Se liga na programação dos filmes !!

CINE MEDTROP
Teatro GUARARAPES
Dia 03 de Setembro – 2º feira
12h20 – 13h50
TB: O Retorno da Epidemia.
Direção: Jezza Neumann, Jeremy Wales
Duração: 70 minutos
Documentários sobre o trabalho de Médicos Sem Fronteiras refletem as adversidades
vivenciadas em campo diante das grandes crises humanitárias que marcam os mais de 40 anos
da organização. Os desafios da oferta de ajuda humanitária em meio aos mais graves conflitos
armados contemporâneos, as vitórias na luta contra o HIV e os desafios do tratamento contra
a tuberculose, são alguns dos temas dos filmes exibidos no Conexões MSF. Neste relato íntimo
e emocionante dos efeitos incapacitantes da tuberculose multirresistente (TB-MDR), seguimos
a jornada de vítimas de duas famílias que lutam contra a doença ao longo de um ano. O
tratamento pode com frequência demorar muito mais e as chances de cura são muito baixas.
Debate com o Dr. Rafael Sacramento – 20 minutos.

Teatro GUARARAPES
Dia 04 de Setembro – 3º feira
12h20 – 13h50
Fé eterna na ciência
Direção: Stella Oswaldo Cruz Penido
Realização: Casa da Oswaldo Cruz/ Fiocruz e Produtora 4Ventos
Duração: 25 minutos
Ano: 2013
Documentário sobre o médico, poeta e pesquisador Luiz Fernando Ferreira, da Fundação
Oswaldo Cruz. Criou a Paleoparasitologia, ciência que estuda parasitas em material
arqueológico. Em meio ao ambiente do saber, Luiz Fernando conta suas histórias, “algumas
verdadeiras outras nem tanto”, como ele mesmo acentua. Desde jovem encantado com os

sábios de Manguinhos, escolhe os caminhos da ciência. Neste documentário nos relata sua
trajetória de pesquisas e aventuras permeadas por um imaginário povoado por lendas e
mitologias.

Frederico Simões Barbosa: ciência e compromisso social
Direção: Silvia Santos
Realização: VideoSaúde
Duração: 50 minutos
Ano: 2016
O professor e pesquisador Frederico Simões Barbosa foi, antes de tudo, um formador de
pessoas. Ajudou a moldar diferentes gerações de profissionais, de todo país, impregnando em
cada um a emergência dos temas de saúde coletiva. Pioneiro do desenvolvimento da
epidemiologia do país, atuou como um dos precursores da estratégia de agentes de saúde da
família. A trajetória deste singular homem público é contada por meio de rico acervo histórico
e por depoimentos de alunos, colegas e familiares. E pelo próprio Frederico, compondo um
instigante painel de fundo sobre a memória da saúde.

Teatro GUARARAPES
Dia 05 de Setembro – 3º feira
12h20 – 13h50
José Rodrigues Coura – O Tropicalista do Sertão – Fragmentos de uma vida
Direção: Genilton José Vieira
Realização: Serviço de Produção e Tratamento de Imagem-IOC/Fiocruz
Duração: 31 minutos

Ano: 2015
O documentário “José Rodrigues Coura – O Tropicalista do Sertão – Fragmento de uma vida”
Retrata a vida de uma profissional dedicada ao ensino acadêmico de medicina e a saúde a
população brasileira. Retrata também a sua trajetória de vida na pequena cidade de Taperoá
no Sertão do Cariri no Estado da Paraíba, a sua vinda para o Rio de Janeiro em cima de
caminha e trem da Centra do Brasil e sua trajetória profissional. Dr. José Rodrigues Couro e
uma daquelas pessoas singulares que encontramos poucos na vida, um profissional dedicado,
obstinado, um contador de causos e um homem especial.

Rey, Ciência em Defesa da Vida.
Direção: Marina Saraiva e Wagner de Oliveira
Realização: Serviço de Jornalismo e Comunicação (IOC/Fiocruz) e VideoSaúde/Fiocruz
Duração: 47 minutos
Ano: 2018
Ele foi para a Amazônia como médico. Levou jovens para conhecer a realidade do país. Foi
proibido de ensinar e pesquisar pelo regime militar. Combateu as doenças da pobreza em
diversos países. Orientou e formou dezenas de alunos. Escreveu livros.

“Rey, Ciência em defesa da vida” é um documentário sobre o legado de um brasileiro.

