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Uma visão 
ampla sobre 

saúde

VOLTAR AO SUMÁRIO
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Falar de saúde é falar de vida, em toda a sua complexidade. “Tudo é uma questão de manter a mente 
quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo”, sugere Walter Franco, na música Serra do luar.

Saúde não tem igual significado para todas as pessoas e em todas as épocas. O mesmo acon-
tece com a doença. Houve um tempo em que ela era considerada um sinal de Deus frente aos 
pecados humanos.

O conceito de saúde e de doença depende tanto das conjunturas sociais e culturais, quanto dos 
valores individuais, como nos conta Moacyr Scliar no artigo História do conceito de saúde, que você 
encontra neste Caderno.

A sabedoria popular, os saberes ancestrais, os chás que nossas avós preparavam, assim como des-
cansar e tirar férias, respirar e meditar importam tanto para nossa qualidade de vida e para manter 
nossa saúde, quanto o acesso a médicos, remédios e sistema de saúde.

Consta em nossa Constituição: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação”. Este é 
o princípio que norteia o Sistema Único de Saúde (SUS). Um sistema que deve atender a todos, sem 
distinção. Na prática o mesmo não ocorre, e por isso é tão importante discutir, apresentar propostas, 
criticar, dialogar, conversar. Esse é o objetivo da Maleta Futura - Saúde: dialogar.

Construída a várias mãos, a Maleta pretende ser uma amostra do que está circulando na sociedade, 
de Norte a Sul do país, nas rodas de conversa, nas rodas de capoeria, nas cirandas da vida.  

Entendendo a saúde como uma condição intrínseca ao ser humano que deve ser perseguida sem-
pre, percebemos a importância capital da comunicação no fortalecimento da cidadania: só se 
alcançam resultados se a mensagem for inclusiva e se os indivíduos se apoderarem dela. Eles 
precisam saber que têm direitos para deles se apropriarem. Este é um dos aspectos da discussão 
travada no Fórum de Saúde, promovido pelo Futura, em setembro de 2008, e que se refletiu con-
ceitualmente neste material. 

A mesma abordagem pode ser vista na série televisiva Estação Saúde, presente com 8 episódios 
na coletânea de programas da Maleta, e nos artigos de Carlos Silva, consultor da série, sobre pla-
nejamento familiar, diabetes, dengue, tuberculose e hipertensão arterial.
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O que é a Maleta Futura 

Uma das estratégias utilizadas pelo Futura para se aproximar das 
instituições e trazer ao Canal suas causas e desafios é o projeto 
Maleta Futura, uma seleção de parte de nossa programação 
televisiva, num dado espaço de tempo de produção, ordenada 
por tema, com o objetivo de facilitar o trabalho nas organizações 
que compõem nossa rede de articulação pelo Brasil.
 
O projeto tem como princípio a utilização de diferentes suportes de conteúdo, além dos programas 
de televisão. Os usuários têm à disposição material complementar impresso, produtos lúdicos e 
educativos e o site do canal, bem como ações locais articuladas pela equipe regional de mobilização 
comunitária com o objetivo de juntar pessoas e grupos em torno de causas comuns. Assim, o usuário 
contribuiria para: 

1. o fortalecimento dos conteúdos veiculados pelo Futura; 
2. o compartilhamento de rede de contatos e projetos intercomunitários; e 
3. o incremento de indicadores sociais que nos auxiliem a revelar o alcance, potencialidade e 
desafios de nossas ações educativas e programação de TV.

Como produto final, a Maleta propõe, ainda, a alimentação de um banco de dados capaz de estru-
turar o mapeamento de redes formadas nos diferentes estados em que a Mobilização Comunitária 
desenvolve atividades continuadas, evidenciando o uso dado ao conteúdo especial apresentado. 
Visite o site: http://www.futura.org.br/maleta/flash.

O conjunto de conteúdos do projeto Maleta Futura reflete sua relação com os públicos com os 
quais se relaciona. Ao incorporar materiais produzidos regionalmente, a Maleta Futura identifica e 
reconhece diferentes saberes, busca a diversidade e trata a diferença com respeito e como riqueza, 
valorizando as expressões culturais que formam o Brasil. 

Você pode conhecer mais sobre 

o projeto Maleta Futura no site 

www.futura.org.br. A primeira 

edição foi a Maleta Toda Beleza; 

seguida da Meio Ambiente. Em 

2008, lançamos a Maleta Demo-

cracia.
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Saúde não é o oposto de doença

Vários especialistas, com diferentes visões sobre o que seria saúde, além de profissionais de te-
levisão e mobilizadores do Futura, participaram do fórum promovido pelo Canal para debater sua 
programação televisiva e as ações de mobilização comunitária, no âmbito da temática saúde (veja a 
síntese do evento no Conexão Futura www.conexaofutura.org.br).  

Se não há consenso, há um entendimento sobre o conceito “saúde”. Podemos pensar saúde, “em-
prestado” da psicologia, “como um estado psíquico caracterizado pela vontade de se manter ativo no 
mundo, transformando-o na direção da satisfação das próprias necessidades e das necessidades do 
coletivo”, como diz Ana Bock, psicóloga e professora da PUC - SP. Em que medida podemos transfor-
mar nosso cotidiano, em busca de maior satisfação? O quanto conseguimos aproveitar das riquezas 
criadas no mundo, para cuja produção contribuimos? A saúde diz sobre o sujeito e sua relação com 
o mundo, o quanto ele se coloca nele e o quanto absorve de suas transformações. Que reações 
cada um de nós tem diante das dificuldades da vida? Para a psicologia, a doença seria sinônimo de 
despontecialização, uma paralisação ou alienação do ser diante do seu próprio sofrimento. Promover 
uma visão coletiva que favoreça uma melhor compreensão do que existe no mundo, analisar, em 
conjunto, situações de vida que ocasionam sofrimento e doença e ampliar as possibilidades de ação 
inovadora diante delas são formas de contribuir para atitudes saudáveis. Com o objetivo de contribuir 
para esse pensar sobre saúde, apresentamos a Maleta Futura - Saúde. 

A Maleta é um projeto conjunto e em constante atualização. Diferentes grupos e organizações 
sociais doam materiais para serem acrecentados ao kit, tornando-se parceiros de conteúdo; outros 
tantos, ao receberem a Maleta e incorporarem seus produtos em suas atividades educativas e cul-
turais, tornam-se igualmente parceiros do Futura e da rede que contribuiu para sua elaboração. 
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• 46 programas do Futura, cujas sinopses são apresentadas a seguir, a partir da página 20.

• Na Caixa de Inventar está o jogo VITAL, especialmente desenvolvido pela equipe do 
Futura para a Maleta Futura - Saúde.

• Exemplares do livro Onde não há médico, de David Werner, editado pela Paulus, e o 
Comunicação e saúde, da série Temas em Saúde, escrito por Inseita Araújo e Janine 
Miranda Cardoso, editado pela Fiocruz. O primeiro é um manual voltado para o homem do 
campo, o agente de saúde, professores, mães e parteiras, um livro útil, com muitas informa-
ções e ilustrações para ajudar o leitor a identificar problemas e buscar soluções. O segundo 
é sobre o tema Comunicação e Saúde, escrito por profissionais do Instituto de Comunicação 
e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (ICICT). É uma 
excelente ferramenta para pensar o papel da comunicação na sua articulação com a saúde.

Nesta edição da Maleta Futura 
você encontra também:
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Saúde, cuidado 
e mobilização

Adriano De Lavor

Adriano De Lavor, 38, é jornalista e professor da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Mestre em 
Comunicação e Cultura (ECO/UFRJ) e especialista em Comunicação e Saúde (ENSP/Fiocruz), 
tem 18 anos de experiência em redações de jornal e de TV e assessoria de imprensa. 

VOLTAR AO SUMÁRIO
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Você já parou para pensar sobre o significado de saúde? Um bom caminho para formular um conceito 
é perceber que não há como dissociar saúde de qualidade de vida. Quem cuida da vida sofre menos 
com as doenças. Por isso mesmo, ter saúde é ver garantido o direito de nascer, crescer e envelhecer 
com dignidade, respeitando a construção da individualidade, e observando seus contextos. Cada 
pessoa deve ser respeitada com suas características (gênero, orientação sexual, opção religiosa, cor 
da pele, etc.) e ter garantido o direito à cultura que construiu em sua história. 

Também não há como pensar em saúde sem situá-la no espaço onde se vive. Condições dignas de 
moradia, acesso aos serviços de saneamento básico e a um ambiente seguro - seja das ameaças da 
poluição ou da carência de segurança pública - são condições essenciais para a manutenção de uma 
vida saudável. É no ambiente que o indivíduo conhece, constrói e preserva sua cultura e desenvolve 
suas potencialidades. Como imaginar um ser saudável sem estas garantias?

Os princípios do Sistema Único de Saúde traduzem essas preocupações. Em primeiro 
lugar, preveem a universalidade da atenção, pois ga-
rantem acesso a todos os brasileiros, independente 
de sua condição ou classe social - a garantia segue 
o que diz a Constituição Federal, promulgada em 
1988; a equidade sinaliza para o cuidado que devemos 
ter com as diferenças - numa sociedade de desiguais, 
vislumbra o direito ao atendimento diferenciado - e a 
integralidade orienta as ações em conjunto, visando a 
respeitar a totalidade do indivíduo, ou seja, percebê-
lo como um ser integral, que faz parte de um contexto. 
Não há como encarar o homem ou a mulher sem levar em consideração sua história, seu 
cotidiano e seus sonhos. Também não há como tratá-los em partes, como se fossem divi-
didos em setores.

Diante de tudo isso, como definir saúde? De um lado, figuram as características individuais, físicas e 
psicológicas do indivíduo; de outro, as influências do ambiente histórico, cultural, social e econômi-
co. O que se suspeita hoje é que a saúde seja resultado de um processo contínuo, uma construção 
ininterrupta, que alguns teóricos apontam como a base da felicidade: “Saúde é o bem mínimo, que 
jamais bastou para a felicidade, nem mesmo para a alegria e, no entanto, o mais precioso, já que 
todos os outros o supõem”, adverte o filósofo francês André Comte-Sponville.

O SUS foi criado pela Constituição 
Federal de 1988, com a finalidade 
de alterar a situação de desigual-
dade na assistência à Saúde da 
população, tornando obrigatório o 
atendimento público a qualquer ci-
dadão, sendo proibidas cobranças 
em dinheiro, sob qualquer pretexto. 
O SUS é destinado a todos os ci-
dadãos e financiado com recursos 
arrecadados através de impostos 
e contribuições sociais pagos pela 
população e que compõem os re-
cursos do governo federal, estadual 
e municipal. http://portal.saude.
gov.br/portal /arquivos/pdf/
sus_3edicao_completo.pdf

Batizada como Constituição Ci-
dadã pelo então Presidente da 
Assembleia Nacional Constituin-
te, Ulysses Guimarães, por conta 
de seus avanços na área social, a 
Constituição de 1988 é a sétima da 
história brasileira, desde a Inde-
pendência. http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/constituicao/
constitui%C3%A7ao.htm
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O que a comunicação tem com isso? Tudo! Não há como imaginar a construção da 
saúde sem levar em consideração o protagonismo do indivíduo. Até no projeto do SUS 
a participação social é prevista. Cada pessoa é corresponsável pela manutenção de sua 
saúde, seja pelo estilo que imprime à sua vida, seja na defesa dos seus direitos. Saúde 
é exercício de cidadania, portanto, exercício de comunicação. E comunicação, ensinava 
o pedagogo Paulo Freire, é a “coparticipação dos sujeitos no ato de pensar”. 

Muito mais do que ter acesso à informação, co-
municar é conectar-se, perceber o espaço onde se vive e 
reconhecer o tempo que se divide com o outro. É pelo ato 
comunicativo que se entende a dinâmica da vida ao redor e 
que se garante voz nas decisões coletivas, de modo que se 
possa transformar a realidade. Comunicar é transformar, 
interferir. É confirmar o que cantam os roqueiros da banda 
O Rappa, quando reivindicam “paz com voz”. Dizem eles: 
“paz sem voz não é paz; é medo”.

Num cenário comunicativo caracterizado pelo uso das 
novas tecnologias interativas - computadores, celula-
res, etc -, onde as noções de tempo e espaço são pro-
fundamente modificadas, participação e diálogo são 
palavras-chave. Para que o indivíduo possa interferir 
na realidade que o cerca, é necessário que seja capaz 
de se comunicar; é importante, portanto, que 
seja capaz de “contextualizar” sua atuação. O 
teórico da comunicação Muniz Sodré chama a 
atenção para o tempo de uma nova “relação 
comunicativa”, que vai além da capacidade 
de transmitir informações. 

Muito mais importante do que a mensagem que se “envia” ou se “recebe”, ele diz, é 
essencial reconhecer a relação entre as subjetividades, ou seja, perceber o que há em 
comum entre os interlocutores. Somente assim o ato comunicativo é capaz de despertar a 
emoção e, por consequência, transformar - a palavra “emoção” tem origem na expressão 
latina emovere, que significa “pôr em movimento”. As pesquisadoras Inesita Araújo e 

Minha alma (A paz que eu não quero)
Composição: Marcelo Yuka

A minha alma tá armada e apontada
Para cara do sossego!
(Sêgo! Sêgo! Sêgo! Sêgo!)
Pois paz sem voz, paz sem voz
Não é paz, é medo!
(Medo! Medo! Medo! Medo!)

As vezes eu falo com a vida,
As vezes é ela quem diz:
“Qual a paz que eu não quero conservar,
Prá tentar ser feliz?”

As grades do condomínio
São prá trazer proteção
Mas também trazem a dúvida
Se é você que tá nessa prisão

Me abrace e me dê um beijo,
Faça um filho comigo!
Mas não me deixe sentar na poltrona
No dia de domingo, domingo!

Procurando novas drogas de aluguel
Neste vídeo coagido...
É pela paz que eu não quero seguir admitido

É pela paz que eu não quero seguir
É pela paz que eu não quero seguir
É pela paz que eu não quero seguir admitido

Subjetividade diz respeito à realida-
de psíquica, emocional e cognitiva do 
ser humano, que pode manifestar-se 
tanto no âmbito individual quanto 
coletivo. O sujeito se constitui numa 
relação com o outro sujeito e é cons-
truído pela integração do sujeito 
psíquico, individual, e que tem, por-
tanto, desejos, sonhos e fantasias, e 
o sujeito social, concebido como o 
sujeito da história social que a pro-
duz e dela recebe as transformações 
necessárias.

“Eu gostaria de ser lembrado como 
alguém que amou o mundo, as pes-
soas, os bichos, as árvores, a terra, a 
água, a vida.” (Paulo Freire)

Paulo Reglus Neves Freire nasceu no 
Recife, em 19 de setembro de 1921,  
e faleceu em São Paulo, no dia 2 de 
maio de 1997. As etapas em que se 
divide a biografia de Paulo Freire são 
o Tempo de Recife, o Tempo de Exílio 
e o Tempo de São Paulo. Visite: 
http://www.paulofreire.org.br
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Janine Cardoso reforçam: a 
transferência de informação, 
pura e simples, é “prática 

sem escuta e sem diálogo”, o que a 
esvazia de um potencial transforma-
dor. 

É aí que se percebe a impor-
tância da comunicação na 
construção da saúde. Sem 
comunicação não há controle 
social , ou seja, não há como 
o cidadão interferir nas ações 
que se refletem em suas con-
dições de saúde. Isso significa 
dizer que é a comunicação que 
possibilita ao indivíduo uma 
“participação cidadã” na construção de políticas de saúde, realidade que se dá pelo “acesso 
a meios, canais e espaços de fala e à existência de canais e espaços de escuta”, como nos 
alertam Inesita e Janine.

Por esta razão, hoje a luta pelo direito à comunicação é inseparável da luta pelo direito à 
saúde. Como veículo de participação na vida política e de interferência na vida social, a 
comunicação orienta as condições de vida do indivíduo, de sua família, de sua cidade e 
de seu país, e reafirma a importância de se construir e respeitar uma ética emancipadora, 
pautada, sobretudo, na liberdade. Lutar pela saúde e pela comunicação é, pois, defender 
o direito à vida em sua plenitude por meio da mobilização social.

Se a saúde está associada à qualidade de vida, falar de saúde é refletir sobre o homem, sobre 
a vida que leva e sobre o mundo ao seu redor. Esta preocupação não é nova. Já no século 4 
antes de Cristo, o filósofo grego Hipócrates de Cós - conhecido como Pai da Medicina - 
relacionou a influência da cidade e do estilo de vida dos homens como determinantes na 
construção de seu estado de saúde. Mais adiante, no 
século 16, o médico suíço-alemão Paracelso confir-
mou a importância das leis da natureza e dos fenôme-

Segundo a definição de Bernardo 
Toro, mobilizar é convocar vontades 
para atuarem na busca de um propó-
sito comum, sob uma interpretação 
e um sentido compartilhados. Então, 
podemos dizer: mobilizar é colocar 
em movimento uma comunidade 
e um grupo em prol de um mesmo 
objetivo. 

Entende-se por “controle social” um 
conjunto heterogêneo de recursos 
materiais e simbólicos disponíveis 
numa sociedade para assegurar que 
os indivíduos se comportem de ma-
neira previsível e de acordo com as 
regras e preceitos vigentes. http://
www.mds.gov.br/bolsafamilia/
controle_social/o-que-e. Na área 
de saúde, a expressão se refere 
aos mecanismos de participação 
social na gestão do Sistema Único 
de Saúde, que são as Conferências 
Nacionais de Saúde, os conselhos 
municipais e estaduais e o Conselho 
Nacional de Saúde (CNS). Saiba me-
lhor como eles funcionam em http://
conselho.saude.gov.br/ 

Você poderá ler mais sobre isso no 
livro Comunicação e saúde, que 
faz parte desta Maleta Futura.

Hipócrates foi o principal formulador 
de um sistema de teorias médicas na 
Antiguidade. Era o responsável pela 
escola de Cós e lecionou medicina 
em Atenas. http://pt.wikipedia.
org/wiki/Hip%C3%B3crates

Pseudônimo de Phillipus Aureolus 
Theophrastus Bombastus Von Hohe-
nheim, que adotou o nome que signi-
fica: para além de, maior que Celso; 
melhor que Aulus Cornelius Celsus, 
o grande médico romano do século 
I, autor de De Medicine, a bíblia de 
todos os médicos da época.
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nos biológicos para a compreensão do organismo humano. 
No cenário da Revolução Industrial, no século 19, as opiniões 
se dividiam. De um lado, pesquisadores como o filósofo alemão 
Engels alertavam para as consequências da industrialização no 
processo de adoecimento das populações trabalhadoras; de ou-
tro, descobertas científicas sobre a origem das doenças davam 

força às ideias daqueles que equiparavam o corpo humano à máquina e, portanto, associavam a 
saúde ao seu perfeito funcionamento. Qualquer “defeito” apresentado pela engrenagem humana, 
acreditavam, poderia ser ajustado com a eliminação de agentes externos, como vírus e bactérias.

Como se vê, a saúde sempre esteve na pauta das discussões humanas, e reflete o modo como as 
pessoas encaram o momento em que estão vivendo. Foi assim que se criou uma nova 
concepção de saúde, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, na década de 1940 do 
século passado. A ideia surgiu a partir da publicação da Carta das Nações Unidas e da 
redação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, documentos que apontavam 
para princípios básicos que garantissem felicidade, relação harmoniosa e segurança de 
todos os povos.

Em consonância com esta proposta, nasceu, em 7 de 
abril de 1948, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), que definiu seu objeto como “o estado com-
pleto de bem-estar físico, mental e social, e não ape-
nas a ausência de doença”. Reconhecida como direito 

humano, a saúde voltava a ser enquadrada na interação entre o homem e o ambiente.

As mudanças ocorridas no mundo após a Segunda Guerra também se refletiram no Bra-
sil. Na década de 1950, o país já contava com um considerável parque industrial e uma sociedade 
civil mais diversificada e organizada. Mesmo assim, a política sofria influência direta de um pacto 
de cooperação proposto pela ONU, que visava o desenvolvimento econômico e social dos países 
da América Latina e da Europa em reconstrução.

O novo contexto, claro, refletiu-se na maneira como se pensava a saúde, agora pautada por um viés 
modernizador. Naquele momento, de afirmação do capitalismo no Ocidente e de fortes críticas ao 
comunismo que avançava pelo leste Europeu, a definição de saúde que se adotava por aqui se apro-
ximava mais do consumo das inovações tecnológicas na área médica - implementadas nos países 

Friedrich Engels é um dos princi-
pais autores de filosofia e de política, 
formulador, junto de Karl Marx, das 
teorias do materialismo histórico.

Agência especializada em saúde, 
fundada em 1948, e subordinada à 
Organização das Nações Unidas. 
http://www.opas.org.br/

“Artigo I. Todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em dignida-
de e direitos. São dotados de razão 
e consciência e devem agir em re-
lação uns aos outros com espírito 
de fraternidade”. Assim nos ensi-
na a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, assinada em 
1948, onde são enumerados os di-
reitos que todos os seres humanos 
possuem. http://www.mj.gov.br/
sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_
inter_universal.htm

http://www.onu-brasil.org.br/
documentos_carta.php
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desenvolvidos - e se afastava da vinculação com as condições de vida da população. Foi um 
período em que a saúde se associou ao conceito de medicalização. Uma proposta que se 
adaptaria bem à realidade de ditadura que o Brasil enfrentou nas décadas seguintes.

No início dos anos 1970, o processo de reconquista da democracia no país ecoou também 
na área da saúde, com o movimento da Reforma Sanitária. A luta se estruturou nas uni-
versidades, no movimento sindical e em experiências regionais de organização de serviços, 
e consolidou-se na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Pela primeira vez, mais 
de cinco mil representantes de todos os segmentos da sociedade civil discutiram um novo 
modelo de saúde para o Brasil.

As reivindicações se legitimaram com a promulgação da Constituição de 1988, que no artigo 6º reco-
nheceu a saúde como direito de todos e dever do Estado - através de emenda popular - e possibilitou 
a estruturação de um Sistema Único de Saúde nacional que organiza as ações governamentais para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde da população, sob os princípios básicos de universa-
lidade, equidade e integralidade.

Nome dado ao conjunto de ideias 
que se tinha em relação às mu-
danças e transformações necessá-
rias na área da saúde, buscando a 
melhoria das condições de vida da 
população. Leia mais em: http://
bvsarouca.icict.fiocruz.br/sani-
tarista05.html

Leia o relatório final em: http://con-
selho.saude.gov.br/biblioteca/
Relatorios/relatorio_8.pdf
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• COMUNICAÇÃO E SAÚDE - Coleção Temas em Saúde, de Inesita Araújo e Janine 
Miranda Cardoso - Ed. Fiocruz.

• AS ESTRATÉGIAS SENSÍVEIS - AFETO, MÍDIA E POLÍTICA, de Muniz Sodré - Ed. Vozes.

• A VIDA HUMANA, de André Comte-Sponville - Ed. Martins Fontes.

• REVISTA ECO - PÓS-COMUNICAÇÃO E SAÚDE, vários autores. Volume 10 - nº 1 - jan/jun 
2007 - www.epapers.com.br

• HUMANO PÓS-HUMANO - A TÉCNICA E A VIDA, de Dominique Lecourt - Edições 
Loyola.

• SAÚDE & COMUNICAÇÃO - VISIBILIDADES E SILÊNCIOS, de Áurea Rocha Pitta, 
(org.) - Ed. Hucitec/Abrasco.

• SAÚDE PÚBLICA - HISTÓRIAS, POLÍTICAS E REVOLTA, de Moacyr Scliar, Marco A. 
Pamplona, Miguel Angelo Thompson Rios e Maria Helena Soares de Souza - Ed. Scipione.

• GLOBALIZAÇÃO - AS CONSEQUÊNCIAS HUMANAS, de Zygmunt Bauman - Jorge 
Zahar Editor.

• A SAÚDE PERSECUTÓRIA - OS LIMITES DA RESPONSABILIDADE, de Luis David 
Castiel e Carlos Alvarez-Dardet Diaz - Ed. Fiocruz.

para saber mais
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DVD 1

GLOBO CIÊNCIA
Inovação em saúde
A cidade e a inclusão  
A cidade e os remédios 
A cidade e as vacinas 

Inovação em saúde - 27 min
O programa visita a Hi-Technologies, em Curitiba, e conversa com o engenheiro de computação 
Marcus Figueiredo sobre um sistema remoto de monitoramento de pacientes em tempo real. Em 
Recife, vai à TMED - Tecnologia Médica LTDA, para conhecer o funcionamento de uma plataforma 
de monitoramento de cuidados no leito. Em São Paulo, na Escola SENAI Roberto Simonsen o des-
taque é uma máquina de ensaio de prótese total de quadril. Em Fortaleza, o Globo Ciência vai à 
Universidade Federal do Ceará conhecer pesquisa sobre o uso de uma planta chamada melão-de-
são-caetano para proteção do fígado e do estômago contra lesões, gastrites e úlceras.  

A cidade e a inclusão - 27 min
O viajante descobre como a ciência pode ajudar o portador de necessidades especiais a se in-
tegrar à sociedade. No Rio, o programa visita o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Em 
Joinville, entrevista Ádria dos Santos, a atleta brasileira mais bem-sucedida nos jogos paraolím-
picos. Chegando a Itu, conhece o trabalho da Escola SENAI Ítalo-Bologna que produz aparelhos 
para portadores de deficiência.

A cidade e os remédios - 27 min
O homem moderno se torna cada vez mais dependente de soluções químicas para restabelecer 
o equilíbrio e a normalidade do organismo. O Globo Ciência pesquisa as novidades da far-
macologia e acompanha a produção de um medicamento. O programa visita dois laboratórios 
farmacêuticos e vai a universidades conhecer as pesquisas que transformam plantas brasileiras 
em produtos que curam.
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A cidade e as vacinas - 27 min
Para desvendar a ciência das vacinas, o viajante visita a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, 
onde vê como são produzidas as substâncias de que são feitas. Lá, ele descobre que as pesquisas ge-
néticas têm feito vacinas ainda mais modernas e eficientes, tanto para crianças quanto para idosos. 
Dos Estados Unidos, Marcelo Gleiser conta as novidades das vacinas contra o câncer.

GLOBO CIÊNCIA - A cidade e o envelhecimento
GLOBO CIÊNCIA - Carlos Chagas
GLOBO ECOLOGIA - Impactos para a saúde 
GLOBO ECOLOGIA - Populações e epidemias

GLOBO CIÊNCIA
A cidade e o envelhecimento - 27 min
O viajante mostra como as pessoas estão buscando envelhecer com saúde e beleza. Ele acompanha 
o exercício de idosos na praia, a aplicação de botox em pacientes e visita dois geriatras que falam 
sobre qualidade de vida, sexualidade, medicina ortomolecular e reposição hormonal. Dos Estados 
Unidos, Marcelo Gleiser mostra pesquisas que usam células-tronco contra a arteriosclerose.

