contraí-la. Fala ainda, da produção da vacina contra o cólera no Brasil.
Extensão: 27min33s/19m.
Localização: DVD-379
Título: Você está bem informado sobre AIDS?
Resumo: Relata a evolução da AIDS no Brasil e no Rio Grande do Sul, desde 1980 a 1991. Mostra
que a doença não tem cura, mas pode ser evitada. Traz depoimentos de portadores da AIDs e
esclarecimentos sobre a doença e sobre cuidados necessários de como se prevenir.
Extensão: 7min.
Data: 1991
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Localização: DVD-381
Título 1: Estar Bem II
Título 2: Quando o cupido erra
Resumo: Filme 1: Segundo o Programa da Série Estar Bem, apresenta os diversos projetos de
saúde e de meio ambiente desenvolvidos na América. Filme 2: Dramatização com adolescentes
que se apaixonam com ajuda do cupido. Durante a trama, assuntos como ecologia, alimentação,
amor e juventude são abordados.
Extensão: 23min/6min.
Data: 1995/2006
Localização: DVD-382
Título: Operação litoral
Resumo: Vídeo sobre a Operação Litoral com o Dr. Júlio Roberto Hocsman, visitando cidades do
litoral norte do Rio Grande do Sul, observando as condições dos postos de saúde locais de Torres,
Capão da Canoa, Arroio do Sal, Arroio Teixeira, Capão Novo, Rainha do Mar, Cidreira. O Dr.
Hocsman também fez observações sobre vigilância sanitária em alguns estabelecimentos
alimentícios, falou sobre a vacinação no Estado e a coleta dágua do Rio Tramandaí.
Extensão: 110min.
Data: 1992
Localização: DVD-383
Título: Cólera
Resumo: O vídeo apresenta esclarecimentos sobre o cólera para comunidades rurais.
Extensão: 8min.
Data: 1992
Localização: DVD-385
Título: Operação Litoral e Vale Vida
Resumo: Orientações sobre a Operação Litoral e as condições do setor saúde no Estado. Reunião
na Prefeitura de Tramandaí sobre a saúde no município. A unidade móvel de saúde na cidade de
Eldorado do Sul e a importância desta unidade para a comunidade. Conversa com o Dr. Júlio
Roberto Hocsman, então Secretário da Saúde do RS sobre o atendimento de pacientes da Região
Metropolitana nos serviços de saúde de Porto Alegre e o projeto de implantar unidades móveis em
toda a Região Metropolitana. Projeto Vale Vida, no Vale Taquari, onde o objetivo é o binômio
educação-saúde, visando a preservação do meio ambiente. Depoimentos de mediadores e alunos
do projeto.
Extensão: 68min.
Data: 1993
Localização: DVD-386
Título: O milagre somos nós
Resumo: Filme relata as atividades do Grupo Sementinha, que atua nas comunidades carentes,
levando informação e orientação sobre saúde para a população. É abordado o tema da tuberculose.
Diagnóstico, contágio, transmissão e tratamento da doença. Relata a luta das Associações de
Moradores, a formação dos agentes e o dever dos profissionais de saúde no esclarecimento e
promoção da saúde.
Extensão: 28min.
Data: 1989
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Localização: DVD-388, 2 ex.
Título: Deficiência mental: respeitando o ritmo de cada um
Notas: Agentes em Ação - Programa de Formação dos Agentes Comunitários de Saúde Resumo:
Aborda as causas mais conhecidas da deficiência mental e a importância do apoio do agente de
saúde assim como da família e da comunidade no tratamento das pessoas com deficiência
mental. Aborda também a prevenção da deficiência. Mostra atividades que ajudam na inserção e
tratamento do deficiente mental.
Extensão: 15min.
Data: s.d
Localização: DVD-389, 2 ex.
Título: Participação comunitária em saúde
Notas: Agentes em Ação - Programa de Formação dos Agentes Comunitários de Saúde Resumo:
Neste filme são destacados os seguintes itens: a importância dos agentes de saúde junto à
comunidade. O processo de Educação Comunitária de Saúde como sendo um processo constante,
destinado a transformar todas as pessoas da comunidade em cidadãos saudáveis e o que é
preciso para fazer uma avaliação ao final de cada ação desenvolvida pela
comunidade. Ressaltam
as
atitudes
dos
agentes
diante
das
comunidades em que atuam, os meios de comunicação que utilizam para realizar seu trabalho e
promover a saúde da população. Também evidenciam a importância da atuação da comunidade
para a promoção da saúde.
Extensão: 25min.
Data: s.d.
Localização: DVD-391, 3 ex.
Título: A invenção da infância
Resumo: O filme retrata a situação da infância no Brasil, fazendo uma comparação entre crianças
pobres e crianças não pobres. Mostra as atividades desenvolvidas pelas crianças, conforme sua
classe social. São abordadas questões como educação, trabalho infantil e mortalidade infantil. Ser
criança não significa ter infância. Uma reflexão sobre o que é ser criança no mundo
contemporâneo.
Extensão: 26min.
Data: 2000
Localização: DVD-392
Título: Agora sim!
Notas: Este mesmo filme se encontra também no DVD 140.
Resumo: O filme aborda questões relacionadas ao uso da camisinha. De forma dramatizada,
mostra o que as pessoas pensam sobre o uso de preservativos, tanto masculino como feminino.
Extensão: 12min.
Data: 2002
Localização: DVD-393, 2 ex.
Título: Saúde ambiental e gestão de resíduos de serviços de saúde: capacitação à distância
Resumo: Vídeo do curso à distância de Saúde Ambiental e Gestão de Resíduos de Serviços de
Saúde. O curso é direcionado às organizações públicas e filantrópicas que desejam adotar técnicas
e instrumentos adequados para o manejo dos resíduos dos serviços de saúde visando a segurança
nos ambientes e assim implantando um sistema organizado de gerenciamento de resíduos. O curso
tem como objetivo principal capacitar profissionais tendo como resultado final a elaboração de um
Plano de Gerenciamento de
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Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS. Após o filme de 15 min há a apresentação dos
módulos do curso.
Extensão: 15min.
Data: 2002
Localização: DVD-394
Título: TRH: riscos e benefícios
Resumo: Filme sobre a Terapia de Reposição Hormonal. Apresenta os riscos, os benefícios, os
cuidados que podem ajudar a mulher após a menopausa a viver mais e cada vez melhor.
Extensão: 28min.
Data: 2000
Localização: DVD-395
Título: O papel da TRH na proteção cardiovascular feminina após o estudo HERS
Resumo: Neste vídeo, o estudo HERS - Heart and Estrogen/progestin Replacement Study
- é abordado segundo a perspectiva de um ginecologista e de um cardiologista. Aborda a terapia de
reposição hormonal em relação à redução das doenças cardiovasculares. O filme é em forma de
debate, com os professores Dr. César Eduardo Fernandes (Presidente da Sociedade Brasileira de
Climatério) e Dr. José Geraldo Amino (Presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de
Janeiro). Mostra os riscos e os benefícios do tratamento e fala sobre as pesquisas realizadas.
Extensão: 55min.
Data: s.d.
Localização: DVD-396
Título: Câncer de mama: não dá para evitar, mas dá para curar
Resumo: Filme aborda a prevenção do câncer de mama através do auto-exame e da
mamografia solicitada pelo médico. Explica como deve ser feito o auto-exame.
Extensão: 6min.
Data: s.d.
Localização: DVD-397
Título: Campanha Nacional de Reabilitação Visual Olho no Olho: orientação ao professor
Notas: Vídeo educativo da Campanha Nacional de Reabilitação Visual
Resumo: Vídeo que apresenta orientações aos professores de como realizar o teste de acuidade
visual em alunos. Após o teste, apresenta critérios de crianças que precisam ser encaminhadas ao
exame médico por ter apresentado alguma dificuldade no teste.
Extensão: 6min.
Data: s.d.
Localização: DVD-398
Título: Efeitos e conseqüências do uso de drogas: maconha - cocaína - crack
Resumo: Vídeo apresentado por Estevan Matheus Cuvero, psicólogo, e Mariza Matheus Cuvero,
médica psiquiatra. O filme aborda o uso de drogas, suas conseqüencias e os motivos que levam ao
uso. Especificamente falam sobre a maconha, a cocaína e o crack. Apresentam conceitos e efeitos
destas drogas, descreve os fatores biológicos, psicológicos e ambientais de seu uso. Possui
depoimento verídico de um ex-usuário de drogas.
Extensão: 26min.
Data: s.d.
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Localização: DVD-399
Título: A Importância da Atenção Primária à Saúde em Nível Regional: Aula Magna
Notas: DVD com problemas em algumas partes
Resumo: Vídeo com a aula magna "A Importância da Atenção Primária à Saúde em Nível
Regional", na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no dia 05 de abril de 2005. O Secretário
de Estado da Saúde/RS, Dr. Osmar Gasparini Terra fez a abertura da aula, falando sobre a
importância do Programa Saúde da Família. Apresentou dados estatísticos da situação da saúde no
Rio Grande do Sul, o trabalho dos agentes comunitários de saúde e a implantação do PSF. A Dra.
Barbara Starfield, convidada internacional, falou da importância da atenção primária, sobre a
evidência na atenção e a equidade em saúde em países da América Latina.
Extensão: 90min.
Data: 2005
Localização: DVD-400
Título: Dossiê Universo Jovem: qualitativo: metodologia e amostra
Resumo: O vídeo apresenta uma pesquisa feita pela MTV sobre o universo múltiplo dos jovens no
Brasil, mostrando seus depoimentos com análise de uma psicóloga e palestra de um filósofo.
Depoimentos sobre o comportamento dos jovens, suas opiniões, seus lazeres, seus conflitos e sua
posição na sociedade atual. Relação entre pais e os jovens. As 'tribos' de jovens no Brasil dos anos
2000. Modismos e relação entre as diferenças.
Extensão: 88min.
Data: 2000
Localização: DVD-402
Título: Projeto Catarata Brasileiro
Resumo: O vídeo apresenta o drama da catarata na comunidade de Três Passos, RS, e a ajuda
que os moradores do município e da região receberam para solucionar o problema com um projeto
de cirurgias com médicos do Brasil e do exterior, retratando um momento histórico para a
oftalmologia.
Extensão: 8min.
Data: 1997
Localização: DVD-404
Título: Homens
Notas: Grupo pela Vidda do Rio de Janeiro e de São Paulo
Resumo: Aborda a homossexualidade masculina através de depoimentos de homens que contam
suas experiências, seus conflitos internos, a dificuldade de se assumir perante a sociedade e o
perigo da AIDS.
Extensão: 22min.
Data: 1994
Localização: DVD-406
Título: Projeto Bertioga: município saudável: construindo a cidadania
Resumo: O filme relata o Projeto Bertioga, em Bertioga, SP, que visa à participação da
comunidade para a melhoria da qualidade de vida, através de oficinas de conscientização e
participação e desenvolvendo a cidadania.
Extensão: 15min.
Data: 1999
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Localização: DVD-407
Título: Conselhos de Saúde: a história de Conceição
Resumo: Filme sobre a participação da comunidade nos Conselhos de Saúde.
Extensão: 10min.
Data: s.d.
Localização: DVD-408
Título: Hospital Psiquiátrico São Pedro
Resumo: Reportagem apresentada no programa Teledomingo, em 26 de agosto de 2001, sobre o
Hospital Psiquiátrico São Pedro. Mostra também imagens do filme "Bicho de Sete Cabeças".
Aborda questões sobre o tratamento dado aos pacientes psiquiátricos.
Extensão: 7min.
Data: 2001
Localização: DVD-410
Título: Atendimento
Resumo: O filme aborda a questão do atendimento nos serviços de saúde. Os vícios existentes por
parte dos funcionários e a necessidade da mudança.
Extensão: 11min.
Data: 2004
Localização: DVD-411
Título: Gravidez na adolescência
Notas: Também disponível no DVD 164. Programa Salto para o Futuro.
Resumo: Filme sobre a ‘Gravidez na adolescência em nosso contexto sociocultural’, que tem sido
vista e tratada como uma questão exclusiva do universo feminino. Qual o papel do pai adolescente
hoje.
Extensão: 55min.
Data: 1998
Localização: DVD-412
Título: Intoxicações
Notas: Série Primeiros Socorros: vida e qualidade
Resumo: Programa Primeiros Socorros apresenta como se deve agir em casos de intoxicação por
gás, substâncias químicas, alimentos, plantas.
Extensão: 15min.
Data: 1993
Localização: DVD-413
Título: Mordidas e picadas de animais
Notas: Série Primeiros Socorros: vida e qualidade
Resumo: Filme sobre mordedura de animais e as conseqüências no homem. O filme mostra alguns
acidentes com os seguintes animais: gatos, cachorros, cobras, abelhas, aranhas e escorpiões.
Aborda os procedimentos no caso de acidentes com estes animais.
Extensão: 19min.
Data: 1993
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Localização: DVD-414, 2 ex.
Título: Diagnóstico – 1ª Parte
Notas: Agentes em Ação - Programa de Formação dos Agentes Comunitários de Saúde Resumo:
Mostra os aspectos do diagnóstico que é feito através da equipe dos agentes de saúde, a
importância do levantamento e reunião de dados sobre a comunidade que está sendo assistida para
que se possa, posteriormente, elaborar uma política de saúde do Estado.
Extensão: 15min.
Data: 1997
Localização: DVD-415, 2 ex.
Título: Diagnóstico - 2ª parte
Notas: Agentes em Ação - Programa de Formação dos Agentes Comunitários de Saúde Resumo:
O que é diagnóstico do meio ambiente. Como o agente de saúde faz o perfil do meio ambiente da
comunidade, quais os fatores que interferem na comunidade. Saneamento básico e sua
importância no Diagnóstico. O que faz a cultura e as religiões da comunidade?
