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APRESENTAÇÃO
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Caro(a) aluno(a),

Este livro, escrito no âmbito do Programa Mais Médicos para o Brasil, foi concebido 

para subsidiar os estudos de profissionais da área de saúde que desejam avançar em sua 

proficiência em compreensão oral e escrita em português como língua estrangeira. Para 

tanto, propõe atividades a partir de diferentes textos autênticos da área médica.

O material encontra-se dividido em quatro partes. A primeira e a segunda delas contêm, 

respectivamente, um conjunto de atividades de compreensão oral e de leitura. Sendo este 

um material voltado principalmente para o autoestudo, estão disponíveis, na terceira parte, 

as respostas das atividades de compreensão oral, bem como as transcrições dos áudios em 

que se baseiam essas atividades. Por fim, na quarta parte, encontram-se as respostas para as 

atividades de leitura. Destacamos que, em alguns casos, são possíveis outras respostas além 

daquelas previstas na terceira e na quarta partes do livro.

Você poderá utilizar o material na ordem que julgar melhor, já que as unidades do livro 

são independentes entre si, não existindo uma progressão entre elas. As possibilidades de 

explorar o material podem ser muitas, conforme seu estilo de aprendizagem. A seguir, damos 

algumas opções que poderão ajudá-lo(a) a avançar em sua proficiência em português tendo 

como ponto de partida as atividades de compreensão oral propostas no livro:

•	 Ler a(s) atividade(s) proposta(s) antes de ouvir o áudio. Tente responder a questões 

como: Quem produziu o áudio? Quando? Para qual público-alvo? Qual o seu tema? 

•	 Sublinhar as palavras-chave de cada questão. Procure antecipar, mentalmente, 

possíveis respostas, com base em seus conhecimentos prévios. 

•	 Ouvir um determinado áudio e responder às atividades propostas. Em seguida, 

conferir as respostas no final do livro e ouvir novamente, prestando particular atenção 

às questões que você não havia podido responder adequadamente. No início do seu 

processo de aprendizagem, é natural que você sinta necessidade de ouvir o áudio 

algumas vezes para responder às atividades; com o avanço da sua proficiência em 

compreensão oral, procure responder às questões após ouvir duas vezes.

•	 Ouvir um áudio e ler sua transcrição ao mesmo tempo.
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•	 Estudar a transcrição do texto, atentando-se para elementos como: objetivos e 

organização do texto; relevância e qualidade das informações apresentadas; 

estruturas gramaticais e itens lexicais que você desconhece, ou que lhe causem 

alguma dificuldade; relação entre pronúncia e ortografia. 

•	 Resumir, oralmente ou por escrito, o áudio, após compreendê-lo bem.

•	 Avaliar criticamente o áudio ouvido. Por exemplo, em que medida seu(s) objetivo(s) 

foram atingidos?

•	 Ouvir um áudio fazendo algumas pausas após pequenos trechos. Após uma 

determinada pausa, você poderá repetir, em voz alta, de maneira tão fiel quanto 

possível, o que você acabou de ouvir, seja lendo a transcrição, seja de memória. 

Você também poderá fazer pausas após trechos maiores, dizendo, em português, 

com suas próprias palavras, o que escutou.

Para aprimorar, particularmente, sua capacidade de leitura, você poderá, a depender 

do texto, fazer o seguinte:

•	 Observar, quando presentes, o título, o subtítulo e os elementos não verbais do 

texto, bem como suas referências, antes de prosseguir na leitura. Tente responder 

a questões como: Quem escreveu o texto? Para quem? Onde esse texto circula 

(circulou)? Qual o seu tema? Qual o seu possível objetivo?

•	 Sublinhar as palavras-chave das atividades. Se houver perguntas, procure antecipar, 

mentalmente, possíveis respostas, com base em seus conhecimentos prévios. 

•	 Realizar uma primeira leitura do texto, objetivando construir uma ideia geral sobre ele. 

•	 Atentar-se para a forma de organização do texto. Por exemplo, em alguns textos 

organizados em parágrafos, o parágrafo inicial pode dar importantes elementos 

para situar o leitor em relação à discussão feita e ao modo de organização textual. 

O parágrafo de conclusão, por sua vez, faz, em alguns casos, uma síntese do que 

foi apresentado. Em caso de textos que contêm elementos não verbais, analise-os 

detalhadamente. Caso exista uma combinação de elementos verbais e não verbais, 

procure pensar nas relações entre eles. Trata-se, por exemplo, de uma relação de 
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complementaridade ou de oposição? Qual o papel dos elementos não verbais na 

consecução do propósito do texto?

•	 Grifar as ideias centrais do texto e de suas partes. Por exemplo, em certos textos, 

o primeiro e o último enunciado de cada parágrafo podem conter elementos 

essenciais para a organização das informações ou dos argumentos. Em caso de 

textos que exploram aspectos multimodais, a exemplo de cartazes, aspectos como 

tamanho da fonte, cores e posição especial dos elementos podem dar pistas 

importantes sobre aspectos centrais do texto.

•	 Fazer anotações à margem dos textos organizados em parágrafos ou seções. 

Você pode, por exemplo, acrescentar algumas poucas palavras ao lado de cada 

parágrafo/seção, sintetizando as ideias principais.

•	 Buscar inferir o vocabulário desconhecido durante a leitura. Em um momento 

posterior, você pode procurar os itens lexicais novos, que considerar importantes, 

no dicionário.

•	 Conferir as respostas no final do livro, após realizar as atividades propostas. Caso 

elas não sejam próximas ao que você respondeu, questione-se sobre o motivo da 

diferença. Houve algum equívoco de interpretação do texto lido?

•	 Atentar-se para estruturas gramaticais que você desconhece, ou com que ainda 

tem pouca familiaridade. Quando sentir necessidade, faça comparações com a 

gramática da sua própria língua. 

•	 Resumir, oralmente ou por escrito, o texto lido, evitando fazer cópias literais de 

trechos. Utilize, o tanto quanto possível, suas próprias palavras ao elaborar o 

resumo.

•	 Avaliar criticamente o texto. Em que medida ele cumpre seus objetivos? Ele é bem 

construído? Sua leitura é fluida?

Esperamos que este material contribua para que você possa ler e ouvir, com cada vez 

mais segurança, textos específicos da área médica, preparando-se para sua futura atuação 

no Brasil.

AbraSUS!



ATIVIDADES DE 
COMPREENSÃO ORAL
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Unidade 1

Nesta unidade, você ouvirá alguns programas de rádio Saúde com Ciência, produzidos 

pelo Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), em parceria com a Rádio UFMG Educativa. A seguir, você encontra 

mais informações sobre o programa, para que possa, inclusive, ouvir outras reportagens e 

praticar seu português.

Programa de Rádio Saúde com Ciência
Centro de Comunicação Social

Faculdade de Medicina – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Diretor: Tarcizo Afonso Nunes | Vice-Diretor: Humberto Alves

Coordenador: Gilberto Boaventura | Coordenador de Rádio: Lucas Rodrigues

Homepage: http://sites.medicina.ufmg.br/radio/

Redes sociais: twitter.com/saudecomciencia

facebook.com/medicinaufmgoficial

Atividade 1 – Ouça, duas vezes, uma reportagem sobre a natimortalidade1, do programa de 

rádio Saúde com Ciência, e responda às questões propostas:

a) A psicoterapeuta Ana Maria Lana menciona algumas características do luto na 

natimortalidade. Cite duas.

1 Reportagem veiculada em 17 fev. 2016. Disponível em: <http://sites.medicina.ufmg.br/radio/2016/02/12/natimortalidade-como-
evitar/> (faixa 3). Acesso em: 18 abr. 2017.
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b) Cite três consequências comuns, para os pais, da perda de um bebê no final  

da gestação.

c) Além do suporte psicológico de profissionais, da família e da sociedade, que outra 

fonte de apoio é mencionada? 

d) A psicoterapeuta aponta alguma diferença entre o luto para o homem e para a 

mulher? Explique.

Atividade 2 – Ouça, duas vezes, um trecho de uma reportagem sobre o alcoolismo2, do 

programa de rádio Saúde com Ciência, e responda às questões propostas:

a) Segundo a reportagem, há dois tipos de consumo do álcool. Quais são e como se 

caracterizam?

2 Reportagem veiculada em 20 abr. 2017. Disponível em: <http://sites.medicina.ufmg.br/radio/2015/04/20/alcoolismo/>. Acesso em: 18 
abr. 2017. O trecho específico a partir do qual foram elaboradas as atividades compreende o intervalo de 1’18” a 5’32”.
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b) A professora Luciana Diniz cita duas comorbidades psiquiátricas frequentemente 

associadas à dependência do álcool. Quais?

c) A ingestão do álcool durante a gestação pode trazer consequências para o feto. 

Cite duas delas.

d) Qual é a quantidade diária de álcool capaz de causar cirrose hepática em um 

homem, se consumida ao longo de cinco anos? 

e) Cite dois comportamentos frequentemente relacionados ao alcoolismo que 

podem levar o dependente a desenvolver doenças como hepatites B e C e HIV.

f) Cite duas razões pelas quais a professora Luciana Diniz considera o álcool mais 

prejudicial nas mulheres do que nos homens. 
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g) Segundo a médica, em quanto tempo o homem pode desenvolver a cirrose 

hepática? E a mulher?