Carlos Chagas - 27 min
Em 2009, comemoram-se os cem anos da descoberta da Doença de Chagas. A equipe do programa 
vai a Lassance, em Minas Gerais, onde o cientista fez suas descobertas, e leva junto, para contar a 
história, a doutora Simone Petraglia Kropf, doutora em História Social, pesquisadora da Fundação 
Oswaldo Cruz e coordenadora das comemorações. No Rio de Janeiro, conversa com a neta do cien-
tista, Cristina Chagas Gouvêa Vieira, e com especialistas que falam sobre a vida e a obra de Carlos 
Chagas, sobre a situação da Doença de Chagas no Brasil e no mundo e as pesquisas atuais.

DVD 2
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GLOBO ECOLOGIA
Impactos para a saúde - 27 min
O programa ouve o pesquisador Ulisses Confalonieri, da Fiocruz. Ele revela que o aquecimento 
global agravará os problemas nutricionais e a contaminação da água, aumentará a transmis-
são de doenças endêmicas e intensificará os efeitos da poluição em nosso organismo. O epi-
sódio mostra como a qualidade do ar de São Paulo é medida e os problemas enfrentados pela 
população.

Populações e epidemias - 27 min
Quando alguém viaja, pode ser que carregue consigo companheiros invisíveis, como vírus e 
bactérias, seres minúsculos que provocam doenças. O episódio conta a históra das primeiras 
epidemias no Brasil, a arma mortal que dizimou a população indígena e garantiu a vitória aos 
europeus. Mais de 500 anos depois, especialistas afirmam que a urbanização está provocando o 
surgimento de novas viroses.

SAÚDE TODO DIA - Saúde e doenças cardiovasculares
SAÚDE TODO DIA - Saúde e câncer 
SAÚDE TODO DIA - Saúde e terceira idade
SALA DE NOTÍCIAS ENTREVISTA - Celerino Carriconde

SAÚDE TODO DIA
Saúde e doenças cardiovasculares - 26 min
As doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. O Brasil não é exceção. Essa reali-
dade poderia ser modificada pela simples adoção de comportamentos mais saudáveis, ao alcance de 
todos: parar de fumar, comer melhor, levar uma vida menos sedentária. Embora essas informações 
sejam muito divulgadas, nem todos conseguem colocá-las em prática.

DVD 3
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Saúde e câncer - 26 min
Ainda hoje, o câncer é estigmatizado, visto como sinônimo de morte. O episódio mostra os imensos 
avanços que permitem tratar os doentes e, em muitos casos, curá-los. Ainda que seja uma pequena 
contribuição, ajuda a quebrar o tabu e, ao mesmo tempo, celebra a vida.

Saúde e terceira idade - 26 min
Brasil, um país de jovens? Não exclusivamente, como mostra o episódio. Graças a conquistas científi-
cas, progressos na medicina pública e adesão a um estilo de vida mais saudável, a população de tercei-
ra idade aumenta a cada dia. A vida avança e nos lança desafios. Estamos preparados para lidar com as 
questões específicas da idade? Como fazer para desfrutar a vida com saúde, em qualquer época? 

SALA DE NOTÍCIAS ENTREVISTA
Celerino Carriconde - 26 min
No passado, uma vida movimentada: a luta por um ideal, a revolução, as torturas, o exílio. Hoje, uma 
vida simples, cercada de muito verde e a imensa vontade de ainda transformar. Celerino Carriconde 
é clínico geral pela Universidade Católica do Paraná e especialista em fitoterapia. No Sala de Notí-
cias entrevista, ele conta como foi enfrentar a ditadura, em busca de um ideal, o horror das torturas 
e a angústia do exílio, e fala sobre a convivência com os índios do Panamá, com os quais aprendeu 
a trabalhar com plantas medicinais.

AO PONTO - Sexo  
AO PONTO - Meu corpo, minha vitrine
AO PONTO - Álcool
NÃO É O QUE PARECE - Fora de si

DVD 4
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AO PONTO
Sexo, amores e roubadas na internet - 45 min
Jairo Bauer discute a relação dos jovens com o sexo. Mais que fornecer informações, o programa 
pretende mapear quais são as ideias e os comportamentos dos adolescentes diante do tema. Parti-
cipam do programa Berlam Belozo e a Banda Larga, além dos quadros Eletrotécnico e Customização 
de Penteados.

Meu corpo, minha vitrine - 45 min
O programa aborda as diversas maneiras de utilizar o corpo para se expressar, seja com uma roupa 
diferente, tatuando a pele, emagrecendo, fazendo plástica, piercing, musculação ou qualquer outra 
forma de transformação. Conta, ainda, com a participação da banda Borderlinerz, os quadros Mode-
lista e Customização de Móveis.

Álcool - 45 min
A venda é proibida para menores de 18 anos, mas todo mundo sabe que os adolescentes consomem 
bebida alcoólica, e em grande quantidade. Será que não é possível se divertir sem ficar bêbado? Para 
ter coragem de dançar ou paquerar é preciso apelar para o álcool? Qual a gravidade que os jovens 
enxergam no consumo de bebidas alcoólicas? Quando começa o abuso? Eles imaginam que estão 
aptos a beber? Mais que alertar os jovens, o programa pretende entender e mostrar qual é a opinião 
deles sobre o assunto.

NÃO É O QUE PARECE
Fora de si - 27 min
Desde tempos remotos o homem busca alterar sua consciência por diferentes razões. Os Incas acha-
vam que a folha de coca era um presente dos deuses. Há 2 mil anos, os chineses usavam maconha 
como anestésico. Vários homens insistiram em alterar sua consciência em nome da ciência. Mas, no 
século XX, esta questão se tornou um problema mundial. O que aconteceu? O que faz uma droga ser 
ilegal e outra não? 
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OLHA SÓ O PERIGO 
DE OLHO NO AMBIENTE
A INCRÍVEL CASA DE EVA
AS AVENTURAS DA TECA

TECA NA TV
AS AVENTURAS DA TECA - 5 min
Aventuras da Teca e Abracadabra
Quadro ficcional que mostra os personagens Teca, seus amigos e família, em diferentes situações. O 
quadro Abracadabra é encenado por um boneco que vive situações simples, como escovar os dentes, 
ir ao banheiro, etc.
Episódios:
• Banho
• A doença do Guto
• Letrinhas
• De boca limpa
• Medo de médico
• Raiva
• Plantas que curam
• Doce refeição/Comendo verde
• O boletim das vacinas
• Chá da tarde/Dor de barriga não
• Não gosto de nada que é verde/Comendo cor

DVD 5
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OLHA SÓ O PERIGO - 3 min
Série de dez interprogramas de animação, usando a técnica stop motion, com dicas sobre segurança 
infantil. O objetivo é divulgar dicas e cuidados sobre prevenção de acidentes, envolvendo crianças e 
adolescentes de até 14 anos. Com base no trabalho da ONG Criança Segura, os episódios mostram 
que os cuidados com a saúde da criança e do adolescente começam com hábitos preventivos incor-
porados às rotinas domésticas e ao dia a dia das famílias.
Episódios:
• Queimaduras
• Segurança no automóvel
• Intoxicação por sólido
• Intoxicação por líquido

DE OLHO NO AMBIENTE - 2 min
Animação que ensina de forma muito bem-humorada sobre a gestão das bacias hidrográficas. A série 
De olho no ambiente integra o kit do projeto Caminho das Águas e é utilizada em escolas de 1ª 
a 4ª séries. É uma iniciativa da Agência Nacional de Águas, em parceria com a Fundação Roberto 
Marinho, dedicada a quatro bacias hidrográficas brasileiras: a do Rio Doce; a dos rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí; a do Paraíba do Sul; e a do São Francisco. 
Episódios: 
• Saneamento
• Saúde humana e da fauna

A INCRÍVEL CASA DE EVA - 7 min
• Constipação
A incrível casa de Eva é uma série que fala de saúde para o público infantil. Eva Funck explica às 
crianças como elas podem tratar pequenos problemas de saúde, até mesmo dispensando medica-
mentos. Com a utilização de modelos e maquetes, a apresentadora conta, de forma bem-humorada, 
o que acontece com nosso corpo quando, por exemplo, ficamos doentes do estômago, temos racha-
duras nos lábios ou ficamos constipados.
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SALA DE NOTÍCIAS - 30 min
Programa jornalístico que aprofunda e discute as reportagens de grande exposição na mídia, sempre 
sobre um tema específico. Ao longo do programa, especialistas discutem as principais questões que 
envolvem o tema do dia.
Episódios:
• Planejamento familiar
• Tabagismo
• Segurança alimentar
• Doação de sangue

DVD 6

DVD 7 e DVD 8

ESTAÇÃO SAÚDE - 27 min
Série sobre saúde, com foco na sua dimensão coletiva e familiar. O objetivo é trazer assuntos relevantes 
para a população brasileira em geral. Falar da doença e da cura, dando relevância à prevenção. Um apre-
sentador bem-humorado apresenta o tema do dia, fazendo conexões com o cotidiano, conversando com 
médicos, pessoas comuns e outros profissionais essenciais à promoção da saúde, “investigando” de for-
ma divertida e nos levando a refletir sobre mitos e verdades relacionados à saúde de cada um de nós.
DVD 7 
Episódios:
• Obesidade
• Tuberculose 
• Hanseníase 
• Diabetes 

DVD 8
Episódios:
• Planejamento familiar 
• Partos 
• Infecções alimentares
• Primeiro ano de vida
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História do 
conceito de saúde 

Moacyr Scliar

Moacyr Scliar é médico especialista em Saúde Pública, doutor em Ciências pela ENSP e professor 
de Saúde Coletiva na Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. Escritor, 
autor de várias obras sobre saúde pública e medicina. 
Endereço eletrônico: mscliar@uol.com.br. 

VOLTAR AO SUMÁRIO
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O conceito de saúde reflete a conjuntura social, econômica, política e cultural. Ou seja: saúde não 
representa a mesma coisa para todas as pessoas. Dependerá da época, do lugar, da classe social. 
Dependerá de valores individuais, dependerá de concepções científicas, religiosas, filosóficas. O 
mesmo, aliás, pode ser dito das doenças. Aquilo que é considerado doença varia muito. Houve época 
em que masturbação era considerada uma conduta patológica capaz de resultar em desnutrição (por 
perda da proteína contida no esperma) e em distúrbios mentais. A masturbação era tratada por dieta, 
por infibulação, pela imobilização do “paciente”, por aparelhos elétricos que davam choque quando 
o pênis era manipulado e até pela ablação da genitália. Houve época, também, em que o desejo de 
fuga dos escravos era considerado enfermidade mental: a drapetomania (do grego drapetes, escra-
vo). O diagnóstico foi proposto em 1851 por Samuel A. Cartwright, médico do estado da Louisiana, 
no escravagista sul dos Estados Unidos. O tratamento proposto era o do açoite, também aplicável à 
“disestesia etiópica”, outro diagnóstico do doutor Cartwright, este explicando a falta de motivação 
para o trabalho entre os negros escravizados. 

Real ou imaginária, a doença, e sobretudo a doença transmissível, é um antigo acompanhante da 
espécie humana, como o revelam pesquisas paleontológicas. Assim, múmias egípcias apresentam 
sinais de doença (exemplo: a varíola do faraó Ramsés V). Não é de admirar que desde muito cedo a 
Humanidade se tenha empenhado em enfrentar essa ameaça, e de várias formas, baseadas em dife-
rentes conceitos do que vem a ser a doença (e a saúde). Assim, a concepção mágico-religiosa partia, 
e parte, do princípio de que a doença resulta da ação de forças alheias ao organismo que neste se 
introduzem por causa do pecado ou de maldição. Para os antigos hebreus, a doença não era neces-
sariamente devida à ação de demônios, ou de maus espíritos, mas representava, de qualquer modo, 
um sinal da cólera divina, diante dos pecados humanos. Deus é também o Grande Médico: “Eu sou o 
Senhor, e é saúde que te trago” (Êxodo 15, 26); “De Deus vem toda a cura” (Eclesiastes, 38, 1-9). 

Os conceitos de saúde e de doença são analisados 
em sua evolução histórica e em seu relacionamento 
com o contexto cultural, social, político e econômi-
co, evidenciando a evolução das ideias nessa área da 
experiência humana. 
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A doença era sinal de desobediência ao mandamento divino. A enfermidade proclamava o pe-
cado, quase sempre em forma visível, como no caso da lepra. Trata-se de doença contagiosa, 
que sugere, portanto, contato entre corpos humanos, contato que pode ter evidentes conota-
ções pecaminosas. O Levítico detém-se longamente na maneira de diagnosticar a lepra; mas 
não faz uma abordagem similar para o tratamento. Em primeiro lugar, porque tal tratamento 
não estava disponível; em segundo, porque a lepra podia ser doença, mas era também, e 
sobretudo, um pecado. O doente era isolado até a cura, um procedimento que o cristianismo 
manterá e ampliará: o leproso era considerado morto e rezada a missa de corpo presente, após 
o que, o proibiam de ter contato com outras pessoas ou enviado para um leprosário. Esse tipo 
de estabelecimento era muito comum na Idade Média, em parte porque o rótulo de lepra era 
frequente, sem dúvida abrangendo numerosas outras doenças. 

Os preceitos religiosos do judaísmo expressam-se com frequência em leis dietéticas, que figuram, 
em especial, nos cinco primeiros livros da Bíblia (Torá, ou Pentateuco). Sua finalidade mais evidente 
é a de manter a coesão grupal, acentuando as diferenças entre hebreus e outros povos do Oriente 
Médio. Essas disposições eram sistemas simbólicos, destinados a manter a coesão do grupo e a 
diferenciação dos outros grupos, mas podem ter funcionado na prevenção de doenças, sobretudo 
de doenças transmissíveis. Por exemplo, um animal não poderia ser abatido por pessoa que tivesse 
doença de pele, o que faz sentido: lesões de pele podem conter micróbios. Moluscos eram proibidos, 
e dessa forma certas doenças, como a hepatite transmitida por ostras, podiam ser evitadas. Isso não 
significa que a prevenção fosse exercida conscientemente; as causas das doenças infecciosas eram 
desconhecidas. Seria muito difícil, por exemplo, associar a carne de porco à transmissão da triqui-
nose. Para isto há uma explicação ecológica, por assim dizer. A criação de suínos, no Oriente Médio, 
seria um contrassenso. Trata-se de uma região árida, sem a água de que esses animais necessitam 
como forma de manter seu equilíbrio térmico. Além disso, povos nômades teriam dificuldades em 
manter um animal que se move pouco, como o porco. Finalmente, ao contrário dos bovinos, que 
servem como animal de tração e que proporcionam leite, o suíno só fornece a carne - uma luxúria, 
portanto, uma tentação que era evitada pelo rígido dispositivo da lei. 

Em outras culturas era o xamã, o feiticeiro tribal, quem se encarregava de expulsar, mediante 
rituais, os maus espíritos que se tinham apoderado da pessoa, causando doença. O objetivo é 
reintegrar o doente ao universo total, do qual ele é parte. Esse universo total não é algo inerte: 
ele “vive” e “fala”; é um macrocorpo, do qual o Sol e a Lua são os olhos, os ventos, a respiração, 
as pedras, os ossos (homologação antropocósmica). A união do microcosmo que é o corpo com 
o macrocosmo faz-se por meio do ritual. 
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Entre os índios Sarrumá, que vivem na região da fronteira entre Brasil e 
Venezuela, o conceito de morte por causa natural ou mesmo por aciden-
te praticamente inexiste: sempre resulta da maldição de um inimigo. Ou, 
então, conduta imprudente: se alguém come um animal tabu, o espírito 
desse animal vinga-se provocando doença e morte. 

A tarefa do xamã é convocar espíritos capazes de erradicar o 
mal. Para isso ele passa por um treinamento longo e rigoroso, 

com prolongada abstinência sexual e alimentar; nesse período aprende as canções xamanís-
ticas e utiliza plantas com substâncias alucinógenas que são chamarizes para os espíritos 
capazes de combater a doença. 

A medicina grega representa uma importante inflexão na maneira de encarar a doença. É verdade 
que, na mitologia grega, várias divindades estavam vinculadas à saúde. Os gregos cultuavam, além 
da divindade da medicina, Asclepius, ou Aesculapius (que é mencionado como figura histórica na 
Ilíada), duas outras deusas, Higieia, a Saúde, e Panacea, a Cura. Ora, Higieia era uma das manifes-
tações de Athena, a deusa da razão, e o seu culto, como sugere o nome, representa uma valorização 
das práticas higiênicas; e se Panacea representa a ideia de que tudo pode ser curado - uma crença 
basicamente mágica ou religiosa -, deve-se notar que a cura, para os gregos, era obtida pelo uso de 
plantas e de métodos naturais, e não apenas por procedimentos ritualísticos. 

Essa visão religiosa antecipa a entrada em cena de um importante personagem: o pai da Me-
dicina, Hipócrates de Cós (460-377 a.C.). Pouco se sabe sobre sua vida; poderia ser uma fi-
gura imaginária, como tantas na Antiguidade, mas há referências à sua existência em textos 
de Platão, Sócrates e Aristóteles. Os vários escritos que 
lhe são atribuídos, e que formam o Corpus Hipocraticus, 
provavelmente foram o trabalho de várias pessoas, talvez 
em um longo período de tempo. O importante é que tais 
escritos traduzem uma visão racional da medicina, bem 
diferente da concepção mágico-religiosa antes descrita. 
O texto intitulado “A doença sagrada” começa com a se-
guinte afirmação: “A doença chamada sagrada não é, em 
minha opinião, mais divina ou mais sagrada que qualquer 
outra doença; tem uma causa natural e sua origem supos-
tamente divina reflete a ignorância humana”. 

Frame do programa 
“Saúde Todo Dia”, epi-

sódio “Saúde e doenças 
crônicas”

Desenho do rosto de Hipócrates de Cós, o pai 
da medicina (460-377 a.C.)
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Hipócrates postulou a existência de quatro fluidos (humores) principais no corpo: bile amarela, bile 
negra, fleuma e sangue. Desta forma, a saúde era baseada no equilíbrio desses elementos. Ele via o 
homem como uma unidade organizada e entendia a doença como uma desorganização desse estado. 
A obra hipocrática caracteriza-se pela valorização da observação empírica, como o demonstram os 
casos clínicos nela registrados, reveladores de uma visão epidemiológica do problema de saúde-
enfermidade. A apoplexia, dizem esses textos, é mais comum entre as idades de 40 e 60 anos; a 
tísica ocorre mais frequentemente entre os 18 e os 35 anos. Essas observações não se limitavam 
ao paciente em si, mas a seu ambiente. O texto conhecido como “Ares, águas, lugares” discute os 
fatores ambientais ligados à doença, defendendo um conceito ecológico de saúde-enfermidade. 

Daí emergirá a ideia de miasma, emanações de regiões insalubres capazes de causar doenças como 
a malária, muito comum no sul da Europa e uma das causas da derrocada do Império Romano. O 
nome, aliás, vem do latim e significa “maus ares” (é bom lembrar que os romanos incorporam os 
princípios da medicina grega). 

Galeno (129-199) revisitou a teoria humoral e ressaltou a importância dos quatro temperamentos no 
estado de saúde. Via a causa da doença como endógena, ou seja, estaria dentro do próprio homem, 
em sua constituição física ou em hábitos de vida que levassem ao desequilíbrio. 

No Oriente, a concepção de saúde e de doença seguia, e segue, um rumo diferente, mas de certa 
forma análogo ao da concepção hipocrática. Falam-se de forças vitais que existem no corpo: quando 
funcionam de forma harmoniosa, há saúde; caso contrário, sobrevém a doença. As medidas tera-
pêuticas (acupuntura, yoga) têm por objetivo restaurar o fluxo normal de energia (“chi”, na China; 
“prana”, na Índia) no corpo. 

ALgumas posições da prática de Yoga, medida terapêutica usada no Oriente que tem como objetivo restaurar o fluxo de 
energia no corpo
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Na Idade Média europeia, a influência da religião cristã 
manteve a concepção da doença como resultado do pecado 
e a cura como questão de fé; o cuidado de doentes estava, 
em boa parte, entregue a ordens religiosas, que administra-
vam inclusive o hospital, instituição que o cristianismo de-
senvolveu muito, não como um lugar de cura, mas de abrigo 
e de conforto para os doentes. Mas, ao mesmo tempo, as 
ideias hipocráticas se mantinham, através da temperança 
no comer e no beber, na contenção sexual e no controle das 
paixões. Procurava-se evitar o contra naturam vivere, viver 
contra a natureza. O advento da modernidade mudará essa 
concepção religiosa. 

O suíço Paracelso (1493-1541) afirmava que as doenças 
eram provocadas por agentes externos ao organismo. Na-
quela época, e no rastro da alquimia, a química começava a se desenvolver e influenciava a 
medicina. Dizia Paracelso que, se os processos que ocorrem no corpo humano são químicos, os 
melhores remédios para expulsar a doença seriam também químicos, e passou então a admi-
nistrar aos doentes pequenas doses de minerais e metais, notadamente o mercúrio, empregado 
no tratamento da sífilis, doença que, em função da liberalização sexual, se tinha tornado epi-
dêmica na Europa. 

Já o desenvolvimento da mecânica influenciou as ideias de René Descartes, no século XVII. Ele 
postulava um dualismo mente-corpo, o corpo funcionando como uma máquina. Ao mesmo tempo, o 
desenvolvimento da anatomia, também consequência da modernidade, afastou a concepção humoral 
da doença, que passou a ser localizada nos órgãos. No famoso conceito de François Xavier Bichat 
(1771-1802), saúde seria o “silêncio dos órgãos”. 

Mas isto não implicou grandes progressos na luta contra as doenças, que eram aceitas com 
resignação: Pascal dizia que a enfermidade é um caminho para o entendimento do que é a vida, 
para a aceitação da morte, principalmente de Deus. Mais tarde, os românticos não apenas 
aceitariam a doença, como a desejariam: morrer cedo (de tuberculose, sobretudo) era o destino 
habitual de poetas e músicos como Castro Alves e Chopin. Para o poeta romântico alemão, a 
doença refinaria a arte de viver e a arte propriamente dita. Saúde, nestas circunstâncias, era 
até dispensável. 

O suiço Paracelsus (1493-1541) pelo 
pintor Quentin Matsys
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Mas a ciência continuava avançando e no final do século XIX regis-
trou-se aquilo que depois seria conhecido como a revolução pas-
teuriana. No laboratório de Louis Pasteur e em outros laboratórios, 
o microscópio, descoberto no século XVII, mas até então não muito 
valorizado, revelava a existência de micro-organismos causadores 
de doença e possibilitava a introdução de soros e vacinas. Era uma 
revolução porque, pela primeira vez, fatores etiológicos até então 
desconhecidos estavam sendo identificados; doenças agora pode-
riam ser prevenidas e curadas. 

Esses conhecimentos impulsionaram a chamada medicina tropical. O trópico atraía a atenção do 
colonialismo, mas os empreendimentos comerciais eram ameaçados pelas doenças transmissíveis 
endêmicas e epidêmicas. Daí a necessidade de estudá-las, preveni-las, curá-las. Nessa época nascia 
também a epidemiologia, baseada no estudo pioneiro do cólera em Londres, feito pelo médico inglês 
John Snow (1813-1858), e que se enquadrava num contexto de “contabilidade da doença”. Se a 
saúde do corpo individual podia ser expressa por números - os sinais vitais -, o mesmo deveria acon-
tecer com a saúde do corpo social: ela teria seus indicadores, resultado desse olhar contábil sobre a 
população e expresso numa ciência que então começava a emergir, a estatística. 

O termo é de origem alemã, Statistik, e deriva de Staat, Estado, o que é bastante significativo, pois 
o desenvolvimento da estatística coincide com o surgimento de um Estado forte, centralizado. A 
estatística teve boa acolhida na Inglaterra, onde vigorava a ideia, mais tarde expressa num famoso 
dito de Lord Kelvin (William Thomson, 1824-1907), segundo o qual tudo que é verdadeiro pode ser 
expresso em números. 

Na verdade, métodos numéricos no estudo da sociedade, aí incluída a situação de saúde, já haviam 
sido introduzidos no século XVII. O médico e rico proprietário rural William Petty (1623-1687) iniciara 
o estudo do que denominava de “anatomia política”, coletando dados sobre população, educação, 
produção e também doenças. John Graunt (1620-1674), comerciante de profissão, mas membro da 
Royal Society, havia conduzido, com base nos dados de obituários, os primeiros estudos analíticos 
de estatística vital, identificando diferenças na mortalidade de diferentes grupos populacionais e 
correlacionando sexo e lugar de residência. Esse processo ganhou impulso no século XIX. 

Em 1826, Louis René Villermé (1782-1863), médico, publicou um relatório analisando a mortalidade 
nos diferentes bairros de Paris (Tableau de l’état physique et moral des ouvriers), concluindo que era 

O biólogo francês Louis Pasteur (1822-
1895), em foto de Félix Nadar
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condicionada sobretudo pelo nível de renda. Na Inglaterra, berço da Revolução Industrial, também 
surgiram estudos desse tipo: é que ali se faziam sentir com mais força os efeitos, sobre a saúde, da ur-
banização, da proletarização. Esta foi a situação que inspirou Friedrich Engels a escrever Condição da 
classe trabalhadora na Inglaterra. A partir de 1840 aparecem os Bluebooks e inquéritos estatísticos. 

Caráter pioneiro nas estatísticas de saúde é atribuído a William Farr (1807-1883). Médico, Farr tor-
nou-se em 1839 diretor-geral do recém-estabelecido General Register Office da Inglaterra, e aí per-
maneceu por mais de 40 anos. Seus Annual Reports, nos quais os números de mortalidade se combi-
navam com vívidos relatos, chamaram a atenção para as desigualdades entre os distritos “sadios” e 
os “não-sadios” do país. Em 1842, Edwin Chadwick (1800-1890) escreveu um relatório que depois se 
tornaria famoso: As condições sanitárias da população trabalhadora da Grã-Bretanha. Chadwick, que 
não era médico nem sanitarista, mas advogado, impressionou o Parlamento, que em 1848 promulgou 
lei (Public Health Act) criando uma Diretoria Geral de Saúde, encarregada, principalmente, de propor 
medidas de saúde pública e de recrutar médicos sanitaristas. Dessa forma teve início oficial o traba-
lho de saúde pública na Grã-Bretanha. 

Em 1850, nos Estados Unidos, Lemuel Shattuck, livreiro, faz um relato sobre as condições sanitárias 
em Massachusetts - e uma diretoria de saúde é criada nesse estado, reunindo médicos e leigos. Ao 
mesmo tempo, outras revoluções, estas sangrentas, ocorriam, como a de 1848, como a Comuna de 
Paris: Karl Marx estava diagnosticando os males do capitalismo e propondo profundas modificações 
na sociedade. Mesmo que estas não ocorressem, modificações precisavam ser feitas. Os capitalistas 
e latifundiários precisavam, nas palavras de Otto von Bismarck, o “chanceler de ferro”, serem salvos 
deles próprios, de sua ganância que ameaçava sacrificar a mão-de-obra operária. Bismarck criou, 
em 1883, um sistema de seguridade social e de saúde que, por vários aspectos, foi pioneiro. Aliás, 
na Alemanha já tinha surgido, em 1779, a ideia da intervenção do Estado na área de saúde pública. 
Naquele ano começava a ser publicado o System einer Vollständigen medicinischen Polizei, obra 
monumental com a qual Johan Peter Frank (1745-1821) lançava o conceito, paternalista e autoritário, 
de polícia médica ou sanitária. 