Extensão: 12min.
Data: 1997
Localização: DVD-417
Título: Crise nos Hospitais do Rio Grande do Sul
Resumo: Entrevista veiculada em 1999, com Maria Luiza Jaeger, Secretária da Saúde e Lucio
Batista da Silva, Presidente do Hospital Geral de Novo Hamburgo. Aborda a crise que ocorreu nos
hospitais na época da entrevista, com fechamento de vários hospitais na região metropolitana, nas
cidades de Canoas, Guaíba, São Leopoldo. Fala sobre o repasse de recursos do governo do
Estado para os municípios.
Extensão: 19min.
Data: 1999
Localização: DVD-419
Título: 1º Encontro Estadual do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - Parte I
Notas: Conferência realizada em abril de 1997, em Santa Maria, RS.
Resumo: Este vídeo apresenta a abertura do Encontro. Relato da experiência de Cuba, em saúde
pública, perguntas e debate sobre o papel dos médicos e dos agentes na saúde pública.
Extensão: 60min.
Data: 1997
Localização: DVD-420
Título: 1º Encontro Estadual do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - Parte II
Notas: Encontro realizado em abril de 1997, Santa Maria, RS.
Resumo: Este vídeo apresenta a parte da Conferência com o relato de experiências de
agentes comunitários. Debate e perguntas.
Extensão: 90min.
Data: 1997
Localização: DVD-421
Título: 1º Encontro Estadual do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - Parte III
Notas: Encontro realizado em abril de 1997, Santa Maria, RS.
Resumo: Este vídeo apresenta a parte da Conferência com o relato de experiências de
agentes comunitários. Debate e perguntas.
Extensão: 65min.
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Data: 1997
Localização: DVD-422
Título: 1º Encontro Estadual do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - Parte IV
Notas: Encontro realizado em abril de 1997, Santa Maria, RS.
Resumo: Este vídeo apresenta a homenagem aos agentes comunitários, encenação de peças
sobre o trabalho dos agentes na comunidade. Encenação sobre doenças, sintomas e um agente em
ação.
Extensão: 90min.
Data: 1997
Localização: DVD-423
Título: 1º Encontro Estadual do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - Parte V
Notas: Encontro realizado em abril de 1997, Santa Maria, RS.
Resumo: Este vídeo apresenta a Plenária Geral Final. Discute e relaciona os problemas e as
soluções apontados nos relatórios regionais das delegacias regionais de Saúde.
Discute os resultados e os rumos do programa no Estado.
Extensão: 90min.
Data: 1997
Localização: DVD-425
Título: Conselhos de Saúde: a sociedade em debate
Resumo: Este vídeo apresenta como exercer a cidadania através dos Conselhos de Municipais de
Saúde descrevendo o que é e como funciona.
Extensão: 12min.
Data: s.d.
Localização: DVD-427
Título 1: Desejos ocultos
Título 2: Adolescentes
Resumo: Filme 1: Dramatização sobre como problemas emocionais, financeiros e sociais
podem levar jovens a se inserir no universo de prostituição, violência e drogas.
Filme 2: Apresentação do programa para adolescentes de 10 a 19 anos, criado pela Secretaria
Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul.
Extensão: 9min/10min.
Data: 2005/1992
Localização: DVD-428
Título: Relações familiares: a base mais segura para uma vida saudável
Notas: Programa Educação em Saúde – Projeto Viva Legal
Resumo: Apresenta os diferentes modelos de família que vivem no Brasil, além de mostrar a
família como centro de convivência onde pessoas de idades e gerações diferentes trocam
experiências. Destaca a importância das relações familiares como base para a formação da
personalidade da criança e do adolescente, e fala da necessidade de administrar os conflitos que
aparecem entre pais, filho e avós, etc.
Extensão: 12min55s.
Data: 2000
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Localização: DVD-429
Título: AIDS: prá não morrer de amor
Resumo: O vídeo é um desenho animado sobre AIDs. Mostra como o vírus age, o que causa e
como é transmitido. Apresenta o perigo do contágio através da troca de parceiros, do
compartilhamento de agulhas. Aborda o problema da discriminação de portadores no trabalho.
Explica como fazer o teste para identificar o vírus, a importância da camisinha e como usá-la.
Extensão: 21min.
Data: 1993
Localização: DVD-431
Título: Zé Capoeira
Resumo: Este vídeo apresenta em forma de desenho animado o dia-a-dia de meninos de rua.
Mostra a prostituição infantil e os abusos e violências que as crianças sofrem. O personagem Zé
Capoeira explica os riscos de contrair a AIDs, dá dicas de como se proteger para evitar o seu
contágio.
Extensão: 20min.
Data: 1990
Localização: DVD-435
Título: 10 anos do Canal Saúde – AL- PI
Resumo: Vídeo de comemoração dos 10 anos do Canal Saúde mostra imagens e entrevistas ora
em Alagoas, ora no Piauí. Inicia em Alagoas mostrando em Palmeiras dos Índios o cotidiano dos
índios Xucuru-Kariri. Apresenta uma entrevista com a sanitarista e professora/UFPI Sônia
Cavalcanti sobre serviços sociais. Discute o preconceito contra homossexuais e o trabalho do Próvida/AL. No Piauí, na cidade de Esperantina mostra como é o trabalho das quebradeiras de côco. E
uma entrevista com Joana Zélia, Diretora do Hospital Getúlio Vargas/Teresina, PI. No quadro
universidade discute o Projeto Saúde e Povos Indígenas de Alagoas: o cotidiano dos Xucuru-Kariri,
da UFAL. No quadro ‘Bate- Papo’ uma entrevista com o Secretário Estadual da Saúde do Piauí
Bruno Figueiredo, e uma entrevista com o Secretário Estadual da Saúde de Alagoas, Álvaro
Antônio Machado. No quadro ‘Ligado em Saúde’ dicas sobre dor na coluna com o ortopedista
Alberto Daflon.
Extensão: 115min.
Data: 2004
Localização: DVD-437
Título: Meningite
Tombo: DVD437
Resumo: Vídeo educativo que apresenta esclarecimentos sobre a meningite, sintomas e
contágio, níveis da doença e tratamento.
Extensão: 12min.
Data: 1992
Localização: DVD-443
Título: 10 anos do Canal Saúde: SP - PR
Resumo: Série de programas em vários Estados brasileiros: mostra o atendimento humanizado do
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais em Baurú, (SP). Apresenta o Projeto Casa do
Pequeno Cidadão, em Marilia (SP). Em Ponta Grossa (PR), aborda o trabalho do ‘Projeto Maluco
Beleza’. Em Turvo (PR), a preservação ambiental através dos projetos do Instituto Agro-Florestal
Bernardo Hakvoort. Entrevistas com os médicos José da Silva Guedes e Gilberto Martin. É com
você cidadão: a despoluição do Rio Tietê. Unidiversidade: Projeto Quixote Hip-Hop, em São Paulo.
Bate-Papo: Secretário Estadual de Saúde do Paraná, Cláudio Xavier, e do Diretor do Instituto
Butantã, Otávio
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Azevedo Mercadante.
Extensão: 1h55min.
Data: 2004
Localização: DVD-444
Título: 10 anos do Canal Saúde: MG - ES
Resumo: Especial 10 anos com as seguintes matérias e programas: mostra o trabalho dos
ambientalistas em Itabirito (MG), para evitar o assoreamento e a poluição do Rio Itabirito com o
Projeto Manuelzão. Entrevista com o sanitarista Francisco Campos. Em Viçosa (MG), apresenta o
trabalho desenvolvido pela ‘ONG entre Folhas’, que pesquisa e divulga as plantas medicinais como
alternativas de tratamento. No Baixo Guandu (ES), o serviço da Secretaria Municipal de Saúde de
prevenção ao câncer de pele com a população. Entrevista com a médica Denise Bourguignon sobre
Saúde do Trabalhador. Em Itaúnas (ES), mostra o fenômeno das Dunas de Areia e os diversos
ecossistemas da região. "É com você cidadão" apresenta as mudanças ocorridas em Ouro Preto
desde que a cidade se tornou patrimônio histórico da humanidade. "Unidiversidade" fala sobre os
projetos desenvolvidos na UEMG, o Gutenberg e o Pitangaporã, visando a inclusão social de jovens
e crianças carentes. "Bate Papo" com os secretários estaduais de saúde de MG, Marcus Pestana, e
do ES, João Felício Scardua. no "Ligado em saúde", os cuidados que se deve ter com o bebê com
o pediatra Sylvio Monteiro.
Extensão: 115min.
Data: 2004
Localização: DVD-445
Título: 10 anos do Canal Saúde: MT - MS
Resumo: Mostra o trabalho desenvolvido pelo LADDAN (Laboratório de Diagnósticos de Doenças
de Animais), em Campo Grande (MS). Em Aquidauana (MS), apresenta o Projeto Sapicuã
Pantaneiro. Em Cuiabá (MT), aborda o serviço disponibilizado pelo CAPs (Centro de Atenção
Psicossocial). Entrevistas com os sanitaristas Eugênio Barros e Júlio Muller Neto. “É com você
cidadão: danos do desmatamento”. Unidiversidade: mostra Sociedade viva - violência e saúde. Bate
Papo: Secretários Estaduais de Saúde do MT, Marcos Henrique Machado, e do MS, João Paulo
Barcellos Esteves. “Ligado em saúde: doenças cardiovasculares”.
Extensão: 115min.
Data: 2004
Localização: DVD-446
Título: 10 anos do Canal Saúde: GO - TO
Resumo: Mostra a piracema no Rio Araguaia, em Nova Crixás (GO), e o trabalho de fiscalização
da Agência Ambiental do Estado que combate a pesca predatória. Entrevista com o Sanitarista
Elias Rassi Neto. Em Goiânia, apresenta o trabalho desenvolvido pelo CEROF, Centro de
Referência Oftalmológica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Em Palmas
(TO), aborda o Serviço do Centro de Atenção Psicosocial (CAPs), apontando para um novo modelo
de atenção à saúde mental. Enfoca a mobilização da população para a sua participação no
gerenciamento dos programas de saúde. Entrevista com o Sanitarista Neilton Araújo de Oliveira. "É
com você cidadão" apresenta Palmas, Capital do Tocantins, e fala das pessoas que vieram de
outras localidades à procura de uma melhor qualidade de vida. "Unidiversidade" trata da cultura
goiana através do acervo do Museu Zoroastro Artiaga. "Bate Papo" com os secretários estaduais de
saúde de TO, Petrônio Bezerra Lola, e de GO, Fernando Cupertino. "Ligado em saúde" fala sobre o
leite e suas propriedades com o Professor em Tecnologia do Leite, José Francisco Martins.
Extensão: 110min.
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Data: 2004
Localização: DVD-447
Título: 10 anos do Canal Saúde: PE - PB
Resumo: Mostra o trabalho da ONG Grupo Origem, em Olinda (PE). Em Campina Grande
(PB), apresenta os programas desenvolvidos pela Casa da Mulher. Entrevistas com os
médicos Paulo Dantas e Roseane Meira. “É com você cidadão: o artesanato de Caruaru”.
Unidiversidade: projeto que utiliza a arte para profissionalizar meninos pobres. Bate Papo:
secretários estaduais de saúde do PE, Guilherme Robalinho, e do PB, Joácio Morais.
“Ligado em saúde: atuação do Programa Saúde da Família”.
Extensão: 1h55min.
Data: 2004
Localização: DVD-448
Título: Os rostos contam a história
Resumo: Apresenta uma abordagem histórica das motivações da criação da OPAS nas Américas.
Um grande número de doenças e a necessidade de mudança do quadro de pobreza levou a
criação da OPAS, hoje sinônimo de saúde e bem-estar. Comprometida com a prevenção às
doenças e bem estar dos povos, envolveu-se nas políticas públicas de valorização da saúde. A
OPAS busca novas soluções para os intermináveis desafios da área da saúde no hemisfério
ocidental, tanto os existentes quanto os inesperados.
Extensão: 6min.
Data: 2001
Localização: DVD-449
Título: Ginecologia infanto-puberal e da adolescência
Resumo: Mostra orientações sobre procedimentos de exames ginecológicos para recém- natas,
primeira-infância e das adolescentes, como fazer a anamnese. Aborda as DSTs, sintomas e
tratamentos. Mostra as fases do desenvolvimento da parte genital - telarca, pubarca e menarca.
Lista as causas mais comuns de consultas para recém-nascidas, primeira infância e adolescentes.
Trata de temas como a gravidez na adolescência, sexualidade na adolescência e comportamento
de risco.
Extensão: 1h43min.
Data: 1994
Localização: DVD-461
Título: Programa Saúde da Família
Tombo: DVD461
Resumo: Vídeo sobre o Programa Saúde da Família. Descreve como funciona o Programa, o
trabalho dos agentes comunitários da saúde, o Sistema de Atenção Básica da Saúde. Mostra quais
os benefícios do Programa e como implantá-lo.
Extensão: 10min.
Data: 2000
Localização: DVD-464
Título: Climatério e Terceira Idade
Resumo: Vídeo sobre climatério. Médicos que descrevem o climatério, a endocrinologia do
climatério, seus cuidados especiais, aspectos psicológicos e a sexualidade. Também mostra dados
estatísticos sobre a Terceira Idade.
Extensão: 110min.
Data: 1994
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Localização: DVD-470
Título: A TV Pinel faz arte
Resumo: As diversas iniciativas com os pacientes do Instituto Philippe Pinel: o quadro "Artista por
um minuto", onde todos são estimulados a mostrarem o seu talento, a Cooperativa da Praia
Vermelha, apresentando o cotidiano de vários pacientes que trabalham na confecção de diversos
produtos, o informativo televisivo "Telecais", a ficção "Edi mort", produzida pela TV e encenada por
atores do Instituto, e o Clipinel, com Teca Vargas (vocal), Enéas Elpídio e Francisco Sayão (violões)
interpretando a canção "Gema", de Caetano Veloso.