Atividade 3 – Ouça, duas vezes, uma reportagem do programa de rádio Saúde com Ciência 

sobre exercícios físicos3 e responda às questões propostas:

a) Ouça com atenção o trecho a seguir e preencha as lacunas com as palavras 

utilizadas na reportagem:

“Praticar exercícios é fundamental para a ..................................................... de doenças e a 

..................................................... de um bom .....................................................”.

b) Qual a porcentagem da população de Belo Horizonte que se exercita regularmente, 

conforme estudo da Faculdade de Medicina da UFMG? 

c) Sublinhe na caixa a seguir os motivos pelos quais poucas pessoas se exercitam em 

Belo Horizonte:

Falta de tempo 

Falta de incentivo

Doenças

Não saber por onde começar

Não saber que atividades fazer

Falta de dinheiro

Preguiça

3 Reportagem veiculada em 29 jul. 2013. Disponível em: <http://sites.medicina.ufmg.br/radio/2013/07/29/mexa-se-ii/>. Acesso em: 18 
abr. 2017.



MINISTÉRIO DA SAÚDE

16

d) Preencha o quadro a seguir com informações sobre atividades aeróbias  

e anaeróbias:

Atividades aeróbias Atividades anaeróbias

Fonte de energia

Exemplos de  
atividade/situações

Indicadas para quais 
objetivos?

e) Por que praticantes de atividades físicas devem ser orientados por um nutricionista?

f) Preencha o quadro a seguir com as recomendações do especialista Cássio 

Vasconcelos quanto à caminhada e à frequência dos exercícios físicos:

Caminhada

Frequência dos 
exercícios físicos
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Atividade 4 – Ouça, duas vezes, uma reportagem do programa de rádio Saúde com Ciência 

sobre a obesidade infantil4 e responda às questões propostas:

a) Preencha as lacunas com as estatísticas corretas:

“A obesidade infantil é um dos ............................................ desafios da saúde pública no século XXI. 

............................................ recente realizada pelo IBGE mostrou que cerca de ............................................ 

das crianças com idade entre 5 e 9 anos estavam acima do peso recomendado, índice 

superior aos ............................................ da faixa etária dos 10 aos 19 anos”.

b) Segundo o pediatra Paulo Pimenta Filho, quais mudanças ocorreram na alimentação 

em Minas Gerais?

c) De acordo com o pediatra, quais profissionais devem fazer parte de uma equipe 

que trata da obesidade infantil?

d) Segundo o áudio, é mais fácil tratar da obesidade em crianças ou adultos? Por quê?

4 Reportagem veiculada em 20 abr. 2016. Disponível em: <http://sites.medicina.ufmg.br/radio/2016/04/15/raio-x-da-alimentacao-
brasileira/>. Acesso em: 18 abr. 2017.
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e) Segundo o pediatra entrevistado, é recomendável que certos alimentos sejam 

totalmente abolidos de uma dieta? Justifique.

f) De acordo com o médico, quais seriam os riscos de fazer dietas sem orientação 

médica? Marque uma ou mais opções:

•	 Perda da massa magra (    )

•	 Raquitismo (     )

•	 Baixa imunidade (     ) 

•	 Falta de nutrientes importantes (     )

•	 Perda de cabelo (     )

•	 Interrupção do crescimento (     )

Unidade 2

Atividade 1 – Ouça, duas vezes, um trecho de um programa sobre higiene do sono5, 

veiculado pela Rádio Guaíba, e responda às questões propostas:

a) Durante o sono, são produzidas algumas substâncias. Além da melatonina, que 

outra substância é mencionada no início do áudio?

5 Trecho de áudio disponível em: <http://www.radioguaiba.com.br/>. Acesso em: 3 nov. 2015.
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b) Complete o trecho a seguir, relativo à primeira fala do médico entrevistado:

“É um hormônio produzido pela ......................................................... que existe no cérebro, e ela é 

liberada quando a luz .......................................................... Então, sempre que começa a entardecer 

ou ........................................................., o nosso cérebro, através da ........................................................., produz 

melatonina. E quando começa a ........................................................., essa produção é bloqueada”.

c) Cite três bebidas que, conforme o médico entrevistado, são contraindicadas antes 

de dormir. 

d) Cite uma sugestão dada pelo médico para que os problemas não prejudiquem o sono.

e) Segundo o médico, quais das atividades a seguir devem ser feitas antes de dormir, 

como forma de estimular o sono? Marque a única alternativa correta.

a) Assistir a programas de TV.

b) Ler.

c) Tomar banho quente.

d) Comer, sem exagerar.

e) Fazer exercícios físicos.
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Atividade 2 – Ouça, duas vezes, uma notícia da Rádio Senado6 e responda às  

questões propostas:

a) O que estabelece o projeto focalizado na notícia?

b) Além da carga de trabalho excessiva, alimentação e postura inadequadas e falta de 

exercício físico e de repouso, os caminhoneiros podem estar submetidos a estresse 

por outros fatores. Cite dois deles:

c) De acordo com o senador Eduardo Amorim, por que toda a sociedade brasileira 

será beneficiada pelo projeto?

Atividade 3 – Ouça, duas vezes, um podcast que retoma três notícias veiculadas em jornais 

impressos brasileiros7 e responda às questões propostas:

Notícia 1 (Jornal de Brasília/Folha de São Paulo)

a) Quando os novos remédios para combate à doença pulmonar obstrutiva crônica 

estarão disponíveis no SUS?

6 CARDIM, G. Caminhoneiros devem ter direito a avaliação física e psicológica. Rádio Senado, 9 dez. 2015. Áudio disponível em: <http://
www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/caminhoneiros-devem-ter-direito-a-avaliacao-fisica-e-psicologica>. Acesso em: 5 out. 2016.

7 Podcast veiculado em 27 set. 2012. Disponível em: <http://www.webradio.saude.gov.br/podcasts/REDACAO_SAUDE_WEB%20RADIO_
PODCAST_2012_SETEMBRO_CLIPPING_26092012.MP3>. Acesso em: 2 nov. 2016.
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b) Além da oferta de novos medicamentos para o combate da doença, outras ações 

estão sendo planejadas pelo Ministério da Saúde. Cite três delas.

Notícia 2 (O Globo)

a) O congresso mencionado na notícia atraiu diferentes grupos de pessoas.  

Cite dois deles.

b) Cite quatro “doenças negligenciadas” mencionadas na notícia, debatidas no 

congresso.

Notícia 3 (O Globo)

a) Que obrigação os planos de saúde passam a ter que cumprir, conforme a norma 

estabelecida pela Agência Nacional de Saúde?
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b) Qual o prazo para o cumprimento dessa obrigação? Esse prazo é o mesmo nos 

casos de urgência e emergência? Justifique.

Atividade 4 – Ouça, duas vezes, uma notícia de rádio referente ao Carnaval no Brasil8 e 

responda às questões propostas:

a) Qual o alerta feito por Paulo Paim?

b) Lídice da Mata destaca a importância de duas campanhas realizadas pelo governo 

federal e da Bahia. Quais?

c) Quais crimes Lídice da Mata menciona em sua fala?

8 COELHO, F. Paim e Lídice alertam população sobre cuidados durante Carnaval. Rádio Senado, 11 fev. 2015. Disponível em: <http://www12.
senado.leg.br/radio/1/noticia/paim-e-lidice-alertam-populacao-sobre-cuidados-durante-carnaval>. Acesso em: 18 abr. 2017.
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d) Qual medida foi tomada pelo Ministério da Saúde durante o período do Carnaval?

Atividade 5 – Ouça, duas vezes, uma notícia de rádio sobre a dengue no Brasil9 e responda 

às questões propostas:

a) Qual estado do Brasil concentra mais da metade dos casos de dengue?

b) Segundo Sérgio Petecão, o que explica o elevado número de casos de dengue em 

alguns municípios?

c) Qual explicação será dada pelo representante da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária na audiência pública?

9 CARDIM, G. Senado deve ouvir ministro da Saúde sobre epidemia de dengue no país. Rádio Senado, 6 maio 2015. Disponível em: <http://www12.
senado.leg.br/radio/1/noticia/senado-deve-ouvir-ministro-da-saude-sobre-epidemia-de-dengue-no-pais>. Acesso em: 18 abr. 2017.
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Atividade 6 – Ouça, duas vezes, uma notícia de rádio sobre saúde do idoso10 e responda às 
questões propostas:

a) Cite dois motivos pelos quais os idosos precisam de atenção especial no verão.

b) Qual o cargo ocupado por José Elias Soares Pinheiro, entrevistado na reportagem?

c) O médico entrevistado aponta mudanças ocorridas durante o envelhecimento 
que justificam cuidados especiais com idosos no calor. Cite duas dessas mudanças.

d) Que sintomas neurológicos da hipertermia são mencionados?

e) Além de beber água, cite duas recomendações dadas para se evitar a insolação.

f) O áudio destaca alguma vantagem da exposição ao sol por parte dos idosos? Justifique.