Depois da Alemanha, o sistema foi implantado na França, que, tendo anexado a Alsácia-Lorena após 
a Primeira Guerra Mundial, não quis privar a população dessa região dos benefícios de que gozava 
sob o Império Alemão. Vários outros países foram copiando o sistema. Mudança substancial ocor-
reria à época da Segunda Guerra, na Grã-Bretanha. Com o intuito de oferecer ao povo inglês uma 
espécie de compensação pelas agruras sofridas com o conflito bélico, o governo de Sua Majestade 
encarregou, em 1941, Sir William Beveridge de fazer um diagnóstico da situação do seguro social. 
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Dezoito meses mais tarde, Beveridge submeteu ao governo um plano, em consequência do qual foi 
criado, como parte do Welfare System, que prometia proteção “do berço à tumba”, o Serviço Nacio-
nal de Saúde, destinado a fornecer atenção integral à saúde a toda a população, com recursos dos 
cofres públicos. 

Mas não havia ainda um conceito universalmente aceito do que é saúde. Para tal seria necessário 
um consenso entre as nações, possível de obter somente num organismo internacional. A Liga das 
Nações, surgida após o término da Primeira Guerra, não conseguiu esse objetivo: foi necessário 
haver uma Segunda Guerra e a criação da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), para que isto acontecesse. 

O conceito da OMS, divulgado na carta de princípios de 7 de abril de 1948 (desde então o Dia 
Mundial da Saúde), implicando o reconhecimento do direito à saúde e da obrigação do Estado 
a promovê-la e protegê-la, diz: “Saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental 
e social e não apenas a ausência de enfermidade”. Este conceito refletia, de um lado, uma 
aspiração nascida dos movimentos sociais do pós-guerra: o fim do colonialismo, a ascensão do 
socialismo. Saúde deveria expressar o direito a uma vida plena, sem privações. Um conceito útil 
para analisar os fatores que intervêm na saúde, e nos quais a saúde pública deve, por sua vez, 
intervir, é o de campo da saúde (health field), formulado em 1974 por Marc Lalonde, titular do 
Ministério da Saúde e do Bem-estar do Canadá - país que aplicava o modelo médico inglês. De 
acordo com esse conceito, o campo da saúde abrange: 

• a biologia humana, que compreende a herança genética e os processos biológicos 

inerentes à vida, incluindo os fatores de envelhecimento; 

• o meio ambiente, que inclui o solo, a água, o ar, a moradia, o local de trabalho; 

• o estilo de vida, do qual resultam decisões que afetam a saúde: fumar ou deixar de 

fumar, beber ou não, praticar ou não exercícios; 

• a organização da assistência à saúde. A assistência médica, os serviços ambulatoriais 

e hospitalares e os medicamentos são as primeiras coisas em que muitas pessoas pen-

sam quando se fala em saúde. No entanto, esse é apenas um componente do campo da 

saúde, e não necessariamente o mais importante; às vezes, é mais benéfico para a saúde 

ter água potável e alimentos saudáveis do que dispor de medicamentos. É melhor evitar 

o fumo do que submeter-se a radiografias de pulmão todos os anos. É claro que essas 

coisas não são excludentes, mas a escassez de recursos na área da saúde obriga, muitas 

vezes, a selecionar prioridades. 
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A amplitude do conceito da OMS (visível também no conceito canadense) acarretou críticas, algu-
mas de natureza técnica (a saúde seria algo ideal, inatingível; a definição não pode ser usada como 
objetivo pelos serviços de saúde), outras de natureza política, libertária: o conceito permitiria abusos 
por parte do Estado, que interviria na vida dos cidadãos, sob o pretexto de promover a saúde. Em 
decorrência da primeira objeção, surge o conceito de Christopher Boorse (1977): saúde é ausência de 
doença. A classificação dos seres humanos como saudáveis ou doentes seria uma questão objetiva, 
relacionada ao grau de eficiência das funções biológicas, sem necessidade de juízos de valor. 

Uma resposta a isto foi dada pela declaração final da Conferência Internacional de Assistência Pri-
mária à Saúde realizada na cidade Alma-Ata (no atual Cazaquistão), em 1978, promovida pela OMS. 
A abrangência do tema foi até certo ponto uma surpresa. A par de suas tarefas de caráter norma-
tivo - classificação internacional de doenças, elaboração de regulamentos internacionais de saúde, 
de normas para a qualidade da água - a OMS havia desenvolvido programas com a cooperação de 
países-membros, mas esses programas tinham tido como alvo inicial duas doenças transmissíveis de 
grande prevalência: malária e varíola. 

O combate à malária baseou-se no uso de um inseticida depois condenado, o dicloro-difenil-triclo-
roetano (DDT), tendo êxito expressivo mas não duradouro. A seguir foi desencadeado, já na década 
de 1960, o Programa de Erradicação da Varíola. A varíola foi escolhida não tanto por sua importância 
como causa de morbidade e mortalidade, mas pela magnitude do problema (os casos chegavam a 
milhões) e pela redutibilidade: a vacina tinha alta eficácia, e como a doença só se transmite de pes-
soa a pessoa, a existência de grande número de imunizados privaria o vírus de seu habitat. Foi o que 
aconteceu: o último caso registrado de varíola ocorreu em 1977. A erradicação de uma doença foi um 
fato inédito na história da Humanidade. 

“Saúde é o estado do 
mais completo bem-estar 

físico, mental e social e 
não apenas a ausência 
de enfermidade” como 

está escrito na carta de 
princípios de 7 de abril de 

1948 da OMS
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Quando se esperava que a OMS escolhesse outra doença transmissível para alvo, a Organização 
ampliou consideravelmente seus objetivos, como resultado de uma crescente demanda por maior 
desenvolvimento e progresso social. Eram anos em que os países socialistas desempenhavam papel 
importante na Organização - não por acaso, Alma-Ata ficava na ex-União Soviética. A Conferên-
cia enfatizou as enormes desigualdades na situação de saúde entre países desenvolvidos e subde-
senvolvidos; destacou a responsabilidade governamental na provisão da saúde e a importância da 
participação de pessoas e comunidades no planejamento e implementação dos cuidados à saúde. 
Trata-se de uma estratégia que se baseia nos seguintes pontos: 

1) as ações de saúde devem ser práticas, exequíveis e socialmente aceitáveis; 
2) devem estar ao alcance de todos, pessoas e famílias - portanto, disponíveis em locais 
acessíveis à comunidade; 
3) a comunidade deve participar ativamente na implantação e na atuação do sistema de saúde; 
4) o custo dos serviços deve ser compatível com a situação econômica da região e do país. Es-
truturados dessa forma, os serviços que prestam os cuidados primários de saúde representam 
a porta de entrada para o sistema de saúde, do qual são, verdadeiramente, a base. O sistema 
nacional de saúde, por sua vez, deve estar inteiramente integrado no processo de desenvolvi-
mento social e econômico do país, processo este do qual saúde é causa e consequência.
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Os cuidados primários de saúde, adaptados às condições econômicas, socioculturais e políticas de 
uma região deveriam incluir pelo menos: educação em saúde, nutrição adequada, saneamento bási-
co, cuidados materno-infantis, planejamento familiar, imunizações, prevenção e controle de doenças 
endêmicas e de outros frequentes agravos à saúde, provisão de medicamentos essenciais. Deveria 
haver uma integração entre o setor de saúde e os demais, como agricultura e indústria. 

O conceito de cuidados primários de saúde tem conotações. É uma proposta racionalizadora, mas 
também uma proposta política; em vez da tecnologia sofisticada oferecida por grandes corporações, 
propõe tecnologia simplificada, “de fundo de quintal”. No lugar de grandes hospitais, ambulatórios; 
de especialistas, generalistas; de um grande arsenal terapêutico, uma lista básica de medicamentos 
- enfim, em vez da “mística do consumo”, uma ideologia da utilidade social. Ou seja, uma série de 
juízos de valor, que os pragmáticos da área rejeitam. A pergunta é: como criar uma política de saúde 
pública sem critérios sociais, sem juízos de valor? 

Por causa disso, nossa Constituição Federal de 1988, artigo 196, evita discutir o conceito de saúde, 
mas diz que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação”. Este é o princípio que 
norteia o SUS, Sistema Único de Saúde. E é o princípio que está colaborando para desenvolver a 
dignidade aos brasileiros, como cidadãos e seres humanos. 
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Planejamento familiar, direito de todos
Como diz o próprio título, planejamento familiar significa planejar o número de filhos e o tamanho da 

família que se quer ter. Saber se programar para formar uma família e cuidar melhor de cada um de 

seus membros é bastante importante para que as pessoas possam ser mais felizes e saudáveis.

É mais fácil engravidar do que se pensa. Pessoas que têm relações sexuais frequentes, de vez em 

quando ou ocasionalmente, casadas ou solteiras, podem se surpreender com uma gravidez que talvez 

não estivesse em seus planos.

Vale lembrar que ter e criar filhos traz muitas responsabilidades para aqueles que se tornam mães e 

pais. Portanto, planejar ou mesmo evitar uma gravidez ou decidir o número de filhos não é uma tarefa 

apenas da mulher, o homem também tem responsabilidade sobre o assunto. 

A gravidez pode ocorrer desde a adolescência, se os adolescentes e as adolescentes já estiverem 

em período fértil. Para a menina, o marco é a menarca, primeira menstruação, e, para o menino, 

a semenarca, primeira ejaculação. A partir desse período, o corpo dela produz óvulos e o dele, 

espermatozoides. Durante a atividade sexual pode haver fecundação se o espermatozoide contido no 

sêmen penetrar no óvulo e formar um ovo, início de uma nova vida. Tanto o homem quanto a mulher 

podem gerar filhos mesmo depois dos 40 anos, mas todos devem decidir quando e como querem tê-

los. É um direito de cada um!

O aparelho reprodutor feminino e masculino
É importante que todos entendam melhor como funciona o corpo humano e as diferenças biológicas 

e fisiológicas entre o homem e a mulher. 

A mulher tem um ciclo menstrual, período que vai de uma menstruação a outra e que dura mais 

ou menos um mês. O primeiro dia da menstruação corresponde ao primeiro dia do ciclo menstrual. 

Nessa fase, um óvulo de um dos ovários amadurece. Por volta do 14º dia, ele chega à trompa, o que 

é chamado ovulação. Cinco dias depois, inicia-se o período fértil, quando a mulher tem chances de 

engravidar. O útero começa a se preparar para receber o óvulo fecundado. 
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A fecundação ocorre durante a relação sexual, quando o espermatozoide penetra o óvulo, forman-
do o ovo, que se fixa no útero e dá origem ao bebê. Quando o óvulo não é fecundado ele sobrevive 
apenas 48 horas e se desmancha. Todo o sangue que havia no útero, preparando-o para a chegada 
do ovo, é eliminado pela vagina, formando a menstruação. Assim, inicia-se um novo ciclo menstrual. 
Esses ciclos ocorrem com regularidade e variam de mulher para mulher, entre 28 e 30 dias. Se a 
menstruação atrasar muito, pode ser sinal de gravidez.

O homem tem órgãos diferentes da mulher, como o pênis, que serve para a saída da urina e do sêmen 
que carrega os espermatozoides. Os espermatozoides são produzidos nos testículos que têm a forma 
de um ovo pequeno. A produção de espermatozoides persiste por muitos anos e, ao contrário do que 
ocorre com a mulher, não depende de ciclos para eliminá-los.

A gravidez é, portanto, resultado das relações sexuais entre um homem e uma mulher. Muitos(as) 
adolescentes pensam que ela só ocorre se houver  penetração do pênis na vagina. No entanto, é 
preciso tomar cuidado, também, quando o casal goza fora da vagina porque o sêmen pode escor-
rer para dentro dela. Retirar o pênis antes também não é seguro, pois mesmo antes da ejaculação 
ele elimina um líquido seminal mais claro que contém espermatozoides. Nos dois casos, pode 
ocorrer gravidez.

Se todos já sabem como se dá a gravidez, é importante mostrar o que se pode fazer para 
evitar que ela aconteça, ou de que forma planejá-la, como se pode ver no terceiro bloco do 
episódio Planejamento Familiar, do Estação Saúde. E também lembrar que mesmo que 
haja diferenças biológicas entre homens e mulheres, como cidadãos, eles têm os mesmos 
direitos. Planejar a família e evitar a gravidez é uma questão que envolve os dois. Uma 
decisão conjunta, livre e responsável pode mudar o futuro deles e da família que querem 
construir. Escolher o intervalo de tempo entre um filho e outro é uma das maneiras de fazer 
esse planejamento.

É fundamental estimular a participação do pai nessas decisões e nos cuidados com os filhos e filhas, 
desde bebês, ajudando a educá-los(las) para a igualdade. Mesmo que o casal não viva junto, ele tem 
esse direito. 

A presença do pai é um apoio importante à mulher durante a gravidez e o parto, propiciando, tam-
bém, maior interação entre os dois e fortalecendo as relações emocionais da família. Durante a 
gestação, o homem pode acompanhar a parceira nas consultas do pré-natal.

Você econtra os episódios do pro-
grama Estação Saúde nas cole-
tâneas 8 e 9 da Maleta Futura 
Saúde. O episódio Planejamento 
familiar está no DVD 08.
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A escolha do método contraceptivo
Para prevenir ou evitar uma gravidez fora do esperado ou do programado, é preciso assumir alguns 
cuidados e usar métodos contraceptivos. Existe um grande número deles e cada um tem vantagens 
e desvantagens. É importante que a mulher, o homem ou o casal escolham aqueles que são mais 
adequados aos seus desejos e planos.

O programa Estação Saúde cita quase todos: camisinha masculina, camisinha feminina, pílula, 
dispositivo intrauterino (DIU), diafragma, hormônio injetável, vasectomia, laqueadura tubária, tabela 
pelo ciclo menstrual, uso de espermicidas. Há materiais impressos e/ou disponíveis na web, tanto do 
Ministério da Saúde, quanto de secretarias de Saúde, que explicam cada um.
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Nenhum método é perfeito, alguns precisam ser associados a outros, principalmente quando se 
considera que, além de evitar uma gravidez não programada, é importantíssimo prevenir-se contra as 
doenças sexualmente transmissíveis, adquiridas por meio do contato e relação sexual entre homens 
e mulheres ou parceiros do mesmo sexo.
 
Nos programas do Estação Saúde, percebe-se a existência de diferentes tipos de família, inclusive 
as que se formam de novos casamentos, de um ou de ambos os parceiros, nas quais convivem filhos 
das relações anteriores e da nova relação, que são coirmãos. 

A decisão sobre a escolha do método contraceptivo não precisa, nem deve, ser tomada só pelo 
homem ou pela mulher. Os serviços de saúde têm o dever de orientá-los, facilitar-lhes o acesso às di-
versas opções existentes, instruí-los sobre a forma correta de uso, informar as principais indicações 
e contraindicações de cada uma.

Quatro cenas do progra-
ma Estação Saúde, 
episódio Planejamento 
Familiar
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Os programas mostram os Grupos de Planejamento Familiar dos serviços de saúde, nos quais as mu-
lheres podem se inscrever para participar. Em alguns deles, seus companheiros também são aceitos. 
Após assistir a algumas reuniões, elas escolhem o método que lhes parece mais adequado e passam 
a receber o medicamento do serviço de saúde, regularmente. Essa política de saúde garante a todos 
os cidadãos o direito de gerar filhos e de utilizar métodos contraceptivos fornecidos pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS).

O Ministério da Saúde e as secretarias de Saúde dos estados e municípios (principalmente nas áreas 
técnicas de Saúde da Mulher, Saúde do Adolescente e de Prevenção às Doenças Sexualmente Trans-
missíveis e AIDS), costumam oferecer à população, nos respectivos serviços de saúde, folhetos expli-
cativos com informações e desenhos ilustrativos sobre o uso de diferentes métodos contraceptivos.

A importância do pré-natal
Ao decidir-se por uma gravidez, a mulher, ou o casal, deve começar o mais rápido possível o pré-natal, 
preferencialmente, no primeiro trimestre de gestação. É importante procurar o serviço de saúde mais 
próximo de sua residência e estabelecer um vínculo com essa unidade e seus profissionais. Dessa 
maneira, os futuros pais têm mais chances de saber, com antecedência, em que local ou maternidade 
nascerá o bebê.

No pré-natal, a gestante se consulta com o médico e com outros profissionais de saúde, prioritaria-
mente nos postos de saúde, e também com as equipes de saúde da família. Esse acompanhamento 
permite que a gravidez e o desenvolvimento do bebê sejam sempre avaliados. Podem ser feitos 
vários exames que previnem ou detectam precocemente alterações ou doenças, possibilitando que a 
gestante tenha o tratamento mais apropriado.

Durante a gravidez, o incentivo ao aleitamento materno é importante. Enquanto amamenta, a mulher 
demora muito mais a ovular, o que diminui as chances de engravidar. Amamentar pode contribuir 
para dar um espaço de tempo maior entre uma gestação e outra, possibilitando à mulher recuperar-
se por completo do parto. Também permite que se dedique mais ao bebê, antes do nascimento de 
um irmãozinho ou irmãzinha.

Quando chegar a hora de o bebê nascer, a mulher, ou o casal, devem estar bem informados sobre o 
que é necessário levar para a maternidade, tanto para ela como para o bebê. Pequenas providências 
ajudam muito: por exemplo, saber como chegar, o que fazer durante as contrações, e a respiração 
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mais adequada para que o bebê nasça. É importante levar o cartão da gestante, que deve ter sido 
preenchido durante o pré-natal. Ele traz informações dos profissionais e instituições que a acompa-
nharam durante os noves meses de gravidez, que são importantes para os profissionais que vão fazer 
o parto. A primeira escolha deve ser o parto normal. A cesariana tem suas indicações em situações 
específicas, como se pode ver no programa sobre parto.

Vale lembrar que a mulher tem direito a um acompanhante durante o parto, preferencialmente seu 
companheiro, desde que as condições o permitam. Quando o bebê nasce, ele deve ficar próximo à 
mãe, por exemplo, num alojamento conjunto, fortalecendo o vínculo entre o casal e contribuindo para 
que ela dê de mamar ao filho. Se o pai estiver presente, é uma oportunidade para aproximar toda a 
família. Esses são direitos da mãe e de toda criança.

O episódio do Estação Saúde sobre recém-nascidos mostra todos os principais cuidados com a 
criança, até que esta chegue à idade de frequentar outra instituição, como a creche, que além de ser 
outro direito dela, é muito importante para sua socialização.

As comunidades ou os agentes comunitários e as equipes de saúde da família devem consultar o kit 
Família Brasileira Fortalecida, criado em parceria pelo Ministério da Saúde e o Unicef. Conheça 
mais esse kit no episódio sobre partos, e pelo site do Unicef (http://www.unicef.org/brazil/pt/resour-
ces_10178.htm).

1. Programa de Saúde da Mulher da Secretaria municipal de Saúde do Rio de Janeiro
2. Portal Saúde da Mulher do Ministério da Saúde
3. Programa de Prevenção às DST/AIDS do Ministério da Saúde e SMS/RJ
4. Superintendência de Promoção da Saúde da SMS/RJ
5. Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia
6. Fundo das Nações Unidas para População

para saber mais
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Alimentação equilibrada e exercícios 
previnem o diabetes
A promoção da saúde abrange uma série de cuidados que começam na melhoria da qualidade de vida 
das pessoas e das comunidades em que vivem. Boas condições de moradia, trabalho, educação, lazer e 
alimentação e acesso a serviços básicos, como água, luz, coleta de lixo e saneamento são essenciais.

Outro aspecto importante é a prevenção de doenças, tanto por meio de vacinas quanto pelo uso de 
preservativo nas relações sexuais, que evitam as DSTs e a Aids, por exemplo. Adotar atitudes positi-
vas que melhoram a disposição, o humor e a alegria de viver é igualmente primordial. Para que tudo 
isso seja possível, informação é fundamental.

Pessoas bem informadas têm condições de se cuidar melhor. Mas só isso não basta, é importante 
que as informações adquiridas levem à reflexão e a uma mudança de atitude, contribuindo para que 
se mobilizem e lutem por mudanças em sua casa, comunidade, bairro e cidade.

O diabetes, um dos temas do programa Estação Saúde, que você poderá assistir no DVD nº 7, pode 
ser prevenido com hábitos saudáveis de vida, alimentação equilibrada e prática de exercícios. Se-
gundo a Organização Pan-americana de Saúde, 177 milhões de pessoas sofrem da doença 
no mundo. Até 2030, esse número deve dobrar.
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O que é diabetes 
É uma doença crônica causada pela elevação da taxa de açúcar 
no sangue. Para entender como se origina, é preciso conhecer 
um pouco melhor o funcionamento do nosso organismo.

Após serem ingeridos, os alimentos passam pelo processo 
digestivo que se inicia na boca, continua no estômago e intes-
tinos. Ao longo desse percurso, são metabolizados para que 
seus componentes, como vitaminas e proteínas, essenciais à 
vida, sejam levados a todo o organismo, por meio do sangue.

Para que os açúcares, principais combustíveis do nosso 
corpo, penetrem nas células e se transformem em ener-
gia, é preciso que entre em ação um hormônio sintetizado 
no pâncreas, a insulina. Nos diabéticos, o organismo não 
produz insulina, ou ela não consegue cumprir sua função 
de forma adequada (resistência à insulina). O primeiro caso 
caracteriza diabetes tipo 1 e o segundo, diabetes tipo 2.

Sinais de alerta
A origem do diabetes ainda não é de todo conhecida. 
Acredita-se que a doença tenha um componente genético. 
Já se discutiu até mesmo a possibilidade de ser influen-
ciada por algum tipo de vírus. O importante é saber que 
alguns sintomas podem indicar ou sugerir um quadro de 
diabetes, como: urinar muito; sentir muita sede ou mui-
ta fome, desânimo, fraqueza ou cansaço; emagrecimento 
sem causa aparente; perda da acuidade visual; coceira 
excessiva; feridas que demoram a cicatrizar. Outro fato 
curioso, relatado por um personagem do Programa, é que 
a urina do diabético contém muito açúcar. Por isso, se ele 
urinar num espaço ao ar livre, logo surgem formigas.

TIPOS DE DIABETES 
• Diabetes tipo 1: em geral, 
aparece em crianças e adoles-
centes ou jovens, quando o pân-
creas não produz insulina. Para 
manter esse hormônio em níveis 
adequados, é preciso tomá-lo na 
forma de medicamento injetável.

• Diabetes tipo 2: é o mais co-
mum. Manifesta-se em adultos 
com mais de 30 anos, nos quais 
o pâncreas produz insulina, mas 
o organismo não consegue utili-
zá-la de forma adequada.

Embora essas situações sejam 
as mais frequentes, os dois ti-
pos de diabetes podem ocorrer 
em outras faixas de idade. A 
maioria dos diabéticos desen-
volve o tipo 2.

FATORES DE RISCO   
Qualquer pessoa pode ficar diabética, mas algumas condi-
ções constituem fator de risco para o desenvolvimento da 
doença. A seguir, as mais frequentes:
1. Hereditariedade (quando há casos na família)
2. Excesso de peso e obesidade
3. Falta de atividade física
4. Ter mais de 40 anos
5. Hipertensão (pressão alta)
6. Estresse
7. Alimentação inadequada, com excesso de massas, 

 gorduras e açúcares
8. Uso excessivo de bebidas alcoólicas
9. Fumo
10. Altos índices de colesterol e triglicerídeos no sangue

É importante frisar que cerca de 70% das mortes em pa-
cientes com diabetes são causadas por doença cardiovas-
cular decorrente de hipertensão arterial, altos níveis de 
colesterol no sangue, obesidade, fumo e álcool.
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A divulgação dessas informações é essencial para que todos possam se prevenir contra o diabetes, 
por exemplo, iniciando uma atividade física regular ou aumentando sua intensidade. Caminhar, 
andar de bicicleta, nadar, dançar, fazer um esporte e participar de brincadeiras que exigem esforço 
físico durante pelo menos 30 minutos, todos os dias, são algumas sugestões. 

Como o programa mostra, para deixar de ser sedentário não é preciso ter um preparador físico. 
Caminhar, por exemplo, é uma atividade acessível a qualquer pessoa. Em caso de dúvida, devem-se 
procurar os serviços e os profissionais de saúde para melhor orientação.

Os 30 minutos diários podem ser divididos em três vezes de 10 minutos, ou duas vezes de 15 
minutos. Com o tempo, é possível aumentar esses períodos e transformá-los em momentos de 
relaxamento e prazer.

Outra medida fundamental é ter uma alimentação saudável: diminuir frituras, gorduras, excesso 
de doces e guloseimas e aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes. Uma boa dica é consu-
mir, no mínimo, cinco porções desses alimentos, ao longo do dia.

Evitar beber com frequência, sobretudo quando se vai dirigir, porque o álcool reduz os reflexos do 
motorista, sendo responsável por inúmeros acidentes e mortes; procurar diminuir o estresse do dia a 
dia, enfrentando as dificuldades com mais calma, buscando soluções coletivas para os problemas que 
precisam ser superados; rir mais e cultivar o bom humor, para ser mais feliz, é igualmente importante.

Mesmo quando se é mais velho, pode-se levar uma vida saudável, tomando os cuidados necessários 
para evitar o diabetes.

Diminuir o consumo 
de doces e ter uma 
alimentação saudável é 
fundamental para evitar o 
diabetes
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Como tratar o diabetes
O tratamento varia de acordo com o tipo de diabetes:

• Crianças e jovens com diabetes do tipo I precisam fazer uso de insulina e manter uma dieta 
equilibrada, com massas, cereais, proteínas e gorduras. As refeições devem ser feitas a interva-
los regulares. A prática de atividade física é importante.

• Para adultos com diabetes do tipo 2 as recomendações são manter o peso sob controle, emagre-
cendo se for necessário; praticar atividades físicas regularmente; evitar o fumo e as bebidas alco-
ólicas. Conforme orientação médica, às vezes, é necessário o uso de medicamentos e insulina.

Todas essas observações e cuidados podem dar a impressão de que a vida de um paciente com dia-
betes não é muito fácil, mas isso é uma meia verdade! 

O início do Programa mostra uma vitrine de doces tentadores que, no entanto, são contraindicados 
para diabéticos. Com a ajuda de familiares e amigos, dos serviços de saúde, de profissionais e grupos 
de apoio, fica mais fácil controlar o desejo de comer essas e outras guloseimas. O excesso de açúcar 
pode causar complicações e colocar a vida do diabético em risco. É fundamental manter suas taxas 
em níveis adequados. 

Com uma alimentação equilibrada, prática de atividades físicas e uso correto dos medicamentos, é 
possível levar vida normal. O diabetes não tem cura, mas pode ser mantido sob controle!
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Os jovens têm mais dificuldade em aceitar as limitações impostas pela doença. Para contorná-las, 
pode-se lançar mão de medidas como, em aniversários e datas festivas, preparar dois bolos ou 
pratos: um especial para quem tem diabetes e outro, tradicional, para os convidados, como mostra 
o segundo bloco do programa.

