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RESUMO –  As doenças neurológicas possuem um difícil entendimento pelo público leigo, o que 
dificulta o processo de aceitação e enfrentamento de pacientes e familiares portadores dessas 
desordens. Nesse sentido, o projeto “Neurociências e Cinema” desenvolvido pelos integrantes da 
Liga Acadêmica de Neurociências da Universidade Estadual de Ponta Grossa tem por objetivo levar o 
conhecimento das entidades da patologia neurológica à sociedade por meio da discussão de obras 
do cinema mundial que abordam, em seu roteiro, doenças do sistema nervoso. Os membros da liga 
selecionaram doze filmes mais premiados, nacional e internacionalmente, que traziam como foco 
principal de seu enredo o paciente e condição patológica, contemplando doenças comuns na 
neurologia. A partir da discussão sobre a abordagem no filme e revisão bibliográfica a cerca da 
fisiopatologia da doença em questão os acadêmicos elaboraram um livro, voltado à comunidade, em 
que são discutidas as relações do enredo e sua respectiva patologia neurológica, buscando promover 
o entendimento a respeito de aspectos fisiopatológicos e de sinais e sintomas das principais 
entidades que afetam os pacientes na neurologia. Além de se mostrar como uma ferramenta didática 
no ensino dos acadêmicos, promovendo espaços para discussões e reflexões a cerca do manejo de 
pacientes com problemas neurológicos na prática médica, a elaboração do livro “Neurociências e 
Cinema” se mostrou como uma ferramenta de incentivo à cultura e promoção de saúde, agregando o 
cinema, uma arte de grande alcance coletivo, e as neurociências, uma das áreas de ensino na 
medicina.  
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Introdução 
 
As Neurociências compõem uma das bases disciplinares da graduação em Medicina 

correspondendo, certamente, a uma das mais complexas áreas do conhecimento em saúde, que 
demanda não apenas de dedicação e entusiasmo por parte do graduando, mas principalmente de 
raciocínio lógico sequencial, no intuito de efetivamente obter a construção do saber. Da mesma 
forma, para o público leigo, na maioria das vezes, a compreensão dos processos patológicos 
neurológicos que acometem os seres humanos encontra-se seguramente longe de alcance, sendo as 
doenças que afetam o Sistema Nervoso consideradas as mais obscuras e preocupantes. 

 O não conhecimento da doença é um dos grandes responsáveis por criar uma atmosfera 
de preconceito e segregação que circunda o paciente neurológico, contribuindo com a redução da 
sua qualidade de vida e, até mesmo, muitas vezes influenciando sobre o tratamento e prognóstico da 
condição patológica. Pensando nisso, é interessante levantar possibilidades que favoreçam a 
compreensão das Neurociências não apenas no âmbito acadêmico, mas também na sociedade de 
modo geral. Sendo assim, a comunicação em saúde, quando realizada de forma sólida e 
esclarecedora é essencial

1,2
. 

O cinema, sem dúvida alguma corresponde a um dos meios de comunicação que 
apresentam maior alcance sobre a coletividade. Por meio da observação da interpretação dos atores 
e atrizes e, tendo em vista a dinâmica das personagens, o cotidiano em que vivem e suas principais 
características, o espectador é envolvido por um conjunto de informações onde predominam as 
associações com o cotidiano e, por que não, com a vivência clínico-patológica de cada indivíduo. 
Seja na referência interpessoal íntima, quando um ou mais participantes do núcleo familiar 
apresentam alguma enfermidade semelhante à que foi observada no filme, ou mesmo quando há 
menção a indivíduos que não fazem parte do círculo familiar ou íntimo, como colegas de trabalho, 
faculdade, reuniões sociais, etc., o apreciador da sétima arte é capaz de compreender melhor 
diversas questões, mesmo as mais complexas, quando ilustradas de maneira criativa e emocionante. 
A utilização da teledramaturgia como fonte de saber e auxiliador no processo de compreensão das 
condições patológicas corresponde a uma prática recente, mas que tem apresentado bons 
resultados

3
. Da mesma forma, a obtenção de meios que promovem maior proximidade entre o 

profissional e seu cliente, favorecem ainda mais a relação médico-paciente, sendo o cinema uma 
forma criativa de obter maior colaboração e dedicação por parte do doente no que se refere ao 
seguimento do plano terapêutico e das medidas preventivas e educacionais ministradas

4
.      

 
 
Objetivos 

 
Descrever o projeto “Neurociências e Cinema”, em desenvolvimento como uma das 

atividades da Liga de Neurociências da Universidade Estadual de Ponta Grossa 
A Liga tem por objetivo principal levar educação em saúde à comunidade acadêmica e 

docente, membros da Universidade Estadual de Ponta grossa, bem como a sociedade de modo 
geral, no que concerne à compreensão das principais entidades da patologia neurológica. Como 
objetivos secundários estão a elaboração e publicação de um livro que associa muitos dos mais 
consagrados filmes com várias doenças neurológicas, abordando o assunto de forma clara e criativa. 
Assim também, favorecer o relacionamento interpessoal entre os acadêmicos, bem como a 
compreensão dos temas abordados nas discussões realizadas semanalmente nas reuniões da Liga 
de Neurociências.  