Extensão: 47min.
Data: 1997
Localização: DVD-471
Título: João Pintor
Nota: Série Vigilância Sanitária
Resumo: História da transformação pessoal de um pintor de rua, quando vê seu quiosque ameaçado
de ser derrubado pela prefeitura e percebe a população local reagir a seu favor.
Extensão: 19min.
Data: 2003
Localização: DVD-472
Título 1: Alimentação e saúde
Título 2: Alimentação viva para todos: uma experiência no RJ
Resumo: Filme 1: A importância e a qualidade da alimentação como fatores primordiais para o
desenvolvimento psicomotor infantil. Os princípios nutritivos dos alimentos. Demonstra que é
possível comer bem sem gastar muito. Filme 2: Apresenta o Projeto Terapia, criado em 1997, pelo
Núcleo de Práticas em Saúde do CSEGSF/ENSP - FIOCRUZ. Propõe a mudança dos hábitos
alimentares através de oficinas práticas, trabalhando a promoção da saúde com experiências de
cultivo até o preparo e a administração dos alimentos produzidos na horta. Mostra a atuação do
projeto e suas parcerias.
Extensão: 18min/19min.
Data: 1992/2005
Localização: DVD-473
Título: Agrotóxicos
Notas: Programa Canal Saúde
Resumo: Debate com a participação do representante da Secretaria Nacional de Vigilância
Sanitária Alfredo Benatto, e do representante do Setor Fiscal, Comércio e Uso de Agrotóxicos, da
Secretaria de Agricultura do Paraná, Alvir Jacob.
Extensão: 60min.
Data: 1995
Localização: DVD-474
Título 1: O meio ambiente começa no meio da gente
Título 2: Saúde ambiental: a co-responsabilidade faz a diferença
Título 3: Para onde vai a água?
Notas: O filme ‘Para onde vai a água?, também no DVD 158.
Resumo: Filme 1: Apresenta a questão ambiental em comunidades pobres do Recife,
sensibilizando-as com a apresentação dos potenciais, dos problemas e do trabalho de alguns
grupos locais para melhorar o meio ambiente. Deve-se cuidar do espaço físico em benefício da
comunidade, da cidade e da nossa vida. O trabalho desses grupos é o
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começo para isso: o do Movimento Recapibaribe para a revitalização dos rios da cidade; o do
Jardim Uchôa, para tirar o lixo da rua e implantar a coleta seletiva; e o do Grupo Verde, que leva a
educação ambiental às escolas, informando às crianças e aos adolescentes sobre o assunto.
Filme 2: A perspectiva de que somos todos responsáveis pelo ambiente em que vivemos, demanda
que a população e o poder público atuem em conjunto na promoção da saúde e na proteção
ambiental. Trata da municipalização da saúde no município de Porto Alegre.
Filme 3: Apresenta o tratamento, a utilização social e as funções mais relevantes da água.
Extensão: 9min/8min/15min.
Data: 2001/2002/1992
Localização: DVD-475
Título 1: AIDS
Título 2: AIDS
Título 3: AIDS
Resumo: Filme 1: Campanha do Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e
AIDS, enfatizando o tema: a melhor saída ainda é a prevenção. Série Educativa do Ministério da
Saúde e apresentada pelo jornalista Berto Filho. Filme 2: Informações sobre a prevenção e
transmissão da AIDS, conhecer e entender como modo de evitá-la, dirigidas a trabalhadores da
construção civil com participação especial do ator Lima Duarte. Filme 3: Mostra a campanha da
Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso do Sul, através da TV Educativa Campo Grande e
do Ministério da Saúde junto à população.
Extensão: 8min/20min/20min.
Data: 1994/1988/1991
Localização: DVD-476
Título 1: A gente também quer lazer
Título 2: Diálogos
Resumo: Filme 1: O lazer e o divertimento como direitos garantidos na Constituição. A importância
do lazer na adolescência como exercício da comunicação e forma de expressão. Filme 2: Revela a
experiência de um grupo que, através do teatro, mostra o diálogo na família como forma de
prevenção à AIDS e DSTs. A idéia de família extrapola os laços consangüíneos e chama para a
conversa os pais, mães, amigos e vizinhos, saindo do palco para os quintais e salas de estar,
colocando em cena jovens e adultos que estão mobilizados pela garantia dos direitos assegurados
no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Extensão: 11min15s/17min.
Data: 1995/2001
Localização: DVD-477
Título 1: O futuro da metrópole
Título 2: Mudança climática
Notas: Programa Canal Saúde
Resumo: Filme 1: Faz parte de uma campanha que agrega vários movimentos de cidadania de São
Paulo, cujo objetivo é traçar o cenário sócio-ambiental de uma metrópole como São Paulo e ajudar,
assim, a alertar, avaliar e planejar soluções para mudar urgentemente o curso do excessivo
desequilíbrio ambiental de que são vítimas as grandes cidades. Filme 2: Em meio a reportagens, o
apresentador Renato Farias conversa no estúdio com Carlos Afonso Nobre, pesquisador do INPE,
Mário Moscatelli, biólogo, Ana Batista, historiadora, e Délcio Rodrigues, diretor de projetos do
Instituto Oikos Brasil, sobre o que é natural e o que é participação do homem na alteração
climática do planeta, as
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destruições decorrentes dessa alteração e a seca na Amazônia, a urgência de ações do poder
público e privado e de transformação do modelo de desenvolvimento, algumas soluções ecológicas
e o futuro do planeta.
Extensão: 24min/54min.
Data: 2002/2005
Localização: DVD-478
Título: Ações comunitárias e Meio Ambiente
Notas: Programa Canal Saúde
Resumo: Em meio a reportagens, o apresentador Renato Farias conversa no estúdio com Jean
Pierre Leroy, pesquisador da Fase, Roberto Rocco, ambientalista da Fundação Onda Azul, Mariella
Uzêda, engenheira agrônoma do Instituto Bio Atlântica, e João Suassuna, engenheiro agrônomo,
sobre ações comunitárias de preservação do meio ambiente, a importância de diferentes
conhecimentos nas relações com o meio ambiente, a aliança entre a preservação e as populações
locais e o empoderamento das comunidades, e a questão ambiental nas grandes cidades.
Extensão: 53min.
Data: 2006
Localização: DVD-479
Título 1: Habitante de lugar nenhum
Título 2:: A gente também quer viver
Resumo: Filme 1: Histórias de vida de pessoas que fizeram de sua loucura uma via para a criação:
na arte, no trabalho, no dia a dia. Pessoas que cometem a louca ousadia de reinventar o cotidiano e
as relações, desafiando estereótipos e preconceitos, conquistando espaços. Filme 2: Movimento do
Usuário e Reforma Psiquiátrica. É um movimento emergente e tem como meta a extensão dos
manicômios e o reconhecimento dos usuários como cidadãos de fato e de direito, exigindo
mudanças na legislação para os usuários dos serviços.
Extensão: 56min/12min.
Data: 1999/1995
Localização: DVD-480
Título1: Alimentos contaminados
Título 2: Alimentos: os riscos de contaminação
Notas: Programa Canal Saúde
Resumo: Filme 1: As doenças que a distribuição desigual de água e esgoto no Rio de Janeiro
causa aos moradores de bairros populares, a maneira como a ciência pretende livrar o operário das
doenças pulmonares contraídas no trabalho e as modificações ocorridas na legislação trabalhista.
Os alimentos contaminados à venda nos supermercados. Filme 2: Cuidados necessários nos
diversos processos que envolvem os alimentos: produção, distribuição, comercialização e preparo,
para que se evite a contaminação e a intoxicação alimentar.
Extensão: 55min/11min.
Data: 1995/1991
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Localização: DVD-482
Título 1: Adolescentes e sexualidade
Título 2: A teia
Resumo: Filme 1: Entrevistas com Isis Lima Soares do Projeto Cala Boca já Morreu; Viviane
Castelo Branco, Secretária Municipal de Saúde do Rio de Janeiro; Gabriel Guerra, músico, e André
Barbosa de Araújo do Centro de Referência do Adolescente. Aborda questões sobre a sexualidade
e os adolescentes. Opinião de adolescentes sobre os tabus. Trata de temas como: espaço do
adolescente na sociedade; escolha da profissão; entrada para o mundo adulto; diferenças sociais e
educação; oportunidades de trabalho para os adolescentes. Filme 2: Apresenta o Projeto ‘A teia’,
que promove o usufruto de direitos sexuais e reprodutivos para adolescentes de baixa renda do
Estado de Pernambuco. Relações de gênero, sexualidade, identidade, adolescência, cidadania,
violência, DSTs e gravidez na adolescência são os assuntos trabalhados entre os jovens, sempre
considerando a origem e a cultura de cadaindivíduo.
Extensão: 52min/20min.
Data: 2004/2002
Localização: DVD-483, 2 ex.
Título: A vida não pára: reconhecendo e curando a hanseníase
Título 2: Ana Melo na escola: hanseníase tem cura
Resumo: Filme 1: Através das histórias de diversas pessoas, vídeo mostra que a hanseníase pode
ser contraída por qualquer um, independente de classe social ou cor. Mostra o que é a doença, as
suas características, as formas de contágio e o tratamento correto a fim de curá-la. Filme 2:
Simulação de uma sala de aula, onde Ana Melo, uma marionete, visita os alunos e junto com a
professora esclarece o que é hanseníase, como é contraída e o que se deve fazer para curá-la.
Extensão: 13min/12min.
Data: 2003/ 2002
Localização: DVD-484
Título 1: Agrotóxico: manejo correto, resultado seguro
Título 2: Envenenando a vida
Resumo: Filme 1: Apresenta o uso correto dos agrotóxicos, a importância de se consultar o
engenheiro agrônomo, a leitura dos rótulos e da bula do produto, os cuidados na aplicação e as
ações necessárias no caso de contaminação.
Filme 2: A partir de depoimentos colhidos no interior do Estado do Rio de Janeiro, discute o quadro
de envenenamento crônico de trabalhadores rurais, devido ao uso indiscriminado de agrotóxicos.
Extensão: 12min/34min.
Data: 2003/ 000
Localização: DVD-485
Título 1: Abra a boca para o novo
Título 2: A história do dente forte
Resumo: Filme 1: Com depoimentos de moradores de áreas pobres de Recife e participação de
especialistas em saúde bucal, são apresentados o ‘Programa Brasil Sorridente’ e o trabalho do
‘Programa de Saúde da Família’ para promoção da saúde bucal, principalmente no tratamento
dentário de crianças. Filme 2: Teatro de marionetes ensinando os cuidados com a saúde bucal para
as crianças da creche da Fiocruz.
Extensão: 20min/24min.
Data: 2005/1990
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Localização: DVD-486
Título 1: Aleitamento materno
Título 2: Aleitamento materno
Título 3: Aleitamento
Notas: Série Educativa do Ministério da Saúde
Resumo: Filme 1: Incentivo à prática do aleitamento materno para a prevenção de doenças como
diarréia, doenças respiratórias e desnutrição, que são os maiores casos de incidência da
mortalidade infantil no país. Série Educativa do Ministério da Saúde. Filme 2: Institucional da
Prefeitura de Santos/SP, destacando os programas de incentivo à amamentação, o resgate desta
prática e os inúmeros benefícios que o aleitamento materno traz para a mãe e o bebê. Apresenta a
criação dos grupos de aleitamento materno, e as mães depõem sobre a importância da
conscientização sobre a amamentação. Filme 3: Aborda a importância, instrui e incentiva a prática e a
manutenção do aleitamento materno.
Extensão: 7min/7min/36min.
Data: 1999/1994/2002
Localização: DVD-488
Título 1: Chuva ácida
Título 2: Cidade viva
Título 3: Coletores de lixo
Notas: Série Revista do Trabalhador.
Resumo: Filme 1: Debate entre professores e ambientalistas que mostram como ocorre a chuva
ácida e quais as suas conseqüências para o meio ambiente. Ilustrado com computação gráfica para
simulação. Filme 2: O ecossistema urbano: retrato da sobrevivência e adequação de homens, plantas
e animais ao ritmo de vida das grandes cidades. Filme 3: Mostra a rotina de homens esquecidos.
Tudo que não serve mais tem destino certo: a lata do lixo. O lixo tem se tornado um dos maiores
problemas das sociedades modernas.
Extensão: 18min/11min/14min.
Data: 1995/1994/2001
Localização: DVD-489
Título: A dupla missão: sarampo e rubéola
Resumo: Campanha de erradicação do sarampo e controle de rubéola.
Extensão: 25min
Data: 2002
Localização: DVD-490
Título 1: Espaços do poder
Título 2: A força da cidadania
Resumo: Filme 1: Percorre as múltiplas esferas de realização das relações de poder. Analisa suas
diferentes formas dadas na ordem econômica, política, espacial, social e cotidiana. Filme 2: O
trabalho desenvolvido por grupos de mulheres que prestam assistência social às famílias mais
pobres de suas localidades, lutando contra a miséria e criando novas formas de renda para essas
famílias.
Extensão: 20min/18min.
Data: 1994/2007
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Localização: DVD-491
Título: A samambaia Samanta e o Bicho Barbeiro
Resumo: Aborda a doença transmitida pelo inseto barbeiro, a doença de Chagas, seus sintomas,
os locais onde o bicho se esconde e as ações efetuadas pela equipe de vigilância ambiental do
Estado do Paraná para controlar a sua propagação e erradicar a doença no Estado (PR).
Extensão: 07min.