Participar de uma rede de amigos do diabético, que possa ajudá-lo a tomar as decisões mais 
acertadas e mantê-lo vigilante para detectar qualquer risco, é outra sugestão. Os serviços de saú-
de ensinam a medir o nível de açúcar no sangue e a saber quando é necessário tomar insulina. 

A aplicação do medicamento é simples, podendo ser feita pelo próprio paciente. Em alguns casos, 
além da insulina, seringa e aparelhos de medição de glicose (açúcar) podem ser fornecidos pelos 
serviços de saúde. 

O que é hipoglicemia
Significa que a taxa de açúcar no sangue está abaixo do normal, o que pode ocorrer com pessoas 
diabéticas ou não. Longo período sem fazer uma refeição ou comer um alimento, e o uso inade-
quado de insulina, por exemplo, uma dose excessiva, são as causas prováveis. Para restabelecer 
a normalidade basta beber um copo de água açucarada.

No Programa, uma das mães diz que reconhece facilmente quando sua filha, que tem diabetes, 
está com o nível de açúcar baixo: ela começa a se sentir fraca e tonta, diz palavras desconexas e 
transpira frio.

Embora o Programa não cite, há uma situação em que o diabetes pode aparecer de forma variada 
e com diferentes graus de intensidade, muitas vezes surpreendendo a mulher que nunca teve 
a doença: é o diabetes gestacional, termo nem sempre aceito, mas que ajuda a entender a 
situação. Ele pode surgir pela primeira vez na gestação, desaparecendo ou não após o parto. A 
prevenção abrange cuidados como não engordar demais durante a gravidez e evitar a hipertensão, 
entre outros.

Agentes comunitários de saúde e profissionais que atuam nas comunidades devem encaminhar 
as mulheres grávidas o mais cedo possível para o pré-natal, uma vez que exames clínicos e labo-
ratoriais podem diagnosticar logo no início esses e outros problemas, contribuindo para que elas 
tenham uma gestação tranquila e os filhos nasçam saudáveis.
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Complicações do diabetes
Das inúmeras situações graves que podem surgir quando a doença não é controlada, ou seja, quando 
os níveis de açúcar no sangue se elevam demais, uma é o “pé diabético”, resultado de alterações nos 
vasos sanguíneos e nervos. Surgem úlceras na pele, que não cicatrizam e vão se complicando cada 
vez mais, podendo levar à amputação do pé ou perna. O diagnóstico precoce, a orientação correta 
aos pacientes e um atendimento eficaz nos serviços de saúde podem evitar que isso aconteça.

Podem surgir, ainda, dores, cãimbras e lesões graves nas extremidades das mãos, e, sobretudo dos 
pés, devido a alterações nos nervos periféricos, bem como impotência sexual.

Outra consequência do diabetes, quando fora de controle, é a retinopatia diabética, lesões na 
retina resultantes de alterações vasculares que podem provocar pequenos sangramentos, perda 
da acuidade visual e até cegueira. Para diagnosticá-la precocemente, os diabéticos devem fazer 
regularmente exame de fundo de olho. Insuficiência renal e até mesmo colapso dos rins são 
outras possibilidades.

Cenas do programa 
Estação Saúde: no alto, 

medição da taxa de açú-
car no sangue. Abaixo,  

aplicação de insulina
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O combate à dengue e a outras doenças 
infecciosas
A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido por um mosquito, o Aedes 

aegypti, e traz muitos problemas à saúde. Trata-se também de uma doença endêmica, ou seja, 

ocorrem casos o ano todo. Quando, num determinado período, o número de doentes cresce muito, 

configura-se uma epidemia.

Algumas condições favorecem o surgimento de epidemias, como altas temperaturas e períodos de 

chuvas, somados à falta de cuidado com o meio ambiente, por exemplo, o hábito de jogar lixo em 

ruas e terrenos baldios. Por esses motivos, os casos e as epidemias de dengue ocorrem mais intensa-

mente no verão, exigindo que a população, os serviços de saúde e os órgãos governamentais estejam 

atentos e mobilizados para evitá-la.

Os sintomas da dengue podem ser leves, de tal maneira que as pessoas nem sempre per-

cebem que têm ou tiveram a doença, muitas vezes confundida com um resfriado ou gripe. Em 

outros casos, podem ser muito fortes, exigindo internação hospitalar. As complicações podem até 

levar à morte.

É primordial combater as causas que determinam o aparecimento da dengue e impedem que seja 

erradicada. Contudo, mais importante ainda, é evitar que ocorram epidemias que possam infectar 

um grande número de pessoas, alastrando-se rapidamente, devido à presença do mosquito nas co-

munidades e cidades.

Além da dengue, é fundamental prevenir as doenças infectocontagiosas, como gripes e resfria-

dos, que trazem muitos problemas à saúde, exigindo cuidados para evitá-las. Ao contrário do 

que se costuma pensar, elas não são banais. Devido à semelhança dos sintomas da gripe e da 

dengue, é importante procurar um serviço de saúde para fazer o diagnóstico correto. Além do 

exame clínico, às vezes são necessários testes de laboratório. O tratamento deve ser iniciado 

logo, evitando-se complicações. 
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As manifestações da dengue
Frequentemente, a doença surge de forma aguda e abrupta, causando febre alta, entre 39ºC e 40ºC, 
dores de cabeça, nos olhos, músculos e articulações. Podem aparecer manchas vermelhas espalha-
das pelo corpo. O doente perde o apetite, fica desanimado e muito fraco, sem condições de fazer as 
tarefas do dia a dia, seja na escola, em casa ou no trabalho.

Essa forma é chamada de dengue clássica. Contudo, existe outra, a dengue hemorrágica, cujos 
sinais são semelhantes, com uma diferença: no terceiro ou quarto dia, o quadro se agrava. O doente 
fica agitado ou letárgico. A pele, sobretudo a do rosto, torna-se pálida. O pulso fica muito rápido e 
“fino”, há uma queda acentuada da pressão arterial e da temperatura do corpo. Esses sintomas se 
devem à perda de líquidos pelo organismo, que pode levar à desidratação. Por isso, um dos cuidados 
essenciais é manter bem hidratadas todas as pessoas com suspeita de dengue ou diag-
nóstico da doença. É muito importante oferecer-lhes água e outros líquidos, além do atendimento 
adequado, para que o quadro não se agrave e elas tenham condições de se curar.

Os diferentes tipos de dengue
É preciso saber que a dengue é causada por quatro tipos de vírus: vírus I, vírus II, vírus III e vírus IV. 
Após ser infectado, o corpo cria defesas e não corre mais risco de adoecer do mesmo tipo de vírus, 
ainda que seja picado novamente por um mosquito transmissor dele. Entretanto, se for picado por um 
mosquito que carregue e transmita um dos outros três tipos de vírus, pode adoecer de novo. A forma 
mais grave da doença, a dengue hemorrágica manifesta-se justamente nesses casos. 

Há relatos de dengue hemorrágica em pessoas que adoecem pela primeira vez. O que em geral acon-
tece é que elas não se lembram que já tiveram dengue, ou não perceberam os sinais da doença.

Por que é difícil erradicar o mosquito da dengue
Nossa saúde está diretamente relacionada a fatores socioambientais. Nossos bairros, comunidades 
e cidades não apresentam as condições ideais para nos mantermos saudáveis.

Todo local que acumula um pouco de água pode se tornar criadouro do mosquito da dengue: vasos de 
plantas, tampinhas de garrafas, garrafas destampadas, pneus, caixas d’água, vasilhas plásticas feitas 
com pedaços de pet ou de outros materiais, isopor e latas.
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Mas por que isso acontece?

Porque as pessoas nem sempre têm o hábito de armazenar o lixo numa lata tampada; guardar gar-
rafas viradas para baixo, de modo que não acumulem água; estocar pneus em locais cobertos, pro-
tegidos da chuva; retirar a água dos pratos que ficam sob os vasos de plantas, substituindo-a por 
terra; verificar regularmente se as caixas d’água de sua casa ou prédio estão bem fechadas, etc. Para 
garantir o combate à dengue, é preciso contar com a ajuda e a responsabilidade de todos. Medidas 
simples, como essas, ajudam comunidades, bairros e cidades, enfim o Brasil inteiro a ficar livre de 
mosquitos e de doentes com dengue. 

Por outro lado, existem responsabilidades que não são dos cidadãos, mas dos governantes. Mesmo 
que as pessoas guardem o lixo de forma adequada, se ele não for recolhido regularmente pela 
prefeitura, vai se acumular cada vez mais. Durante uma chuva, qualquer material que junte água 
transforma-se em criadouro.

Ruas esburacadas e rios não dragados que formam poças d’água, ou onde se acumulam materiais 
descartados pela população, são potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti. A falta de água 
encanada nas casas, que obriga os moradores a armazená-la em latões, também representa risco, se 
estes não forem tampados corretamente. Tudo isso ocorre porque faltam alguns serviços essenciais 
a essas comunidades, como rede de esgoto e saneamento básico, coleta de lixo e abastecimento de 
água, responsabilidade dos governos estaduais e municipais e também do governo federal. É preciso 
que eles cumpram com suas obrigações.

Se você observar, é provável que encontre, em seu bairro, terrenos abandonados, casas com 
piscinas não tratadas, empresas, como borracharias, que não guardam os pneus, depósitos de 
carros ao ar livre ou automóveis abandonados pelos donos, que não se preocupam em preservar 
o ambiente. Dessa forma, criam-se as condições ideais para a formação de depósitos de água 
e o surgimento de macrofocos do mosquito que impedem a erradicação da doença. Aumenta, 
também, o risco de epidemias. 

Cada um tem sua parte de responsabilidade na prevenção de muitas doenças infecciosas, principal-
mente da dengue. Isso se chama governabilidade: as pessoas cuidam de suas casas, os vizinhos ze-
lam pelo bairro e pela comunidade, enquanto lojistas e empresas evitam que se formem macrofocos 
de mosquitos. Ao governo, cabe a prestação de serviços à sociedade, para a qual todos contribuem 
com o pagamento de impostos.



60 61

A escola pode ajudar
Existem muitos exemplos de escolas que mobilizam professores, alunos e familiares no combate à 
dengue. Trabalhar a prevenção dessa doença no processo pedagógico pode trazer bons resultados, 
mas para isso é preciso que a escola invista na formação de seus alunos, ampliando a percepção de 
que o cuidado e a preservação do meio ambiente podem favorecer muito a saúde de todos. Afinal, o 
mosquito da dengue é resultado da falta de cuidado com o meio ambiente. 

PARA REFLETIR:
Podem ser feitas gincanas e atividades lúdicas para acabar com eventuais focos do mosquito 
da dengue na escola, na comunidade ou nas casas dos(as) alunos(as) e dos(as) próprios(as) 
professores(as). Todos precisam colaborar, mas é mais fundamental ainda que a sociedade se 
mobilize para que os governantes também assumam suas responsabilidades.
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As comunidades que contam com serviços essenciais têm muito mais chances de usufruir me-

lhores condições de saúde e qualidade de vida. Além de atrair o mosquito, lixo e água parada 

são propícios ao aparecimento de outros insetos e animais nocivos, como baratas, moscas e 

ratos. A falta d’água torna mais difícil manter a higiene do corpo lavar as mãos sempre que 

necessário e tomar banho uma vez ao dia, assim como prevenir a contaminação dos alimentos 

por insetos e as verminoses.

Quando falamos em preservar o meio ambiente, não nos referimos apenas à preocupação com a 

camada de ozônio, a emissão de gás carbônico e os derramamentos de óleo nos oceanos. Tudo isso 

exige atenção. Mas, bem perto de toda comunidade, uma série de medidas importantíssimas contri-

bui para um ambiente favorável à vida, e não à doença. 

O mosquito é muito resistente
O mosquito transmissor da dengue é o Aedes aegypti. No entanto, outro mosquito, o Aedes albopic-

tus, também transmite a doença, mas é muito pouco comum em áreas urbanas. Em geral, não sai das 

matas e costuma picar outros animais. O grande perigo, portanto, é o Aedes aegypti, que vive muito 

perto de nós, dentro de nossas casas. Ele se cria em águas paradas, onde a fêmea coloca os ovos 

que geram novos mosquitos. Os ovos do Aedes aegypti são muito resistentes. Mesmo que a água 

seque, eles sobrevivem cerca de um ano. Se o local voltar a ter água, seja um prato colocado sob um 

vasinho ou uma poça, eles geram novos mosquitos. 

É claro que você conhece muitos outros nomes de mosqui-
tos: muriçoca, culex, pernilongo... Pode citar outro?

O mosquito da dengue é diferente. Por exemplo, se observarmos suas 

patas, veremos que são de cor escura e que as posteriores são rajadas 

de branco. 

Além de atrair o mosqui-
to, lixo e água parada são 
propícios ao aparecimen-
to de outros insetos e 
animais nocivos

Desenho do 
mosquito 
transmissor da 
dengue: Aedes 
Aegypti
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O Aedes aegypti tem hábitos diurnos, sendo encontrado, sobretudo, ao amanhecer e ao entardecer, e 
voa baixo. Essas informações são importantes porque permitem que tomemos alguns cuidados nesse 
período, protegendo pernas, braços e partes expostas do corpo com blusas e calças de mangas com-
pridas, meias e sapatos. Para crianças e adultos não alérgicos, outra possibilidade é usar repelentes. 
Cortinas, cortinados ou telas de janela, ventiladores de teto e outros acessórios ajudam a prevenir a 
picada do mosquito Aedes aegypti e a dengue.

Doentes em tratamento domiciliar ou nas unidades de saúde também precisam ser protegidos. Ao 
picá-los, o mosquito leva o sangue contaminado deles, infectando outras pessoas. Converse com as 
equipes e os serviços de saúde.

Um dos cuidados para 
proteger as crianças de 
picadas do mosquito é 

vesti-las com blusas de 
mangas longas e calças 

compridas, principalmen-
te ao amanhecer e ao 

entardecer
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Cuidados para evitar a dengue 
• Acabar com os criadouros dos mosquitos
O primeiro passo é cobrir todo e qualquer objeto que possa armazenar água da chuva. Alguns 
tipos de plantas que acumulam água entre suas folhas, como as bromélias, podem se trans-
formar em criadouros do mosquito.

• Limpar e esfregar os recipientes de água
Não adianta apenas trocar a água dos recipientes, pois os ovos do mosquito aderem às suas 
paredes. Para removê-los, é preciso lavar as vasilhas, cuidadosamente, com auxílio de uma 
escova, e mantê-las tampadas.

• Manter o lixo e as caixas d’água tampados
Em casas, escolas, creches e no trabalho, deve-se substituir a água dos vasos das plantas por 
terra e esvaziar o prato coletor. Outros cuidados igualmente importantes são: limpar todos 
os dias as cubas de bebedouros de água mineral e de água comum; manter as caixas d’água 
limpas e tampadas e armazenar o lixo de forma adequada; evitar que a água se acumule nas 
calhas do telhado; não deixar expostos à chuva pneus velhos ou objetos que possam juntar 
água, como latas, garrafas e cacos de vidro.

• Tratar a água com cloro
Basta adicionar uma colher de sobremesa de água sanitária a um litro de água que pode ser 
usada, por exemplo, para regar bromélias, duas vezes por semana.

• Fumacê elimina só o mosquito, mas não os ovos
O fumacê é útil para matar os mosquitos adultos, mas não acaba com os ovos. Por isso, deve 
ser empregado apenas em períodos de epidemias, com o objetivo de interromper rapidamente 
a transmissão da dengue. Seu efeito, portanto, é muito restrito. Há também muitas controvér-
sias em relação ao seu uso, porque o produto utilizado agride o meio ambiente, ataca a flora e 
a fauna. O mais importante é procurar acabar com os criadouros dos mosquitos.
O larvicida é diferente do fumacê. Apresentado em forma de pó, deve ser colocado nos pratos 
de plantas e em outros recipientes que acumulam água para matar as larvas do mosquito. Seu 
efeito é mais eficaz do que o da fumaça, contudo, há críticas em relação à poluição ambiental 
que pode gerar.

• Agentes de endemia, grandes aliados
Eles têm papel fundamental no controle do mosquito transmissor da dengue. Sua atuação 
ainda é essencial na identificação e destruição de criadouros do mosquito e na orientação 
dos moradores. Em muitas localidades, os agentes enfrentam dificuldades, pois os proprie-
tários, temerosos de assaltos e outros tipos de violência, não abrem as portas. Este tema 
poderá ser discutido em outra semana temática. Vale destacar que, embora os agentes 
de endemia desenvolvam um trabalho importante na prevenção da dengue, não se deve 
esperar sua visita para verificar se há focos de mosquito. Todos têm responsabilidade pelo 
controle da doença.

DICAS
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Como proceder em caso de epidemia
• Proteção individual: alguns cuidados, muito importantes em situações de epidemia, podem evi-
tar que se contraia a doença, como usar tênis ou sapato fechado.

• Prevenção de casos graves: em períodos de epidemia, sobretudo em crianças, é preciso estar 
atento aos sinais e sintomas de pacientes com suspeita de dengue que podem significar um agra-
vamento da doença como, por exemplo: dores constantes na barriga, vômitos seguidos, tonteira e 
visão escurecida. Nessas situações, deve-se agir rápido, levando a pessoa a um serviço de saúde 
e mantendo-a bem hidratada. Sobretudo numa epidemia, é importante oferecer água aos doentes, 
tanto enquanto esperam ser atendidos quanto durante o atendimento. 

• Cuidados após alta médica: ao serem liberados pelo serviço médico, os pacientes devem ser 
alertados para retornar sempre que notarem alguma modificação repentina em seu estado geral, 
acompanhada de tonteira, visão escurecida e outros sinais, como os citados acima. Estes indicam um 
agravamento da dengue, podendo sugerir um quadro de dengue hemorrágica. Se o tratamento não 
for logo iniciado, a doença pode ser mortal.

Mosquito da dengue pode transmitir febre amarela
O Aedes aegypti é um mosquito doméstico que vive dentro das habitações ou em suas proximida-
des. Calcula-se que 90% dos focos sejam domésticos. O único modo possível de evitar ou reduzir a 
duração de uma epidemia e impedir a introdução de um novo tipo de vírus da dengue é a eliminação 
dos transmissores.

Isso é muito importante porque, além da dengue, o Aedes aegypti pode transmitir a febre amarela. 

Vacina evita a febre amarela
Esta também é uma doença infecciosa aguda, de curta duração e que causa febre alta. Por atacar 
o fígado, o doente adquire um aspecto amarelado. A este quadro, denomina-se icterícia. A febre 
amarela se confunde com outras doenças, como a hepatite e a malária.

É importante saber que existem duas formas de febre amarela: a febre amarela silvestre e a fe-
bre amarela urbana. A febre amarela é uma doença é típica de animais, principalmente macacos. 
Também é transmitida pela picada de vários mosquitos, inclusive o Aedes aegypti.
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• A PREVENÇÃO DO DENGUE E DO DENGUE HEMORRÁGICO, da Organização Mundial 
da Saúde - Folheto de Informações para Líderes Municipais e Comunitários. Genebra, Suíça.
• SESSÃO SOBRE DENGUE DA DIVISÃO DE DOENÇAS INFECCIOSAS E TRANSMIS-
SÍVEIS, do Centro de Controle de Doenças (CDC) de Atlanta.

para saber mais

Quando um mosquito pica um animal doente, ele adquire o vírus da febre amarela. Se, depois, picar 
uma pessoa saudável que não tenha sido vacinada, transmite-lhe a doença. Se houver doentes em 
comunidades ou cidades onde existem mosquitos Aedes aegypti, há risco de ocorrer a febre amarela 
urbana. No início do século XX, essa modalidade da doença causou grandes prejuízos ao Brasil. Foi 
necessário, até mesmo, fechar os portos do país ao comércio internacional.

A grande preocupação das autoridades sanitárias é evitar que a febre amarela chegue novamente 
às cidades. Para isso, devem ser tomados alguns cuidados. Ao contrário do que ocorre em relação à 
dengue, existe uma vacina eficaz contra a febre amarela que oferece proteção por até dez anos. Ela é 
indicada a toda pessoa que viaja, a trabalho ou lazer, para regiões e/ou áreas de mata em que ocorre 
a febre amarela silvestre. Se não for vacinada, e contrair febre amarela, ao retornar à cidade ela pode 
disseminar a doença. Para isso, basta ser picada por um mosquito Aedes aegypti.

E atenção: a vacina deve ser tomada até dez dias antes de se chegar ao local onde existe a febre 
amarela silvestre.
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A tuberculose pode ser vencida
A tuberculose é uma doença infectocontagiosa grave presente em vários países e um desafio a ser 
enfrentado pelo sistema de saúde brasileiro, com a colaboração de toda a sociedade e de organis-
mos internacionais.

Uma das enfermidades mais antigas da hu-
manidade (há evidências de sua existência 
desde a pré-história), e também uma das 
mais letais, a tuberculose pode ser tratada 
e curada. Depois de assistir ao programa 
Estação Saúde, vamos refletir sobre as 
diferentes causas que fazem com que a 
doença continue a se espalhar por muitas 
comunidades brasileiras, prejudicando a 
saúde e a vida das pessoas.

A bactéria causadora da tuberculose é o 
bacilo de Koch, nome do cientista que a 
descobriu. Ataca preferencialmente os 
pulmões, pode atingir qualquer órgão do 
corpo, mas não é a única responsável pela 
persistência da doença até os dias de hoje. 
Muitos outros elementos facilitam-lhe a 
ação, denominados determinantes so-
ciais da saúde, relacionados ao lugar onde se vive e ao tipo de vida que se leva, nem sempre por 
opção própria. Políticas sociais incompetentes e ineficazes de saúde, educação, habitação, emprego, 
alimentação, cultura e lazer, dentre outras, que não priorizam a saúde e as condições de vida da 
população estão na raiz do problema.

A bactéria é transmitida pelo ar
Até o final do século XVIII, desconhecia-se a bactéria causadora da tuberculose. Acreditava-se que 
a doença acometia poetas e apaixonados que, de tão tristes, esqueciam-se de comer e viviam em-
briagados noites afora. 

Fatores que contribuem para a doença 
a) Dieta pobre em nutrientes essenciais à 
saúde.

b) Más condições de habitação. Casas sem 
ventilação, onde não há janelas para o ar 
circular, ambientes com muita umidade e 
sem cuidados de higiene, nos quais moram 
muitas pessoas, favorecem a transmissão 
do bacilo da tuberculose.

c) Falta de saneamento básico e de acesso à 
água potável, esgoto e coleta regular de lixo.

d) Renda individual ou familiar insuficiente 
para as condições mínimas de vida, direito 
de todo cidadão.

e) Falta de acesso aos serviços de saúde, 
bem como à informação, a atendimento e 
tratamento adequados, quando necessário.
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Muitas vezes, os doentes eram encaminhados para longe das cidades, preferencialmente a locais 

montanhosos, de modo que se recuperassem ou morressem longe, sem contaminar outras pessoas. 

Não é difícil imaginar que muitos melhoravam e até se curavam porque tinham oportunidade de 

descansar, respirar um ar mais puro, alimentar-se bem, enfim, viver melhor. A novela A cabocla, cuja 

história se passa no início do século XX, retrata bem esse costume: assim que recebe o diagnóstico 

de tuberculose, o protagonista, Luís Jerônimo, muda-se para uma fazenda.

Por que, com os tratamentos disponíveis, em pleno século XXI, ainda se morre de tuberculose? A 

resposta é simples: porque os pacientes se sentem curados e deixam de tomar a medicação.

Antes de falar sobre as formas de combate à doença, vamos explicar como se dá o contágio. A bac-

téria é transmitida pelo ar, através da tosse ou espirro de uma pessoa doente e, também, 

quando se conversa muito próximo dela.

É muito importante que, ao tossir ou espirrar, se coloque um lenço, ou mesmo as mãos diante 

do rosto, evitando o risco de passar tuberculose. Outra dica é proteger nariz e boca com a parte 

interna do cotovelo. As mãos devem ser lavadas logo depois, evitando a propagação de germes 

causadores de várias doenças, presentes nessas secreções, exceto a tuberculose, uma vez que 

o bacilo de Koch não sobrevive muito tempo no ambiente externo. A medida preventiva mais 

importante, neste caso, é manter as janelas abertas e deixar que o sol entre na casa, sobretudo 

quando há uma pessoa doente. 

Embora todos corram o risco de contrair tuberculose, aqueles que convivem com os doentes têm mais 

chances. Tanto para prevenir sua manifestação, como para evitar sua disseminação, é fundamental 

melhorar as condições de moradia. Vale destacar, ainda, que algumas doenças favorecem-lhe o apa-

recimento, como Aids, desnutrição, diabetes, alcoolismo e todas aquelas que diminuem ou destroem 

as defesas do organismo, deixando-o com baixa imunidade.

As comunidades devem lutar pela melhoria da qualidade de vida, pleiteando seus direitos junto 

aos Conselhos de Saúde, outras instituições e movimentos organizados. Também é essencial que 

todas as crianças recebam a vacina BCG logo após o nascimento, para prevenir formas graves de 

tuberculose, como a que se dissemina pelos dois pulmões ou as que atacam as meninges, causando 

meningite por tuberculose.
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Como se manifesta a doença?  
No início, aparece uma tosse que não melhora. Após três semanas, nota-se a 
presença de catarro, a tosse se acentua. Perda de peso e febre diária, sempre no 
fim da tarde, são outros sinais, ao lado de fraqueza, falta de apetite e desânimo. 
O doente não tem forças para realizar suas tarefas no trabalho, em casa ou na 
escola.

Diante desses sintomas, é importante procurar um serviço de saúde para diag-
nóstico por meio de exame laboratorial do escarro, realizado com microscópio, 
que pode revelar o bacilo de Koch. Em alguns casos, o médico pode pedir radio-
grafias e/ou outros testes.

Se os resultados forem positivos, toda a família e as pessoas que convivem com 
o doente devem ser examinadas no posto de saúde para que estejam seguras de 
que não têm a doença. 
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Tratamento é gratuito
Os medicamentos são oferecidos gratuitamente nos postos de saúde. O tratamento dura seis me-
ses e deve ser feito até o fim, mesmo depois que os sintomas desaparecem. Muitos doentes 
acreditam que estão curados e deixam de tomar os remédios. Quando isso acontece, a doença pode 
voltar com os mesmos sintomas e um agravante: os medicamentos usados antes podem não fazer 
mais efeito, exigindo que sejam utilizadas novas drogas.

Tal situação tem sido uma grande dificuldade para o combate e o controle da doença em cada cidade, 
bairro e comunidade de nosso país. Os agentes de saúde e os serviços de saúde empregam algumas 
estratégias para evitar essa ocorrência, como pedir ao doente que tome o remédio na hora em que 
vai buscá-lo, ou acompanhá-lo até sua casa e esperar que ele ingira o medicamento, entre outras.
Por se tratar de uma doença curável, é muito importante identificar e diagnosticar os doentes e fazer 
todos os esforços necessários para evitar que interrompam o tratamento. Apenas 15 dias após iniciá-
lo, não transmitem mais a doença e podem retomar suas atividades.