 
 

Metodologia 
 
Primeiramente, foram relacionados diversos filmes que abordam doenças neurológicas 

comuns, ou que apresentem quadros intrigantes e peculiares, associados a sinais e sintomas que 
possam ser relacionados à outras síndromes neurológicas. Para a seleção, foi dada prioridade aos 
filmes mais premiados, nacional e internacionalmente, que traziam como foco principal de seu enredo 
o paciente e condição patológica de escolha. O mesmo tema não foi abordado mais do que uma vez. 

Com a relação concluída, os filmes e temas foram então discutidos entre membros 
componentes da Liga de Neurociências da Universidade Estadual de Ponta Grossa, sendo então 
selecionados aqueles de maior relevância clínico-educacional. Foram relacionados 12 filmes, 
divididos entre os acadêmicos, sendo que para cada acadêmico um filme foi selecionado. Os 
acadêmicos trabalharam de dois em dois, onde ambos os integrantes seriam responsáveis por 
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assistir os filmes referentes à dupla, construindo um texto dissertativo acerca de cada um dos filmes 
observados. 

Para cada texto, que futuramente será adaptado como um capítulo do livro “Neurociências e 
Cinema”, foi padronizado que confeccionasse uma breve introdução, seguida de uma sinopse acerca 
do filme em questão, bem como de uma parte onde seriam levantadas as principais características 
do(s) paciente(s) que protagonizou(aram) a enfermidade tema. Por fim, uma discussão acerca da 
doença, suas principais manifestações clínicas, aspectos terapêuticos e semiológicos deveria ser 
construída, dando também enfoque crítico à interpretação cinematográfica da condição patológica. 
Os relatórios foram então distribuídos entre os acadêmicos que, após também visualizarem a obra 
chave de cada um, realizaram uma discussão acerca dos temas. 

 
Quadro 1 – Relação dos Filmes e Doenças Neurológicas 

Ano/Lançamento Filmes (título em português) Doenças Neurológicas 

1998 Hilary e Jackie Esclerose Múltipla 

2007 O Escafandro e a Borboleta Acidente Vascular Encefálico 

2004 Mar Adentro Traumatismo Raqui-medular 

1990 Tempo de Despertar Parkinsonismos 

2000 Memento Fisiopatologia da Memória 

2006 Away From Her Doença de Alzheimer 

2007 Como Estrelas na Terra Dislexias 

1988 Rain Man Autismos 

2011 A Dama de Ferro Diagnóstico Diferencial das Demências 

2001 Do Inferno Lobectomia Frontal 

1992 Óleo de Lorenzo Erros Inatos do Metabolismo 

2005 Exorcismo de Emily Rose Epilepsias 

Fonte: Pesquisa de Campo. 

Resultados 
 
A elaboração de uma síntese a partir da discussão de cada filme, levando em conta seus 

aspectos culturais e clínicos, resultou na formação do Livro “Neurociências e Cinema”. A partir das 
discussões os acadêmicos puderam aprofundar seu conhecimento frente à doença neurológica em 
questão, buscando aspectos fisiopatológicos, sintomatológicos e de tratamento. Além disso, tiveram 
contato com grandes obras do cinema mundial, podendo analisar e aprofundar seus conhecimentos 
neurocientíficos frente à atuação dos atores, buscando aspectos de interpretações que levassem ao 
diagnóstico em questão, bem como a maneira como a patologia foi abordada e seu desfecho na vida 
do personagem. Uma ferramenta que colocou os acadêmicos diante de uma abordagem prática de 
conhecimento das doenças neurológicas. 

Espera-se que a publicação de um livro voltado à comunidade acadêmica e leiga, além de 
ser um incentivo à cultura, sirva como uma ferramenta de promoção de saúde, gerando a difusão dos 
conhecimentos das neurociências e promovendo um melhor entendimento do público diante das 
doenças neurológicas, o que permite a discussão, aceitação e enfrentamento da sociedade frente às 
dificuldades que os pacientes portadores dessas desordens sofrem em seu dia-dia.   

 
Conclusões 

Contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno 
exercício dos direitos culturais é uma das finalidades da lei de incentivo à cultura (Lei nº 8.313 de 23 
de dezembro de 1991)

5
. Nesse sentido, conclui-se que o projeto “Neurociências e cinema” além de 

servir como ferramenta didática para aprendizado dos acadêmicos, sendo fomentador de reflexões e 
discussões a cerca de uma das principais bases disciplinares da graduação em Medicina, é um 
instrumento de difusão de cultura para a população, incentivando o interesse ao cinema e 
esclarecendo questões relevantes frente às principais doenças da área da neurologia. 

.  
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