10 CBN. Idosos têm mais chances de passar mal no calor. 30 jan. 2017. Disponível em: <http://cbn.globoradio.globo.com/especiais/
verao-2017/2017/01/30/IDOSOS-TEM-MAIS-CHANCES-DE-PASSAR-MAL-NO-CALOR.htm>. Acesso em: 30 jun. 2017.
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Unidade 3

Atividade 1 – Ouça, duas vezes, uma notícia de cerca de dois minutos sobre um projeto de 
lei brasileiro concernente ao tabaco11 e responda às questões propostas:

a) Cite dois locais no Brasil onde, conforme a notícia, é ilegal fumar.

b) O projeto de lei em questão objetiva proibir o uso do tabaco em veículos com 
crianças e gestantes. Quais penas estão previstas para quem desrespeitar a regra?

c) Qual o principal público que o projeto objetiva beneficiar?

d) Quantos fumantes há no Brasil, segundo o senador que propôs o projeto?

e) Segundo o senador, qual o número provável de mortes no Brasil em função do 
tabaco, nos próximos 15 anos?

11 CARDIM. G. Fumar em carro com criança ou gestante pode virar crime. Rádio Senado, 2 dez. 2015. Disponível em: <http://www12.senado.
leg.br/noticias/audios/2015/12/fumar-em-carro-com-crianca-ou-gestante-podera-virar-crime>. Acesso em: 18 abr. 2017.
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f) O senador Humberto Costa cita alguns problemas causados pelo tabaco, como 

cânceres e problemas respiratórios e cardiovasculares. Cite três outros problemas 

mencionados por ele.

Atividade 2 – Ouça, duas vezes, uma notícia sobre um projeto de lei brasileiro referente a 

cesarianas no Brasil12 e responda às questões propostas:

a) De acordo com a notícia, o Brasil é o País com a maior taxa de cesarianas do mundo. 

Indique se as informações a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F):

•	 A porcentagem de cesarianas feitas na rede privada de saúde no Brasil é de 64%. (     )

•	 A porcentagem de cesarianas feitas na rede pública de saúde no Brasil é de 15%. (     )

•	 A taxa de cesarianas recomendada pela Organização Mundial da Saúde é de 15%. (     )

b) A coordenadora da Saúde das Mulheres do Ministério da Saúde, Maria Esther Vilela, 

menciona dois tipos de risco da cesariana. Quais?

c) Para combater os casos de violência obstétrica no País, os palestrantes da audiência 

pública argumentam em favor de diferentes medidas. Cite três delas:

12 BISPO, C. Brasil passa por epidemia de cesarianas. Rádio Senado, 2 dez. 2015. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/noticias/
materias/2015/12/02/brasil-passa-por-epidemia-de-cesarianas-dizem-especialistas>. Acesso em: 18 abr. 2017.
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d) Na notícia, mencionam-se duas formas de manifestação da violência obstétrica no 

País. Quais?

e) Qual a porcentagem de mulheres que já sofreram violência durante o parto?

Atividade 3 – Ouça, duas vezes, uma notícia sobre a obesidade infantil13 e responda às 

questões propostas:

a) Segundo o IBGE, qual é a porcentagem de brasileiros acima do peso?

b) Assinale a única alternativa correta. De acordo com a Organização Mundial da 

Saúde, a obesidade no Brasil...

a) está crescendo, ainda que lentamente.

b) pode ser considerada uma epidemia.

c) está diminuindo entre as crianças.

d) é uma epidemia entre crianças, mas não entre adultos.

c) A obesidade está relacionada à alimentação inadequada, que leva a uma série de 

doenças crônicas. Quais doenças crônicas são citadas na notícia?

13 NARDELLI, F. Uma em cada três crianças está acima do peso no Brasil. Rádio Senado, 16 dez. 2015. Disponível em: <http://www12.senado.
leg.br/noticias/audios/2015/12/uma-em-cada-tres-criancas-esta-acima-do-peso-no-brasil>. Acesso em: 18 abr. 2017.
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d) Antes de 2 anos de idade, crianças brasileiras já começam a ingerir alimentos 

inadequados. Por que esses alimentos são considerados inadequados? Que 

alimentos são dados como exemplos dessa inadequação?

e) De acordo com a fala da senadora Ana Amélia, é correto afirmar que a casa é o 

único lugar responsável pela educação alimentar das crianças? Justifique.

f) Assinale a única alternativa correta. O projeto que busca informar a população 

sobre males causados pelo consumo em excesso de açúcar foi...

a) discutido por senadores.

b) analisado pela Comissão de Assuntos Sociais.

c) apreciado pela Câmara dos Deputados.

d) aprovado pelo Congresso.

Atividade 4 – Ouça, duas vezes, uma notícia do portal Senado Notícias sobre o aumento de 

casos de microcefalia no Brasil14 e responda às questões propostas:

a) Antes da explosão do número de casos de microcefalia, quantos bebês nasciam 

anualmente com má formação cerebral no Brasil?

14 CARDIM. G. Ministro da Saúde reconhece explosão dos casos de microcefalia e informa esforços. Rádio Senado, 16 dez. 2015. Disponível em: 
<http://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2015/12/ministro-da-saude-admite-aumento-dos-casos-de-microcefalia>. Acesso em: 
18 abr. 2017.
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b) Segundo o ministro da Saúde, que medidas estão sendo tomadas para prevenir a 
doença e combater o mosquito Aedes aegypti? Cite duas.

c) O ministro recomenda cuidados especiais às grávidas. Liste três deles.

d) Para o senador Waldemir Moka, o que as pessoas devem fazer para prevenir a dengue, 
além de conscientizarem a si mesmas e manterem suas próprias casas limpas?

e) Cite três consequências comuns da microcefalia mencionadas no fim do áudio.

Atividade 5 – Ouça, duas vezes, um áudio sobre plantas medicinais15 e responda às  
questões propostas:

a) Qual o tema específico da mesa redonda realizada na Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC), mencionada no início do áudio?

15  BRANDÃO, P. SBPC 2016 B. Rádio UFMG Educativa, 8 jul. 2016. Disponível em: <https://www.ufmg.br/online/radio/arquivos/044322.
shtml>. Acesso em: 30 jun. 2017.

https://www.ufmg.br/online/radio/arquivos/044322.shtml
https://www.ufmg.br/online/radio/arquivos/044322.shtml
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b) Onde são usadas plantas como boldo, arruda, babosa e alecrim?

c) Segundo a entrevistada Teresa Cristina Monteiro, os brasileiros devem se importar 

mais com os aspectos formais das plantas medicinais. Explique por quê.

d) Para a professora Maria das Graças Brandão, o que dá condições para que as plantas 

continuem sendo transformadas em produtos?

e) A professora Maria das Graças Brandão destaca uma característica do Brasil que 

favorece o uso de plantas medicinais. Qual?

f) Qual o objetivo do curso ministrado por Maria das Graças Brandão durante a SBPC?
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Unidade 4

Ouça, duas vezes, uma série de notícias da Web Rádio Saúde, do Ministério da Saúde 

do Brasil, e responda às atividades propostas:

Atividade 116

a) Complete a introdução da notícia dada pelo repórter:

“Ceratocone é uma doença que causa ………………………………… na córnea e pode 

levar à …………………………………. Para ………………………………… a doença, 

existem alguns tratamentos possíveis e, como último …………………………………, há 

também a possibilidade do ………………………………… de córnea. Mas, esta semana, 

uma ótima notícia: o Ministério da Saúde incorporou um ………………………………… 

rápido e pouco invasivo para tratar o ceratocone no Sistema Único de Saúde (SUS)”.

b) Assinale a única alternativa correta. A técnica de crosslinking corneano... 

a) ajuda, sobretudo, pessoas mais idosas.

b) garante a visão da pessoa até o fim de sua vida, a não ser que ela seja acometida 

por outras doenças.

c) facilita o transplante de córnea. 

d) adia a necessidade de um transplante de córnea.

16 DAMACENA, J. Tecnologia: SUS incorpora técnica para combater doença que ataca a córnea. Portal da Saúde, 23 set. 2016. Áudio 
disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/job/webradio/25773-tecnologia-sus-
incorpora-tecnica-para-combater-doenca-que-ataca-a-cornea>. Acesso em: 30 out. 2016.
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c) Indique se a informação está correta ou incorreta:

Informação Correta Incorreta

Mais de 12.400 pessoas, por ano, poderão ser 
tratadas com a técnica incorporada ao SUS. 

O procedimento será incluído na tabela SUS 
mediante a publicação de um protocolo de uso, já 
elaborado no momento de veiculação da notícia.

O Ministério da Saúde almeja financiar os 
equipamentos necessários para o tratamento.

O procedimento de crosslinking corneano 
diminui a rigidez do tecido da córnea com a 

retirada de algumas células superficiais.

O procedimento estabiliza a córnea, pois 
aumenta a força de ligação entre as células.