Se todos se mobilizarem por mais saúde e qualidade de vida, será mais fácil exigir dos governos polí-
ticas públicas de educação, moradia, emprego, renda, acesso à alimentação, aos serviços de saúde, 
saneamento básico, cultura, esporte e lazer. Esta também é uma forma de enfrentar a grave situação 
da tuberculose no Brasil e de melhorar as condições de saúde dos brasileiros.
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Como evitar a hipertensão arterial 
Para manter-se saudável, nosso corpo precisa de oxigênio e nutrientes transportados pelo sangue, 
que é bombeado pelo coração para todo o organismo. O sangue sai do coração por meio das artérias 
e retorna através das veias.

A pressão do sangue nas artérias, ou pressão arterial, varia de uma pessoa para outra, conforme 
a idade, gênero, raça/etnia, fatores familiares e hereditários. Outros aspectos também influem 
como o tipo de atividade que ela exerce, o consumo de sal, se pratica ou não atividade física e 
determinadas doenças.
 
Quando, por algum mecanismo, a regulagem ideal é alterada, o sangue circula com maior pressão 
dentro das artérias. Neste caso, diz-se que a pessoa é hipertensa ou tem pressão alta. A hipertensão 
arterial é um fator de risco para a saúde, podendo ocasionar problemas sérios e, até, levar à morte. 
É, também, bastante frequente: de cada cinco adultos, um tem a doença.

A hipertensão arterial inclui-se entre os principais fatores de risco para as doenças crô-
nicas não transmissíveis (DANT), como enfarte, derrame cerebral e problemas renais. 
Descoberta antecipadamente pode ser controlada, permitindo que se tenha uma boa qualidade de 
vida. A adoção de alguns hábitos e a visita regular ao serviço de saúde ajudam a preveni-la, evitando 
complicações. 

Medir a pressão é um cuidado de saúde
É muito comum dizer-se que o médico ou profissional de saúde precisa “tirar a pressão” de alguém, 
mas o que ele faz é verificá-la, medi-la ou aferi-la para ver se está dentro dos parâmetros considera-
dos normais para aquela pessoa. 

Embora as características individuais precisem ser levadas em consideração, de modo geral a pres-
são arterial deve ficar em torno de 120 por 80 mm Hg (ou seja, máxima de 120 e mínima de 80). 
Quando esses valores estão acima de 140 por 90 mm Hg caracterizam hipertensão arterial que pode 
ser leve, moderada ou grave. Quanto mais altos, maiores os riscos para a saúde.

O aparelho para aferir a pressão arterial é o esfingnomanômetro, em geral chamado apenas de 
aparelho para medir pressão. A fim de obter resultados confiáveis, os profissionais de saúde devem 
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verificar rotineiramente o seu funcionamento. Os modelos para adultos têm tamanhos diferentes 
dos indicados para atender crianças e adolescentes, também sujeitos à hipertensão arterial, embora 
esta seja menos frequente nessa faixa etária, e tenha causas diferentes. Todo profissional de saúde 
e serviço de saúde deve cuidar para que, durante as consultas ambulatoriais, a pressão arterial seja 
medida. Pais, mães e responsáveis podem solicitar que o procedimento seja realizado.

Não se recomenda medir a pressão arterial logo que se chega ao serviço de saúde. Nos ambulatórios, 
os profissionais de saúde costumam solicitar que o paciente descanse, relaxe por alguns minutos, 
pois a ansiedade que essa verificação às vezes provoca pode influir no resultado. Do mesmo modo, 
o lugar não pode ser agitado ou barulhento porque esse tipo de ambiente é estressante, podendo 
aumentar a pressão arterial, sem que o paciente seja, necessariamente, hipertenso. Para fazer o 
diagnóstico, é preciso aferir a pressão no mínimo três vezes, em momentos e dias diferentes, por 
exemplo, com intervalos de uma semana entre cada aferição.

Como diminuir os riscos da hipertensão arterial
Já falamos de alguns fatores nos quais não podemos intervir como idade, sexo e antecedentes fa-
miliares. No entanto, outros estão ao nosso alcance e têm sido alvo das políticas e dos serviços de 
saúde, como alimentação equilibrada, prática de exercícios e controle do estresse. Evitar a obesida-
de e o diabetes e não fumar é igualmente importante.

Os serviços e profissionais de saúde orientam sobre o que se deve fazer e comer, ou como agir, 
mas também é importante que cada um se mobilize para lutar por direitos como acesso a uma ali-
mentação de qualidade e a espaços para praticar exercícios, nas comunidades e bairros. O Estado 
deve fornecer serviços públicos essenciais, como segurança, e cumprir a legislação sobre tabagismo, 
álcool e outras drogas, de modo a proteger crianças e adolescentes dos riscos dessas substâncias, 
entre outras medidas.

Alimentação equilibrada, 
prática de exercícios 

e controle do estresse 
podem diminuir os riscos 

de hipertensão
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MEDIDAS QUE PODEM SER TOMADAS NO DIA A DIA PARA PREVENIR A HI-
PERTENSÃO:

• Adotar uma alimentação mais saudável: deve-se evitar o consumo de gorduras e fritu-
ras, dando preferência a alimentos assados, cozidos e crus; aumentar o consumo de frutas, 
verduras e legumes; substituir os molhos de maionese ou creme de leite por outros feitos com 
ervas, vinagre ou suco de limão. É importante comer mais fibras, contidas na lentilha e na 
aveia, no arroz e em pães integrais.

• Reduzir o consumo de sal: este é o alimento mais relacionado à hipertensão arterial. Para 
quem já é hipertenso, evitar o sal é parte do tratamento. Em casos leves, esse cuidado pode 
bastar, não sendo necessário usar medicamentos. Mesmo para quem não sofre de hiperten-
são, o sal deve ser controlado. Uma boa estratégia é não levar o saleiro à mesa das refeições 
para evitar que se adicione mais sal aos pratos. É bom lembrar que ele pode ser substituído 
no preparo de alimentos por ervas e outros condimentos como alho, louro, cebola, tomate, 
pimentão, limão e outros, sem perda de sabor.

• Praticar atividade física: pode ser uma simples caminhada, andar de bicicleta, correr, 
dançar, nadar, jogar vôlei e futebol, o importante é fazer uma atividade regular, desde que 
previamente autorizada pelo médico. Sedentários devem começar devagar e acelerar o rit-
mo aos poucos. No início, fazer exercício vai exigir mais força de vontade. Depois, torna-se 
um hábito prazeroso. O exercício também pode ser feito em grupo, com a orientação de um 
professor de educação física, e representar uma oportunidade para fazer amigos, melhorar a 
autoestima, reduzir o estresse e os níveis de pressão arterial. Uma boa dica é caminhar, pelo 
menos, 30 minutos por dia. Esse tempo pode ser dividido em dois períodos de 15 minutos, ou 
três de 10 minutos cada um.

• Reduzir o estresse: a vida agitada, as contas a pagar, a família, os filhos, a preocupação 
de sustentá-los e de conseguir uma moradia longe das áreas de risco, o medo de assaltos e 
outros tipos de violência, o desgaste das horas perdidas no trânsito, de casa para o trabalho, 
e vice-versa, são alguns fatores que podem causar estresse.

Situações estressantes fazem parte da vida e nosso corpo está preparado para lidar com elas. 
O perigo é quando o estresse deixa de ser eventual e se torna permanente. Neste caso, há 
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risco de a pressão arterial aumentar, além de comprometer nossa qualidade de vida, o desem-
penho no trabalho e na escola. As relações pessoais também ficam prejudicadas. 

Alguns sinais indicam que uma pessoa pode estar estressada: fumar ou beber mais do que o 
habitual; mudar o ritmo da alimentação, comendo demais ou perdendo o apetite; ter insônia 
ou não dormir adequadamente; sentir cansaço fora do comum; perder a paciência facilmente; 
não conseguir se interessar pelo que tem a fazer ou pelo que se interessava antes; mau humor 
frequente; perder a capacidade de se concentrar numa atividade ou tarefa; ter dificuldade 
para tomar decisões.

• Evitar cigarro e álcool: o hábito de beber ou fumar prejudica o coração, pois aumenta 
a pressão arterial, sobrecarregando-o. Embora sejam drogas consideradas lícitas, e tenham 
a venda liberada, ambas fazem muito mal à saúde. O fumo está diretamente relacionado ao 
câncer de pulmão, entre outros tipos de câncer, enquanto o álcool é frequentemente associa-
do a agressões, brigas, traumatismos, acidentes de trânsito e homicídios, entre outros. Quem 
sofre de hipertensão arterial e tem o hábito de beber apresenta mais chances de desenvolver 
doenças cardíacas e derrame cerebral. Entre 5% a 10% dos casos de hipertensão arterial em 
homens se devem ao alto consumo de álcool. Parar com esse hábito é, portanto, essencial 
para melhorar a qualidade de vida e preservar a saúde.

• Combater a obesidade: já se falou da importância da alimentação, mas é fundamental 
destacar que a obesidade favorece muito a hipertensão arterial e outras doenças cardiovas-
culares, pois o excesso de peso sobrecarrega o coração. Manter o peso sob controle ajuda a 
evitar o diabetes. 

Deve-se evitar o excesso de alimentos ricos em açúcares e gorduras como doces, frituras, 
enlatados, molhos e massas. Outra dica é não acreditar em dietas milagrosas e procurar 
informar-se com profissionais de saúde.

Alguns serviços de saúde organizam grupos de apoio a pessoas com problemas como a obesi-
dade. Em muitas situações, o médico pode recomendar o uso de medicamentos. Compartilhar 
dúvidas e experiências facilita a mudança de atitude e o autocuidado. Os tratamentos podem 
ser longos, exigindo persistência dos pacientes que devem manter a medicação pelo tempo 
necessário, mesmo que os sintomas tenham desaparecido.
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Para finalizar, é importante destacar que nem sempre a hipertensão arterial é diagnosticada a partir 
de sintomas, como dor de cabeça e outras queixas. Muitas vezes, ela não dá sinais. O paciente só 
fica sabendo de sua condição numa emergência médica. Mesmo que tudo pareça bem, devem-se 

consultar regularmente os serviços de saúde.

 

• HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA - Medicina ambulatorial: condutas de atenção 
primária baseadas em evidências, de Danni FUCHS - Ed. Artmed.
• HIPERTENSÃO ARTERIAL: INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES, GERÊNCIA DE PROGRA-
MAS DE HIPERTENSÃO E DIABETES - Ed. Secretaria municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

para saber mais
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sugestões de uso
Vanessa Castro

Vanessa Castro é comunicadora e educadora, especialista em mobilização social.

VOLTAR AO SUMÁRIO
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Então, vamos tratar da saúde! E o que é saúde para você?

Esta coletânea de programas, com sugestões de uso, propõe 
uma ampla troca de ideias sobre o tema, convida a refletir sobre 
a nossa saúde e, também, sobre a saúde da coletividade.  
Para começar a pensar no assunto, proponha uma busca por ma-
pas do corpo humano, na internet ou em livros, para que todos 
possam visualizar e compreender como se organiza o universo 
dentro de cada um de nós, de quais sistemas é formado, qual a função dos diversos órgãos e onde 
se localiza cada um deles. 

Mas a saúde e o bem-estar dependem apenas do bom funcionamento do conjunto de órgãos que 
forma cada indivíduo? Em que medida o ambiente no qual vivemos, os outros seres ao nosso 
redor, nossos sentimentos e ações cotidianas interferem na preservação da saúde, na prevenção 
e cura de doenças?

Os programas e atividades sugeridas pretendem instigar reflexões sobre os estilos de vida que favo-
recem a saúde e as formas de reagir quando ela nos falta. O propósito é que possamos nos fortalecer 
para fazer escolhas individuais e coletivas de vida saudável.

A seguir, algumas sugestões de temas e ideias de atividades para melhor explorar os programas da 
Maleta Saúde. Na sua prática cotidiana, você vai descobrir muitas outras formas de pensar e pro-
mover ações de saúde, utilizando este material. Compartilhe, vamos expandir e espalhar saúde!

Sugestão de livro: Atlas do corpo 
humano, os principais órgãos, 
músculos e ossos em tamanho 
real, de Richard Walker. SP: Mo-
derna, 1994.
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1. AS AVENTURAS DA TECA
Nesta coletânea estão incluídos 11 episódios da série As aventuras da Teca (cada um com duração 
média de 4 min.), DVD 05

Sugestão de temas para discussão a partir dos programas:
A partir de situações de seu cotidiano, Teca e seus amigos trazem dicas e orientações bem-hu-
moradas para a promoção da saúde no dia a dia: tomar banho, escovar os dentes, comer, ir ao 
médico quando for preciso, usar óculos, tomar vacinas, seguir corretamente as indicações sobre 
o uso de remédios e plantas para a prevenção e cura de mal-estar ou doença. Destaca-se ainda a 
importância de uma atitude positiva, tanto para se manter saudável, como para termos maiores 
chances de cura quando estivermos doentes.

PARA REFLETIR: o que deixa você doente? O que traz saúde para você? Você tem 
hábitos saudáveis? Quais deles fazem parte do seu dia a dia, quais não?
O que você faz todos os dias para manter a saúde?

Proposta de atividade com os programas da série:
• Hábitos que ajudam a ficar saudável.
A proposta é que cada um pense no que faz, diariamente, para se manter saudável e que repre-
sente essa atividade ou hábito com um desenho. Após essa reflexão inicial, o grupo é convidado 
a fazer uma pintura coletiva sobre nossos ritos cotidianos de saúde usando, como suporte, 
folhas de papel pardo coladas. Após todos terminarem o trabalho (ou no tempo combinado), pode-
se propor que um voluntário comece um jogo de interpretação: este deve escolher uma imagem 
que não seja de sua autoria e comentá-la, dizendo o significado que tem para ele. Em seguida, o 
autor da imagem se apresenta e diz o que pretendeu representar quando a criou. Depois, escolhe 
outra imagem e dá sua interpretação. O jogo termina quando todas as imagens do painel tiverem 
sido comentadas pelos integrantes do grupo. Cada imagem é comentada apenas por uma pessoa, 
além de seu criador. Pode ser que um dos presentes fale mais de uma vez, se houver mais de uma 
imagem de sua autoria no painel. 
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Possibilidades de produção de comunicação
• Encenação de programa jornalístico de televisão. 
Os participantes são divididos em grupos. Cada um deles forma uma equipe de reportagem, esco-
lhe um tema e elabora uma questão-chave para as entrevistas. Quando chegar a vez de o grupo 
entrar em ação, seus integrantes se revezam no papel de repórteres, de modo que todos tenham 
oportunidade de atuar. Um de cada vez escolhe alguém da roda - que não seja do seu grupo - para 
entrevistar. A entrevista se inicia, sempre, pela pergunta-chave. O repórter tem direito a formular 
uma outra pergunta, além desta. O desafio é imprimir um ritmo ágil à encenação, como num bate-
bola: pergunta-resposta, pergunta-resposta. Deve-se considerar a possibilidade de definir um tempo 
máximo por entrevista, ou de reduzir o número de entrevistas de cada grupo para que a atividade não 
se estenda demais. As respostas devem ser curtas e as perguntas bem sucintas e objetivas! O jogo 
de perguntas e respostas vai abrir um conjunto variado de olhares sobre os temas escolhidos pelos 
grupos e propiciar uma ampla roda de conversa após a encenação do programa.

2. OLHA SÓ O PERIGO!!! 
(4 episódios de 4 minutos, em média), DVD 05

Sugestões de temas relacionados aos programas da série:
Os episódios desta série são animações que apontam situações de risco, envolvendo crianças. Alguns 
deles apresentam estatísticas sobre os perigos a que o público infantil está sujeito, no Brasil.
• E você sabe qual é a principal causa de mortes de crianças no Brasil?
A cada ano, 16 mil crianças são atendidas com queimaduras e mais de 5 mil hospitalizadas por in-
toxicação; o afogamento é a segunda maior causa de mortes, enquanto a sufocação com pequenos 
objetos é a terceira. Esses dados foram obtidos em emergências de hospitais pediátricos e depois 
quantificados por tipo. 
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Para fazer uma análise estatística, é preciso reunir um conjunto de dados e, com base neles, 
analisar o comportamento de uma determinada população (ou de um grupo social qualquer). 
Cada um deve trazer algum dado relacionado à saúde na região em que vive, informando a fonte 
da informação. Esse panorama da saúde local, construído coletivamente, deve servir de base 
para uma reflexão. 

Essa é uma boa ocasião para apresentar noções de metodologia de pesquisa, falar sobre o 
uso de métodos quantitativos e qualitativos. Pode-se propor ao grupo que elabore uma pesquisa 
sobre o seu próprio perfil, abordando aspectos de saúde da comunidade a que pertence. Solici-
te que seus participantes criem um questionário. Acompanhe sua aplicação e auxilie-os no que 
for preciso para que processem os dados. A que conclusões foi possível chegar? Os participan-
tes devem aproveitar a base de dados da pesquisa para exercitar suas habilidades em leitura 
e construção de gráficos.

SAIBA MAIS: ao elaborar um projeto educativo, é importante utilizar informações e 
mapas estatísticos de fontes qualificadas como o site do IBGE: www.ibge.gov.br/

Proposta de atividade:
• Exercício de introspecção para aguçar a sensibilidade
Reúna o grupo para fazer exercícios de respiração lentos e ritmados. Depois, todos devem sair 
para uma caminhada, mantendo-se concentrados e em silêncio, seja o ambiente urbano ou rural. 
Cada um deve ser orientado a observar a sua própria respiração, prestando atenção a seus passos 
e ao cenário ao redor. Peça que formem duplas, seguindo lado a lado, mas sem conversar. Duran-
te o passeio, um será a câmera fotográfica do outro, devendo caminhar juntos. Quando decidir 
registrar alguma imagem, o fotógrafo deve parar e posicionar o companheiro, de olhos fechados, 
diante do objeto a ser fotografado. Depois, o “câmera” deve abrir os olhos e permanecer algum 
tempo gravando, em sua retina, a imagem solicitada. Cada uma das duplas se reveza nos papéis 
de câmera e fotógrafo. É preciso combinar, previamente, quantas fotos cada fotógrafo irá fazer 
com a sua dupla. Ao fim do passeio, cada um deve escrever um texto sobre o que viu e desenhar 
as imagens que gravou a pedido de sua dupla. Desafie o grupo a organizar este material para uma 
exposição e/ou um livreto.

Possibilidades de produção de comunicação:
• Passeio para coleta de dados
Os participantes são convidados a fazer um passeio aos arredores, durante o qual devem reparar 
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possíveis situações de risco. Com base nas informações obtidas nesse exercício, e na coleta de 
dados sobre saúde, segurança e ambiente na região, devem apontar os riscos de acidente e os pro-
blemas ambientais e de saúde mais comuns. Quais as suas causas? Eles devem ser estimulados a 
buscar alternativas para eliminar ou reduzir esses perigos e elaborar uma campanha voltada para 
ambiente, segurança e saúde local.

É importante definir os públicos-alvo da campanha, que mensagens se quer veicular, por quais 
meios, e em que locais elas serão divulgadas. Deverão ser usadas mensagens e linguagens 
variadas para atingir diferentes públicos, ou será melhor optar por uma mensagem única? 
Peça aos participantes para criarem cartazes e folhetos. Se possível, eles devem se encarre-
gar da distribuição desse material. Para completar o processo, deve-se fazer uma pesquisa 
com os públicos-alvo selecionados para identificar como foi a recepção da campanha e 
das mensagens. 

Para que seja possível montar uma base de dados que permita a aplicação de ferramentas es-
tatísticas, é preciso envolver um número significativo de pessoas, aproximadamente, cinquenta. 
Definir que pontos serão investigados é essencial. Algumas ideias: quantas pessoas foram al-
cançadas pela campanha? Como elas compreenderam as mensagens que receberam e de que se 
lembram? Há assuntos relacionados à saúde que os entrevistados consideram importantes e que 
não foram abordados? Se criássemos uma nova campanha, ela seria diferente?
 

SAIBA MAIS: para conhecer todos os episódios da série Olha só o perigo! , entre no 
FuturaTec e baixe os programas. www.futuratec.org.br
Visite o site da ONG Criança Segura, parceira do Futura na série Olha só o perigo!: 
www.criancasegura.org.br
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3. SALA DE NOTÍCIAS ENTREVISTA
Celerino Carriconde (duração 25:47 min.), DVD 03

Sugestão de temas para discussão a partir do programa:
Na entrevista, Celerino conta que foi obrigado a sair do Brasil na época da ditadura. Nas monta-
nhas do Panamá, onde foi acolhido por um grupo indígena, encontrou um caminho de integração 
entre a medicina alopática e a medicina natural. Quando voltou ao país, começou a aplicar seus 
conhecimentos de medicina popular, com base na metodologia de Paulo Freire que valoriza a 
troca de informações e o diálogo entre as pessoas, de igual para igual, e o saber popular. “No 
exercício da palavra está o poder delas”, diz Celerino, um dos fundadores do Centro Nordestino 
de Medicina Popular (CNMP), que desenvolve práticas de saúde que unem conhecimentos da 
medicina e tradições e fazeres do povo. Exemplos de ação do CNMP são o Projeto Farmácia Viva 
e o primeiro encontro brasileiro de curandeiros. Além disso, o próprio Celerino já plantou mais 
de cinco mil árvores.

PARA REFLETIR: você sabe de algum projeto ou instituição, perto de você, que inte-
gre conhecimento científico e sabedoria popular? Investigue.

SAIBA MAIS: A Carta de Ottawa (1986-1993), que trata de questões de cidadania 
e estimula as pessoas a assumirem a responsabilidade sobre sua saúde, foi men-
cionada por Celerino no Fórum de Saúde realizado pelo Futura, em Belo Horizonte, 
Minas Gerais, em 2008.
Vale a pena assistir a Uma verdade inconveniente, de Davis Guggenheim, com Al 
Gore, sobre aquecimento global, filme citado no programa. Site para visita: www.
cnmp.org.br.

Propostas de atividade:
• Pesquisa sobre o sistema de saúde local
Convoque os participantes a pesquisarem na internet e nos arredores de seus bairros, divida-os em 
grupos e proponha que cada um articule uma visita a uma instituição de saúde, pública ou não. O 
roteiro de perguntas pode ser elaborado em conjunto. Entrevistar uns aos outros é uma boa forma de 
testá-lo. Mesmo que no ensaio o entrevistado invente as respostas, dá para perceber se as questões 
estão bem enunciadas e se a ordem em que são apresentadas funciona bem. Após testar e ajustar o 
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roteiro, os grupos devem marcar as visitas aos locais de sua escolha e procurar entender como o tra-
balho se desenvolve em cada um deles. Na volta, para finalizar, apresentam um perfil da instituição 
visitada para os demais participantes. 

Na roda, é importante estimular que façam perguntas e sugestões, e também, que as questões e 
ideias levantadas sejam aproveitadas. Todos devem retornar à instituição visitada para apresentar o 
resultado da pesquisa, oralmente e por escrito. Esta apresentação pode incluir, ou não, uma proposta 
para o local, elaborada a partir do que se observou e da troca de ideias.

Possibilidades de produção de comunicação:
• Inventário da sabedoria popular local.
Que fontes devem ser consultadas para essa pesquisa, que instituições e pessoas devem constar 
nesse inventário? Como descrever o que elas fazem? Após a pesquisa, é preciso encontrar uma forma 
de disponibilizar esses dados para o público, seja produzindo um material impresso para ser doado a 
alguma biblioteca, ou veiculando-os na internet.

4. SALA DE NOTÍCIAS
Planejamento familiar e tabagismo (26 min., em média, cada), DVD 06

Sugestão de temas para discussão a partir dos programas:
• Alternativa 1. A construção da família.
O número de habitantes do planeta ultrapassou 6 bilhões.
E você tem irmãos? Quantos? Como um casal decide se quer ou não ter filhos, e o número de 
filhos que quer ter? Que orientação você daria sobre ter ou não filhos e quantos? Se você tem 
filhos ou sabe que quer tê-los, já fez uma escolha. Como se decidiu? E seus pais, como fizeram 
essa escolha?
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PARA REFLETIR: o que sabemos sobre os métodos que evitam a concepção e, tam-
bém, as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs)? Alguém já utilizou ou utiliza al-
gum deles? As vantagens e desvantagens identificadas pelo grupo em cada um dos métodos 
devem ser listadas. 

• Alternativa 2. Saúde e estilo de vida
Quando se fala em vida saudável é preciso levar em conta estilo de vida, hábitos individuais, fami-
liares e culturais. Num trecho do episódio Fora de si, da série Não é o que parece, diz-se que o 
cigarro matou mais do que todas as guerras: são mais de 5 milhões de mortos por ano, meio bilhão só 
no século XX. Mesmo sabendo dos males que pode provocar, muita gente continua fumando, porque 
esse não é um hábito fácil de mudar.

PARA REFLETIR:
• Como você percebe o impacto da mídia em nosso estilo de vida e em nos-
sos hábitos, na imagem que fazemos do cigarro, da bebida alcoólica, do refrigerante 
e do hambúrguer com batata frita? Convide o grupo a refletir sobre a responsabilida-
de de cada um pela sua saúde e a da coletividade, a pensar em ações que pro-
movam a vida saudável no planeta, e a compartilhá-las. Na entrevista ao Sala de 
notícias, Celerino sugere plantar árvores, resgatando a mata, e usar carro a álcool.
Saúde e estilo de vida são conquistas da sociedade e estão diretamente ligados às condições 
de vida da população. 
• Qual o papel do Estado brasileiro com relação à saúde da população? De que 
maneira ela pode contribuir para a ação governamental de saúde?

 
Propostas de atividade:
• Mesa-redonda sobre métodos contraceptivos e gravidez na adolescência
Os participantes devem se dividir em grupos para elaborar um ponto de vista coletivo sobre a gra-
videz na adolescência e, também, preparar uma apresentação sobre um método contraceptivo es-
colhido por eles. Peça que tragam materiais coletados em instituições de saúde sobre os temas em 
discussão. Após cada apresentação, eles podem fazer perguntas e comentários. É bom nomear um 
mediador a cada rodada, com a função de equilibrar o tempo das falas e gerenciar as intervenções 
dos outros participantes (ele pode integrar um dos outros grupos).

Possibilidades de produção de comunicação:
• Leitura crítica de propagandas de bebida alcoólica. Os participantes devem trazer anúncios 
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impressos e, por meio deles, identificar o público que cada um pretende atingir e a linguagem utili-
zada para isso. Vale, também, recorrer a trechos de filmes e programas de TV, nos quais apareçam 
pessoas fumando. É importante estimular a discussão das imagens e a reflexão sobre os públicos a 
que se direcionam.
 
• Pelo anúncio, podemos saber o perfil do consumidor de uma marca?
Para responder a essa pergunta, proponha uma grande feira de saúde, para a qual os participantes 
devem se dividir em grupos. Cada um escolhe um assunto para apresentar, da maneira que preferir, 
por meio de cartazes, estandes e outros de sua escolha. Para a apresentação das ações planejadas 
pelo grupo, podem ser convidadas pessoas de fora, de outras instituições, e conhecidos.