Data: 2005
Localização: DVD-492
Título: Alimentação natural
Resumo: Entrevista com Maria Beatriz Costa, Diretora Executiva Planeta Orgânico; Aix Nunes,
acupunturista; Vera Antoun, médica ayurvédica e Mônica Camargo, pesquisadora de alimentação
natural. O filme aborda os hábitos alimentares, a influência da família e da cultura sobre eles. Fala
sobre a importância de uma alimentação saudável e necessidade de mudanças dos hábitos a partir
de conhecimentos sobre os alimentos e os benefícios de uma alimentação natural e saudável.
Depoimentos de pessoas vegetarianas, macrobióticas, praticantes de alimentação viva. Aborda
também aspectos de atitudes filosóficas frentes à alimentação.
Extensão: 51min.
Data: 2004
Localização: DVD-493
Título 1: Saúde e meio ambiente: o que é que eu tenho a ver com isso?
Título 2: Saúde ecológica
Resumo: Filme 1: Os problemas sócio-ambientais na perspectiva dos moradores do Complexo da
Maré, no Rio de Janeiro. A população fala sobre meio ambiente e sua correlação com a saúde
pública e como o conceito de saúde pode estar atrelado às condições de moradia, saneamento e
qualidade do ar e da água. Representantes das comunidades e estudiosos alertam para a falta de
atenção do poder público para as questões do local. Filme 2: Através do levantamento de várias
questões ecológicas, destacam-se as relações entre a natureza e a saúde.
Extensão: 19min/27min.
Data: 1997/1992
Localização: DVD-494
Título: Eu e o lixo do mundo
Notas: Programa Canal Saúde
Resumo: Em meio a reportagens, o apresentador Renato Farias conversa no estúdio com Pólita
Gonçalves, gestora ambiental, Sabetai Calderoni, Presidente do Instituto Brasil Ambiente, Alfredo
Jefferson de Oliveira, Prof. Desenho Industrial - PUC/RJ, e Sebastião Carlos dos Santos,
representante do Movimento dos Catadores de Materiais Recicláveis, sobre o lixo que produzimos,
abordando a necessidade de redução, reutilização e reciclagem dos resíduos; as relações do
consumismo e do mercado com a produção do lixo; o trabalho do catador de material reciclável e os
melhores destinos para determinados resíduos; e a legislação e a responsabilização pela gestão de
resíduos.
Extensão: 55min.
Data: 2006
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Localização: DVD-495
Título 1: Água e saneamento básico - Ribeirão Grande II
Título 2: Água: use, mas não abuse
Resumo: Filme 1: Implantação do sistema de abastecimento de água e construção de módulos
sanitários na localidade rural de Ribeirão Grande - Paraná. Filme 2: Construído de forma didática e
com animações gráficas, trata dos desperdícios de água praticados no dia-a-dia e mostra a
complexidade dos sistemas de abastecimento e as medidas de controle de consumo que devem
ser adotadas para minimizar os problemas de falta de água nas cidades.
Extensão: 15min/11min.
Data: 1987/2004
Localização: DVD-496
Título: Controle social em saúde: o exercício da cidadania e a reinvenção de um direito Resumo:
Entrevistas e debates com participantes da IX Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992,
sobre as possibilidades e entraves colocados para a participação popular no controle social dos
serviços e das políticas de saúde.
Extensão: 23min.
Data: 1995
Localização: DVD-497
Título: Acesso aos medicamentos no Brasil
Resumo: Entrevista com Núbia Boechat, Dir. Exec. Farmácia Manguinhos/Fiocruz, Clair Castilhos,
Prof. Farmácia UFSC, Hayne Felipe da Silva, Programa Farmácia Popular no Brasil/Fiocruz e Maria
da Conceição Riccio, Secretaria Estadual da Saúde da Bahia. Aborda assuntos como:
automedicação, uso abusivo de medicamentos pela população, influência da mídia sobre o
consumo de medicamentos; custo elevado dos medicamentos; dificuldades no acesso aos
medicamentos para os mais pobres; marketing dos medicamentos como 'solução para todos os
problemas' e a explosão do consumo de medicamentos.
Extensão: 53min.
Data: 2004
Localização: DVD-498
Título: Aborto: desafio da legalidade
Resumo: Campanha pela descriminalização e implantação de um programa de aborto legal na
rede pública de saúde, tendo como exemplo pioneiro da proposta o Hospital de Jabaquara, em São
Paulo-SP, que, em 1989, na administração da Prefeita Luiza Erundina, criou o primeiro centro de
atendimento.
Extensão: 26min.
Data: 1996
Localização: DVD-499
Título 1: Espaços confinados
Título 2: Estresse e saúde mental no trabalho
Notas: Série Revista do Trabalhador
Resumo: Filme 1: Aborda a prevenção de doenças e acidentes no trabalho em espaços
confinados. Executar tarefas em lugares fechados, insalubres, com falta de oxigênio e presença de
gases tóxicos e inflamáveis que provocam acidentes e contaminações freqüentemente. Filme 2:
Normalmente, quando se fala em saúde do trabalhador, a grande preocupação são as doenças e
acidentes de trabalho. No entanto, cerca de 35% da população trabalhadora ativa sofre de alguma
espécie de transtorno mental adquirido no trabalho.
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Extensão: 15min/12min.
Data: 2001
Localização: DVD-500
Título: Alcoolismo
Notas: TV Saúde. Série Educativa do Ministério da Saúde
Resumo: Filme 1: Os malefícios físicos e psicossociais causados pelo abuso de bebidas alcoólicas
e a atuação dos programas que atuam no combate à dependência. Por ser permitido, o consumo e
a dependência do álcool não é encarado como uma doença. Filme 2: Depoimentos marcantes
retratam a realidade do dependente. Os danos causados pelo alcoolismo, principalmente no
trânsito. O trabalho desenvolvido pelos alcoólatras anônimos.
Extensão: 9min14s/27min5s.
Data: 1994/1998
Localização: DVD-501
Título 1: A viagem de José
Título 2: A samambaia Samanta e o Amor Perfeito
Título 3: A esperança é verde. Ela é amarela
Resumo: Filme 1: Fala sobre a febre amarela, formas de transmissão, áreas de risco, prevenção e
as conseqüências da doença. Por meio de linguagem simples, objetiva, alerta sobre a doença e
também sobre o controle do mosquito transmissor da dengue, o Aedes Aegypti, o mesmo que
transmite a febre amarelaurbana.
Filme 2: Mostra, com humor, como Dona Graça, uma dona de casa, toma conhecimento Sobre os
sintomas da dengue, dos cuidados para evitá-la e a necessidade da conscientização da comunidade
no combate ao mosquito. Filme 3: Tomando a maior epidemia da dengue depois de 1998, enfoca
criticamente o sonho do "Paraíso perdido", ao som da Valsa de Strauss. Entra por um caminho que
reconta a história de Campinas através das epidemias da febre amarela e da dengue.
Extensão: 9min/13min/12min.
Data: 2004/2002/2002
Localização: DVD-502
Título 1: Aids e ativismo: o controle social e uma epidemia
Título 2: Aids: questão de vida
Resumo: Filme 1: O depoimento de diversos ativistas na luta pela erradicação da Aids. Os relatos
contam como estes começaram na militância, as instituições para as quais prestam serviços e os
desafios enfrentados devido ao preconceito social e à desinformação que cercam a doença. As
dificuldades no início do movimento de luta contra a Aids e sobre o mecanismo de controle social, a
fim de beneficiar toda a sociedade civil com as políticas públicas de saúde. Filme 2: Aborda a
questão do preconceito com as vítimas da doença, levantando perguntas como: de que forma você
agiria se alguém da sua família tivesse Aids? Há ainda depoimentos de pessoas contaminadas que
descobriram durante a luta contra a Aids, o sentido da vida.
Extensão: 28min/21min.
Data: 2002/1995
Localização: DVD-503, 2 ex.
Título: Arte e loucura
Notas: TV Pinel - Imagem na ação
Resumo: Sobre arte e loucura. Contando um pouco da vida dos artistas envolvidos na
gravação; com entrevistas e depoimentos e um pouco da história da saúde mental.
Extensão: 28min.
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Data: 2003
Localização: DVD-504
Título 1: A saúde do tempo
Título 2: A peleja
Notas: Série Revista do Trabalhador
Resumo: Filme 1: Retrata a ocorrência de DORT no trabalho de confecção têxtil, enfocando a
questão a partir do depoimento das próprias costureiras. Elas revelam a marginalização que sofrem
de seus próprios colegas de trabalho, o descaso das empresas com a sua situação, e apontam
como principais causas das lesões à excessiva pressão a que são submetidas para aumentar a
produtividade. Filme 2: Literatura de cordel roteirizada para vídeo. Utiliza-se de uma dupla de
violeiros e de um apresentador para narrar a estória de um trabalhador acidentado da construção
civil.
Extensão: 14min/14min.
Data: 1998/ 2001
Localização: DVD-505
Título 1: Doce ilusão - doce lição
Título 2: Ciranda do sorriso
Resumo: Filme 1: Registro da peça teatral infantil, na qual o personagem Dentoca é convencido
pelas bactérias, que se dizem suas amigas, a comer guloseimas e não escovar os dentes. Um dia
Dentoca acorda com dor de dente entra em cena o personagem Dentinho, que o ensina que os
verdadeiros amigos são a escova, o creme e o fio dental e as visitas periódicas ao dentista. Filme 2:
Encenação teatral que desenvolve todo o enredo dentro de uma boca, para melhor falar sobre
regras de comportamento para uma vida saudável. Apresenta a boca e seus componentes, as
necessidades de uma boa alimentação e higiene adequada, o uso da escova e do fio dental, da
aplicação do flúor e a importância da visita periódica ao dentista.
Extensão: 20min/20min.
Data: 2002/2002
Localização: DVD-506
Título 1: Água: movimento de vida
Título 2: Dizem que sou louco
Resumo: Filme 1: A atividade aquática é um dos recursos terapêuticos utilizados no atendimento
às crianças no núcleo de assistência à criança autista e psicótica do Instituto Philippe Pinel. Filme 2:
Trata do assunto "Loucura", através do depoimento de várias pessoas tidas como loucas. Falam
sobre as experiências vividas e sobre a relação estabelecida com o mundo.
Extensão: 12min/12min.
Data: 1994/s.d.
Localização: DVD-507
Título 1: Aluno não, espírito em evolução
Título 2: Anão em terra de gigante
Notas: Série Pensamento e Linguagem
Resumo: Filme 1: O trabalho educacional desenvolvido na Escola Meio Norte, na região mais
pobre da cidade de Teresina, que pretende formar, não somente mão-de-obra para o mercado de
trabalho, mas cidadãos conscientes do seu papel social.
Filme 2: As lições sobre diferença de "mundos", as dificuldades de adaptação diante do novo. O
que significam essas mudanças, quais são as perspectivas de uma criança numa escola grande e
nova. O papel da professora nesta adaptação.
Extensão: 8 min/11min.
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Data: 2007/2001
Localização: DVD-509
Título: Em busca das vozes da integralidade
Resumo: As ações de um grupo de pesquisadores, professores e alunos que, em conjunto com o
Ministério da Saúde, desenvolve, nos cursos de graduação da área de saúde, o conceito de
integralidade, mudando, desta forma, o olhar do profissional que sai da universidade para ingressar
no mercado de trabalho.
Extensão: 25min.
Data: 2006
Localização: DVD-510
Título 1:Diafragma: um novo conceito
Título 2: Camisinha feminina
Título 3: Agora sim
Resumo: Filme 1: O diafragma como uma opção contraceptiva atual e vantajosa para as mulheres,
procurando sensibilizar profissionais de instituições públicas, consultórios e ONGs para a
importância de sua divulgação. As principais vantagens do método, a forma de uso e as dúvidas
sobre sua utilização. Filme 2: Aborda o lançamento do preservativo feminino no Brasil. Uma atriz
mostra, na rua, a camisinha feminina para o público em geral. Explica, para as mulheres, suas
vantagens e desvantagens e como é o seu uso. Filme 3: Apresenta o preservativo criado para as
mulheres usuárias dos serviços básicos de saúde e ensina como usar o produto.
Extensão: 24min/25min/12min.
Data: 2003/2001/2002
Localização: DVD-511
Título: AIDS
Resumo: Entrevista com pessoas portadoras do vírus da Aids: Jaqueline Rocha, ativista; Rubens
Raffo Pinto, GAPA/RS; Valéria de Paula, funcionária pública federal e Maria Aparecida Lemos,
professora. O filme aborda questões como o estigma da doença e os preconceitos existentes para
com os portadores do vírus. Contém informações sobre uso dos medicamentos anti-retrovirais, a
qualidade de vida das pessoas soropositivas e a mudança de atitudes diante da aquisição de
informações sobre a forma de contágio.
Extensão: 54min.
Data: 2003
Localização: DVD-512
Título: Ambiente de trabalho
Resumo: Entrevista com Ada Assunção, Faculdade de Medicina da UFMG; Jorge Machado, Coord.
Saúde do Trabalhador/Fiocruz; Cláudia Regiane de Lima, Psicóloga, Assessora Sindical e
Francisco Duarte, Engenharia de Produção COOPE/UFRJ. O filme é sobre as relações entre saúde
e ambiente de trabalho. Aborda questões como melhorar a saúde do trabalhador, relações patrão e
empregado, a luta por melhores condições de trabalho, jornada excessiva de trabalho, o valor do
trabalho na sociedade, a qualidade do trabalho. O desemprego influenciando as condições de
trabalho faz com que pessoas aceitem trabalhos ruins, de má qualidade e condições.
Extensão: 52min.