Atividade 217

a) A administração da vacina contra a pneumonia mudou. Complete com as 

informações corretas:

“Ela passou a ser administrada em …………………………………: a primeira aos 

………………………………… e a segunda aos ………………………………… de 

vida. Ainda deve ser administrado …………………………………, preferencialmente, 

aos …………………………………, mas que pode ser recebido até os 

………………………………… de idade”.

b) Segundo Ana Goretti Maranhão, qual é a explicação para a dosagem ter mudado?

17 DAMACENA, J. Pneumonia: Ministério da Saúde muda esquema vacinal contra a doença. Portal da Saúde, 23 set. 2016. Áudio disponível 
em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/job/webradio/25758-pneumonia-ministerio-da-
saude-muda-esquema-vacinal-contra-a-doenca>. Acesso em: 29 out. 2016.
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c) Por que o Calendário Nacional de Vacinação é alterado com certa frequência?

d) Quais vacinas foram incorporadas ao Calendário Nacional de Vacinação no ano de 

veiculação da notícia?

Atividade 318

a) Complete o quadro a seguir, com base nos números relativos à doação de órgãos 

no Brasil no primeiro semestre de 2016:

Número de doadores 

Número de transplantes

Número de doadores a cada milhão de pessoas

b) Qual iniciativa o Ministério da Saúde lançou para aumentar o número de doações 

de órgãos?

18 BRAZ, E. Doação de órgãos: campanha do Ministério da Saúde quer aumentar número de doadores e conscientizar familiares. Portal 
da Saúde, 19 set. 2016. Áudio disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/job/
webradio/25665-doacao-de-orgaos-campanha-do-ministerio-da-saude-quer-aumentar-numero-de-doadores-e-conscientizar-
familiares>. Acesso em: 29 out. 2016.
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c) Ouça com atenção a fala do secretário de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, 

Francisco de Assis Figueiredo, e complete as lacunas:

“Nós vamos continuar …………………………………o transplante. Essa é uma ação do 

Ministério. Mas não podemos deixar de ………………………………… a importância da 

doação. Hoje, não precisa mais colocar na ………………………………… de identidade. 

Há uma necessidade de ………………………………… junto à família. De levarmos 

pra esse …………………………………, de conversarmos em algum momento, 

………………………………… das nossas casas, a questão da doação, que somos 

doadores, dessa importância”.

d) Qual foi a taxa de aceitação familiar para doação de órgãos de parentes com 

comprovação de morte encefálica no primeiro semestre de 2016?

e) O que faz o Brasil ser referência mundial em transplantes?

Atividade 419

a) Em Tocantins, quantos meninos poderão se vacinar contra o HPV?

19 LEITE, L. P. Tocantins: Ministério da Saúde vai vacinar 30,9 mil meninos contra HPV no estado. Portal da Saúde, 14 out. 2016. Áudio disponível 
em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/job/webradio/26032-tocatins-ministerio-da-saude-
vai-vacinar-30-9-mil-meninos-contra-hpv-no-estado>. Acesso em: 29 out. 2016.
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b) Qual a faixa etária dos meninos a serem vacinados? 

c) Complete.

“O Brasil será o ................................................. país da América do Sul, e o ................................................. 

do mundo, a oferecer esse tipo de imunização para os meninos”.

d) Conforme o áudio, quando as vacinas estariam disponíveis?

e) Complete o comentário do ministro da Saúde Ricardo Ramos:

“Estamos seguindo na ………………………………… do que é o mais moderno 

tratamento, como fizemos com a …………………………………, estamos fazendo 

com todas as áreas. Nós estamos ………………………………… estar sempre na 

………………………………… em relação aos demais países do mundo. E esse é mais um 

………………………………… nessa direção”.

f) Segundo o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Adeilson 

Cavalcante, qual é a importância de medidas preventivas como a vacinação?
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g) Outra vacina é citada na reportagem.

•	 Que vacina é essa? 

•	 Para que público ela será dirigida? 

•	 Quantas doses foram adquiridas? 

•	 Qual a meta de vacinação desse público-alvo? 

•	 Qual a previsão de data para sua disponibilização? 

Atividade 5 – Ouça agora, duas vezes, uma reportagem sobre uma pesquisa relativa aos 

impactos do baixo nível de escolaridade de mães20, feita na Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG). Com base nesse áudio, responda às questões a seguir:

a) Em qual escola da UFMG foi realizada a pesquisa?

20 PAIVA, D. Ciência e tecnologia. Rádio UFMG Educativa, 29 ago. 2016. Disponível em: <https://www.ufmg.br/online/radio/arquivos/045016.
shtml>. Acesso em: 30 jun. 2017.

https://www.ufmg.br/online/radio/arquivos/045016.shtml
https://www.ufmg.br/online/radio/arquivos/045016.shtml


37

Isso Mesmo! Compreensão Oral e Leitura em Português como Língua Estrangeira para a Área Médica
LIVRO DE AUTOESTUDOS

b) O que se considera “baixo nível de escolaridade”?

c) Conforme a pesquisa, o baixo nível de escolaridade da mãe está associado a dois 

efeitos na saúde das famílias brasileiras. Quais?

d) Cite duas características dos alimentos que as mães com baixo nível de escolaridade 

tendem a comprar, conforme o áudio.

e) A pesquisa nacional realizada pelo Ministério da Saúde entrevistou apenas 

mulheres? Justifique.

f) No áudio, são mencionados exemplos de alimentos que mães com baixo nível de 

escolaridade tendem a comprar. Cite dois.

g) Em quais tipos de residências se constatou uma relação entre baixo nível de 

escolaridade da mãe e problemas de saúde?
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Unidade 5

Atividade 1 – Ouça, duas vezes, um áudio sobre a chikungunya21 e responda às  

atividades propostas:

a) No verão, que fatores são responsáveis pelo aumento dos focos de Aedes aegypti? 

b) Segundo o Ministério da Saúde, qual é o maior desafio de 2017 na área de saúde 

pública no Brasil? 

c) Complete as lacunas com as informações adequadas:

“O número de doentes cresceu............................. entre 2015 e 2016 e saiu de 

............................. para mais de ............................. pessoas infectadas”.

d) Cite um motivo pelo qual especialistas consideram a previsão preocupante.

e) Segundo o senador Eduardo Amorim, qual é a melhor forma de combater as 

doenças transmitidas pelo Aedes aegypti?

21 CARDIM, G. Ministério da Saúde faz alerta sobre o aumento de casos de chikungunya em 2017. Rádio Senado, 11 jan. 2017. Disponível em: 
<http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/ministerio-da-saude-faz-alerta-sobre-o-aumento-de-casos-de-chikungunya-em-2017>. 
Acesso em: 18 abr. 2017.
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f) Segundo o Ministério da Saúde, em 2016:

•	 Quantos casos de dengue foram registrados? …….......................

•	 Quantas pessoas foram infectadas com o Zika vírus? …….......................

Atividade 2 – Ouça, duas vezes, um áudio sobre radiação solar22 e responda às  

atividades propostas:

a) Complete as lacunas do trecho a seguir, relativo ao início do áudio:

“Além de mostrar que ....................................... dos brasileiros não se protegem regularmente 

e que cerca de ....................................... adultos não se protegem nunca contra a radiação solar, 

pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia, divulgada durante a campanha de 

conscientização”.........................................................................................., aponta que .......................................dos 

filhos de pessoas da faixa mais pobre da população também não são protegidos contra os 

danos causados pela exposição ao sol”.

b) Gabriel Gontijo e Kaká Andrade apresentam visões semelhantes ou divergentes 

em relação ao preço do filtro solar? Justifique.

c) Qual é o projeto do senador Kaká Andrade sobre os filtros solares?

22 FRAGOSO, R. Senado aprova política de proteção às pessoas com albinismo. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/
senado-aprova-politica-de-protecao-as-pessoas-com-albinismo>. Acesso em: 18 abr. 2017.



MINISTÉRIO DA SAÚDE

40

d) O senador Eduardo Amorim propôs a criação de uma política de proteção para as 

pessoas com albinismo. Cite uma medida prevista nessa proposta.

e) Em relação ao câncer no Brasil, responda:

•	 Qual é o tipo de câncer mais comum entre os brasileiros?

•	 Quantos novos casos são registrados anualmente?

•	 Um novo diagnóstico surge de quantos em quantos minutos?

•	 Qual é a porcentagem de chance de cura quando o diagnóstico é precoce?

Atividade 3 – Ouça, duas vezes, um áudio sobre as parteiras23 e responda às  

questões propostas:

a) No Brasil, qual a média de partos normais?

23 MELO, T. Dia 20 de janeiro é o Dia Nacional da Parteira. Rádio Senado, 19 jan. 2017. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/radio/1/
noticia/dia-20-de-janeiro-e-o-dia-nacional-da-parteira-tradicional>. Acesso em: 18 abr. 2017.

http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/dia-20-de-janeiro-e-o-dia-nacional-da-parteira-tradicional
http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/dia-20-de-janeiro-e-o-dia-nacional-da-parteira-tradicional
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b) Segundo o senador João Capiberibe, como as parteiras são comumente 

reconhecidas no interior do Amapá?

c) O que lamenta o senador Capiberibe?

d) A senadora Regina Sousa cita a experiência de uma parteira específica. Quem?

e) Na perspectiva da senadora Regina Sousa, qual questão é desprezada na formação 

de técnicos que trabalham no parto?