5. AO PONTO
Álcool (3 blocos de 10 min., em média), DVD 04

Sugestões de temas relacionados ao programa:
O programa traz várias expressões populares utilizadas para designar situações em que se bebe 
muito: “enfiar o pé na jaca”; “encher a cara”, “trançar as pernas”.
• Você conhece alguma outra com esse mesmo sentido?
• Já experimentou bebida alcoólica? Que idade você tinha quando bebeu pela primei-
ra vez? Dados do Ministério da Saúde, citados no programa, revelam que um, entre cada sete 
jovens que bebem, terá dificuldades para lidar com o consumo de álcool e, também, que quanto 
mais cedo se começa, pior.
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PARA REFLETIR: de que maneira as famílias de jovens que têm problemas com o 
álcool podem ajudá-los? Você conhece pessoas que podem auxiliar, na sua região?

Proposta de atividade:
• Dramatizações.
Ao fim da exibição do programa, um grupo encena uma situação para uma campanha contra o “bê-
bado chato”. Os participantes se dividem em grupos e escolhem um tema de saúde que consideram 
muito relevante e, em seguida, elaboram uma cena sobre ele. Após combinar como isso será feito e 
fazer um breve ensaio, cada um dos grupos apresenta o que preparou.

SAIBA MAIS: visite o Portal Fiojovem, da Fiocruz. Construído com alunos da Escola Po-
litécnica de Saúde São Joaquim Venâncio, ele é dirigido a jovens de 12 a 18 anos e conta 
com o apoio de alunos das escolas públicas e privadas, que participam de fóruns. Além de 
ser interativo, e de oferecer acesso a vídeos de saúde, o site abre espaço para produções 
independentes. http://www.fiocruz.br/jovem

Possibilidades de produção de comunicação:
Na roda, levante temas de saúde de interesse comum, destaque alguns deles e peça que os presen-
tes escolham qual deve servir de fio condutor a uma conversa no Palanque livre, ao qual todos têm 
acesso, podendo dar depoimentos ou argumentar sobre a questão escolhida. Encerrado o exercício 
do palanque livre, os participantes se dividem em grupos para planejar uma performance interati-
va, ou seja, uma dinâmica de mobilização social com a participação do público.

SAIBA MAIS: entre num site de busca e pesquise o termo flash mob para conhecer perfor-
mances interativas de mobilização social.
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6. NÃO É O QUE PARECE 
Fora de si (duração 24:42 min.), DVD 04

Sugestões de temas relacionados ao programa:
Este episódio aborda situações em que as pessoas saem de si e procura desvendar como elas 
se sentem nesses momentos. Pode ser ouvindo música e dançando, num transe, por um dis-
túrbio psíquico, ao usar substâncias químicas, ou num rompante de emoção - fúria ou paixão! 
E você? Já ficou fora de si? Como foi?
No programa, um padrinho da doutrina do Santo Daime diz que “a experiência visionária é a excelên-
cia do ritual”, enquanto um filho de santo declara: “você viaja pro outro mundo”. Estudos antropoló-
gicos mostram que rituais para alterar a percepção da realidade e ter uma visão diferente do mundo 
são uma tradição antiga entre os homens, nos mais diversos cantos do planeta.

PARA REFLETIR: você já fez parte de alguma cerimônia ritual? Como foi? 
Se nunca participou, o que você entende por ritual?
Um professor de yoga fala da meditação como um caminho para o autoconhecimento e a 
expansão da consciência.
Você já meditou? O que pode dizer sobre o assunto?

 
O programa fala de drogas ilícitas - como maconha, cocaína e crack - e lícitas, como açúcar, choco-
late, tabaco e álcool, substâncias socialmente aceitas que também alteram a nossa percepção; diz 
que o café é a substância psicoativa mais usada no mundo e que o exagero pode provocar sintomas 
como taquicardia, contração muscular e inquietação.

PARA REFLETIR: o que você pensa do uso de substâncias químicas? Você já se 
viu querendo desacelerar seus pensamentos? O que fez? Há músicas que o/a acal-
mam? E que o/a agitam? Quais?

SAIBA MAIS: 
• Música: ouça o Grupo Harmonia Enlouquece, formado por profissionais e clientes de uma 
instituição psiquiátrica do Rio de Janeiro, o Pinel.
• Livros: leia A erva do diabo, de Carlos Castañeda, que relata a iniciação de um aprendiz 
e fala do uso de plantas de poder. Sobre este livro, ver também: www.consciencia.org/
castaneda/casmaciel.html
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• Outras sugestões de leitura: As portas da percepção, ensaio de Aldous Huxley, em 
que narra e reflete sobre suas experiências de ingestão de drogas alucinógenas; Autoper-
feição com hatha yoga, de Hermógenes (Editora Nova Era), um panorama sobre yoga.
Vídeo: assista a Un Buda, filme argentino de Diego Rafecas, história de um jovem que vive 
numa cidade grande, em busca da espiritualidade, e de como sua trajetória afeta a vida das 
pessoas que o rodeiam.

Propostas de atividades: 
• Observação dos sons ambiente 
Durante 5 minutos, todos devem prestar muita atenção a todo tipo de som e anotar tudo o que per-
ceberem. Depois, devem compartilhar as sensações provocadas por esta escuta atenta e listar quais 
sons foram identificados por todos.

PARA REFLETIR: essa observação mudou a maneira como você percebe a sonoridade 
ambiente? 

 
Divida o grupo em duplas e peça que cada um conte ao seu par alguma situação em que te-
nha ficado fora de si, ou tenha visto outra pessoa nesse estado. Depois, pergunte se al-
guém quer relatar a situação que viveu ou fazer algum comentário na roda sobre o que foi dito. 
A seguir, reúna quatro pessoas, em duas duplas, e peça para elaborarem um roteiro de entrevista 
ou um questionário com o objetivo de investigar o que faz as pessoas ficarem fora de si: se já 
viveram (ou vivem regularmente) situações desse tipo, como é, ou como foi. Cada grupo deve aplicar 
as entrevistas e/ou questionários em pessoas da comunidade do entorno. Sugira que cada partici-
pante entreviste pelo menos duas pessoas e marque uma data para a apresentação dos resultados 
da pesquisa. Após as explanações de cada grupo, incentive a troca de ideias sobre o que foi exposto. 
Proponha que, num próximo encontro, cada um traga uma letra de música, abordando um dos 
temas levantados pelas pesquisas.

Possibilidades de produção de comunicação:
• Músicas que fazem bem à saúde
Práticas religiosas que favorecem o estado de transe estão, muitas vezes, associadas à música e ao 
canto, como os mantras indianos, hinos do Santo Daime, pontos e ladainhas. O episódio Doenças 
crônicas - diabetes, da série Saúde todo dia, começa com uma animação sobre o uso ritual de can-
tos por um povo indígena, com o objetivo de alcançar a cura. Peça a cada participante para trazer uma 
música usada com esse propósito para apresentar ao grupo, num dia previamente combinado.
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As apresentações podem ser do jeito que eles preferirem, mas seria muito bom se chamassem mais 
gente para participar do sarau de músicas para a saúde. Sugira que convidem pessoas que gos-
tam de cantar para conversar, trazer contribuições, falar sobre quando e por que cantam. Registre 
o evento como puder. Uma boa alternativa é fazer um CD ou DVD com as imagens, os sons e textos 
reunidos, os depoimentos, cantos e letras de música trazidas por todos. 

SAIBA MAIS: você gostaria de ouvir outros cânticos? Baixe os episódios do programa 
Mojubá e ouça as músicas em homenagem aos Orixás. www.futuratec.org.br

 

7. SAÚDE TODO DIA
Saúde e câncer (duração 24:24 min.), DVD 03
O episódio começa com uma animação: Ahaab, um valente navegador, contempla o oceano e 
procura, dentro dele, coragem para enfrentar seu pior inimigo: a grande baleia branca, Moby 
Dick. A saga de Ahaab faz uma analogia com momentos da vida em que é preciso reunir forças 
para superar grandes obstáculos.

PARA REFLETIR: você já passou por situação semelhante? Como foi?
Talvez, ao tentar se lembrar de um episódio desse tipo, você não tenha pensado em quando 
adoeceu. Será que para recuperar a saúde é preciso se superar? Busque, em sua me-
mória, momentos em que precisou reconquistar a saúde, ou peça a conhecidos para darem 
um depoimento de suas vivências e reflita: que aprendizados cada um extrai dessa situação?

Na entrevista ao Sala de notícias, Celerino fala sobre a visão da águia e a importância de buscarmos 
nossa missão neste planeta: “ter clara a visão e a missão, ter raiz e voar como a águia, manter a esperan-
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ça, sempre, de que você pode mudar”. Segundo Celerino, a águia nos mostra a possibilidade que cada um 
tem de ir além, de transitar por novos caminhos e criar trajetos que podem levar a outros lugares. Pessoas 
com problemas de saúde que buscam auxílio médico são chamadas “pacientes”. Pacientes esperam. E 
o que esperam? Que venha alguém de fora - um médico - e lhes apresente a solução para restabelecer 
sua saúde. Se acreditamos que adotar uma postura ativa no processo de cura agiliza o restabelecimento 
da saúde, como podemos encorajar pessoas doentes a se colocarem como pacientes? Busque 
exemplos de doentes que assumiram o papel de protagonistas no resgate de sua saúde. 

Doenças crônicas - Diabetes - Sugestões de temas
(duração 25:46 min.)
Todos sabem que a alimentação balanceada e a prática regular de uma atividade física são importantes 
para a saúde. Quando se tem uma doença crônica, esses fatores ganham ainda mais importância.

• O que é uma alimentação balanceada?
De que alimentos você gosta e de quais não gosta? Você pode comer tudo de que gosta? O que cos-
tuma comer no seu dia a dia? E nos dias de festa?
Alimentação é um tema muito vasto, que permite muita conversa e troca de informação. Uma boa 
forma de abrir o assunto é convidar as pessoas a investigarem seus hábitos alimentares. Monte 
um painel e peça a cada um para escrever ou desenhar seu alimento preferido. Na roda, analise o 
conjunto de alimentos exposto no painel.
Outra forma bem gostosa de abordar o tema é levantar os alimentos típicos da região e reunir re-
ceitas com ingredientes locais, na forma de um livreto. Melhor ainda se, além disso, for possível 
degustar os pratos!

SAIBA MAIS: leia A dieta sem dieta, de Sônia Hirsch. Para outros livros e artigos da auto-
ra, ver: www.correcotia.com
Conheça os programas e o material do kit Fome zero: educação à mesa, disponíveis no site 
http://www.educacaoamesa.org.br/

Propostas de atividades: 
• Pesquisa sobre outras formas de cura, além da medicina alopática
Alternativa 1 - os participantes devem procurar informações sobre tribos de índios da região. Se 
for possível entrar em contato com alguns deles, sugira uma conversa com os pajés ou chefes 
espirituais, por exemplo, sobre músicas e plantas utilizadas por eles nos trabalhos de cura.
Alternativa 2 - os programas intercalam depoimentos de profissionais de saúde, doentes e seus 
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familiares. No episódio Saúde e câncer, um homem chamado Léo conta como descobriu que estava 
doente, fala do apoio de sua mulher, que o incentivou a ir ao médico, e da importância do diagnóstico 
precoce para a cura. Léo diz que dirige um espaço terapêutico e que trabalha com xamanismo.

PARA REFLETIR: você sabe o que é xamanismo?. A partir desse depoimento, pode-se propor 
uma pesquisa sobre o tema e sobre diferentes linhas terapêuticas complementares à 
medicina alopática.

• Estímulo ao trabalho voluntário
O episódio mostra, ainda, que após tratar-se, Léo sentiu vontade de contribuir para a saúde de outras 
pessoas e foi trabalhar num hospital, como voluntário, contando histórias para crianças. Junto com 
ele, levava seu tambor, instrumento de cura do xamanismo. É uma boa oportunidade para estimular 
os participantes a mapearem instituições da região, ligadas ou não à saúde, em que possam se en-
gajar num trabalho voluntário por, pelo menos, um dia. 

Outra ideia é dividi-los em grupos e sugerir que escolham para que tipo de público gostariam de realizar 
uma ação comunitária, num só dia, ou por um período mais amplo, segundo sua vontade e possibilidades. 
Assessore-os no planejamento e coordene a implementação conjunta das propostas de ação voluntá-
ria. Devem-se incentivar articulações com outros grupos ou instituições locais que possam e queiram 
contribuir para os objetivos definidos e promover encontros para trocar impressões dessa vivência.

SAIBA MAIS: acesse www.vivaedeixeviver.org.br para conhecer ações voluntárias em 
instituições de saúde que estimulam a leitura e as brincadeiras.

• Outras ideias para complementar a pesquisa sobre as plantas
Cada um dos participantes deve apresentar uma erva ou planta usada para curar doenças ou mal-
estar, ou sua semente, e dizer o que sabe ou descobriu sobre seu uso terapêutico. Cultivar algumas 
delas num canteiro da escola, registrando o processo e o cuidado com a plantação é outra iniciativa 
que rende frutos. (fonte: A Cor da Cultura, Saberes e fazeres, v.3: Modos de interagir. Rio de 
Janeiro: Fundação Roberto Marinho, 2006. Leia em www.acordacultura.org.br). O ideal é divulgar 
o plantio para a comunidade do entorno, beneficiando outras pessoas que, por sua vez, podem con-
tribuir para a divulgação dessa ideia, e para uma maior mobilização.
Organizar exposição com amostras das plantas, acompanhadas de relatos sobre suas aplicações. 
Abrir espaço para depoimentos de pessoas que as utilizam para se manter saudáveis e convidar 
alguns dos entrevistados para falar no dia do evento. 
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Fazer um levantamento sobre os vendedores de ervas da cidade. Em muitas feiras livres existe 
sempre um tabuleiro de ervas para banhos e outros fins. Em todas as cidades brasileiras, há reza-
deiras e pessoas que cultivam folhas para chás... Vamos conversar com elas para tentar conhecê-
las, saber como aprenderam sobre as ervas, qual o significado deste trabalho para suas vidas, etc. 
Entrevistar, também, um biólogo/a, botânico/a ou fitoterapeuta. Fazer a eles as mesmas perguntas 
propostas às rezadeiras e àqueles que cultivam as plantas. Elaborar quadro comparativo com as 
conclusões dos pesquisadores. A partir das entrevistas, fazer um catálogo das folhas/ervas e suas 
propriedades fitoterapêuticas.

SAIBA MAIS: “Registros antigos, como pinturas rupestres, escritos e símbolos revelam uma 
ligação muito íntima da humanidade com a natureza, principalmente com as plantas. Em 
diversas culturas, as ervas representavam a cura para os males do corpo e do espírito. Foi 
assim na China antiga, na Grécia, entre os celtas, os hebreus, hindus, árabes, ameríndios e 
africanos. (...) Durante muito tempo, esses conhecimentos foram relegados ao segundo plano 
e tratados como crendice popular. A ciência vem comprovando o que diversos líderes espiri-
tuais antigos já sabiam, que nas folhas pode estar a resposta a muitas doenças que afligem a 
humanidade.” A Cor da Cultura, Mojubá, Programa 3 - Saúde e Meio Ambiente. Baixe o 
programa em www.futuratec.org.br

Possibilidades de produção de comunicação:
• Nossa mesa é saudável?
Cada um traz um alimento de casa. Juntos, todos analisam o conjunto que se formou: quais desses 
alimentos foram comprados? Os que foram comprados, de onde vêm?

PARA REFLETIR: as informações do rótulo de um alimento influem na sua decisão de 
comprá-lo, ou não? E a apresentação da embalagem?
Analisar a tabela de valores nutricionais e pesquisar a diferença entre produtos light e diet são 
outras propostas interessantes, assim como criar um cardápio utilizando os alimentos trazidos.

E que tal fazer uma pesquisa nos restaurantes próximos? Que tipos de comida oferecem em seu 
cardápio? De que maneira apresentam os pratos aos clientes? Seria possível classificar os res-
taurantes da região pelo perfil de seus frequentadores, o cardápio e sua ambientação? Caso 
a pesquisa seja feita, suas conclusões devem ser apresentadas aos donos dos estabelecimentos, 
abrindo-se espaço para comentários, sugestões e troca de ideias.
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8. GLOBO ECOLOGIA - O MUNDO EM MOVIMENTO
População e epidemias (duração 20:09 min.), DVD 02

Sugestão de temas para discussão a partir do programa:
O programa aborda as epidemias causadas por vírus e bactérias, micro-organismos que podem ter 
grande impacto sobre a saúde da humanidade. Para combatê-los, desenvolvem-se vacinas.

PARA REFLETIR: você já tomou alguma vacina? Quais? Sua carteira de vacinação 
está em dia?

 
Por volta do ano 1500, época das grandes navegações, as doenças do Velho Mundo, como gripe, 
sarampo e varíola, chegaram às Américas e se espalharam, dizimando populações indígenas e com-
prometendo sua capacidade de luta. Desde então, a população nativa do Brasil só tornou a aumentar 
em 1970, por conta da vacinação e da demarcação de terras indígenas. Hoje, os indígenas são apro-
ximadamente 700 mil, ou seja, menos de 1% dos brasileiros.

O número de pessoas vivendo em cidades superou em muito o dos que vivem no campo. Segundo o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2000, havia cerca de 138 milhões de pessoas 
em áreas urbanas e 32 milhões em zonas rurais. A crescente urbanização faz disparar o número de 
viroses, como a gripe e a dengue. No início do século XX, o Brasil lutava contra epidemias como a 
de febre amarela e varíola, devido à coleta de lixo precária, à rede insuficiente de água e esgoto e à 
superpopulação. Em outubro de 1904, o médico Oswaldo Cruz, diretor geral da saúde pública, apro-
vou uma lei que tornava obrigatória a vacina da varíola. Em novembro do mesmo ano, a população do 
Rio de Janeiro fez um manifesto de rejeição à vacina, conhecido como a Revolta da Vacina. Até hoje, 
a Fundação Oswaldo Cruz é referência na pesquisa e produção de vacinas e no combate a doenças 
como a dengue. Levante na roda o que o grupo sabe sobre o combate à dengue, mais especi-
ficamente, sobre o mosquito transmissor. Depois, apresente o episódio do Globo Ecologia. 
O programa trouxe novas informações?
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SAIBA MAIS: www.fiocruz.br, portal da Fundação Oswaldo Cruz
www.videonasaldeias.org.br, instituição que apoia a produção e distribuição de audiovi-
suais sobre a temática indígena, feitos por eles mesmos.
www.socioambiental.org para acessar uma enciclopédia dos povos indígenas. 
O Estatuto do Índio e a legislação complementar, que discorrem sobre a relação do Estado e 
da sociedade com os povos indígenas, ajudam a compreender melhor a temática indígena.

Proposta de atividades:
• Alternativa 1. No programa, há diversas imagens, desenhos e pinturas que mostram os indígenas 
do ponto de vista dos colonizadores. O desafio é encontrar imagens de populações indígenas 
feitas por elas mesmas, sempre se lembrando de observar os padrões de pintura corporal nas 
diversas etnias. 

• Alternativa 2. Pintar o próprio corpo, ou o de outras pessoas, com motivos inspirados nas cul-
turas indígenas, utilizando tinta guache ou corantes naturais, como o urucum e o jenipapo. 

• Alternativa 3. No início do programa, junto com a palavra êxodo, aparecem pessoas fotografadas 
em preto-e-branco por Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro mundialmente reconhecido. Após 
apreciar as imagens, cada um deve pesquisar a obra do autor, escolher uma foto e apresentá-la ao 
grupo. A próxima tarefa é, a partir da imagem escolhida, imaginar uma história e escrevê-la. Os 
trabalhos - textos e fotos - podem ser expostos num varal. 

• Alternativa 4: Todos formam um círculo para participar de uma narrativa conjunta: um dos in-
tegrantes começa a desenvolver uma história, incluindo, em algum momento, a imagem que trouxe 
da obra de Sebastião Salgado. Narra um pequeno trecho e para no meio de uma situação qualquer, 
passando a fala àquele que está ao seu lado, que continua do ponto em que o antecessor parou, e 
assim, sucessivamente. Todos devem incluir em suas histórias uma imagem trazida por eles mesmos. 
O último encerra a narrativa coletiva. 

Possibilidades de produção de comunicação:
• Produção de HQ e folhetos.
Grave a história criada pelo grupo. Partindo dessa narrativa, os participantes devem criar diferentes 
histórias em quadrinhos. Depois de reunir informações sobre o combate ao mosquito da dengue, 
proponha a criação de folhetos informativos para a população local.
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9. GLOBO CIÊNCIA
A cidade e o envelhecimento (duração 27:21 min.), DVD 02

Sugestões de temas relacionados ao programa:
O programa mostrou que, há 100 anos, a expectativa média de vida do brasileiro era de 33 anos e 
que, atualmente, segundo o IBGE, subiu para 69 anos. Se, por um lado, as descobertas da ciência 
nos ajudam a viver mais e melhor, por outro, o estilo de vida moderno interfere, e muito, nas condi-
ções ambientais que garantem uma vida saudável. 

PARA REFLETIR: quais as condições ambientais necessárias a uma vida saudável? Existe 
mesmo relação entre ambiente e saúde? O que as descobertas científicas têm a ver com 
qualidade de vida na Terra?
Se os avanços da ciência nos proporcionarem vida longa, que tipo de ocupação podere-
mos ter ao alcançar uma idade avançada? Quais as limitações? Como vamos cultivar 
nossa alegria de viver e contribuir para o bem-estar do próximo?

Proposta de atividade:
• Experiência de vida.
A ideia é que cada um entreviste a pessoa mais idosa que conhece para saber quais as maiores ale-
grias e as maiores dificuldades por que passou e o que favoreceu sua longevidade. A entrevista pode 
ser registrada da forma que o entrevistador escolher, seja por meio de desenho, gravação, foto ou 
vídeo. Todos devem se reunir para contar o que descobriram. Num outro dia, os entrevistados podem 
ser convidados a se encontrar com o grupo para conversar sobre longevidade, alegrias e desafios da 
vida, direitos e deveres de um cidadão brasileiro idoso. Pode-se propor um desafio ao grupo: elaborar 
uma versão da história local com base nas biografias dos entrevistados.

 
SAIBA MAIS: conhecer o Estatuto do Idoso é importante. Uma boa leitura complementar 
é a Constituição Brasileira, Título II - dos direitos e garantias fundamentais -, sobre direitos e 
deveres individuais e coletivos dos cidadãos brasileiros.

Possibilidades de produção de comunicação:
• Elaboração de videodocumentário denominado Conversas com gente sábia. 
É preciso decidir quem serão os convidados a participar do vídeo, definir as perguntas e esboçar 
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um roteiro. O passo seguinte é planejar e implementar a produção. Cada integrante do grupo ficará 
responsável por entrar em contato com uma ou mais pessoas da lista e marcar as entrevistas, de 
acordo com o cronograma montado em conjunto. Se não for possível fazer um vídeo, podem ser 
usadas gravações, fotos, anotações ou desenhos. Seja qual for a forma de registro, é importante 
planejar como o material produzido será veiculado e divulgado. Algumas alternativas: marcar uma 
roda de conversa com os entrevistados, fazer uma leitura dramatizada das respostas obtidas, ouvir 
as entrevistas gravadas, fazer um programa de rádio ou TV. Outra boa ideia é incentivar contatos com 
rádios ou TVs comunitárias da área e com outras instituições próximas que possam ter interesse em 
contribuir para a realização da proposta.

10. GLOBO CIÊNCIA
Carlos Chagas (duração 27:33 min.), DVD 02

Sugestões de temas relacionados ao programa:
Você já ouviu falar sobre Doença de Chagas? O que sabe sobre isto? 
A moléstia de Chagas, também chamada de tripanosomíase americana, foi descoberta por Carlos 
Chagas há 100 anos. Em 1907, quando Chagas era pesquisador de Manguinhos (atual Fundação 
Oswaldo Cruz) ele foi a uma pequena cidade mineira, Lassance, com o objetivo de combater a ma-
lária entre trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil. Mas sua atenção foi despertada por 
um inseto que proliferava pelas casas de pau-a-pique da região, alimentando-se do sangue de seus 
moradores. Este inseto era chamado de barbeiro pela população local porque costumava atacar o 
rosto de suas vítimas. Dois anos depois o Brasil anunciava esta nova descoberta para o mundo todo. 
Conheça mais sobre essa história no site comemorativo do centenário da descoberta: http://www.
chagas100.icict.fiocruz.br/
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PARA REFLETIR: Carlos Chagas realizou um dos maiores feitos científicos do Brasil e ganhou 
vários prêmios nacionais e internacionais por isso. Sua descoberta se deu a partir de uma ati-
tude básica para todo cientista: a observação. Mesmo sendo um cientista de renome, vindo 
da cidade grande para o interior, ele procurou conversar e ouvir os moradores locais e 
observar seus hábitos.

Proposta de atividade:
Cientistas ou não, precisamos estar sempre atentos ao outro. Ouvir, ver, participar e conversar 
são ações fundamentais para se conviver em sociedade. 

Divida os participantes  em pequenos grupos. Cada grupo terá a missão de pesquisar hábitos de 
vida de sua vizinhança. Munidos de caneta e papel e, se possível, gravadores e máquinas fotográfi-
cas - valem também filmadoras, celulares com câmera etc. -, deverão investigar, por exemplo, qual 
a origem dessas famílias e quais são os seus hábitos alimentares. Elabore uma série de perguntas, 
idênticas para todos os grupos, para traçar um panorama sobre as origens, tradições e hábitos das 
comunidades de entorno. Depois, juntos, organizem todas as respostas obtidas por tema, região 
(bairro, rua, etc.) e por faixa de públicos entrevistados (mulheres e homens, diferentes faixas etárias, 
diferentes lugares de origem, crenças religiosas, alimentos mais consumidos).

Este conjunto de informações pode dar um bom livro de histórias e de receitas locais! Selecionem as 
receitas mais interessantes, voltem à residência dessas famílias levando os ingredientes e peçam 
que elas contem com quem aprenderam e que ensinem o passo-a-passo do preparo; registrem tudo 
com fotos e publiquem num livrinho, blog, jornal etc. Lembrem-se de incluir no material os créditos 
dos autores de cada receita e, também, do grupo de pesquisadores.

SAIBA MAIS: visite o site do Museu da Vida, da Fundação Oswaldo Cruz (http://www.invi-
vo.fiocruz.br). Lá você encontra exposições online, jogos incríveis, histórias e artigos muito 
interessantes sobre saúde e ciência.
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Para saber 
mais...

