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Doença de Chagas e migração na América Latina serão 
temas dos debates que Conexões MSF traz a Belo Horizonte 

 
O evento é promovido pela organização humanitária internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF) 

no dia 9 de agosto, com participação de especialistas de MSF, UFMG e PUC  
  
A organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) realiza, nesta quinta-feira (09/08), em 
Belo Horizonte, dois debates com pesquisadores e especialistas nos temas doença de Chagas e 
migrações na América Latina. Serão dois encontros que acontecerão no mesmo dia em locais 
distintos, na Universidade Federal de Minas Gerais e na PUC, em horários diferentes. À noite, MSF 
convida o público para a exibição gratuita do documentário “Affliction”, sobre o trabalho de ajuda 
humanitária durante a epidemia do Ebola nos três países mais afetados: Serra Leoa, Guiné e Libéria, 
no continente africano. 

No primeiro encontro, às 10h, profissionais de MSF e da Faculdade de Medicina da UFMG irão 
discutir, em uma conversa aberta ao público, o painel “Desafios na atenção em saúde para a doença 
de Chagas”. Eles vão abordar a ampliação do acesso ao diagnóstico e tratamento da enfermidade. 
De acordo com dados do Ministério da Saúde, há no Brasil entre 1,9 milhão e 4,6 milhões de pessoas 
afetadas pela doença, que é transmitida pelo besouro barbeiro. A falta de diagnóstico e acesso ao 
tratamento fazem com que cerca de 6 mil morram anualmente em nosso país devido a complicações 
da doença de Chagas. A incidência é maior em áreas rurais, e a transmissão também pode ocorrer 
de mãe para filho durante a gravidez. 

Já às 17h, pesquisadores de diversas áreas se reúnem no auditório do Prédio 1 da PUC Minas para 
tratar do tema “Os Limites da Escolha: A Emergência dos Fluxos Migratórios Mistos no Contexto 
Latino-Americano”. Serão discutidos o panorama atual da mobilidade humana na América Latina e 
as dificuldades crescentes em discernir as migrações forçadas daquelas tradicionalmente chamadas 
“voluntárias”. Os participantes irão debater os desafios desses movimentos e de que forma os países 
vêm adaptando mecanismos de proteção para as novas categorias de pessoas deslocadas. 
 
À noite, Conexões MSF convida para uma sessão, às 19h30 no Teatro do Pátio Savassi, do 
documentário “Affliction”, de Peter Casaer. Filmado em meio à maior epidemia de Ebola na África 
Ocidental,  o filme explora diferentes aspectos do surto do vírus nos três países mais afetados: Serra 
Leoa, Guiné e Libéria. Chefes de aldeia, pacientes, sobreviventes e trabalhadores humanitários 
falam sobre o medo, a rejeição, o estigma, o impacto da quarentena, a mortalidade, as falhas da 
resposta internacional e a falta de tratamento médico adequado para uma das doenças mais letais 
da atualidade. O trabalho também aborda as adversidades enfrentadas pelos profissionais em 
campo. 
 
Após a sessão, profissionais de MSF responderão a perguntas do público sobre o trabalho de ajuda 
humanitária desenvolvido no local durante a epidemia. 
 
Os dois encontros fazem parte do calendário de atividades de Conexões MSF, evento que acontece 
de 08/08 a 11/08 para levar a cidades brasileiras informações sobre a organização internacional 
Médicos Sem Fronteiras e atividades culturais gratuitas que abordam o trabalho de ajuda 
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humanitária. Nesta edição, Conexões MSF trará para a capital mineira exposições, filmes, conversas 
e um grafite entre as intervenções artísticas. O evento é organizado em colaboração com 
instituições, empresas e artistas locais. A programação completa está disponível em 
conexoes.msf.org.br. 
 
Serviço 
Debate “Desafios na atenção em saúde para a doença de Chagas” 
Quando: 09/08 - Quinta-feira 
Horário: 10h 
Local: Faculdade de Medicina UFMG (Sala 340) –  Av. Prof. Alfredo Balena, 190 – Santa Efigênia, Belo 
Horizonte 
 
Debate “Os Limites da Escolha: A Emergência dos Fluxos Migratórios Mistos no Contexto Latino-
Americano” 
Quando: 09/08 - Quinta-feira 
Horário: 17h 
Local: PUC Minas – Praça da Liberdade: Av. Brasil, 2023 – Prédio 1 – Funcionários 
 
Exibição do documentário “Affliction” 
Quando: 09/08 - Quinta-feira 
Horário: 19h30 
Local: Shopping Pátio Savassi – Teatro – Av. do Contorno, 6061 – São Pedro, Belo Horizonte – MG 
 
 
Quem somos - Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária internacional que leva cuidados de 

saúde a pessoas afetadas por conflitos armados, desastres naturais, epidemias, desnutrição ou sem nenhum 

acesso à assistência médica. Oferece ajuda exclusivamente com base na necessidade das populações 

atendidas, sem discriminação de raça, religião ou convicção política e de forma independente de poderes 

políticos e econômicos. Também é missão da MSF chamar a atenção para as dificuldades enfrentadas pelas 

pessoas atendidas em seus projetos. 

 
Médicos Sem Fronteiras 
Assessoria de Comunicação 
Pilar Magnavita 
Assessora de Comunicação  
pilar.magnavita@rio.msf.org 
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+ 55 21 98595-8044 
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