Atividade 4 – Ouça, duas vezes, um áudio sobre febre amarela24 e responda às  

questões propostas:

a) Desde 1942, em quais áreas não há registros de febre amarela?

24  LIGABUE, R. Minas Gerais oficializa primeiras sete mortes provocadas por febre amarela. Rádio Senado, 18 jan. 2017. Disponível em: <http://
www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/minas-gerais-oficializa-primeiras-sete-mortes-provocadas-por-febre-amarela>. Acesso em: 18 
abr. 2017.

http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/dia-20-de-janeiro-e-o-dia-nacional-da-parteira-tradicional
http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/dia-20-de-janeiro-e-o-dia-nacional-da-parteira-tradicional
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b) Em quais estados brasileiros houve registros ou suspeitas de casos de febre amarela?

c) Em qual período do ano a doença pode ter maior número de casos?

d) Conforme a notícia, além do fígado, que outro órgão pode ser atacado pela  

febre amarela?

Atividade 5 – Ouça, duas vezes, um áudio sobre uma lei aprovada em 201625 e responda às 

atividades propostas:

a) O que determina a lei em questão?

b) Por que a eficácia da lei ainda é limitada?

25 DINIZ, M. Lei obriga informação no rótulo sobre presença de lactose em alimento. Rádio Senado, 18 jan. 2017. Disponível em: <http://www12.
senado.leg.br/radio/1/noticia/lei-obriga-informacao-no-rotulo-sobre-presenca-de-lactose-em-alimento>. Acesso em: 18 abr. 2017.
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c) Complete, com números, as lacunas do trecho a seguir, referentes à fala de Rodrigo 
Vargas, da Gerência-Geral de Alimentos da Anvisa:

“Para a consulta pública ...................., que tratou dos requisitos pra declaração obrigatória da 
presença de lactose nos rótulos de todos os alimentos, a gente recebeu .................... fichas de 
contribuição, com mais de .................... propostas de alteração da minuta de resolução que nós 
tínhamos colocado em consulta. Já pra consulta pública ...................., que trata dos alimentos 
que foram reduzidos em lactose, nós recebemos .................... fichas de contribuição, contendo 
mais de .................... sugestões de modificação da proposta”.

d) Qual o objetivo das principais demandas da indústria de alimentos?

e) Além de membros da indústria, que outras pessoas foram consultadas?

f) Conforme estimativa do Ministério da Saúde, qual a porcentagem de brasileiros 
que tem algum tipo de intolerância à lactose?

Atividade 6 – Ouça, duas vezes, um áudio sobre bactérias terapêuticas26 e responda às 
questões propostas:

a) Cite duas doenças inflamatórias mencionadas no início do áudio.

26 SANTOS, C. Saúde. Rádio UFMG Educativa, 22 mar. 2016. Disponível em: <https://www.ufmg.br/online/radio/arquivos/042683.shtml>. 
Acesso em: 30 jun. 2017.

https://www.ufmg.br/online/radio/arquivos/042683.shtml
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b) O que o uso regular dos lactobacilos do leite permite evitar?

c) Qual é a ideia da profa. Ana Maria Caetano de Faria?

d) A profa. Ana Maria Caetano de Faria menciona uma proteína produzida por uma 

bactéria modificada geneticamente. Como se chama essa proteína?

e) Em que situações essa proteína é mais expressa?

f) Segundo a professora Ana Maria de Caeatano de Faria, o novo tratamento tem 

vantagens em relação ao tratamento tradicional. Cite uma delas.

g) Após a aplicação do probiótico, quais resultados da experiência foram observados 

nos camundongos?
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Unidade 6

Ouça duas vezes cada áudio e escolha uma única resposta para cada pergunta.

Áudio 127

1. Quantos eram os potenciais doadores de órgãos notificados em todo o País no 

primeiro semestre de 2015, ano em que foi veiculada a notícia?

a) mais de 4.600;

b) mais de 4.800;

c) 14.600;

d) 43% da população adulta brasileira.

2. O aposentado Sócrates Rosa, entrevistado na notícia, realizou um transplante de:

a) fígado;

b) coração;

c) rim;

d) medula.

3. Segundo a secretária de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Lumena Furtado, 

o aumento no número de doadores de órgãos ocorreu devido principalmente...

a) a uma lei criada pelo governo brasileiro que incentiva a doação de órgãos;

b) ao desejo individual das pessoas de doarem seus órgãos;

c) a campanhas públicas e privadas incentivando a doação de órgãos;

d) à participação dos familiares, que autorizam a doação dos órgãos.

27 PENIDO, A. Doação de órgãos: Brasil registra recorde em número de doares. Portal da Saúde, 24 set. 2015. Disponível em: <http://
portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/job/webradio/19882-doacao-de-orgaos-brasil-registra-recorde-
em-numero-de-doadores>. Acesso em: 18 abr. 2017.
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4. O número de transplantes realizados na rede pública de saúde na década anterior 

ao ano de veiculação da notícia cresceu:

a) 27%;

b) 56%;

c) 63%;

d) 510%.

Áudio 228

5. A Fundação Pró-Renal...

a) localiza-se em Londrina;

b) atende aproximadamente 500 pacientes por mês;

c) tem em sua equipe dentistas;

d) encaminha para hospitais especializados pacientes com doença renal em 

estágio avançado.

6. Segundo Anelise Marcolin, a doença renal...

a) é uma doença muito veiculada nos meios de comunicação;

b) é hoje bem conhecida pela população brasileira;

c) não é bem conhecida por muitas equipes de saúde;

d) é tratada com sucesso na maior parte dos casos.

7. Qual a porcentagem de pessoas que tem problemas renais e não sabe disso?

a) 1%;

b) 10%;

c) 15%;

d) 20%.

28 Programa veiculado em 7 dez. 2012. Disponível em: <http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/radio-%20programas/doenca_renal_
anelise_marcolin_diretora_da_fundacaoo_pro_renal_pro_renal_radio_capital_do_papel_telemaco_borba_07_12_2012.mp3>. O 
trecho do áudio a partir do qual foram elaboradas as atividades compreende o intervalo de 0’ a 2’46”. Acesso em: 18 abr. 2017.
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8. De acordo com o áudio, a doença renal...

a) preocupa a população tanto quanto as doenças do coração;

b) preocupa a população tanto quanto certos tipos de câncer;

c) pode ser tratada facilmente se diagnosticada logo quando aparecem os 

primeiros sintomas;

d) tem sido alvo de grandes campanhas de prevenção.

Áudio 329

9. Em resposta à primeira pergunta feita pela entrevistadora, o clínico-geral fala sobre 

a leishmaniose tegumentar americana. Qual dos seguintes tópicos não é abordado 

nessa sua primeira resposta?

a) vetor da doença;

b) sintomas da doença;

c) testes diagnósticos da doença;

d) nomes populares da doença.

10. De acordo com o médico, qual desses locais nunca registrou a leishmaniose visceral?

a) Paraná;

b) Mato Grosso;

c) Minas Gerais;

d) São Paulo.

11. O tratamento mencionado pelo médico Alceu Biseto Jr...

a) pode ser curto, a depender do paciente;

b) compreende, numa etapa inicial, injeções na veia por um período de dez dias;

c) está disponível em farmácias;

d) depende de notificação à Secretaria de Saúde.

29  Trecho adaptado de programa veiculado em 18 jan. 2012. Disponível em: <http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/radio-%20programas/
leishmaniose_alceu_biseto_jr_clinico_geral_sesa_radio_capital_do_papel_telemaco_borba_18_01_12.mp3>. Acesso em: 3 nov. 2016.
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12. O médico entrevistado alerta sobre a importância de...

a) campanhas de prevenção contra a doença em áreas endêmicas;

b) um tratamento inicial adequado;

c) investimentos para o tratamento da doença;

d) cirurgias reparadoras de deformidades no rosto causadas pela doença.

Áudio 430

13. Que iniciativa foi aprovada visando à conscientização sobre a anemia falciforme?

a) uma iluminação especial na noite do dia 19 de junho, no Congresso Nacional;

b) uma iluminação especial na noite do dia 19 de julho, no Congresso Nacional;

c) uma iluminação especial na noite do dia 19 de junho, no Ministério da Saúde;

d) uma iluminação especial durante todo o dia 19 de julho, no Ministério da Saúde.

14. Qual dos seguintes aspectos relativos à anemia falciforme é mencionado na notícia?

a) sintomas;

b) formas de tratamento;

c) exame diagnóstico;

d) descobertas recentes sobre a cura.

Áudio 531

15. Qual desses sintomas da intolerância à lactose é mencionado na notícia?

a) gases;

b) assaduras;

c) crescimento retardado;

d) perda de peso.