Data: 2004
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Localização: DVD-513
Título: Ensino médico
Resumo: Entrevistas com Hésio Cordeiro, Dir. Fac. Medicina UNESA; Sérgio Rego, Pesquisador
ENSP; Francisco Barbosa Neto, Dir. Esc. Medicina UNIGRANRIO e Armando Cypriano, Inst. Saúde
da Comunidade UFRJ. Mostra a visão idealizada da profissão médica pelos estudantes de
medicina e a expectativa por parte dos pacientes. Mito do médico como um semideus. As
necessidades atuais do mercado de trabalho e o ensino da medicina. O ensino enfatiza o médico
generalista, mas o mercado exige o especialista. Mudanças necessárias na formação médica.
Extensão: 53min.
Data: 2004
Localização: DVD-514, 3 ex., v.1 e 2
Título:Tecendo redes de paz
Resumo: Como melhorar a qualidade do cuidado oferecido pelos profissionais de saúde
às pessoas em situação de violência na cidade de São Paulo? Durante toda a segunda
metade do ano de 2006, a equipe da Área Técnica de Cultura de Paz – da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de São Paulo, ao lado do Instituto Ser Humano (ISH), levou
a mais de 400 integrantes da rede de saúde, um conceito imprescindível, para fazer frente
a tal desafio: a paz. Esta iniciativa, cujo objetivo ultrapassa as fronteiras do ambiente das
Unidades de Saúde e propõe a criação de Redes de Paz em todo o município de São
Paulo. Filme com depoimentos de pessoas que sofreram violência e que conseguiram superar seus traumas. Aborda vários tipos de violência, com enfoque para a violência doméstica. Mostra a importância de dar apoio às pessoas vítimas da violência. (AU)
Extensão: 18min.
Data: 2005
Localização: DVD-515, 2 ex.
Título: Cobaias (Miss Evers Boys)
Notas: Baseado no Estudo Tuskegee, Alabama, EUA, 1932.
Resumo: No sul dos Estados Unidos, em 1932, a sífilis havia se tornado uma epidemia entre as
comunidades afro-americanas. Preocupados com a rapidez com que a doença se espalhava pela
região, o Governo decidiu criar um programa de tratamento no único hospital negro da localidade.
Infelizmente, o tratamento acaba perdendo seu apoio financeiro e é fechado. A partir daí, tem início
uma das mais horríveis traições da história da humanidade. Um grupo de doutores cria um novo
programa médico, que apenas finge estar realizando um estudo sobre o efeito da sífilis em homens
negros, para comprovar se eles são biologicamente iguais ou diferentes dos brancos. Durante
anos, 600 homens foram submetidos a essa humilhação, iludidos com uma cura que nunca
chegaria e até o dia em que, finalmente, alguém resolveu revelar toda a verdade!
Extensão: 118min.
Data: 1997
Localização: DVD-516, 2 ex.
Título: Atlas do corpo humano 1
Resumo: Filme 1: O sopro da vida. Acompanhe como os glóbulos vermelhos transportam o
oxigênio, para onde esse oxigênio vai e como é usado. Saiba como os pulmões produzem e
eliminam o dióxido de carbono e descubra como ocorrem os reflexos respiratórios, os soluços e os
bocejos. Filme 2: A máquina alimentar: o que ocorre com a comida ao percorrer o canal alimentar?
Começando pelo poder esmagador de nossos dentes para em seguida ser envolvida em saliva, o
alimento que ingerimos chega ao estômago, onde ácidos ajudarão na quebra e futuramente na
absorção dentro do intestino médio, para só então ser eliminado como material sólido. Ainda
conheceremos o
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funcionamento do fígado, dos rins, e do córtex adrenal. Filme 3: Defesa e reparo: como um osso
quebrado é reparado e como a pele se regenera? Como bactérias, parasitas e vírus causam
doenças? Quais as causas das epidemias, imunodeficiências e outras doenças? Em "Defesa e
reparo", veremos como o corpo luta contra infecções e doenças através dos glóbulos brancos,
anticorpos e do sistema linfático. Saberemos ainda como a vacinação e a inoculação podem ajudar
nessa luta.
Extensão: 75min.(25 min cada filme)
Data: 2006
Localização: DVD-517, 2 ex.
Título: Atlas do corpo humano 2
Resumo: Filme 1: Pele - A pele é o maior órgão humano. Saiba tudo sobre sua pigmentação,
bronzeamento e gordura subcutânea. Como funcionam as glândulas sudoríparas? Qual o fator
determinante para que os pêlos possam crescer? Como as unhas se desenvolvem? Descubra
ainda como as terminações nervosas nos proporcionam a maravilhosa sensação de tato. Filme 2:
Ouça isso - Neste documentário examinaremos o ouvido humano, um maravilhoso exemplo de
engenharia em miniatura. Percorreremos o tímpano e os ossos do ouvido interno, até o canal
semicircular que controla o equilíbrio. Conheceremos a cóclea, o caracol do ouvido interno e
veremos como o local responde a sons através da produção de ondas sonoras. Saiba ainda porque
algumas pessoas têm melhor audição e tino musical do que outras. Filme 3: O cérebro - Qual a
diferença entre cérebro e mente? O que impulsiona o funcionamento da máquina humana? Saiba
como os nervos transmitem mensagens ao redor do corpo e como se originam os reflexos no
cérebro. Entenda a importância da substância cinza presente em nosso córtex cerebral. Conheça
ainda os locais responsáveis pela visão, audição, fala e, veja as funções de como a memória é
distribuída no cérebro.
Extensão: 75min.(25 min cada filme)
Data: 2006
Localização: DVD-518, 2 ex.
Título: Atlas do corpo humano 3
Resumo: Filme 1: Paladar e olfato. Os receptores presentes em nossa língua proporcionam o
paladar e os de nosso nariz, o olfato. Conheça como esses receptores se diferenciam entre os
humanos e outros seres vivos. O que se esconde por trás da arte de provar vinhos e quais os efeitos
causados em nosso olfato e paladar por causa de uma simples gripe ou alergia. Filme 2: Realidade
visual: O olho humano é como uma câmera composta de partes incrivelmente complicadas. Quando
algo não funciona corretamente, nossa câmera humana pode ser consertada, através de óculos,
lentes de contato e intervenções cirúrgicas. Conheça as diferentes partes de nossos olhos como, a
córnea, a íris e o cristalino. Aprenda sobre o funcionamento da retina, como ela processa imagens e
saiba mais sobre o tempo conhecido como 'ponto cego'. Testemunhe ainda como as hastes e cones
oculares detectam a luz ou criam o que conhecemos como daltonismo e descubra que nem sempre
ilusões ópticas são meras ilusões. Filme 3: Músculos e ossos: Como nossos ossos se encaixam?
Saiba como eles podem ser ao mesmo tempo extremamente fortes e leves. Acompanhe o trabalho
de músculos e juntas e veja como, em conjunto com os ossos, podem ser usados como alavancas.
Nesse documentário, ainda aprenderemos como trabalhar os músculos para adquirir um 'corpo
perfeito'.
Extensão: 75min(25 min cada filme)
Data: 2006
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Localização: DVD-519, 3 ex.
Título: Atlas do corpo humano 4
Resumo: Filme 1: Glândulas e hormônios - Conheça a rede de comunicações químicas em nossas
glândulas endócrinas e hormônios de crescimento. Veja a relação entre o pâncreas e a insulina, a
tiróide e o iodo, a paratireóide e o cálcio. Entenda o mistério por trás das desordens causadas pelo
fuso horário e testemunhe ainda os efeitos da adrenalina no corpo humano. Filme 2: Por dentro do
útero - O documentário 'Por dentro do útero' mostrará os nove meses mais importantes da vida de
um ser humano: o tempo que passamos dentro do útero. Veja uma única célula fertilizada, quase
invisível, e saiba como, por exemplo, nossos olhos são formados. Acompanhe desde o crescimento
do embrião até o seu nascimento. Filme 3: O coração - O coração funciona como uma bomba que
circula o sangue com a ajuda de artérias, vasos capilares, veias e muitas vezes com a ajuda de
eletrocardiogramas, marca-passos e transplante de coração. Saiba o que a pressão sanguínea
pode revelar e o porquê do sangue ser mais grosso do que a água. Como o sangue se comporta
em pessoas hemofílicas e finalmente, entenda o funcionamento dos glóbulos brancos e vermelhos.
Filme 4: Sexo - Como os espermatozóides são produzidos e expelidos? Como os ovários produzem
os óvulos? Neste episódio, entenderemos os processos de fertilização e implantação. Acompanhe
o crescimento de um feto e o desenvolvimento de seus diferentes órgãos até o nascimento.
Extensão: 100min.(25 min cada filme)
Data: 2006
Localização: DVD-520, 2 ex.
Título: Vírus: assassino invisível
Resumo: Eles estão por aí há três bilhões de anos, muito mais tempo do que nós. São os menores
organismos da natureza - tão pequenos que só podem ser vistos pelos microscópios mais potentes.
Incapazes de sobreviverem sozinhos, eles usam células de outros seres para se reproduzirem. As
do corpo humano, inclusive. Conheça aqui essas criaturas primitivas e, ao mesmo tempo,
eficientíssimas. E saiba por que elas são ameaças à sua saúde.
Extensão: 50min.
Data: 1994
Localização: DVD-521, 4 ex.
Título: As origens da agressão
Notas: Em francês com legendas em português
Resumo: 'O filme documentário [...] apresenta a origem da agressividade humana a partir de um
estudo realizado pelo Centro de Excelência para o Desenvolvimento da Primeira Infância, da
Universidade de Montreal, no Canadá, e levanta o questionamento: será que os gestos de agressão
física começam mesmo na adolescência? O coordenador do grupo que realizou o estudo, professor
Richard Trembley investiga há mais de vinte anos o desenvolvimento de milhares de crianças e
adolescentes. Ele decidiu entender o desenvolvimento do comportamento violento a partir dos
primeiros anos de vida tendo em vista os repetidos insucessos com adolescentes e adultos no
trabalho de reabilitação com criminosos. Outros importantes pesquisadores e estudiosos participam
do documentário, que foi traduzido para o português pelo Conass que pretende distribuí-lo a cada
município brasileiro'. (CONASS)
Extensão: 50min24s.
Data: 2005
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Localização: DVD-522, 2 ex.
Título: Dengue: "um mosquito tão pequeno não pode ser maior que nossa
responsabilidade"
Resumo: Orienta a população sobre as formas de evitar a proliferação do mosquito transmissor da
dengue. Com enfoque educativo, mostra de maneira fácil e dinâmica a sua importância no combate
ao mosquito e principalmente o trabalho de conscientização que é feito em escolas e outros
espaços sociais da cidade através de ações com diversos profissionais de saúde.
Extensão: 13min35s.
Data: 2002
Localização: DVD-523
Título: Escola e saúde
Tombo: DVD523
Resumo: Mostra como é realizado o Programa de Saúde Pública, Escola e Saúde, no
município de Santa Maria/RS, junto às escolas do município.
Extensão: 16min.
Data: 2003
Localização: DVD-524
Título: Conselheiros da Baixada
Resumo: Os Conselhos de Saúde, criados pela Constituição de 1988 como uma forma de garantir
a participação da população nas decisões da saúde. Na Baixada Fluminense, muitos Conselheiros
tiveram atuação decisiva junto aos movimentos populares pela democratização do acesso à saúde
no Brasil. E através do relato de cinco conselheiros dessa comunidade que falam sobre suas
militâncias, suas motivações e visões acerca do lugar político que os conselhos ocupam.
Extensão: 33min40s.
Data: 2005
Localização: DVD-525
Título: Filme 1: Eu e o lixo do mundo
Título: Filme 2: Impacto do trabalho informal na saúde do trabalhador
Notas: Programa Canal Saúde
Resumo: Filme 1: Conversa no estúdio com Pólita Gonçalves, Gestora Ambiental, Sabetai
Calderoni, Presidente do Instituto Brasil Ambiente, Alfredo Jefferson de Oliveira, Professor de
Desenho Industrial - PUC/RJ, e Sebastião Carlos dos Santos, Representante do Movimento dos
Catadores de Materiais Recicláveis, sobre o lixo que produzimos, abordando a necessidade de
redução, reutilização e reciclagem dos resíduos; as relações do consumismo e do mercado com a
produção do lixo; o trabalho do catador de material reciclável e os melhores destinos para
determinados resíduos; e a legislação e a responsabilização pela gestão de resíduos.
Filme 2: O apresentador Renato Farias conversa no estúdio com Mario Marcos Sampaio,
economista - UFMG, Telma Camargo Silva, antropóloga, Jorge Sandins, pesquisador - Fiocruz, e
Claudio Dedecca, economista - Unicamp, sobre problemas e soluções da e para a informalidade,
abordando o que é e como é a informalidade, o talento e a criatividade como saídas para o
desemprego e a necessidade de proteção social para a extinção da informalidade, sempre guiados
pela saúde física, social e legal do trabalhador informal.
Extensão: 55min/50min.
Data: 2006
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Localização: DVD-526
Título: Cólera – Filme 1
Título: Cólera não – Filme 2
Resumo: Filme 1: A manifestação da cólera e sua prevenção são abordadas no programa, uma
doença que surgiu em 1855 (PA) e se expandiu por todo o Brasil. Filme 2: A natureza,
características, sintomas e condições de propagação da cólera. A responsabilidade do poder
público no tratamento e na prevenção da doença. As precauções necessárias.
Extensão: 12min/09min.
Data: 1991/1994
Localização: DVD-527
Título: Escolas promotoras de saúde
Notas: Programa Canal Saúde
Resumo: Em meio a reportagens, o apresentador Renato Farias conversa no estúdio com Vera
Lucia Pereira Lima, Coord. no Brasil da União Inter. de Promoção da Saúde e Educação para a
Saúde, José Ivo Pedrosa, Coord. de Apoio a Educação Popular e Mobilização Social/MS, Maria de
Fatima Tavares, pesq. ENSP/Fiocruz, e Regiane Rezende, gerente da Estratégia Escolas
Promotoras de Saúde da Sec. Saúde/TO, sobre qual o papel da escola na promoção de saúde e
cidadania, as práticas existentes e as que precisam existir, o que há de errado e de correto na
forma das escolas trabalharem a educação e a saúde e o que são escolas promotoras de saúde.
