
O livro da Medicina

1. Nas últimas aulas de Ciências, discutimos sobre a organização das 

sociedades e como isso afeta diretamente a saúde dos indivíduos. 

Leia, a seguir, versos do poeta Ferreira Gullar e responda o que se 

pede.

Morrem quatro por minuto

nesta América Latina

Não conto os que morrem velhos

só os que a fome extermina.

Não conto os mortos de faca

nem os mortos de polícia

conto os que morrem de febre

e os que morrem de tísica¹.

Conto os que morrem de bouba²

de tifo³, de verminose...

¹- termo inicialmente atribuído à doença tuberculose.

² infecção tropical da pele, ossos e articulações causadas pela bactéria.

³ doença bacteriana.



2.  Baseado em nossa leitura coletiva de “O livro da Medicina”, relacione 

seus conhecimentos com os versos acima e responda:

a.  O que o autor do poema quer dizer com: “Não conto os que morrem 

velhos só os que a fome extermina.”

b. O que você entende por saúde pública?

c.  O que você entende por saúde privada?

     3. Leia, a seguir, o trecho de uma matéria retirada do portal “Brasil Escola”.

Pandemias na atualidade

As pandemias atualmente podem ocorrer com mais facilidade do que no

passado. Isso porque é cada vez mais fácil o deslocamento das pessoas de um

local para outro e, consequentemente, haver disseminação de uma doença de

uma região para outra.

Muitas vezes, o doente não apresentou sintomas de uma determinada

doença  e  relaciona-se  com  outras  pessoas  não  se  preocupando  com  a

transmissão. A falta de cuidado causa a transmissão da doença e a infecção de

um grande número de pessoas. Nesses casos em que não há sintomas, é fácil

ir de uma região para outra sem levantar suspeitas das autoridades de saúde.

Quando uma doença espalha-se por várias regiões, fica difícil prever o

desfecho da história. Uma doença grave, por exemplo, ao atingir uma região

pobre, pode causar uma grande devastação em virtude da falta de recursos

para conter o avanço da enfermidade.



Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/doencas/pandemia.htm

a. Baseado no trecho acima e em nossas conversas, explique a 

seguinte afirmação: “Uma doença grave, por exemplo, ao atingir uma

região pobre, pode causar uma grande devastação em virtude da 

falta de recursos para conter o avanço da enfermidade.”

https://brasilescola.uol.com.br/doencas/pandemia.htm