30  BRESCIANINI, C. P. Congresso será iluminado de vermelho para conscientizar sobre anemia falciforme. Rádio Senado, 21 maio 2015. 
Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/congresso-sera-iluminado-de-vermelho-para-conscientizar-sobre-
anemia-falciforme>. Acesso em: 5 out. 2016.

31  SANTI, M. de. Projeto obriga embalagens de alimentos informarem sobre presença de lactose. Rádio Senado, 12 jan. 2015. Disponível em: 
<http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/projeto-obriga-embalagens-de-alimentos-informarem-sobre-presenca-de-lactose>. 
Acesso em: 5 out. 2016.

http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/congresso-sera-iluminado-de-vermelho-para-conscientizar-sobre-anemia-falciforme
http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/congresso-sera-iluminado-de-vermelho-para-conscientizar-sobre-anemia-falciforme
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16. Segundo o senador Paulo Bauer, não é difícil informar...

a) a quantidade de lactose num produto;

b) a quantidade de glúten num produto;

c) o tipo exato de leite que compõe um produto;

d) a presença ou ausência de lactose num produto.

Áudio 632

17. O principal objetivo da notícia é:

a) mostrar a polêmica em torno da liberação do canabidiol para uso terapêutico 

no Brasil;

b) informar a proposição de um projeto para a liberação do canabidiol para uso 

terapêutico no Brasil;

c) informar a liberação do uso do canabidiol para uso terapêutico no Brasil;

d) alertar sobre os riscos implicados no uso terapêutico do canabidiol.

18. De acordo com os dados apresentados na notícia, é possível afirmar que:

a) o Brasil é um dos primeiros países a liberar o uso do canabidiol para fins 

terapêuticos;

b) não há estudos que comprovem a eficácia do uso do canabidiol no tratamento 

de distúrbios neurológicos, exceto a epilepsia;

c) os riscos potenciais do uso do canabidiol para a saúde do paciente ainda 

precisam ser investigados;

d) para a senadora Lúcia Vânia, cabe à Anvisa fiscalizar o uso do canabidiol para 

fins terapêuticos.

32 BORGES, I. F. Canabidiol sai da lista de substâncias proibidas no país. Rádio Senado, 28 jan. 2015. Disponível em: <http://www12.senado.
leg.br/radio/1/noticia/canabidiol-sai-da-lista-de-substancias-proibidas-no-pais>. Acesso em: 5 out. 2016.
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Áudio 733

19. Conforme os dados apresentados na notícia, o excesso de peso atinge...

a) quase metade da população brasileira;

b) mais da metade da população brasileira;

c) quase metade da população adulta brasileira;

d) mais da metade da população adulta brasileira.

20. Para Elisabeta Rencine, o Concea analisa o tema da obesidade por uma perspectiva 

que coloca o foco em fatores...

a) individuais e estruturais;

b) individuais ou estruturais;

c) exclusivamente individuais;

d) exclusivamente estruturais.

21. Eduardo Nilson menciona avanços que o Ministério da Saúde já conseguiu em 

acordos com a indústria alimentícia, no que diz respeito aos seguintes componentes:

a) Sódio, exclusivamente;

b) Gordura trans, exclusivamente;

c) Açúcar e sódio;

d) Gordura trans, sódio e açúcar.

22. Qual consequência decorrente do aumento de peso e da obesidade é mencionada 

na notícia?

a) Problemas respiratórios;

b) Câncer de mama;

c) Depressão;

d) Osteoartrite.

33 CAMPOS, P. Ministério da Saúde quer acordo com indústria alimentícia para reduzir açúcar nos alimentos. Rádio Câmara, 22 maio 2016 
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/488645-MINISTERIO-DA-SAUDE-QUER-
ACORDO-COM-INDUSTRIA-ALIMENTICIA-PARA-REDUZIR-ACUCAR-NOS-ALIMENTOS.html>. Acesso em: 5 out. 2016.
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Unidade 7

Atividade 1 – O texto a seguir, retirado do site do Ministério da Saúde do Brasil, foi publicado 

em uma seção chamada “Mitos e Curiosidades” e, por meio de perguntas e respostas, 

procura tirar dúvidas sobre o tema “aleitamento materno”. Ao lê-lo, indique, no quadro, o 

lugar adequado de cada pergunta. O lugar da primeira pergunta já está indicado para você.

Pergunta Localização

A mãe deve sempre oferecer os dois seios na mesma mamada? 3

Nos primeiros seis meses do bebê, se necessário,  
deve-se oferecer água ou chazinhos caseiros?

Na fase da introdução do ovo na alimentação da criança, 
deve-se oferecer primeiro a gema e depois a clara?

Após o parto, para emagrecer, a gestante deve fazer dieta?

Para ficarem bem alimentados, os bebês 
devem mamar de 3 em 3 horas?

Amamentar dói?

E se a mulher tiver um “leite fraco”?

A mulher que está amamentando deve comer derivados 
de milho, cerveja preta, caldo de cana entre outros 

alimentos calóricos para produzir mais leite?

http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-aleitamento-materno.html#collapseThree
http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-aleitamento-materno.html#collapseTwo
http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-aleitamento-materno.html#collapseTwo
http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-aleitamento-materno.html#collapseFour
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Dicas de Saúde
Mitos e curiosidades sobre aleitamento materno

Fonte: Disponível em <http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-aleitamento-materno.html>. Acesso em: 19 abr. 2017.

1.  

De jeito nenhum. A melhor coisa é a amamentação. Estudos comprovam que 

amamentar emagrece porque a produção de leite promove a queima de uma 

grande quantidade de calorias. Além disso, quando o bebê suga o seio, o corpo 

da mulher libera ocitocina, um hormônio que age na contração uterina, fazendo 

com que o útero volte ao tamanho normal, o que ajuda no retorno do organismo 

ao estado anterior à gravidez. Mulheres que praticam a amamentação exclusiva 

até os seis meses tendem a emagrecer mais rápido. Além disso, a recomendação 

do Ministério da Saúde é que a mulher mantenha uma alimentação saudável, mas 

nada de dieta ou medicamentos para perda rápida de peso. Isso só trará prejuízos 

para a mãe e o bebê.

http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/index.html
http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/index.html
http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-atividade-fisica.html#collapse6
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2.  

Não necessariamente. A recomendação do Ministério da Saúde é a livre demanda, 

ou seja, que o bebê possa mamar na hora em que desejar, sem limite de vezes ou 

do tempo da mamada, tendo por referência o seu apetite.

3. A mãe deve sempre oferecer os dois seios na mesma mamada?

Não. O recomendado é que se ofereça uma mama até esvaziar. Se o bebê quiser 

mamar mais, ofereça a outra mama. Se ele não quiser, não tem problema, ofereça a outra 

mama na próxima mamada. Isso porque, durante a mamada, o primeiro leite que sai é o leite 

anterior, rico em água e importante para a imunidade do bebê. Mata a sede, porém, sozinho 

esse leite não supre as necessidades da criança. Já o leite posterior, que vem no final da 

mamada, é rico em proteína e gordura. É o leite posterior que mata a fome e é essencial para 

o ganho de peso do bebê. O recomendado é que o bebê mame pelo menos 15 minutos na 

mesma mama até atingir o leite posterior. Esse tempo, no entanto, só poderá ser avaliado 

adequadamente por um profissional de saúde especializado. Se o bebê só mamar um pouco 

em uma mama e mudar para a outra, ele estará consumindo somente o leite anterior e não 

ficará bem alimentado.

4.  

Não, amamentar não dói. Se doer, é porque há algo de errado. Procure um 

profissional de saúde especializado para orientação.

5.  

Não. Até os seis meses de vida, tudo de que o bebê precisa é do leite materno. 

Fome e sede são saciados com a amamentação. A introdução de novos alimentos 

antes dos seis meses de vida pode aumentar o risco de uma série de doenças para 

o bebê.

6.  

Não existe “leite fraco”. Estudos comprovam que as mulheres produzem leite de 

ótima qualidade mesmo tendo uma alimentação pouco nutritiva.

http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-aleitamento-materno.html#collapseThree
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7.  

Não. A mulher precisa se nutrir adequadamente, mas o que faz aumentar a 

produção do leite materno é a sucção do bebê ou a extração manual ou por 

bombinha. Quanto maior a demanda pelo leite, maior a sua produção.

8.  

Até alguns anos atrás, acreditava-se que sim, mas hoje os estudos comprovam 

que a forma adequada de se oferecer ovo para a criança no início da introdução 

alimentar é da forma completa, ou seja, com clara e gema ao mesmo tempo, sem 

a necessidade de separação das duas partes.

Atividade 2 – O texto a seguir, também retirado do site do Ministério da Saúde do Brasil, 

foi publicado em uma seção chamada “Mitos e Curiosidades” e, por meio de perguntas 

e respostas, procura tirar dúvidas sobre o tema “atividade física”. Observe que algumas 

perguntas e palavras foram retiradas do texto.

a) Para cada um dos parágrafos abaixo, escreva uma pergunta coerente com a 

resposta dada no texto. A primeira pergunta já está indicada para você.

b) Complete as lacunas de cada resposta adequadamente com as palavras do quadro 

a seguir.

grávidas – leveza – benéfica – fraqueza – balança –

impactos – devem – moderada – eliminar – nítida – além disso – 

acelerar – diminuir – suar –  no entanto
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Dicas de Saúde
GOVERNO FEDERAL

Mitos e curiosidades sobre atividade física

Fonte: Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-atividade-fisica.html>. Acesso em: 29 out. 2016.