Extensão: 51min25s.
Data: 2006
Localização: DVD-528
Título: Basta um dia
Resumo: A vida de travestis e homossexuais, habitantes da Baixada Fluminense, que enfrentam o
preconceito, a agressão física e a morte física e social nas margens da rodovia Presidente Dutra,
principal ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo. A história de chacinas, assassinatos a varejo e
brutalidades de toda a sorte a que são submetidos. A situação de exclusão e abandono. A luta pela
cidadania plena e pela afirmação da vida como um valor supremo e universal.
Extensão: 55min.
Data: 2006
Localização: DVD-530, 2 ex.
Título: Inocência corrompida
Resumo: Ficção romantizada que busca dar conta da complicada relação dos moradores de uma
favela com os traficantes que se apropriam do local e controlam através da coerção e violência a
comunidade.
Extensão: 31min.
Data: 2003
Localização: DVD-531
Título 1: Saúde da família
Título 2: Idosos
Resumo: Vídeo 1: Saúde da família - Desde 1994, o Programa Saúde da Família vem
fazendo parte do dia-a-dia de milhões de brasileiros. O Canal Saúde foi até o município de
Paraíba do Sul, RJ, para descobrir o que mudou com a implantação do Programa Saúde da
Família. Buscando apresentar algumas razões do sucesso, vai conversar com o Presidente
da Confederação Nacional de Agentes Comunitários de Saúde, Roque Honorato Santos;
com a Representante do PSF de Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro, Sheila
Rodrigues; com a Representante do PSF em Uberaba, MG, Valéria Salomão e com o
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Secretário Nacional de Atenção à Saúde, Jorge Solla. Vídeo 2: Idosos - O tempo passa
para todos e à medida que nos envelhecemos, vamos recolhendo da vida experiências e
conhecimentos, pois justamente quando atingimos a velhice e que poderíamos contribuir
com tudo o que aprendemos durante a vida. Quem é, e o que é ser idoso, a percepção do
envelhecimento, saber como lidar com os desprazeres, limites e sobre a Campanha de
Vacinação de Idosos. E para debater sobre tudo isso, o Canal Saúde, com a
intermediação de Renato Farias, reuniu a psicoterapeuta Érica Roth; a atriz Maria
Pompeu; a médica geriátra Ana Cláudia Becattini e Neidil Costa, Coord. Nacional da
Saúde do Idoso/MS.
Extensão: 51min35s/53 min.
Data: 2004/2004
Localização: DVD-532
Título: Contracepção de emergência
Resumo: Apresentação técnica do método de contracepção de emergência, ou, o uso de pílula do
dia seguinte e seu impacto na saúde pública. Além dessa apresentação, contém animação,
direcionada para jovens e adolescentes, que mostra situações de risco de gravidez.
Extensão: 18min.
Data: 2005
Localização: DVD-533, 2 ex.
Título: As presas da consciência
Resumo: Crítica as práticas manicomiais e abre o microfone e as lentes para o "doente mental" se
expressar. A partir dos "loucos", dialoga com os camelôs e a universidade, com críticas ao isolamento
desta instituição, ironizando os saberes estabelecidos. A luta pela autonomia na loucura, no
trabalho, e os motivos da precariedade dos canais para esses marginalizados apresentarem seu
olhar de cidadãos. Depoimentos e apresentações acontecidas durante o VI Encontro Nacional das
Entidades de Usuários e Familiares do “Movimento Nacional da Luta Antimanicomial”, na data de 16 a
19 novembro de 2000, em Goiânia, GO.
Extensão: 45min.
Data: 2002
Localização: DVD-534, ex. 2
Título 1: Depressão
Título 2: Um olhar sobre as cidades
Resumo: Vídeo 1: Depressão - Mas o que é depressão; como é e por que se manifesta e quais as
possibilidades de cura? Muito mais do que um sentimento de tristeza, a depressão envolve outros
sintomas. A pessoa que tem depressão, tem muitas dificuldades que geram prejuízos ao seu bem
estar. E são muitos os acontecimentos que ocasionam a depressão. Para conversar sobre o
assunto, o Programa do Canal Saúde intermediado pelo apresentador Renato Farias, reuniu o
psiquiatra Ricardo Krause; a atriz Rita Elmôr e as psicanalistas Maria Schargel Maia e Maria Lúcia
Azeredo Celestino.
Vídeo 2: É dos sonhos dos homens que uma cidade se inventa. Foi essa inspiração que levou os
epidemiologistas de todo País a se encontrar em Recife, no VI Congresso
Brasileiro de Epidemiologia. E partindo dos sonhos para a realidade o que mais se ouviu foram
palavras como: exclusão, segregação e extermínio. É preciso então entender como as cidades vêm
afetando a qualidade de vida de seus cidadãos, e quais os desafios para que se consiga uma
melhor inclusão de seus moradores. E voltando seu olhar para a saúde das cidades, o Canal Saúde
vai conversar com a médica sanitarista Glória Teixeira, do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA;
com o sociólogo e geógrafo Tônico Morais da USP; com o médico infectologista Stefan Vieira, do
Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e com
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a psicóloga Edenilsa Ramos de Sousa, pesquisadora do CLAVES - Centro Latino- Americano de
Estudos sobre Violências e Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
Extensão: 55min09s/54min.
Data: 2004/2004
Localização: DVD-536
Título 1: Documentário Educação em Saúde
Título 2: Alfabetização solidária: de olho na esquistossomose
Resumo: Filme 1: Aborda o ciclo da esquistossomose, os sintomas da verminose e sua alta
incidência no Brasil devido à falta de saneamento básico, especialmente no interior. Os trabalhos
foram realizados pelo Centro de Pesquisas René Rachou para a erradicação da doença. Filme 2:
Enfatiza o trabalho desenvolvido pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) durante os
cursos de capacitação para os professores do Programa Alfabetização Solidária, do Governo
Federal. No tema biologia, destaca-se a importância das ações educativas contra as doenças
parasitárias, em especial a esquistossomose ou barriga d’água.
Extensão: 14min/10min.
Data: 2002
Localização: DVD-537, 2 ex.
Título: Atenção ao paciente com dengue
Resumo: Direcionado aos profissionais de saúde, informa o que é a dengue, seus sintomas,
diagnóstico, evolução e tratamento.
Extensão: 18min.
Data: 2002
Localização: DVD-538
Título: Cultura em desfile
Notas: Série Pensamento e Linguagem.
Resumo: Simulado concurso de miss, com representantes de culturas distintas, com o objetivo de
mostrar que cada cultura tem manifestações diferentes, com suas peculiaridades e tradições e que
todas devem ser respeitadas.
Extensão: 60min.
Data: s.d.
Localização: DVD-539
Título: Ética
Notas: Programa Unidiversidade.
Resumo: Neste filme é discutida a construção do que vem a ser ética na sociedade e o conflito que
pode existir entre Direito (leis que regem o corpo social) e a Ética. Trata das transformações que
esta sofre no decorrer dos tempos.
Extensão: 26min25s.
Data: 2005
Localização: DVD-540
Título: Cólera
Resumo: O diagnóstico, sintomas e tratamento da cólera, visando à capacitação dos profissionais
de saúde. As medidas de prevenção e controle adotadas no Estado de Minas Gerais, com destaque
para as condições de saneamento básico.
Extensão: 35min.
Data: 1991
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Localização: DVD-541
Título: Doença do caramujo
Resumo: Simulação de aula em que a professora fala sobre a esquistossomose. Mostra o caramujo
que a transmite, os sintomas e os cuidados que podem evitá-la, além do cotidiano da comunidade e
dos cuidados necessários com o esgoto sanitário. Contém imagens microscópicas de vermes que
saem do caramujo. Trabalho baseado na pesquisa “Representação social da esquistossomose em
área rural endêmica” aplicada no município de Conceição do Castelo, no Espírito Santo em 1992.
Extensão: 30min.
Data: 1995
Localização: DVD-542, 2 ex.
Título: As cidadelas invisíveis
Resumo: O filme tem como tema o homem vivendo em espaços de exclusão e opressão da cidade
(manicômio, prisões) e naqueles outros espaços que favorecem práticas sociais impregnadas de
manicômios invisíveis (praças, ruas, terminais, favelas, guetos, condomínios e fortificações). Critica
a idealização do campo como espaço da paz e da verdade, e percebe a cidade não como um
cenário, mas como espaço permanente de mudança, de lutas, de reconstrução dos sentidos e da
invenção do humano.
Extensão: 21min.
Data: 2001
Localização: DVD-543
Título 1: HMLMB: banco de leite humano
Título 2: Banco de leite humano
Resumo: Filme 1: Aborda as técnicas para a implantação de um banco de leite humano no Hospital
Maternidade Leonor Mendes de Barros. Filme 2: Institucional informativo sobre a história, as lutas, o
funcionamento e o sucesso da rede de bancos de leite humano no Brasil, cujo modelo é o melhor do
mundo.
Extensão: 10min/11min.
Data: 2005/2002
Localização: DVD-544
Título: Envelhecimento ativo
Resumo: Um breve panorama de como está a Terceira Idade no Brasil e o que os nossos idosos
estão fazendo para terem uma qualidade de vida melhor. Como passam o seu tempo de forma
produtiva e criativa, reforçando que velhice não é doença: é experiência adquirida.
Extensão: 53min.
Data: 1999
Localização: DVD-545
Título: Borboletas da vida
Resumo: Desvenda a realidade dos jovens homossexuais que vivem na periferia das grandes
cidades sofrendo os efeitos da discriminação, da pobreza e da miséria.
Extensão: 38min.
Data: 2004
Localização: DVD-546
Título: De bem com a vida: educação física para todos
Resumo: Vídeo sobre a agente comunitária Mariza Maria Conceição do Nascimento, que ministra
na zona da Leopoldina, no Rio de Janeiro, uma aula prática de exercícios físicos, conscientizando
as pessoas sobre a importância de praticá-los a fim de prevenir diversos
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problemas de saúde.
Extensão: 50min.
Data: 2001
Localização: DVD-547
Título: Humanização da assistência psiquiátrica
Notas: Programa Canal Saúde Debate
Resumo: Arlindo Fábio Gomez de Sousa debate com Ricardo Peret, Diretor do Instituto Philippe
Pinel do Rio de Janeiro, e com Gustavo de Azevedo Couto, Coordenador de Saúde Mental de
Pernambuco, sobre os avanços da Reforma Psiquiátrica.
Extensão: 60min.
Data: 1995
Localização: DVD-548, 4 ex.
Título 1: Educação popular em saúde
Título 2: Quebra de patentes
Notas: Programa Canal Saúde
Resumo: Vídeo 1: Em meio a reportagens, o apresentador Renato Farias conversa no
estúdio com José Ivo Pedrosa, Coord. Geral de Ações Pop. de Educ. em Saúde, Sônia
Regina da Silva, Pres. AMAMU, Climério Rangel, Pres. Conselho de Saúde DAAP-32, e
Márcio Villard, do Núcleo Executivo da ANEPS, sobre diversas práticas de Educação
Popular em Saúde existentes em vários locais do país, as articulações dos movimentos
entre si e com o poder público, as práticas tradicionais de saúde versus as populares.
Vídeo 2: Neste vídeo o apresentador Renato Farias conversa no estúdio com Cristina
D'Almeida, do Prog. Nac. DST-AIDS/MS, Veriano Terto, Coord. Geral ABIA, William
Amaral, Vice-Pres. Grupo pela VIDDA/RJ, e Núbia Boechat, Dir. Laboratório
Farmanguinhos, sobre o alto preço e a distribuição gratuita dos medicamentos contra a
AIDS, os diferentes tipos de medicamentos e terapias, a polêmica acerca da quebra da
patente de medicamentos, a importância do Laboratório Farmanguinhos na negociação
de medicamentos e o futuro do programa brasileiro de combate ao HIV-AIDS.
Extensão: 52min40s/55min.
Data: 2005
Localização: DVD-549
Título filme 1: Saúde Infantil
Titulo filme 2: Reabilitação visual
Título filme 3: Saúde pós-menopausa
Resumo: Filme 1: Coletânea composta por 5 desenhos que tratam sobre a saúde infantil. Abordam
assuntos como higiene, alimentação e cuidados para que a criança tenha um desenvolvimento
saudável. Filme 2: Orientações para reabilitação visual e fala da importância da visão em nossa
vida, os cuidados que devemos ter para uma boa visão.
Filme 3: Aborda os cuidados e orientações para uma vida saudável pós-menopausa.
Extensão: 43min/20min/19min.
Data: 2002
Localização: DVD-550
Título: 3ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
Filme 1: Dos recursos humanos à gestão do trabalho e da educação na saúde: duas décadas de
mudanças; 1986-2006. Filme 2: Vídeo de apoio à 3ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e
da Educação na Saúde.
Resumo: Filme 1: Dos recursos humanos à gestão do trabalho e da educação na saúde: duas
décadas de mudanças; 1986-2006. Depoimentos sobre a situação dos recursos humanos em
saúde desde 1986, mostrando os avanços alcançados, as dificuldades
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encontradas e as metas futuras. Filme 2: Vídeo de apoio à 3ª Conferência Nacional de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde. Depoimentos de diversas personalidades da área de gestão do
trabalho em saúde relatando a importância dos trabalhadores em saúde, as dificuldades existentes,
a ética, a formação profissional, o ensino superior em saúde, o mercado de trabalho e a educação,
os processos de educação permanente, a regulação do trabalho em saúde.