VOLTAR AO SUMÁRIO



100 101

SITES

Governamentais:
• Ministério da Saúde do Brasil - www.saude.gov.br 
• Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) - http://www.fiocruz.br
• Fiojovem: www.fiocruz.br/jovem
• Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP)

http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/
• Instituto Nacional de Câncer (Inca) - http://www.inca.gov.br/
• Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) - http://www.anvisa.gov.br/ 
• Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde (BVS/MS) - http://bvsms.saude.gov.br 
• Biblioteca Virtual em Saúde - http://www.bireme.br/php/index.php
• Rede de Bibliotecas e Unidades de Informação Cooperantes da Saúde - Brasil (BiblioSUS)

http://bibliosus.saude.gov.br/php/index.php
• Programa Nacional de DST e Aids 

http://www.aids.gov.br/main.asp?View={CEBD192A-348E-4E7E-8735-B30000865D1C}&Mode=1
• Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea)

https://www.planalto.gov.br/Consea/exec/index.cfm
• Conselho Nacional de Saúde - http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/livro.htm 
• Fundação Nacional de Saúde (Funasa) - http://www.funasa.gov.br/internet/index.asp
• Rede Nacional de Informações de Saúde (RNIS) - http://www.datasus.gov.br/rnis/
• Canal Saúde - http://www.canalsaude.fiocruz.br/
• Site sobre doenças transmitidas por alimentos - http://www.cuidardosalimentos.fiocruz.br/

Organismos internacionais:
• Organização Pan-americana da Saúde (Opas) - http://www.opas.org.br/
• Unicef Brasil - http://www.unicef.org.br/
• Médicos sem Fronteiras - http://www.msf.org.br/mhome.asp
• Portal de Acompanhamento Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (Portal ODM) 

http://www.portalodm.com.br/sistemas.php

Universidades:
• Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia 
 http://www.isc.ufba.br/isc_saude.asp 
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Movimentos sociais e organizações da sociedade civil:
• Amigas do Parto - http://www.amigasdoparto.com.br/ 
• Associação Baiana de Doença Falciforme e outras Hemoglobinopatias (ABADFAL)
 www.abadfal.org.br (Para baixar a cartilha clique em: 
 http://www.saude.salvador.ba.gov.br/arquivos/coaps/falciforme/impresso.pdf)
• Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva (Abrasco)
 http://www.abrasco.org.br/cienciaesaudecoletiva/index.php 
• Associação Viva e Deixe Viver - http://www.vivaedeixeviver.org.br/ 
• Centro Brasileiro de Estudos da Saúde (Cebes) - http://www.cebes.org.br/
• Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá - http://www.centrosabia.org.br/ 
• Centro de Estudos Avançados de Promoção Social e Ambiental (Ceaps) / Projeto Saúde e Alegria 
 http://www.saudeealegria.org.br 
• Centro de Promoção da Saúde (Cedaps) - http://www.cedaps.org.br/2058 
• Centro Nordestino de Medicina Popular (CNMP) - http://www.cnmp.org.br/pt/ 
• Criança Segura - www.criancasegura.org.br 
• Doutores da Alegria - http://www.doutoresdaalegria.org.br/
• Grupo Curumim (Gestação e Parto) - http://www.grupocurumim.blogspot.com/ 
• Grupo de Apoio e Prevenção à Aids na Bahia (Gapa/Ba) - www.gapabahia.org.br 
• Instituto Papai - http://www.papai.org.br/index.php 
• Método Mãe Canguru - http://www.metodomaecanguru.org.br/home_html.htm
• Pastoral da Criança - http://www.pastoraldacrianca.org.br
• Pastoral da Saúde - http://www.cnbb.org.br/ns/modules/mastop_publish/?tac=293
• Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/Aids - http://www.rnpvha.org.br/
• Rede Nacional Feminista de Saúde - http://www.redesaude.org.br/
• Rede pela Humanização do Parto e Nascimento (ReHuNa) - http://www.rehuna.org.br/ 
• SOS Corpo - http://www.soscorpo.org.br/ 
• Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade
 http://www.sbmfc.org.br/Pages/HomePage.aspx
• Fundação para o Remédio Popular - www.furp.sp.gov.br
• Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional (FBSAN) - http://www.fbsan.org.br
• Primeira Conferência Internacional de Promoção à Saúde
 http://www.opas.org.br/promocao/uploadArq/Ottawa.pdf
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Periódicos
• Interface - Comunicação, Saúde, Educação - http://www.interface.org.br/

É uma publicação interdisciplinar, trimestral, editada pela Fundação UNI e Unesp (Laboratório de 
Educação e Comunicação em Saúde, Departamento de Saúde Pública, Faculdade de Medicina 
de Botucatu e Departamento de Educação, Instituto de Biociências de Botucatu), dirigida para as 
Ciências da Saúde em sua articulação com a Educação e a Comunicação nas práticas de saúde, a 
formação de profissionais de saúde (universitária e educação continuada) e a Filosofia, as Ciências 
Sociais e Humanas. Ênfase na pesquisa qualitativa.

• Laboratório de Pesquisas de Práticas de Integralidade em Saúde (Lappis)
 http://www.lappis.org.br

O Laboratório de Pesquisas de Práticas de Integralidade em Saúde (Lappis) é um programa de 
estudos que reúne um colegiado de pesquisadores que auxiliam na identificação e construção de 
práticas de atenção integral à saúde. A proposta do grupo é repensar a noção de integralidade a 
partir da análise, divulgação e apoio a experiências inovadoras. O trabalho, multidisciplinar, tem 
como ponto de partida o conhecimento construído na prática dos sujeitos, nas instituições de 
saúde e na sua relação com a sociedade civil.

• Revista Brasileira Saúde da Família - http://dtr2004.saude.gov.br/dab/publicacoes.php
 
• Saúde em Debate (Edição 2009 - 20 anos do SUS)
 http://www.cebes.org.br/media/File/publicacoes/Rev%20Saude%20Debate/saaudeemdebate81.pdf

• De Volta às Raízes, do Centro Nordestino de Medicina Popular
 http://cnmp.org.br/pt/index.php?SESSID=4&cod=6&inicio=0&pag=0

Publicação semestral. Contém informações sobre plantas medicinais e alimentícias, nutrição e 
alimentação corretas, políticas públicas, gênero, saúde reprodutiva e muito mais.

Projetos
• Departamento de Atenção Básica (DAB) - http://dtr2004.saude.gov.br/dab/index.php

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e co-
letivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, trata-
mento, reabilitação e manutenção da saúde. É desenvolvida por meio de práticas gerenciais e sa-
nitárias democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações 
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de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a 
dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade e complexidade, dentro do contexto 
sociocultural em que vive. O objetivo é promover sua saúde, prevenir e tratar doenças e reduzir da-
nos ou sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. De 
acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS), baseia sua estratégia de organização 
no Programa de Saúde da Família. 

A Estratégia Saúde da Família
A Saúde da Família, estratégia priorizada pelo Ministério da Saúde para organizar a Atenção 
Básica, tem como principal desafio promover a reorientação das práticas e ações de saúde de 
forma integral e contínua, levando-as para mais perto da família e, com isso, melhorar a quali-
dade de vida dos brasileiros. Incorpora e reafirma os princípios básicos do SUS - universalização, 
descentralização, integralidade e participação da comunidade -, mediante o cadastramento e a 
vinculação dos usuários.

O atendimento é prestado pelos profissionais das equipes de saúde da família (médicos, enfermei-
ros, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentistas e auxiliares de consul-
tório dentário), na unidade de saúde ou nos domicílios. Essa equipe e a população acompanhada 
criam vínculos de corresponsabilidade, o que facilita a identificação, o atendimento e o acompa-
nhamento dos agravos à saúde dos indivíduos e famílias na comunidade.

• Radis - comunicação em saúde - http://www4.ensp.fiocruz.br/radis/
O Programa Radis (Reunião, Análise e Difusão de Informações sobre Saúde) é um programa nacio-
nal de jornalismo em saúde pública, ligado à Escola Nacional de Saúde Pública (Ensp), da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), órgão do Ministério da Saúde. 
A revista Radis é enviada para todo o país. Seu cadastro abrange todas as secretarias de Saúde 
do Brasil, municipais e estaduais, muitas organizações governamentais e não governamentais 
ligadas à saúde, associações sindicais e de moradores, escolas e profissionais de todos os 
níveis das áreas da saúde e afins. A cessão da assinatura é gratuita, fundada no princípio cons-
titucional de que “saúde é direito de todos e dever do Estado”. O Radis entende que tal princípio 
inclui como dever do Estado e direito de todo brasileiro o acesso a informações claras, precisas 
e qualificadas sobre saúde.
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AGENDAS

• Calendário da Saúde (disponível no site do Ministério da Saúde) 
 http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=1456)

Janeiro 
02 - Dia do Sanitarista 
04 - Dia Nacional da Abreugrafia 
04 - Dia do Hemofílico 
14 - Dia do Enfermo 
19 - Dia Mundial do Terapeuta Ocupacional 
20 - Dia do Farmacêutico 
24 - Dia da Previdência Social 
24 - Dia Mundial do Hanseniano 

Fevereiro 
04 - Dia Mundial do Câncer
27 - Dia do Idoso 

Março 
08 - Dia Internacional da Mulher 
21 - Dia Mundial da Infância 
21 - Dia Nacional da Síndrome de Down 
22 - Dia Mundial da Água 
24 - Dia Mundial da Tuberculose 
31 - Dia Nacional da Nutrição 

Abril 
07 - Dia Mundial da Saúde 
07 - Dia do Médico Legista 
12 - Dia do Obstetra 
14 - Dia do Técnico em Serviços de Saúde 
26 - Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão 
30 - Dia Nacional da Mulher 
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Maio 
01 - Dia Internacional do Trabalhador 
07 - Dia do Oftalmologista 
12 - Dia Mundial do Enfermeiro 
13 - Dia do Zootecnista 
15 - Dia do Assistente Social 
25 - Dia do Massagista 
27 - Dia do Serviço de Saúde do Exército 
28 - Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna 
31 - Dia Mundial sem Tabaco 

Junho 
05 - Dia Mundial do Meio Ambiente 
11 - Dia do Educador Sanitário 
18 - Dia do Químico 
21 - Dia Nacional da Prevenção à Asma 
25 - Dia Internacional de Combate às Drogas 
26 - Dia Internacional sobre o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas 

Julho 
01 - Dia do Engenheiro de Saneamento 
05 - Dia do Hospital 
10 - Dia da Saúde Ocular 
13 - Dia do Estatuto da Criança e do Adolescente 
14 - Dia Nacional do Enfermo 
27 - Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
29 - Aniversário de Criação do Ministério da Saúde 

Agosto 
01 - Dia da Amamentação 
05 - Dia Nacional da Saúde (nascimento de Oswaldo Cruz) 
05 - Dia da Farmácia 
10 - Dia da Enfermeira 
12 - Dia Nacional e Internacional da Juventude 
27 - Dia do Psicólogo 
29 - Dia Nacional de Combate ao Fumo 
31 - Dia do Nutricionista 
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Setembro 
09 - Dia do Veterinário 
21 - Dia Nacional dos Portadores de Deficiência 
22 - Dia Nacional da Juventude 
27 - Dia do Idoso 
30 - Dia da Secretária 
30 - Dia do Coração 

Outubro 
01 - Dia Internacional das Pessoas da Terceira Idade 
03 - Dia do Dentista 
10 - Dia Mundial da Saúde Mental 
10 - Dia Mundial da Alimentação 
11 - Dia do Deficiente Físico 
13 - Dia do Terapeuta Ocupacional e Fisioterapeuta 
16 - Dia do Anestesiologista 
18 - Dia do Médico 
20 - Dia Mundial e Nacional da Osteoporose 
25 - Dia do Cirurgião dentista 
30 - Dia Nacional de Luta contra o Reumatismo 

Novembro 
08 - Dia do Radiologista 
10 - Dia Nacional da Surdez 
14 - Dia Nacional e Mundial do Diabetes 
17 - Dia Nacional de Combate à Tuberculose 
21 - Dia Nacional da Homeopatia 
25 - Dia Internacional do Doador de Sangue 
25 - Dia Internacional de Luta contra a Violência à Mulher 
27 - Dia Nacional de Combate ao Câncer 
27 - Dia da Infância 
28 - Dia do Biomédico 

Dezembro 
01 - Dia Mundial de Luta contra a Aids 
02 - Dia Pan-americano de Saúde 
09 - Dia do Fonoaudiólogo  
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Livros 
• Políticas e sistema de saúde no Brasil
 http://www.cebes.org.br/default.asp?site_Acao=MostraPagina&PaginaId=232

Resultado de uma parceria entre o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) e a Associação 
Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva (Abrasco), coedição do Cebes e da Editora Fiocruz, 
o livro Políticas e sistema de saúde no Brasil foi lançado durante o XVIII Congresso Mundial de 
Epidemiologia, realizado em Porto Alegre, entre 22 e 23 de setembro de 1998. A obra reúne um 
grupo de 55 especialistas nas áreas de Saúde Pública do Brasil e foi organizada por Lígia Giova-
nella, Sarah Escorel, Lenaura de Vasconcelos Costa Lobato, José Carvalho de Noronha e Antonio 
Ivo de Carvalho. 

• Reforma sanitária brasileira: contribuição para a compreensão e crítica
Jairnilson Silva Paim - Editora Fiocruz 
Nesta obra, um dos mais conceituados intelectuais em saúde coletiva recupera a história de três 
décadas de instituição da Reforma Sanitária no país, traçando uma análise crítica da conjuntura 
em que ela foi concebida, desde a criação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), 
lembrando sua importância para esse movimento, até os dias atuais. Munido de extensa pesquisa 
documental, procura fundamentar a tese segundo a qual a proposta da Reforma Sanitária corres-
ponde a uma reforma social, explicitando questões sobre os limites e possibilidades futuras. Seus 
passos e construções reflexivas instigam dúvidas, suscitam debates e impõem ao leitor considera-
ções e posicionamento. Fonte: www.fiocruz.br/editora/

• Território, ambiente e saúde
Ary Carvalho de Miranda, Christovam Barcellos, Josino Costa Moreira, Maurício Monken (orgs.)
Editora Fiocruz
O livro traz a contribuição original de geógrafos, epidemiologistas, economistas, historiadores e 
arquitetos sobre as relações entre condições ambientais e situação de saúde. Ressalta o papel do 
território como mediador entre os processos econômicos e sociais e também suas externalidades, 
materializadas no espaço geográfico, na forma de intensas mudanças nas condições ambientais e 
respectivas consequências no processo de saúde e doença. Fonte: www.fiocruz.br/editora/
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• Violência e saúde
Maria Cecília de Souza Minayo, Coleção Temas em Saúde - Editora Fiocruz
A autora busca introduzir uma reflexão sobre as articulações entre o tema da violência e suas 
repercussões na saúde dos brasileiros, por meio da conceituação da violência no campo socioló-
gico, da articulação desta com a saúde e de propostas de atuação. A discussão abrange aspectos 
históricos, culturais, sociológicos e econômicos, considerando que em suas relações a violência 
se apresenta, ora como manifestação da dinâmica e da trajetória de uma sociedade, ora como 
fenômeno específico que se destaca e influencia essa mesma dinâmica social. 
Fonte: www.fiocruz.br/editora/

• Tratado de saúde coletiva
Gastão Wagner de Sousa Campos, Maria Cecília de Souza Minayo, Marco Akerman, Marcos Dru-
mond Júnior e Yara Maria de Carvalho (orgs.) - Editora Fiocruz
Apresenta um panorama dos principais assuntos de que se ocupa a saúde coletiva, estabelecendo 
um diálogo com docentes e discentes de graduação e pós-graduação das profissões de saúde. 
Fonte: www.fiocruz.br/editora/

• Obesidade e saúde pública
Luiz Antonio dos Anjos , Coleção Temas em Saúde - Editora Fiocruz
O livro aborda a questão do avanço da alimentação do tipo fast food, lembrando que o Brasil está 
entre os cinco mercados que mais cresceram nos últimos anos, entre todos os mercados da rede 
McDonald´s no planeta. Traz, ainda, algumas observações do documentário Super Size Me (no Bra-
sil, o título ganhou o complemento A dieta do palhaço) que mostra a experiência do cineasta Mor-
gan Spurlock que, durante 30 dias seguidos, comeu somente alimentos da famosa rede americana 
de sanduíches. Ao fim de um mês, havia ganho 11 quilos, acumulara gordura no fígado, apresentava 
sinais de depressão, sentia-se facilmente exausto e suas taxas de colesterol subiram. 
Fonte: www.fiocruz.br/editora/

• Aids na terceira década
Francisco Inácio Bastos, Coleção Temas em Saúde - Editora Fiocruz 
Apresenta uma espécie de cronologia e um ‘balanço’ da doença nas três últimas décadas, obser-
vando, ainda, os aspectos sociais e culturais de um fenômeno mundial. Durante a leitura, perce-
bemos que a história da Aids compreende relatos degradantes de estigmatização e marginaliza-
ção de pessoas sob risco de contrair/transmitir o HIV, ou que vivem com a infecção. Felizmente, 
também existem histórias de solidariedade, altruísmo e mobilização social, além dos avanços da 
ciência, praticada com ética e qualidade. Fonte: www.fiocruz.br/editora/
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• Saúde e democracia: história e perspectivas do SUS
Nísia Trindade Lima, Silvia Gerschman, Flavio Coelho Edler e Julio Manuel Suárez (orgs.) - Editora 
Fiocruz
Um dos mais abrangentes, profundos e qualificados exercícios analíticos sobre o sistema de saú-
de brasileiro desenvolvido nos últimos anos. O livro inclui artigos de diferentes autores sobre as 
diversas fases do SUS, abordando temas como situação de saúde, financiamento do SUS, ciência 
e tecnologia em saúde, os trabalhadores da saúde no país, a descentralização, os conceitos de 
saúde, a universalização versus a focalização, o público e o privado, o modelo de atenção à saúde 
praticado e a estratégia da saúde da família. Fonte: www.fiocruz.br/editora/

• Saúde pública: uma complexidade anunciada
Mario Iván Tarride - Editora Fiocruz
Parte do princípio de que usar diferentes abordagens para observar a realidade não só permite 
dispor de múltiplas teorias para explicá-la e de métodos diversos para enfrentar os problemas que 
se apresentam, como, também, abre mais e melhores oportunidades de formular perguntas válidas 
e de encontrar as justas respostas. A obra assume a existência da crise da saúde pública, explica-a 
em termos epistemológicos e, ainda, proporciona enfoques, teorias e métodos que possibilitam 
uma reflexão amplificadora da temática. Fonte: www.fiocruz.br/editora/

• Estado, sociedade e formação profissional em saúde. Contradições e desafios em 
 20 anos de SUS 

Gustavo Corrêa Matta e Júlio César França Lima (orgs.) - Editora Fiocruz/EPSJV
A obra busca atualizar as discussões sobre as relações entre Estado, políticas sociais e saúde, le-
vantando questões que perpassam temas como democracia, participação social e gestão da saúde 
no Brasil contemporâneo. O livro reúne textos de Emir Sader, Sonia Fleury, Jairnilson Paim, Ligia 
Bahia, Sergio Lessa, Virginia Fontes, Nelson dos Santos, Ruben Mattos, Lúcia Neves e Isabel Bra-
sil, que apontam contradições e desafios a serem enfrentados por aqueles que trabalham por um 
SUS universal e democrático e por uma educação profissional em saúde de caráter emancipatório. 
A obra é voltada a educadores, cientistas sociais e profissionais de saúde, entre outros.
Fonte: www.fiocruz.br/editora/

• Por um fio
 Drauzio Varella, Companhia das Letras

Com base em 30 anos de experiência como oncologista, o autor reflete sobre o impacto da convi-
vência com a dor e a perspectiva da morte sobre os pacientes e seus familiares, as reações dife-
renciadas de cada um, da revolta à aceitação. Em meio a histórias reveladoras e surpreendentes, 
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o livro mostra de que maneira os avanços da medicina permitem curas antes impossíveis e de que 
maneira a proximidade da morte pode mudar a maneira de encararmos a vida.
Fonte: www.companhiadasletras.com.br/

• As dez maiores descobertas da medicina
Gerald W. Friedland, Meyer Friedman, Companhia das Letras.
A trajetória dos homens responsáveis por dez das maiores conquistas da medicina moderna: vaci-
nas, raios X, anestesia, descoberta do colesterol, técnicas de cultura de células, antibióticos, anato-
mia, circulação, bacteriologia e DNA. O leitor poderá conhecer a história do holandês que fabricava 
lentes de aumento, teve a curiosidade de examinar uma gota de chuva e percebeu seres minúsculos 
em seu interior, as bactérias, bem como dos ingleses que, há cinco décadas, decifraram a estrutura 
do DNA. Além de discorrer sobre a carreira desses pesquisadores, os autores descrevem o meio em 
que suas descobertas se realizaram e analisam o impacto causado pelos novos paradigmas. 
Fonte: www.companhiadasletras.com.br/

• A história da alimentação no Brasil
 Luis da Câmara Cascudo, Global Editora

O escritor e historiador propõe uma viagem às origens de nossos hábitos alimentares. O livro passeia 
pelas diversas etnias que influenciaram a mesa brasileira, sobretudo a africana, a indígena e a portu-
guesa, mostra o modo de preparo de diversos pratos, os utensílios utilizados, superstições e crendices.  
Fonte: www.globaleditora.com.br/

Publicações gratuitas para download:
• Pacto pela saúde (8 volumes) - Ministério da Saúde 
 http://portal.saude.gov.br/saude/area.cfm?id_area=1021
• Saúde e democracia: a luta do Cebes 

http://www.cebes.org.br/media/File/publicacoes/DavidCapistrano/saude%20e%20democra-
cia%20a%20luta%20do%20cebes.pdf

• Saúde, bem-estar e envelhecimento, Organização Pan-americana da Saúde (Opas)
 http://www.opas.org.br/publicmo.cfm?codigo=70
• Doenças relacionadas ao trabalho, Organização Pan-americana da Saúde (Opas)

http://www.opas.org.br/publicmo.cfm?codigo=48
• Saúde da população negra, Organização Pan-americana da Saúde (Opas)
 http://www.opas.org.br/publicmo.cfm?codigo=68
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MUSEUS E CENTROS TEMÁTICOS INTERATIVOS

• Centro Cultural da Saúde - http://www.ccs.saude.gov.br/
• Museu da Vida/Fiocruz 
 http://www.museudavida.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=mvida&sid=1#
• Museu da Saúde do Rio de Janeiro (localizado na Praça XV)
• Museu da Fundação Nacional de Saúde
 http://www.funasa.gov.br/Web%20Funasa/Museu/museu.htm
• Museu Vivo de Engenho de Dentro - http://www.ccs.saude.gov.br/o_museu_vivo/index.htm
• Museu de Saúde Pública Emílio Ribas - http://www.misp.pucsp.br/museu/museu.html
• Museu da História da Medicina do Rio Grande do Sul - http://www.muhm.org.br/abertura.php 

VÍDEOS GRATUITOS NA INTERNET

• Série: O que é que eu faço, doutor?
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=156
Reúne 38 programas apresentados pelo médico Drauzio Varela sobre temas como: atividade física, 
perigo da automedicação, alcoolismo e gravidez na adolescência. 

SPOTS DE RÁDIO NA INTERNET GRATUITOS

• Sobre alimentação saudável
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=22955
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FILMOGRAFIA

• Obrigado por fumar - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=iBELC_vxqhI)
Thank you for smoking, EUA, 2005 - Direção: Jason Reitman
Baseado no livro de Christopher Buckley. Lobista da indústria do tabaco, Nick Naylor (Aaron 
Eckhart) desencadeia uma campanha de relações públicas que procura minimizar os riscos do 
cigarro, por meio da manipulação de informações. Um de seus maiores oponentes é um senador 
antitabagista que quer tornar obrigatório o desenho de uma caveira nos maços, como forma de 
advertir os fumantes. O questionamento de seu filho Joey em relação ao tipo de atividade que 
exerce e uma ameaça de morte podem levar Nick a mudar de atitude. O filme aborda temas atuais 
como ética corporativa e responsabilidade social.

• Sicko - $.O.$. Saúde - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=EpBfPkJyRX4)
Sicko, EUA, 2007 - Direção: Michael Moore
O documentarista Michael Moore critica o sistema norte-americano de convênios médicos 
particulares. Para reforçar seu ponto de vista, apresenta estatísticas e histórias, como as de 
cidadãos que tiveram tratamentos médicos negados ou foram forçados a declarar falência para 
pagar por eles. O documentário também faz comparações com o sistema de saúde de outros 
países.

• O óleo de Lorenzo - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=CxkylRxJxh8&feature=related)
Lorenzo’s Oil, EUA, 1992 - Direção: George Miller
O filme baseia-se numa história real. Aos cinco anos, o menino Lorenzo é diagnosticado com uma 
doença rara, que provoca degeneração no cérebro e leva à morte. Na tentativa de salvar o filho, 
Augusto (Nick Nolte) e Michaela Odone (Susan Sarandon), ambos indicados ao Oscar, decidem 
pesquisar um tratamento por conta própria, enfrentando médicos e a comunidade científica. 

• Doutores da Alegria, o filme - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=oy2m2T8UA9A)
(Brasil, 2005 - Direção: Mara Mourão)
Documentário sobre o trabalho dos Doutores da Alegria, grupo fundado em 1991, formado por 26 
atores especializados na arte do teatro de clown que visitam hospitais infantis e, com números de 
mágica, malabarismos e música, procuram descontrair as crianças e seus acompanhantes. Além 
de mostrar o dia a dia desses profissionais, e a cuidadosa preparação a que se submetem, o filme 
traz depoimentos do fundador da organização, Wellington Nogueira, de familiares dos pequenos 
pacientes e médicos. Para as filmagens, os câmeras ganharam fantasias de palhaço. 
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• O mundo macro e micro do mosquito Aedes aegypti - para combatê-lo é preciso conhecê-lo
Assista em: http://www.ioc.fiocruz.br/pages/informerede/corpo/hotsite/dengue/Aedes_video/
Aedes_baixa.html
Brasil, 2006 - Direção: Genilton Vieira
Produzido pelo Instituto Oswaldo Cruz, com objetivo de servir à educação e à divulgação científica. 
Combina imagens gravadas em vídeo com animação gráfica, apresentando, de forma interessante 
e divertida o ciclo de vida do mosquito transmissor da dengue. Premiado no Festival de Cinema e 
Vídeo Científico, em Cuba, em 2006, e no Festival de Cinema de Medicina, Saúde e Telemedicina, 
em Badajoz, na Espanha, no mesmo ano.

• Bicho de sete cabeças - trailer http://www.youtube.com/watch?v=OEn1LgPEp1k
Brasil, 2000 - Direção: Laís Bodanzky
Adaptado do romance autobiográfico Canto dos malditos, de Austregésilo Carrano, fala sobre a 
difícil relação entre Seu Wilson (Othon Bastos) e o filho dele, Neto (Rodrigo Santoro). Ao flagrar o 
jovem fumando maconha, o pai interna-o em um manicômio. O filme mostra, ainda, a dura realida-
de das instituições para tratamento de doentes psiquiátricos.

• O aborto dos outros - trailer: http://www.oabortodosoutros.com.br/index_pt.html)
Brasil, 2008 - Direção: Carla Gallo
O documentário apresenta mulheres que recorrem ao aborto em diferentes situações: uma adoles-
cente vítima de estupro, uma mulher casada que concorda em interromper a gravidez a conselho 
médico, outra que já tem três filhos, e ainda uma doméstica que sofreu hemorragia após tomar 
medicamento abortivo. Todas vivem a angústia de uma situação limite que envolve não apenas 
aspectos legais como religiosos. 