É verdade que exercícios físicos fazem bem a quem tem depressão?

Sim. Exercícios físicos regulares são recomendados para pessoas com depressão leve 

ou ........................................... porque aumentam os níveis de serotonina produzida no corpo.  

A serotonina é uma substância capaz de provocar sensação de prazer e bom humor. 

..........................................., um bom condicionamento físico contribui para a autoestima e o  

bem-estar da pessoa em geral.

 .............................................................................................................................................................................................?

Depende. A musculação auxilia no aumento da massa muscular (massa magra), 

contribui para ........................................... o metabolismo e ........................................... o percentual de 

gordura no organismo. No entanto, como os músculos são mais pesados que a gordura, 

é comum a ........................................... apontar um peso maior mesmo que a pessoa tenha a 

http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/index.html
http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/index.html
http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-atividade-fisica.html#collapse6
http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-atividade-fisica.html#collapseOne
http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-atividade-fisica.html#collapseOne
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........................................... sensação de que emagreceu. Isso não é problema, pois a substituição da 

gordura por massa magra é ........................................... para a saúde.

 .............................................................................................................................................................................................?

Não. Treinar em jejum não ajuda a emagrecer, nem traz qualquer outro benefício. Ficar 

muito tempo sem comer diminui a energia do corpo, provoca ........................................... e ainda 

aumenta a perda de massa muscular. Antes da prática de atividades físicas, o ideal é uma 

alimentação saudável e leve.

 .............................................................................................................................................................................................?

Não. ........................................... não queima calorias, somente aumenta a perda de água e sais 

minerais do corpo. Ao ........................................... a água do corpo, é possível sentir uma sensação de 

..........................................., afinal os líquidos corporais também compõem o nosso peso total, pois 

fazem parte da nossa massa magra. ..........................................., ao beber água e repor a hidratação, 

o peso corporal continuará o mesmo.

 .............................................................................................................................................................................................?

Sim. ........................................... não somente podem como ........................................... incluir 

atividades físicas em sua rotina durante a gestação. Isso porque exercícios podem trazer 

benefícios para a gravidez, como o melhor preparo cardiopulmonar, por exemplo. É 

importante consultar um médico antes de realizar atividades físicas mais intensas, tendo 

sempre cuidado com ..........................................., principalmente nos primeiros meses da gestação.

http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-atividade-fisica.html#collapseOne
http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-atividade-fisica.html#collapseOne
http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-atividade-fisica.html#collapseOne
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Unidade 8

Atividade 134

A qual programa do Ministério da Saúde cada um dos trechos a seguir se refere? 

Escolha entre as opções (a) e (h) a seguir. Atenção: três opções não serão utilizadas.

a) Academia da Saúde

b) Bancos de Leite Humano

c) Cartão Nacional de Saúde

d) Farmácia Popular

e) Humaniza SUS

f) Melhor em Casa

g) Projeto Expande

h) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

i) Pronto Atendimento

Exemplo: I (Pronto Atendimento)

As UPAs funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, e podem resolver grande 

parte das urgências e emergências, como pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e 

derrame. As UPAs inovam ao oferecer estrutura simplificada − com raio-X, eletrocardiografia, 

pediatria, laboratório de exames e leitos de observação. Nas localidades que contam com 

as UPAs, 97% dos casos são solucionados na própria unidade. Quando o paciente chega às 

unidades, os médicos prestam socorro, controlam o problema e detalham o diagnóstico. Eles 

analisam se é necessário encaminhar o paciente a um hospital ou mantê-lo em observação 

por 24h.

34  Atividade elaborada a partir de trechos de apresentação do programa disponíveis em: <http://portalsaude.saude.gov.br/
index.php/cidadao/acoes-e-programas>. Acesso em: 3 jul. 2016.
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1. _____________________________

Trata-se de uma iniciativa do governo federal que tem o objetivo de ampliar o acesso 

de toda população aos medicamentos, cumprindo uma das principais diretrizes da Política 

Nacional de Assistência Farmacêutica. Foi implantado por meio da Lei nº 10.858, de 13 de 

abril de 2004, que autoriza a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a disponibilizar medicamentos 

mediante ressarcimento, e pelo Decreto nº 5.090, de 20 de maio de 2004, que regulamenta 

a Lei nº 10.858/2004 e institui o referido programa.

As unidades próprias contam com um elenco de 112 medicamentos, mais os 

preservativos masculinos, os quais são dispensados pelo seu valor de custo representando 

uma redução de até 90% do valor de mercado. A condição para a aquisição dos medicamentos 

disponíveis nas unidades, nesse caso, é a apresentação do CPF com uma receita médica  

ou odontológica.

2. ______________________________

Por meio deste programa, pessoas com necessidade de reabilitação motora, idosos, 

pacientes crônicos sem agravamento ou em situação pós-cirúrgica, por exemplo, terão 

assistência multiprofissional gratuita em seus lares, com cuidados mais próximos da família.

O atendimento será feito por equipes multidisciplinares, formadas prioritariamente 

por médicos, enfermeiros, técnicos em Enfermagem e fisioterapeuta. Outros profissionais 

(fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo e farmacêutico) poderão compor as 

equipes de apoio. Cada equipe poderá atender, em média, 60 pacientes, simultaneamente.

O programa também ajudará a reduzir as filas nos hospitais de emergência, já que a 

assistência, quando houver a indicação médica, passará a ser feita na própria residência do 

paciente, desde que haja o consentimento da família.

3. ________________________________

Este programa foi lançado pelo Ministério da Saúde (MS) em 2011 como estratégia de 

promoção da saúde e produção do cuidado para os municípios brasileiros. Seu objetivo é 

promover práticas corporais e atividade física, promoção da alimentação saudável, educação 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/fevereiro/26/lei10858.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/fevereiro/26/decreto5090.pdf
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em saúde, entre outros, além de contribuir para produção do cuidado e de modos de vida 

saudáveis e sustentáveis da população. Para tanto, o programa promove a implantação de 

espaços públicos dotados de infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados.

4. _____________________________

É um instrumento que possibilita a vinculação dos procedimentos executados 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ao usuário, ao profissional que os realizou e 

também à unidade de saúde onde foram realizados. Para tanto, é necessária a construção 

de cadastros de usuários, de profissionais de saúde e de unidades de saúde. A partir desses 

cadastros, os usuários do SUS e os profissionais de saúde recebem um número nacional  

de identificação.

5. ___________________________________

Tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação 

de urgência ou emergência de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, 

psiquiátrica, entre outras, que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte. 

Trata-se de um serviço pré-hospitalar, que visa conectar as vítimas aos recursos de que elas 

necessitam e com a maior brevidade possível.

É um serviço gratuito, que funciona 24 horas por meio da prestação de orientações e do 

envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acessado pelo número “192” e acionado 

por uma Central de Regulação das Urgências. Realiza os atendimentos em qualquer lugar: 

residências, locais de trabalho e vias públicas, e conta com equipes que reúnem médicos, 

enfermeiros, auxiliares de Enfermagem e condutores socorristas.

Atividade 2 – Leia o texto a seguir, retirado da página do Ministério da Saúde, e responda às 

questões que o seguem, escolhendo a única alternativa correta:

O Ministério
Do sanitarismo à municipalização

Muito embora a história da Saúde Pública Brasileira tenha início em 

1808, o Ministério da Saúde só veio a ser instituído no dia 25 de 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio
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julho de 1953, com a Lei nº 1.920, que desdobrou o então Ministério 

da Educação e Saúde em dois ministérios: Saúde e Educação e 

Cultura. A partir da sua criação, o Ministério passou a encarregar-se, 

especificamente, das atividades até então de responsabilidade 

do Departamento Nacional de Saúde (DNS), mantendo a mesma 

estrutura que, na época, não era suficiente para dar ao órgão 

governamental o perfil de Secretaria de Estado, apropriado para 

atender aos importantes problemas da saúde pública existentes. 

Na verdade, o Ministério limitava-se à ação legal e à mera divisão 

das atividades de saúde e educação, antes incorporadas num só 

ministério. Mesmo sendo a principal unidade administrativa de 

ação sanitária direta do Governo, essa função continuava, ainda, 

distribuída por vários ministérios e autarquias, com pulverização de 

recursos financeiros e dispersão do pessoal técnico, ficando alguns 

vinculados a órgãos de administração direta, outros às autarquias  

e fundações.

Três anos após a criação do Ministério, em 1956, surge o Departamento 

Nacional de Endemias Rurais,  que tinha como finalidade organizar 

e executar os serviços de investigação e de combate à malária, 

leishmaniose, doença de Chagas, peste, brucelose, febre amarela e 

outras endemias existentes no país, de acordo com as conveniências 

técnicas e administrativas.