Extensão: 16min/30min.
Data: 2007
Localização: DVD-551
Título: Um outro olhar: manual audiovisual sobre centros de atenção psicossocial e saúde mental
na Atenção Básica
Notas: Acompanha livreto explicativo sobre os CAPS
Resumo: Este filme é sobre os Centros de Atenção Psicossocial - os CAPs. Fala o que são os
CAPs, como surgiram, sua finalidade, como é feito o atendimento, os tipos de CAPs, a equipe, a
integração dos CAPs com a Atenção Básica e a articulação com a Saúde Mental, o trabalho dos
agentes comunitários de saúde na Saúde Mental e na Atenção Básica. Apresenta depoimentos de
usuários dos CAPs e de trabalhadores em saúde.
Extensão: 35min.
Data: 2004
Localização: DVD-552, 2 ex.
Título: Regionalização solidária e cooperativa: orientação para sua implementação no SUS
Resumo: Neste filme, atores representam alunos em uma sala de aula onde o tema discutido é a
regionalização na saúde. Aborda o conceito de regionalização, onde ela deve ser aplicada, os
benefícios que ela traz. Tudo isto sob as diretrizes do Pacto pela Saúde. Fala sobre a
descentralização dos serviços e ações em saúde, enfoca os objetivos da regionalização, o
reconhecimento das regiões de saúde e o conhecimento das necessidades da população para as
ações em saúde.
Extensão: 14min.
Data: 2006
Localização: DVD-564
Título: Mudanças do clima, mudanças de vida
Resumo: Se você acha que aquecimento global é coisa de cinema ou que só acontecerá daqui a
muitas gerações, chegou a hora de ver esse filme. As mudanças climáticas estão mais perto do que
você imagina. Durante meses, equipes do Greenpeace viajaram por todo o Brasil, documentando
os impactos das mudanças climáticas em diversas regiões. O resultado foi um filme com imagens
impressionantes de secas, inundação e destruição, além de depoimentos emocionados de pessoas
no Sul, na Amazônia e no Nordeste que sofreram, sofrem e podem sofrer ainda mais com essas
alterações do clima. O documentário traz também a opinião de cientistas sobre as causas do
aquecimento global e o que o governo e a população podem fazer para já impedir os impactos das
mudanças climáticas.
Extensão: 72min.
Data: 2008
Localização: DVD-566
Título: Aqui é permitido sonhar
Resumo: Programa Vídeo Saúde apresenta "Aqui é permitido sonhar", um resumo do maior fórum
político na área da saúde: a XII Conferência Nacional de Saúde, sob o tema
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"Saúde: um direito de todos e dever do Estado – a saúde que temos e o SUS que queremos". Após o
vídeo, entrevista com o professor Alcindo Ferla, membro da Comissão de Sistematização Final das
Resoluções da 12ª CNS, fazendo uma análise da Conferência um ano após a sua realização.
Programa especial.
Extensão: 27min.
Data: 2004
Localização: DVD-567
Título: Cotidiano ritualizado: grupos de mulheres no enfrentamento à violência
Resumo: Conta a experiência decorrente com grupos de mulheres em situação de vulnerabilidade
de gênero, desenvolvida em um programa de extensão da Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(Unisinos), no Estado do Rio Grande do Sul, que trabalhou a promoção da segurança e a
prevenção à violência de gênero, principalmente, do conceito de empoderamento. [...] Os grupos
tiveram o formato de oficina, abertos a toda mulher em situação de violência de gênero perpetrada
pelo companheiro e constituíram um espaço protegido de acolhimento e escuta para as mulheres.
O objetivo principal das oficinas foi contribuir para o "empoderamento" das mulheres, tornando-as
agentes da sua própria transformação. Foram construídas dinâmicas como narrativas e pinturas,
objetivando impactar sobre a violência de gênero. O grupo proporcionou troca interdisciplinar,
experiência e avaliação contínua para os pesquisadores e as participantes. (AU).
Extensão: 9min50s.
Data: 2004
Localização: DVD-568
Título: FIS - Fórum de Informação em Saúde
Resumo: Este vídeo é um documentário do I e II Fórum de Informação em Saúde (I e II FIS),
promovidos pela CGDI, realizados em Brasília, nos períodos de 5 a 7 de dezembro de 2006 e de
22 a 25 de outubro de 2007, os quais reuniram cerca de 600 profissionais de comunicação,
documentação, informação, informática e cultura, proporcionando o intercâmbio de experiências
institucionais, o contexto da gestão do conhecimento.
Extensão: 41min.
Data: 2009
Localização: DVD-569, 2 ex.
Título: Ruínas da loucura
Resumo: Um retrato do cotidiano do Ecton, do Jorge, do Israel, do Abel, da Marli e seus dois
irmãos: Manoel e Regina. A possibilidade de viver diferente e as histórias de vida que se cruzam
num Lar - o Serviço Residencial Terapêutico Morada Viamão, criado em 2005 para abrigar expacientes de uma unidade do Hospital Psiquiátrico São Pedro, de Porto Alegre.
Extensão: 26min.
Data: 2009
Localização: DVD-570, 2 ex.
Título: João Sem Terra
Resumo: O documentário João Sem Terra conta a história de João Machado dos Santos, gaúcho
que desde muito cedo envolveu-se na luta política pela Reforma Agrária, participando ativamente do
MASTER, "Movimento dos Agricultores sem Terra", que existiu nos anos 60 e teve fundamental
importância no processo de colocar a Reforma Agrária na agenda política do período, conseguindo
apoio do então governador Leonel Brizola. Este filme conta a história pessoal, de luta e
clandestinidade, de um homem que dá dimensão humana ao processo político brasileiro na segunda
metade do Século XX.
117

Extensão: 80min.
Data: [2010?]
Localização: DVD-572
Título: Mulheres não esperam mais: acabemos com a Aids e a violência. Já!
Resumo: Mulheres não esperam mais é uma coalizão internacional de organização e redes do Sul
e do Norte do globo comprometidas com a promoção da saúde das mulheres e de seus direitos
humanos na luta contra o HIV e a AIDS, e para eliminar todas as formas de violência contra as
mulheres e meninas.
Extensão: 11min.
Data: s.d.
Localização: DVD-574, 2 v.
Título: Curso de Especialização Profissional de Nível Técnico em Enfermagem: urgência e
emergência: vídeoaulas e procedimentos
Notas: DVD composto por dois discos
Resumo: Volume 1: vídeoaulas: História da saúde no Brasil; A atenção à saúde no Brasil;
Urgências e emergências no SUS; e Palavra da Secretaria da Saúde. Volume 2: procedimentos:
Reanimação cardiopulmonar (RCP); Obstrução de vias aéreas por corpo estranho (OVRACE);
Atendimento inicial ao traumatizado e Materiais e equipamentos.
Extensão: 49min58s/36min6s.
Data: 2011
Localização: DVD-575
Título: 10 anos canal saúde: construindo cidadania: programa RS - SC
Notas: Canal Saúde na Estrada
Resumo: O Canal Saúde volta para a estrada para conhecer projetos que melhoram a qualidade
de vida nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Através do repórter Frederico Roriz,
no RS, mostra dois projetos: Projeto Redução de Danos para Usuários e o Programa Primeira
Infância Melhor. O Programa Primeira Infância Melhor prevê estímulo integral às crianças de 0 a 6
anos, e está sendo desenvolvido no bairro Mathias Velho, em Canoas, município da região
metropolitana de Porto Alegre. O primeiro passo foi o de capacitar os próprios moradores que se
transformaram em visitadores, estes levam informações necessárias para 15.000 famílias e
beneficiando
2.000 crianças. Com atividades decididas em reuniões, orientam as crianças e as famílias de como
cuidar da saúde e seu bem-estar. Orientações sobre os cuidados que se deve ter durante a
gravidez, parto e puerpério. Cuidados com o recém-nascido, amamentação, registro de nascimento,
carteira de vacinação e cuidados de saúde bucal. Ainda são oferecidas oficinas de grupos com o
intuito de promover a convivência entre pais e filhos. Em seguida é apresentado o Projeto Redução
de Danos para Usuários de Drogas, em São Leopoldo, também na região metropolitana de Porto
Alegre, Foi implantado no Estado em 1996, que tem hoje o maior índice de pessoas que contraíram
o vírus do HIV pelo uso de drogas injetáveis. Cada dia é maior o número de jovens que consomem
drogas dos mais diversos tipos, e o crack é o mais usado. E em SC, o Canal Saúde visitou duas
cidades: Três Barras, na região norte, e Joinville, o maior município do Estado. Em Joinville foi
visitado o CAPs Saúde Mental, que mostra pacientes participantes das oficinas enquanto seus
familiares trocam experiências. Também com depoimentos de terapeutas ocupacionais e pacientes
sobre os benefícios dessas oficinas. O outro local visitado foi a cidade de Três Barras, que mostra o
trabalho de humanização feito junto as gestantes do município, com a idéia de estimular o parto
normal e o aleitamento materno.
Extensão: 49min.
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Data: 2006
Localização: DVD-576
Título: Canal Aberto "Fórum de Comunicação e Saúde" e “Bate-Papo "Fórum de
Comunicação e Saúde"
Resumo: Discute a questão da função dos meios de comunicação quando se trata de
Saúde Pública. No Fórum foram discutidos conceitos, estratégias e experiências para a
ampliação do acesso e melhoria da qualidade da informação em saúde. O Bate-Papo com
Arlindo Fábio Gómez de Sousa, da Fiocruz, conversa com Moacyr Scliar, médico
sanitarista, e após, com Ivo Stigger, Gerente de Comunicação e Imprensa do Complexo
Hospitalar da Santa Casa, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde acontece o
Fórum de Comunicação e Saúde.
Extensão: 33min7s.
Data: 2008
Localização: DVD-577
Título: Histórias das políticas de saúde no Brasil
Resumo: O filme mostra a história da saúde pública desde 1900. Aborda questões como a previdência e
a assistência à saúde. Através de retrospectiva histórica são apresentadas as possíveis causas da crise
da saúde no Brasil. Em discussão, as políticas de saúde e a relação entre o setor público e o privado.
Mostra a implantação do SUS.
Extensão: 45min.
Data: 1992
Localização: DVD-578
Título: 100 anos de legislação de trânsito no Brasil
Resumo: [...] O objetivo da publicação é tornar acessível aos órgãos e entidades
integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, ligados à área de trânsito, bem como a
população em geral, uma consulta completa das principais publicações de trânsito no
período de 1910 a 2009. [...] Toda a legislação, reunida e transcrita na íntegra, no DVD
que acompanha a obra, materializa as fases e traduz os avanços do trânsito em matéria
de segurança, sinalização circulação de veículos, habitação, educação, entre outros
assuntos. (AU)
Extensão: 265p.
Data: 2010
Data:
Localização: DVD-580
Título: Saúde mais perto de você: prevenção e cuidado com a saúde do povo
Resumo: O Programa Estruturante é composto pelos projetos Saúde Mais Perto de
Casa e Projeto de Prevenção à Violência (PPV). O primeiro destina-se à organização de
redes de assistência regionalizada, com ênfase para as faixas mais vulneráveis da
população, como a Infância e a Terceira Idade. Já o PPV alinha um conjunto de ações
que vão contribuir para a redução da violência nos 50 municípios gaúchos com os
maiores indicadores, dando especial atenção à epidemia do crack. Com a meta de fazer
com que ninguém saia de uma região para ser atendido em outra. O programa busca
aproximar os serviços de saúde da população com o aumento de equipes do PSF e,
conseqüentemente, a redução nos atendimentos dos hospitais. Em 2007, havia 1.084
equipes do PSF, número que foi ampliado para 1.370 neste ano. O governo também
incentivou o PSF em 2008, com aplicação de R$ 25 milhões. Já o Programa Primeira
Infância Melhor (PIM), no último ano, contava com 1.450 equipes. Em 2008, já são
1.830.
Extensão: 11min3s.
Data: [2008?]
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Localização: DVD-581
Título: Papel fundamental dos pais na educação dos filhos
Resumo: Programa Globo Repórter da RBS TV/Globo exibido no dia 04 de agosto de
2006, no horário das 22h30min, pelo apresentador Alexandre Garcia que fala de quanto é
fundamental o incentivo dos pais na educação, de como as escolas públicas estão mudando
a vida dos alunos pobres do nosso Brasil. Modelos onde colégios estaduais são premiados
pela qualidade do ensino e vários exemplos de sucesso conseguidos através doestudo.
Extensão: 50min.
Data: 2006
Localização: DVD-582
Título: Gaúcho vive 74 anos e meio: pesquisa tábua da vida
Notas: Entrevista do médico José Roberto Saraiva concedida à jornalista Tânia Carvalho no
Programa Falando, da TV COM, no dia 08 de dezembro de 2006, sobre a expectativa de vida do
gaúcho.
Extensão: 16min26.
Data: 2006
Localização: DVD-583, 2 ex.
Título: HIV: diagnóstico laboratorial no Brasil
Notas: Este DVD é parte integrante do manual de mesmo título elaborado pelo Sistema de
Educação a Distância para Profissionais de Laboratório - TELELAB.
Resumo: Desvela os procedimentos que o Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais
determina para o diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV. Extensão: 19min50s.
Data: 2010
Localização: DVD-584, 2 ex.
Título: HIV: estratégias para utilização de testes rápidos no Brasil
Notas: Este DVD é parte integrante do manual de mesmo título elaborado pelo Sistema de
Educação a Distância para Profissionais de Laboratório - TELELAB.
Resumo: Trata dos procedimentos que o Ministério da Saúde por meio do Departamento de
Doenças Sexualmente Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais, que determina para a utilização de
testes rápidos no diagnóstico laboratorial em infecção pelo HIV.
