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Exposições virtuais 
na área da saúde

Memória, histórias e debates envolvendo 
diversos temas da Saúde pautam as 
exposições do Centro Cultural do Ministério 
da Saúde, que também possuem versões 
digitais no site da entidade

Sediado no prédio do Posto de Vacinação da Vigilância 

Sanitária, na Praça XV, centro histórico da cidade do Rio 

de janeiro, o Centro Cultural do Ministério da Saúde bus-

ca contribuir para a revitalização do centro da antiga capi-

tal do País e também para promover a equidade no direito 

à informação e ao conhecimento na área da Saúde. 

Para prestar os seus serviços, além de cursos, eventos 

culturais, técnicos, científicos e exibições de vídeos, 

promove exposições virtuais disponíveis no endereço 

http:/www.ccs.saude.gov.br

 
Psiquiatria
A mostra Memória da Loucura marcou abertura oficial do 
Centro Cultural do Ministério da Saúde ao público. Ela tra-
ta da psiquiatria no Brasil e tem como objetivo reescrever a 

História sobre o tema para tornar realidade a Lei Antimani-
comial n.º 10.216/2001, que dispõe sobre a humanização da 
assistência, a gradativa desativação dos manicômios e a im-
plementação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 
integrantes da Política de Saúde Mental do Ministério da 
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Saúde, juntamente com os Serviços Residenciais Terapêuticos.
Esta mostra já foi apresentada nas cidades do Rio de Ja-
neiro, Nova Friburgo e São Pedro da Aldeia (RJ), Santo 
André (SP), Betim e Ouro Preto (MG), Fortaleza (CE), 
Feira de Santana e Salvador (BA), Recife (PE), Campina 
Grande (PB), Maceió (AL), Porto Alegre (RS) e Belém (PA).

Vacinação obrigatória
Em 1904, uma campanha de vacinação obrigatória contra 
a varíola proposta pelo sanitarista Oswaldo Cruz fez com 
que a população do Rio de Janeiro se levantasse contra a 
arbitrariedade. A Revolta da Vacina chama a atenção de 
historiadores pela forma como o conhecimento científico 
na área da Saúde foi usado como fundamentação de ações 
governamentais no campo social, pautando as relações 
Estado-cidadão.
A Casa de Oswaldo Cruz, o Museu da Vida e o Institu-
to de Tecnologia em Imunobiológicos/Bio-Manguinhos, 
unidades integrantes do complexo da Fundação Oswaldo 
Cruz, prepararam a exposição itinerante Revolta da Va-
cina: cidadania, ciência e saúde, para apresentar diversas 
análises sobre as linhas de força que “constituem o objeto 
multifacetado da vacinação, procurando revelar uma rea-
lidade infinitamente mais complexa do que as dicotomias 
simplistas que opõem vacinistas e antivacinistas”.

Violência, saúde e juventude
A mostra Sociedade Viva – Violência e Saúde aborda os 
altos índices de mortes entre jovens no Brasil por conta 
da violência, além de apresentar iniciativas de combate à 
situação oriundas de entidades governamentais e da so-
ciedade civil. A proposta é contribuir na “organização das 
comunidades, das redes sociais e da ação pública para a 

efetivação de políticas voltadas à promoção da saúde, à 
humanização das cidades e do trabalho, à prevenção da 
violência, ao desenvolvimento de uma cultura de paz e 
em defesa da vida”.
É formada pelos módulos “Do sertão à favela – da ex-
clusão à inclusão”, que mostra a trajetória da Comuni-
dade Quatro Varas, em Pirambu, na cidade de Fortaleza, 
CE; Escola de Arte Tio Lino, com o projeto “Troque sua 
Arma por um Pincel”, reproduzindo as comunidades das 
encostas dos morros da cidade do Rio de Janeiro; além da 
exibição de filmes, distribuição de materiais educativos e 
captação e sistematização de informações de interesse da 
população.

Além destas estão disponíveis no link das mostras vir-
tuais (http://www.ccms.saude.gov.br/atividades/mostras-
virtuais.html) as exposições A Saúde Bate à Porta; Cinco 
Artistas de Engenho de Dentro, Cinquentenário do Museu 
de Imagens do Inconsciente, I Festival Internacional de 
Humor em DST e AIDS, Imagens da Peste Branca: Me-
mória da Tuberculose e Dengue, Mostra Cultural Vigilân-
cia Sanitária e Cidadania, Nise da Silveira – Vida e Obra, 
O Museu Vivo de Engenho de Dentro, Paleopatologia – O 
Estudo da Doença no Passado, Portinari – Arte e Ciência, 
Programa De Volta para Casa, Trópicos do Abandono e 
Sua Rua, Minha Vida.

Já a página http://www.ccms.saude.gov.br/atividades/
exibicaodefilmes.html contém a programação de mostras 
de filmes temáticos do acervo do Ministério da Saúde, 
Canal Saúde (Fiocruz), TV Pinel (Instituto Philippe 
Pinel) Canal Futura e de outras entidades afins.