• Patch Adams, o amor é contagioso - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=bKQdKRC2DVs)
Patch Adams, EUA, 1998 - Direção: Tom Shadyac
Baseado na história do médico americano Hunter “Patch” Adams. Na juventude, após perder o pai 
e ser abandonado pela namorada, ele foi internado em uma clínica para se tratar de uma depres-
são. Essa experiência despertou sua vocação para a medicina. No filme, o personagem é vivido 
por Robin Williams. Ainda estudante, ele começa a testar métodos inusitados, como amizade e 
alegria, para ajudar no tratamento de pessoas hospitalizadas. Depois de formado, confronta-se 
com as práticas institucionalizadas, gerando desconfiança e até ciúme entre seus colegas.

• Antes de partir - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=EkBG5e0XX9o)
The Bucket List, EUA, 2007 - Direção: Rob Reiner
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O destino junta, num mesmo quarto de hospital, dois homens que não têm nada em comum, exceto 
um câncer terminal, Edward Cole (Jack Nicholson) e Carter Chambers (Morgan Freeman). Os dois 
decidem fugir do hospital para realizar seus sonhos, antes de morrer, e acabam descobrindo que 
têm muitas afinidades.

• Saneamento básico, o filme - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=yCI8CRUIcf4)
Brasil, 2007 - Direção e roteiro: Jorge Furtado
Numa pequena vila de descendentes de colonos italianos, na serra gaúcha, a construção de uma 
fossa para tratamento de esgoto é urgente, embora seja sempre adiada pela prefeitura. Ao plei-
tear verba, uma comissão de moradores é informada de que não há recursos para esse fim, mas 
existe uma verba disponível para a realização de um vídeo. Se não for usada, terá que ser devol-
vida ao governo federal. Diante disso, decidem fazer um vídeo sobre saneamento básico. Só não 
esperavam que fossem se envolver tanto com esse trabalho.

• Césio 137, o pesadelo de Goiânia
trailer: http://www.youtube.com/watch?v=WYg1xyD_yxE&playnext_from=PL&feature=PlayList&
p=64DD7D6A14625188&playnext=1&index=5)
Brasil, 1990 - Direção: Roberto Pires 
Roteiro baseado em depoimentos das vítimas do acidente com uma cápsula de césio 137, 
em Goiânia, em 1987. Dois catadores de sucata, Vavá e um amigo, encontram uma peça de 
chumbo no terreno de um centro médico desativado e levam-na para vender. Devair, dono de 
um ferro-velho, se interessa por um acessório de aço que emite uma luz azul e compra-o. Todos 
começam a passar mal. Maria, mulher de Devair, acredita que a razão desse mal-estar seja o 
objeto. Fascinado pelos grãos metálicos que descobriu dentro da peça, e que brilham no es-
curo, Devair começa a distribuí-los entre amigos que também adoecem. Maria vai à Vigilância 
Sanitária, que visita o ferro-velho e confirma a suspeita de radioatividade. O local é isolado. A 
TV divulga a notícia. Os infectados são levados ao hospital.

• Estamira - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=v9ik-M5k0K4)
Brasil, 2004 - Direção: Marcos Prado
História de Estamira, de 63 anos, que trabalha há duas décadas no aterro sanitário de Jardim Gra-
macho, no Rio de Janeiro. Além de traçar seu perfil, o documentário, vencedor do Festival de Kar-
lovy Vary, na República Checa, e da Mostra Internacional de São Paulo, aborda temas como saúde 
pública, o dia a dia dos aterros sanitários cariocas e a vida miserável de muitos brasileiros.
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• Iris - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=7XuvaZ6EkrY)
Iris, Inglaterra e EUA, 2001 - Direção: Richard Eyre
História de amor entre a novelista inglesa Iris Murdoch e John Bailey, baseada no livro dele, Iris: 
A Memoir And Elegy For Iris. O filme acompanha a juventude e a velhice da protagonista, inter-
pretada por Judi Dench, que, no fim da vida, teve mal de Alzheimer.

• 4 meses, 3 semanas e 2 dias - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=PBWGKAXFacw)
4 Luni, 3 Saptamani Si 2 Zile, Romênia, 2007 - Direção: Cristian Mungiu
A história se passa numa pequena cidade da Romênia, em 1987, nos últimos dias do regime comu-
nista. Duas amigas, Otilia e Gabita, dividem o mesmo quarto num alojamento estudantil. Gabita 
está grávida e o aborto é ilegal no país, mas Otilia decide ajudá-la, aluga um quarto num hotel 
barato e chama o senhor Bebe para interromper a gravidez. Ao constatar que a gestação está mais 
adiantada do que parecia, ele faz uma série de exigências.

• O curioso caso de Benjamin Button - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=p8ucIL2tLLo)
The Curious Case Of Benjamin Button, EUA, 2009 - Direção: David Fincher
Adaptação do romance de F. Scott Fitzerald, de 1920, o filme conta a história de um bebê que nasce 
velho, com cerca de 80 anos, e vai rejuvenescendo, à medida que os anos passam. Estrelado por 
Brad Pitt e Cate Blanchett, vencedora de três Oscars, a obra propõe uma reflexão sobre a finitude.

• Mar adentro - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=PxXb_YZ-CQI)
Mar Adentro, Espanha, 2004 - Direção: Alejando Amenábar
Baseado na história de Ramon Sampedro que, após 28 anos tetraplégico, pleiteia na justiça o 
direito de fazer eutanásia e morrer com dignidade. Com Javier Bardem no elenco, vencedor do 
Oscar de melhor filme estrangeiro.

• Viagem insólita - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=p9m-Gz20K0E
Innerspace, EUA, 1987 - Direção: Joe Dante
O piloto Tuck Pendleton (Dennis Quaid) participa de um projeto secreto em que ele e o submarino 
em que está deverão ser miniaturizados. Acidentalmente, ele é injetado no corpo de um caixa de 
supermercado (Martin Short), que é hipocondríaco, o que rende algumas situações cômicas. Ins-
pirado no clássico da ficção científica, Viagem fantástica, o filme, produzido por Steven Spielberg, 
ganhou o Oscar de efeitos especiais.
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• Meninas - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=MLVThmjO6ZU)
Brasil, 2006 - Direção: Sandra Werneck
A gravidez na adolescência é o tema do filme, que acompanha, durante um ano, a rotina de quatro jo-
vens, cada uma de uma região do país e de diferentes camadas sociais. Por meio das histórias de Edi-
lene, Luana, Evelin, Joice e Antonizia Ferreira dos Santos, o documentário de Sandra Werneck mostra 
as dificuldades, dúvidas e questionamentos das meninas que se tornam mães precocemente.

• O jardineiro fiel - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=16B7iMNL6Ew)
The Constant Gardener, Alemanha e Inglaterra, 2005 - Direção: Fernando Meirelles.
O filme é uma adaptação do best-seller de John Le Carré. Transferido para o Quênia, um funcioná-
rio do governo inglês, Justin Quayle (Ralph Fiennes), leva com ele sua jovem mulher Tessa (Rachel 
Weizs). Ao descobrir que a indústria farmacêutica usa africanos como cobaias de novos produtos, 
ela passa a contestar sua forma de atuação e acaba assassinada. Quayle decide investigar o caso 
por conta própria, invade arquivos secretos do governo britânico e descobre o lado mais sórdido 
dos fabricantes de remédios. 

 
• Filadélfia - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=Sn1UTGx9yOY)

Philadelphia, EUA, 1993 - Direção: Jonathan Demme. 
O jovem Andrew Beckett (Tom Hanks) é um advogado em ascensão que acaba de se tornar sócio de 
uma grande firma da Filadélfia. Ao ser diagnosticado com Aids, ele é demitido e decide ir à Justiça, 
mas nenhum advogado aceita defendê-lo, até que ele encontra Joe Miller (Denzel Washington). 
Profissional desconhecido, cheio de preconceitos contra homossexuais, Miller se sensibiliza com 
a situação de Beckett e se torna ferrenho defensor de seus direitos. O filme apresenta, de forma 
sensível, a questão do preconceito contra os homossexuais e os portadores do vírus HIV. 

• Erin Brockovich - Uma mulher de talento 
trailer: http://www.youtube.com/watch?v=9TjEklyF7-E)
Erin Brockovich, EUA, 2000 - Direção: Steven Soderbergh
Julia Roberts vive a protagonista, Erin, uma mulher divorciada, com três filhos e situação financeira 
complicada que consegue trabalho no escritório do advogado dela (Albert Finney). Fichas médicas 
arquivadas em pastas de litígios imobiliários despertam seu interesse. Durante as investigações, 
ela descobre que foram abafados vários casos de doenças graves nos moradores das redondezas, 
causadas por água contaminada. O filme, dirigido por Steven Soderbergh, baseia-se em história 
real e resultou na maior indenização já paga num litígio direto na história dos Estados Unidos, 
cerca de 333 milhões de dólares.
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• As invasões bárbaras - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=ZCwcdYFpiV4)
Les Invasions Barbares, Canadá e França, 2003 - Direção: Denys Arcand
Com pouco mais de 50 anos, o professor Rémy (Rémy Girard) se descobre com uma doença ter-
minal e reúne amigos e família para as despedidas. O diretor conduz a história com sensibilidade 
e delicadeza, mostrando os conflitos inevitáveis nesse tipo de situação, como o dele com o filho 
yuppie, com quem tem pouquíssimo contato. O filme não se limita a retratar a morte de um chefe 
de família, mas aborda também a diferença entre a geração dos pais - boêmios e politizados - e 
dos filhos, viciados em drogas ou trabalho, materialistas e sem idealismos.  

• O informante - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=6wwJp8VDGzE)
The Insider, EUA, 1999 - Direção: Michael Mann
Baseado na história de um ex-executivo da indústria do tabaco que, em 1994, deu uma entrevista 
polêmica ao 60 Minutes, uma das maiores audiências da TV americana. A reportagem acabou não 
indo ao ar porque a rede CBS teve receio de ser processada. No filme, o produtor do programa, Lo-
well Bergman (Al Pacino), convence Jeffrey Wigand (Russell Crowe), ex-vice-presidente da Brown 
& Williamson, a revelar ao público que os fabricantes de cigarro sabiam que a nicotina vicia e que 
acrescentavam substâncias químicas para acentuar essa característica. 

• O escafandro e a borboleta - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=ekcRF5Tllr8)
Le Scaphandre Et Le Papillon, França e EUA, 2007 - Direção: Julian Schnabel 
Drama baseado na história do editor da revista Elle francesa, Jean-Dominique Bauby. Em 1995, 
aos 43 anos, ele sofreu um derrame que paralisou todo o seu corpo, exceto o olho esquerdo. Jean-
Dominique não se entrega e aprende a se comunicar piscando o olho. Dessa maneira, forma pala-
vras e até frases. A doença afetou seu corpo, mas não lhe aprisionou a mente e a imaginação.

• Meu pé esquerdo - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=0Ellpw_5t84)
My Left Foot, Irlanda e Inglaterra, 1989 - Direção: Jim Sheridan
Filho de família irlandesa humilde, Christy Brown nasce com paralisia cerebral. A única parte do 
corpo que consegue mover é o pé esquerdo. Mesmo assim, torna-se escritor e pintor. Baseado 
numa história real.

• Tempo de despertar - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=FURflBxeTyI)
Awakenings (EUA): 1990 - Direção: Penny Marshall
O neurologista Malcom Sayer (Robin Williams) vai trabalhar num hospital psiquiátrico e percebe 
que vários pacientes, se medicados corretamente, podem despertar para a vida novamente. Após 
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pesquisas, ele conclui que uma determinada droga usada em doentes com mal de Parkinson é ideal 
também para esses casos. O diretor autoriza a usá-la em apenas um deles. O escolhido é Leonard 
Lowe (Roberto de Niro) que gradualmente se recupera. Outros pacientes recebem o medicamento e 
demonstram melhora, até que Lowe começa a apresentar efeitos colaterais estranhos e perigosos.

• Epidemia - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=Mj9SUJdpJS4)
Outbreak, EUA, 1995 - Direção: Wolfgang Petersen
O Dr. Sam Daniels (Dustin Hoffman), vai até a África estudar um vírus que dizimou uma tribo. Nes-
se meio tempo, um macaco infectado é contrabandeado para os Estados Unidos, disseminando a 
doença numa pequena cidade. O médico retorna ao seu país, agora com um novo desafio: evitar 
que a epidemia se alastre. No elenco, Morgan Freeman, Rene Russo, Kevin Spacey, Cuba Gooding 
Jr., Donald Sutherland e Patrick Dempsey.

• Rain man - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=KKC3W0awjm0)
Rain Man EUA, 1988 - Direção: Barry Levinson
Charlie Babbit (Tom Cruise) é informado da morte do pai, com quem quase não mantinha relações. 
Após o enterro, fica sabendo que o melhor da herança, três milhões de dólares, ficou para seu 
irmão, Raymond (Dustin Hoffman) que é autista. Decidido a obter pelo menos a metade dessa 
quantia, ele o sequestra da instituição em que é mantido. No caminho até Los Angeles, descobre 
que Raymond tem uma habilidade impressionante com números. Após muitos desentendimentos, 
percebe que os dois não podem mais viver separados. 

• Vivendo no limite - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=sfUwvmRmMtw)
Bringing Out The Dead, EUA, 1999 - Direção: Martin Scorsese
A rotina estressante de um paramédico, Frank Pierce (Nicolas Cage), na noite de Nova York, nos 
anos 1990. Esgotado, ele passa a ter visões com os pacientes que não conseguiu salvar. Alcoólatra 
e abandonado pela mulher, está em crise e se sente inteiramente desmotivado, até conhecer Mary 
Burke (Patricia Arquette), filha de uma de suas pacientes.

• Fale com ela - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=ufu3JdMVsSI)
Hable Con Ella, Espanha, 2002 - Direção: Pedro Almodóvar
Um jovem enfermeiro, Benigno (Javier Cámara) e um jornalista, Marco (Darío Grandinetti), encontram-
se casualmente num espetáculo de dança. Meses depois, o destino se encarrega de uni-los: Lydia 
(Rosario Flores), noiva de Marco, toureira profissional, entra em coma e é internada. No mesmo hospital, 
Benigno cuida de Alicia (Leonor Watling), jovem bailarina que sofreu um acidente grave, por quem sente 
um amor platônico. Tem início uma grande amizade entre os dois. Enquanto esperam, falam com elas. 
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 • A cidade da esperança 
trailer: http://www.youtube.com/watch?v=nAvNLvmvf-8&feature=PlayList&p=5478D97A31B2995

C&index=0&playnext=1

City Of Joy, EUA e Inglaterra, 1992 - Direção: Rolando Joffé 

Após perder um paciente, um jovem médico americano, interpretado por Patrick Swayze, de-

cide viajar para um lugar distante e refletir sobre sua vida e carreira. Ao chegar a Índia e se 

deparar com milhões de pessoas vivendo na miséria, oprimidas por um bandido que domina a 

cidade, onde faltam recursos de todo tipo, resolve se estabelecer no lugar e trabalhar gratuita-

mente, reencontrando uma razão para viver. Adaptação da obra de Dominique LaPierre. 

• Diários de Motocicleta
trailer: http://www.youtube.com/watch?v=Ygn1lNk_oTg)

The Motorcycle Diaries, EUA, 2004 - Direção: Walter Salles Jr.

Em 1952, quando estudava medicina, Ernesto Che Guevara (Gael Garcia Bernal) faz uma viagem 

memorável pela América do Sul com seu grande amigo, Alberto Granado (Rodrigo de La Serna). 

Primeiro de moto, depois de carona ou a pé, eles conhecem lugarejos inesquecíveis. Em Machu 

Pichu, encontram uma colônia de leprosos, onde trabalham como voluntários. A dura realidade do 

lugar os leva a questionar o progresso econômico que atende a uma parte da população. O filme 

privilegia a figura humana de Guevara. 

• O último rei da Escócia - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=iV_QgKJFZP0)

The Last King Of Scotland, Inglaterra, 2006 - Direção: Kevin Macdonald

A história do ditador Idi Amin, em interpretação magistral de Forest Whitaker. Um jovem médico 

escocês, Nicholas Garrigan (James McAvoy), chega a Uganda em busca de aventura e romance, 

mas sua viagem transforma-se num pesadelo. Em parte devido à paixão de Amin pela Escócia, 

Garrigan torna-se médico pessoal do ditador e convive de perto com seu círculo de colaboradores 

mais próximos. O filme é inspirado em pessoas e acontecimentos reais.

 

• Uma mente brilhante - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=vPTdNJexVCk)

A Beautiful Mind, EUA, 2001 - Direção: Ron Howard

O filme conta a história do matemático John Nash (Russel Crowe) que, aos 21 anos, formulou um 

teorema que o consagrou. Atormentado por visões e diagnosticado como esquizofrênico, ele luta 

para se recuperar e manter suas atividades. Para isso, conta com a ajuda inestimável de sua mu-

lher Alicia (Jennifer Connelly). Após muitas batalhas, consegue retomar seu posto na universidade 

e, anos mais tarde, é premiado com o Nobel.
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• Laranja mecânica - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=LHT3HHMK6Cg)
A Clockwork Orange, Inglaterra, 1971 - Direção: Stanley Kubrick
Alex DeLarge (Malcolm McDowell) lidera uma gangue de delinquentes. Após uma série de delitos, 
ele é preso. Uma das cenas mais fortes do filme é o estupro da mulher de um escritor. Enquanto a 
violenta, Alex entoa a música Cantando na chuva, demonstrando extrema frieza. A polícia decide 
usá-lo em uma experiência que visa interromper seus impulsos destrutivos. Mas os métodos utili-
zados para isso são muito mais violentos, numa clara crítica do diretor à violência da sociedade da 
época. Um dos clássicos do cinema mundial, sua exibição chegou a ser proibida na Inglaterra.

• Garota interrompida - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=LeYyiNS9vCs)
Girl, Interrupted, EUA, 1999 - Direção: James Mangold
Baseado no livro de Susanna Kaysen, o filme reproduz uma história ocorrida no final dos anos 60. 
A jovem Susana Kaysen (Winona Ryder) recebe o diagnóstico de Ordem Incerta de Personalidade, 
quadro sem sintomas muito definidos, no qual qualquer adolescente pode se encaixar. Internada 
em hospital psiquiátrico, ela se rebela contra a enfermeira-chefe e a psiquiatra que a atende, 
aliando-se a um grupo de mulheres problemáticas, como a sociopata Lisa (Angelina Jolie).

• Brilho eterno de uma mente sem lembranças 
trailer: http://www.youtube.com/watch?v=fRfOFz9hi9k)
Eternal Sunshine Of The Spotless Mind, EUA, 2004 - Direção: Michel Gondry
Desiludida com o fracasso de seu casamento, Clementine (Kate Winslet) submete-se a um trata-
mento experimental para deletar da memória os momentos vividos com o marido. Magoado com 
a atitude de sua mulher Joel (Jim Carrey) decide fazer o mesmo. Mas, no decorrer da operação, 
percebe que, na verdade, não quer excluir Clementine de sua vida, e sim manter vivos na memória 
os momentos felizes que tiveram. A partir desse momento, precisa fazer um esforço terrível para 
alcançar seu objetivo.  

• Réquiem para um sonho - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=KQ7490lD9xI)
Requiem For A Dream, EUA, 2000 - Direção: Darren Aronofsky
Harry Goldfarb (Jared Leto) e sua namorada Marion Silver (Jennifer Connelly) sonham em montar 
um negócio, mas são viciados em heroína. Para obter dinheiro, Harry penhora várias vezes a te-
levisão de sua mãe, Sara (Ellen Burstyn) que, por sua vez, é viciada justamente em assistir à TV. 
Para perder peso, começa a tomar pílulas emagrecedoras e acaba dependente desse tipo de medi-
camento. Os personagens vivem no fio da navalha, mas, ao mesmo tempo, são cheios de sonhos, 
cada vez mais impossíveis de serem realizados.
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• Candy - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=9tynrFbn5Gs)
Candy, EUA, 2007 - Direção: Neil Armfield
A pintora Candy (Abbie Cornish) e o poeta Dan (Heath Ledger) se apaixonam e vão viver juntos. 
Jovens e talentosos, são muito felizes, mas a dependência das drogas e a falta de dinheiro trazem-
nos de volta à realidade. Com o consentimento de Dan, Candy se prostitui. Depois de um tempo, 
cansada de sua rotina caótica, ela se interna em uma clínica de reabilitação e se surpreende com 
a atitude de Dan.

• A bela da tarde - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=FJXLCYZMGQ8)
Belle De Jour, 1967, França - Direção: Luis Buñuel 
Jovem e rica, Séverine não é feliz no casamento. Ela procura um bordel para realizar suas fanta-
sias sexuais e obter o prazer que não tem com o marido. Aos poucos, acostuma-se com sua vida 
dupla, até que aparece Marcel, um delinquente que se enamora dela. O filme é um clássico do 
mestre do surrealismo.

• Juno - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=K0SKf0K3bxg)
Juno, EUA, 2007 - Direção: Jason Reitman
Juno MacGuff (Ellen Page) engravida do colega de classe, Bleeker (Michael Cera). Numa atitude 
surpreendente, procura um casal que tenha condições de adotar seu filho, sendo apoiada pelo pai 
e a madrasta. Com muita sensibilidade, o filme mostra as dificuldades da gravidez na adolescên-
cia, sem cair em clichês. 

• Eu sou a lenda - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=16qUUeanOjA)
I Am Legend, EUA, 2008 - Direção: Francis Lawrence
Um vírus mortal dizimou a população de Nova York. Robert Neville (Will Smith) é um cientista 
brilhante que, inexplicavelmente, é imune a ele. Durante três anos, percorre a cidade em busca 
de um sobrevivente e, ao mesmo tempo, procura encontrar um antídoto para a doença. No elen-
co, a brasileira Alice Braga.

 
• Ensaio sobre a cegueira - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=6wyj1V-aKVc)

Blindness, EUA, 2008 - Direção: Fernando Meirelles
Uma epidemia de cegueira nunca vista se abate sobre uma cidade. Aos poucos, todos são infec-
tados, passando a lutar pelas necessidades básicas e expondo seus instintos mais primários. O 
objetivo do filme não é desvendar a causa da doença, mas discutir o colapso de uma sociedade 
que perde tudo aquilo que considera civilizado e tenta manter a dignidade. Apenas uma moradora, 
a mulher do médico (Julianne Moore) consegue enxergar. Com um grupo de internos, ela tenta 
encontrar a humanidade perdida.
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• Maus hábitos - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=3CAuzUFUq58)
Malos Hábitos, México, 2007 - Direção: Simón Bross
Matilde (Ximena Ayala) é uma jovem freira que crê no poder da fé. Acredita que haverá uma inun-
dação e, para impedir sua chegada, inicia um jejum. Elena (Elena de Haro), uma mulher bonita e 
magra, tem vergonha do peso de sua filha, Linda, e faz de tudo para que esteja em forma até o dia 
de sua Primeira Comunhão. O marido, Gustavo (Marco Antonio Treviño), redescobre o amor com 
uma estudante chamada Gordinha (Milagros Vidal), outra apaixonada por comida.

• Melhor é impossível - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=oKuRiJDRyLI)
As Good As It Gets, EUA - Direção: James L. Brooks
Obsessivo por limpeza, antissocial e bastante preconceituoso, o escritor Melvin Udall (Jack Ni-
cholson) vê sua rotina virar de cabeça para baixo ao ter que cuidar do cachorrinho de um vizinho 
gay que foi hospitalizado. Ao mesmo tempo, apaixona-se pela garçonete do restaurante que fre-
quenta diariamente, Carol Connelly (Helen Hunt). Pouco a pouco, Melvin muda seu comportamento 
agressivo e se torna mais aberto ao relacionamento com outras pessoas.

• O lenhador - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=j-vjLzk0Cm8)
The Woodsman, 2004 - Direção: Nicole Kassell
Após 12 anos na prisão por pedofilia, Walter (Kevin Bacon) sai em liberdade condicional. Por uma 
ironia do destino, seu novo endereço, numa cidade pequena, fica em frente a uma escola. Ele 
arruma emprego numa madeireira e tenta manter-se o mais discreto possível, mas acaba se en-
volvendo com Vicki (Kyra Sedgwick), uma garota extrovertida que conhece no trabalho. Seu maior 
desafio é deixar o passado para trás e mostrar às pessoas que pode levar vida normal.

• Sempre amigos - trailer: http://www.youtube.com/watch?v=iZB4I-o-1RY
The Mighty, EUA, 1998 - Direção: Peter Chelsom
Kevin Dillon (Kieran Culkin) é um garoto extremamente inteligente, mas com problemas de locomo-
ção, devido a uma doença congênita. Ele se muda com a mãe para a mesma rua onde mora Maxwell 
Cane (Elden Henson), um garoto discriminado na escola devido a dificuldades de aprendizagem. Os 
dois se tornam grandes amigos e se ajudam mutuamente, compensando suas deficiências.

• Fumando espero - trailer: http://www.fumandoespero.com.br/
Brasil, 2006 - Direção: Adriana L. Dutra
Documentário narrado em primeira pessoa, que mostra as dificuldades de quem tenta se livrar 
do vício de cigarro. Um panorama sobre a evolução do cigarro e suas estratégias de difusão nos 
séculos XX e XXI.
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• Garapa - trailer: http://www.garapaofilme.com.br/portugues/index.htm
Brasil, 2009. Direção: José Padilha
De acordo com a ONU, mais de 920 milhões de pessoas sofrem de fome crônica ao redor do planeta. 
Para entender o real significado do problema o diretor acompanhou de perto o cotidiano de três famí-
lias do estado do Ceará, em sua luta diária pela sobrevivência.

Fontes de consulta: 
• www.adorocinema.com
• www.cineplayers.com
• www.interfilmes.com
• www.yahoo.com.br
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JOGOS E BRINCADEIRAS

• Explorando o corpo humano - Jogo (a partir de 6 anos)
Recomendado pela Fundação Abrinq
http://www.toyster.com/

• Operando - Jogo (a partir de 4 anos)
Recomendado pela Fundação Abrinq
http://www.toyster.com/

• Zig Zaids 
De forma divertida, o jogo Zig Zaids esclarece dúvidas sobre a epidemia da Aids e as Doenças 
Sexualmente Transmissíveis. 
Informações: Laboratório de Educação em Ambiente e Saúde/IOC 
zigzaids@ioc.fiocruz.br | Tel: (21) 2560-6474 - ramal 103
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=44

• Jogo da Onda 
Jogo de tabuleiro e cartas que procura, de forma divertida, educativa e motivadora, esclarecer 
dúvidas e promover reflexões sobre a prevenção da Aids e sobre a dimensão social e afetiva do 
uso indevido de drogas, enfocando questões emocionais, familiares e pedagógicas. 
Informações: Laboratório de Educação em Ambiente e Saúde/IOC 
zigzaids@ioc.fiocruz.br. | Tel: (21) 2560-6474 - ramal 103 
http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=44

• Jogos educativos da Anvisa
Projeto de Educação para Consumo Responsável de Medicamentos e de outros Produtos Sujeitos 
à Vigilância Sanitária (Educanvisa).
Disponíveis para download gratuito
http://www.anvisa.gov.br/propaganda/publicacoes.htm

• Sociedade Brasileira de Cardiologia - Jogos on-line
http://www.cardiol.br/jogos/default.asp?CodSes=3
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