Extensão: 22min49s.
Data: 2010
Localização: DVD-585, 2 ex.
Título: Sífilis: diagnóstico laboratorial no Brasil
Notas: Este DVD é parte integrante do manual de mesmo título elaborado pelo Sistema de
Educação a Distância para Profissionais de Laboratório - TELELAB.
Resumo: Este curso trata dos procedimentos recomendados pelo Ministério da Saúde para o
diagnóstico laboratorial da sífilis.
Extensão: 19min46s.
Data: 2010
Localização: DVD-586, 2 ex.
Título: Coleta de sangue: diagnóstico e monitoramento das DST, Aids e hepatites virais Notas: Este
DVD é parte integrante do manual de mesmo título elaborado pelo Sistema de Educação a
Distância para Profissionais de Laboratório - TELELAB.
Resumo: Apresenta as recomendações do Ministério da Saúde para coleta de sangue para
diagnóstico e monitoramento laboratorial das doenças sexualmente transmissíveis,
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AIDS e hepatites virais.
Extensão: 18min3s.
Data: 2010
Localização: DVD-587, 2 ex.
Título: Biossegurança: laboratórios de DST, Aids e hepatites virais
Notas: Este DVD é parte integrante do manual de mesmo título elaborado pelo Sistema de
Educação a Distância para Profissionais de Laboratório - TELELAB.
Resumo: Apresenta alguns procedimentos de biossegurança e boas práticas laboratoriais
recomendados por especialistas e também pela legislação vigente.
Extensão: 16min24s.
Data: 2010
Localização: DVD-589, v. 1
Título: 1º Seminário Direito à Saúde Pública em Debate
Resumo: Trata do tema do Direito e da Saúde Pública, vista sob a ótica da justiça geral e da justiça
individual. Aborda o papel dos poderes executivo, legislativo e judiciário na saúde.
Extensão: 99min9s.
Data: 2009
Localização: DVD-590, v. 2
Título: 1º Seminário Direito à Saúde Pública em Debate
Resumo: A palestra é sobre o tema "Estruturação do SUS e a definição dos programas de
tratamento, escolhas e renúncias necessárias e o papel de cada ente político".
Extensão: 79min10s.
Data: 2009
Localização: DVD-591, v. 3
Título: 1º Seminário Direito à Saúde Pública em Debate
Resumo: Este DVD contém a palestra cujo tema é "A importância da prova para a concessão e
antecipação de tutela em matéria de medicamentos". Aborda questões relativas ao direito da saúde
e ao fornecimento de medicamentos. Discute também o papel do médico, as decisões judiciais e os
testes de novos medicamentos bem como tangencia a questão dos Centros de Referência Regionais.
Extensão: 66min39s.
Data: 2009
Localização: DVD-592, v. 4
Título: 1º Seminário Direito à Saúde Pública em Debate
Resumo: O DVD trata do assunto da estrutura da assistência farmacêutica no Rio Grande do Sul.
Aborda a questão da judicialização e da constitucionalidade contemporâneas.
Extensão: 69min58s.
Data: 2009
Localização: DVD-593, v. 5
Título: 1º Seminário Direito à Saúde Pública em Debate
Resumo: Este DVD discute questões como a prática forense e a formação do profissional da área
jurídica. Traz aspectos da efetividade dos direitos sociais. Aborda a temática do direito à saúde e a
forma como o judiciário lida com a mesma.
Extensão: 78min8s.
Data: 2009
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Localização: DVD-594, v. 6
Título: 1º Seminário Direito à Saúde Pública em Debate
Tombo: DVD594
Resumo: Este DVD refere-se ao SUS, bem como toda a sua estrutura do sistema. Aborda
também o câncer, o estadiamento dessa doença e o seu tratamento.
Extensão: 63min 6s.
Data: 2009
Localização: DVD-595, v. 7
Título: 1ºSeminário Direito à Saúde Pública em Debate
Resumo: Este DVD contém o painel "Jurisdição e urgência na saúde e suas peculiaridades". Traz o
assunto da tutela de urgência na jurisdição da saúde. Outro tema discutido no painel é "A efetivação
dos direitos fundamentais e os limites do controle judicial das políticas públicas". É discutida a
legitimidade do judiciário no que tange o controle das políticas públicas.
Extensão: 65min52s.
Data: 2009
Localização: DVD-596, v. 8
Título: 1º Seminário Direito à Saúde Pública em Debate
esumo: Este DVD apresenta a saúde como um direito fundamental. Trata da questão da organização
do sistema de saúde e da judicialização nesse âmbito. Aborda a questão dos gastos com saúde e
incorporação de novas tecnologias na área da saúde.
Extensão: 92min7s.
Data: 2009
Localização: DVD-597, v. 9
Título: 1º Seminário Direito à Saúde Pública em Debate
Resumo: Este DVD trata da prestação de contas da área da saúde ao Estado. Aborda a questão da
compra de medicamentos por parte do Estado. Trata da pesquisa na área médica com seres
humanos e do fornecimento de medicamentos após a pesquisa, bem como tangencia a questão do
direito subjetivo dos sujeitos.
Extensão: 101min26s.
Data: 2009
Localização: DVD-598, v. 10
Título: 1º Seminário Direito à Saúde Pública em Debate
Resumo: Apresenta painel sobre "A ação civil pública visando o fornecimento de
medicamentos e tratamentos de saúde: critérios de utilização". Trata do direito aos
medicamentos bem como do direito à vida. Outro painel apresentado possui o título "As
antecipações de tutela e seus reflexos: o reforço do assistencialismo e o esvaziamento do
sistema de saúde ao princípio da igualdade".
Extensão: 106min50s.
Data: 2009
Localização: DVD-599, 3 ex.
Título: Humanização da atenção oncológica: atenção ao vínculo e qualificação da comunicação em
situações difíceis do tratamento
Resumo: Este DVD apresenta os resultados de um trabalho iniciado há alguns anos no INCA.
Trata da humanização e do vínculo com o paciente no que toca à atenção oncológica. Fala do
trabalho em saúde e dos profissionais dessa área. Apresenta depoimentos de profissionais da
saúde que trabalharam no projeto. Refere-se ao vínculo entre profissionais da saúde e pacientes.
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Extensão: 112min4s.
Data: 2009
Localização: DVD-601, 2 ex.
Título: Projeto Rap da Saúde: vídeo documental sobre o Rap da Saúde
Notas: DVD com sete vídeos: Mundo jovem; Bastidores; Sobre sexualidade; Opsss!!;
Influências; Gentileza e Vídeo documental sobre o rap da saúde.
Resumo: Vídeos realizados por adolescentes promotores de saúde do Projeto Rap da Saúde, em
oficinas de produção audiovisual com a intenção de promover reflexão e debate sobre a vida de um
adolescente promotor de saúde; violência; sexualidade; gravidez na adolescência; drogas e
discriminação. E, ainda um vídeo documental sobre o projeto realizado por Anna Rosaura
Trancoso.
Data: 2008
Localização: DVD-602, 2 v.
Título: Curso de Especialização Profissional de Nível Técnico em Enfermagem: Oncologia:
videoaulas e procedimentos
Notas: Este DVD é composto de dois discos
Resumo: Disco 1: videoaulas - História da Saúde no Brasil; Política Nacional de Atenção
à Oncologia; Promovendo a Saúde e Prevenindo Agravos em Oncologia; Palavra da
Secretaria da Saúde. Disco 2: procedimentos - Tratamento em oncologia; Cuidado
paliativo em oncologia – hipodermóclise.
Extensão: 48min52s/30min11s.
Data: 2012
Localização: DVD-604
Título: Omissão de socorro: as vozes e as imagens da loucura
Resumo: Em Omissão de Socorro, Olívio Tavares de Araújo retrata a loucura, esse
mundo obscuro, tido como incompreensível e um dos medos primordiais da humanidade.
É um dos velhos tabus da espécie, o da desrazão que, mesmo sendo estudada
cientificamente e definida pela nomenclatura da psiquiatria, não deixa de nos assombrar,
desde a Antiguidade. Afinal, o louco é o Outro da razão, mas esse outro é um espelho
para nós, os ‘normais’. Enfrentando essas contradições, Olívio, que é cineasta e crítico de
artes plásticas, dá mais um passo num projeto de longo fôlego que define como um
estudo de ‘minorias em situações-limite’. Olívio entrevista pessoas com problemas mentais
e ouve também seus familiares. Faz as devidas evocações históricas desse fantasma da
humanidade (que já gerou uma obra tão fundamental como História da Loucura na Idade
Clássica, de Michel Foucault) e conversa com especialistas, com dois psiquiatras, em
particular. Dessas entrevistas surgem revelações surpreendentes. Um desses
profissionais conta que foi adepto das teorias antimanicomiais, nos anos 1970, quando
médicos como Cooper, Laing e Basaglia denunciaram a hospitalização como forma de
repressão social. O ‘louco’ seria o Outro da sociedade e esta, por não suportá-lo, o teria
segregado em instituições que, muitas vezes, não passam de depósitos de doentes e
pessoas incômodas. (AU)
Extensão: 60min32s.
Data: 2007
Localização: DVD-605
Título: Trabalho e formação em saúde: a trajetória de Izabel dos Santos
Resumo: Em homenagem ao importante trabalho prestado pela professora Izabel dos
Santos, o Ministério da Saúde - SGTES, com o apoio da OPAS e da FUNDEP, apresenta o
documentário Trabalho e transformação em saúde: a trajetória de Izabel dos Santos. Com
50 minutos de duração, este trabalho retrata um pouco da história desta brasileira que, por
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ideologia, paixão e perseverança, escreveu um decisivo capítulo na criação e
desenvolvimento das políticas de inclusão dos recursos humanos no setor da Saúde Pública
brasileira.
Extensão: 50min.
Data: 2010
Localização: DVD-606
Título: GHC - Grupo Hospitalar Conceição: de portas abertas para a comunidade
Resumo: Este DVD apresenta o Grupo Hospitalar Conceição. Mostra o Hospital Conceição, que é a maior unidade do grupo. ‘Referência em atendimento no Sistema Único de
Saúde (SUS)’, o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) é formado pelos hospitais Conceição,
Criança Conceição, Cristo Redentor e Fêmina e mais 12 postos do Serviço de Saúde Comunitária. Os quatro hospitais dedicam-se a atender às diversas necessidades
de cuidados às pessoas, sendo responsáveis por cerca de 35% de todas as internações
pelo SUS anualmente em Porto Alegre. Os serviços da instituição são a garantia de aces so ao atendimento universal e gratuito e estão de portas abertas para que a população tenha assegurado o seu direito à saúde. Vinculada ao Ministério da Saúde, essa estrutura,
reconhecida nacionalmente, forma a maior rede pública de hospitais do Sul do país, com
atendimento 100% SUS. Com uma oferta de 1.564 leitos, é responsável pela internação
de cerca de 60 mil gaúchos por ano. (AU)
Extensão: 10min34s.
Localização: DVD-608
Título: La educación prohibida
Resumo: Este DVD contém questões relativas à educação. Trata da pedagogia e ensino
escolar. Aborda a temática do conhecimento, da fragmentação do mesmo no que tange o
ensino escolar e à educação holística. Apresenta opiniões de indivíduos da área da
educação.
Extensão: 145min19s.
Data: 2012
Localização: DVD-609, 2 v.
Título: Curso de Especialização Profissional de Nível Técnico em Enfermagem: terapia
renal substitutiva: videoaulas e procedimentos
Resumo: Disco 1, videoaulas: História da Saúde no Brasil; Política Nacional de Atenção ao
Portador de Doença Renal Crônica; Assistência em Transplante Renal; Palavra da
Secretaria da Saúde e Disco 2, Procedimentos: Assistência em Hemodiálise e Assistência
em Diálise Peritoneal. (AU)
Extensão: 44min3s/27min25s.
Data: 2012
Localização: DVD-610, 2 ex.
Notas: Série Drogas e Cidadania em Debate
Resumo: O Conselho Federal de Psicologia (CFP) tem agido de forma muito correta ao
abordar o tema “drogas. Analisa o uso abusivo de drogas e a epidemia do crack, a questão
do uso de álcool e cigarro. Discute sobre os tratamentos destinados à saúde mental e o
papel do SUS. Apresenta o Plano Nacional de Combate ao Crack e a Rede Pública de
Atenção Psicossocial e ainda debate aspectos relativos à medicalização. O vídeo é
composto de cinco episódios. O episódio 1: SUS: a solução que a sociedade brasileira
construiu; episódio 2: Crack: epidemia ou sintoma?; episódio 3: A volta dos manicômios;
episódio 4: Medicalização e sociedade e o episódio 5: Mais uma história.
Extensão: 26min59s.
Data: 2012
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Localização: DVD-611
Título: Retrato da Atriz Enquanto Corpo na Criação de Molly Bloom
Resumo: Retrato da Atriz enquanto Corpo é um vídeo-Documentário sobre o processo de
criação de Maria Falkembach na montagem do espetáculo Penélope Bloom. Foi construído
com imagens de ensaio, de mostras de processo e de representações (de junho de 2007 à
maio de 2008), tendo como fio condutor o caderno de anotações de ensaios da artista. O vídeo
finaliza com imagens do processo de sete anos depois, quando Maria se propõe a recriar o
trabalho. (AU)
Data: 2015
Localização: DVD-612
Título: Nêga Lû
Resumo: Nêga Lû é um curta documental sobre uma personagem transgressora que impactou
o universo gay de Porto Alegre, circulando por vários mundos e deixando sua marca em todos
eles. São 15 minutos de memórias que ficaram no corpo da cidade, gravadas nas pequenas
histórias de pessoas que conheceram uma grande celebridade popular, sua vida e seu show.
Extensão: 15min.
Data: 2015
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