O Instituto Oswaldo Cruz preservava sua condição de órgão de 

investigação, pesquisa e produção de vacinas. A Escola Nacional 

de Saúde Pública incumbia-se da formação e aperfeiçoamento 

de pessoal e o antigo Serviço Especial de Saúde Pública atuava 

no campo da demonstração de técnicas sanitárias e serviços de 

emergência a necessitarem de pronta mobilização, sem prejuízo de 

sua ação executiva direta, no campo do saneamento e da assistência 

médico-sanitária aos estados.

file://EMS-SRVFILE-01/andamento18/2018%200064%20Isso%20mesmo_autoestudos/3-Arquivo_norm_rev/javascript:abrelink('visualizar_texto.cfm?idtxt=417')
file://EMS-SRVFILE-01/andamento18/2018%200064%20Isso%20mesmo_autoestudos/3-Arquivo_norm_rev/javascript:abrelink('visualizar_texto.cfm?idtxt=419')
file://EMS-SRVFILE-01/andamento18/2018%200064%20Isso%20mesmo_autoestudos/3-Arquivo_norm_rev/javascript:abrelink('visualizar_texto.cfm?idtxt=419')
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No início dos anos 60, a desigualdade social, marcada pela baixa 

renda per capita e pela alta concentração de riquezas, ganha 

dimensão no discurso dos sanitaristas em torno das relações 

entre saúde e desenvolvimento. O planejamento de metas de 

crescimento e de melhorias conduziu o que alguns pesquisadores 

intitularam como a grande panaceia dos anos 60 − o planejamento 

global e o planejamento em saúde. As propostas para adequar 

os serviços de saúde pública à realidade diagnosticada pelos 

sanitaristas desenvolvimentistas tiveram marcos importantes, como 

a formulação da Política Nacional de Saúde na gestão do então 

ministro, Estácio Souto-Maior, em 1961, com o objetivo de redefinir 

a identidade do Ministério da Saúde e colocá-lo em sintonia com os 

avanços verificados na esfera econômico-social.

Outro marco da história da saúde no âmbito ministerial ocorreu em 

1963, com a realização da III Conferência Nacional da Saúde (CNS), 

convocada pelo ministro Wilson Fadul, árduo defensor da tese 

de municipalização. A Conferência propunha a reordenação dos 

serviços de assistência médico-sanitária e alinhamentos gerais para 

determinar uma nova divisão das atribuições e responsabilidades 

entre os níveis político-administrativos da Federação visando, 

sobretudo, à municipalização.

Em 1964, os militares assumem o governo, e Raymundo de Brito 

firma-se como ministro da saúde e reitera o propósito de incorporar 

ao MS a assistência médica da Previdência Social, dentro da proposta 

de fixar um Plano Nacional de Saúde segundo as diretrizes da III 

Conferência Nacional de Saúde.

Com a implantação da Reforma Administrativa Federal, em 25 de 

fevereiro de 1967, ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria 

o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de 

file://EMS-SRVFILE-01/andamento18/2018%200064%20Isso%20mesmo_autoestudos/3-Arquivo_norm_rev/javascript:abrelink('visualizar_texto.cfm?idtxt=421')
file://EMS-SRVFILE-01/andamento18/2018%200064%20Isso%20mesmo_autoestudos/3-Arquivo_norm_rev/javascript:abrelink('visualizar_texto.cfm?idtxt=423')
file://EMS-SRVFILE-01/andamento18/2018%200064%20Isso%20mesmo_autoestudos/3-Arquivo_norm_rev/javascript:abrelink('visualizar_texto.cfm?idtxt=425')
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Saúde, que até então não havia saído do papel. Ficaram as seguintes 

áreas de competência: política nacional de saúde; atividades médicas 

e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de 

fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, 

medicamentos e alimentos e pesquisa médico-sanitária.

O Ministério da Saúde passou por diversas reformas na estrutura. 

Destaca-se a reforma de 1974, na qual as Secretarias de Saúde e 

de Assistência Médica foram englobadas, passando a constituir a 

Secretaria Nacional de Saúde, para reforçar o conceito de que não 

existia dicotomia entre Saúde Pública e Assistência Médica. No 

mesmo ano, a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública 

− SUCAM − passa à subordinação direta do Ministro do Estado, 

para possibilitar-lhe maior flexibilidade técnica e administrativa, 

elevando-se a órgão de primeira linha. Foram criadas as 

Coordenadorias de Saúde, compreendendo cinco regiões: Amazônia, 

Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, ficando as Delegacias Federais 

de Saúde compreendidas nessas áreas subordinadas às mesmas. As 

Delegacias Federais de Saúde deixavam, assim, de integrar órgãos de 

primeira linha. É criada também, a Coordenadoria de Comunicação 

Social como órgão de assistência direta e imediata do Ministro de 

Estado e instituído o Conselho de Prevenção Antitóxico, como órgão 

colegiado, diretamente subordinado ao Ministro de Estado.

Do final da década de 80 em diante, destaca-se a Constituição 

Federal de 1988, que determinou ser dever do Estado garantir saúde 

a toda a população e, para tanto, criou o Sistema Único de Saúde. 

Em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Saúde 

que detalha o funcionamento do Sistema. (BRASIL, c2017)
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1. A criação do Ministério da Saúde...

a) marcou o início da história da saúde pública no Brasil.

b) decorreu do desdobramento de outro ministério.

c) sucedeu o surgimento do Departamento Nacional de Endemias Rurais.

d) resultou numa centralização imediata dos recursos financeiros e pessoal técnico.

2. O planejamento em saúde nos anos 60...

a) ignorou a realidade diagnosticada pelos sanitaristas desenvolvimentistas.

b) esteve relacionado ao planejamento de metas de crescimento e de melhorias.

c) teve resultados pouco satisfatórios.

d) resultou em marcos que objetivaram conservar a identidade do Ministério da Saúde.

3. Em “A Conferência propunha a reordenação dos serviços de assistência médico- 

-sanitária e alinhamentos gerais para determinar uma nova divisão das atribuições 

e responsabilidades entre os níveis político-administrativos da Federação visando, 

sobretudo, à municipalização” (quinto parágrafo), o trecho sublinhado pode ser 

substituído, sem maiores alterações de sentido, por:

a) objetivando, sobretudo, a municipalização.

b) originando, sobretudo, a municipalização.

c) em decorrência, sobretudo, da municipalização.

d) opondo-se, sobretudo, à municipalização.

4. A constituição da Secretaria Nacional de Saúde...

a) foi a única reforma ocorrida na estrutura do Ministério da Saúde em 1974.

b) foi uma reforma pouco significativa na estrutura do Ministério da Saúde. 

c) procurou estabelecer uma separação entre Saúde Pública e Assistência Médica.

d) buscou fortalecer a visão de que Saúde Pública e Assistência Médica  

são indissociáveis.
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5. Qual o principal objetivo do texto?

a) Traçar um panorama da história do Ministério da Saúde.

b) Fazer uma análise crítica da história do Ministério da Saúde.

c) Apontar desafios que ainda não foram superados no campo da saúde no Brasil.

d) Apontar os principais avanços na história do Ministério da Saúde.

Unidade 9

Atividade 1 – Leia o texto a seguir, referente ao Sistema Único de Saúde, e responda às 

questões que o seguem:

Acolhimento à demanda espontânea

O SUS, sem dúvida, é atualmente um dos maiores exemplos de política 

pública no Brasil. Esse sistema, fruto de debates e lutas democráticas 

na sociedade civil e nos espaços institucionais do Estado brasileiro, 

sobretudo do movimento da reforma sanitária (um “movimento de 

movimentos”), foi afirmado na Constituição de 1988, alicerçado na 

premissa da saúde como direito de todos e dever do Estado e em 

princípios e diretrizes como a universalidade, equidade, integralidade, 

descentralização e controle social. O SUS vem se desenvolvendo ao 

longo dos últimos 20 anos de modo paradoxal, pois tem implantado 

um conjunto de políticas de saúde includentes, apesar de sofrer de 

problemas crônicos, entre os quais o financiamento insuficiente e 

desigual (CAMPOS, 2006). Isso demonstra, por um lado, a força do 

ideário e do conjunto de atores e instituições construtores do SUS, 

tornando-o um verdadeiro patrimônio público, que, como tal, deve 

ser bem cuidado. Por outro lado, o SUS precisa ser “protegido” e 

“cultivado” não apenas para evitar retrocessos ao grande pacto social 
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do qual é resultado, mas também porque ainda há muito que fazer 

para consolidar esse sistema e, assim, possibilitar que todo brasileiro 

se sinta cuidado diante das suas demandas e necessidades de saúde.

Nesse sentido, há inúmeros desafios a enfrentar e, entre eles, 

destacam-se aqueles relativos ao financiamento, à força de trabalho 

e aos modelos de gestão e de atenção. Esses últimos (os modelos de 

atenção), que se referem a modos de pensar e organizar os sistemas 

e serviços de saúde a partir de opções técnico-políticas, devem 

ser objeto de atenção especial, na medida em que influenciam 

fortemente o modo como os indivíduos e coletivos serão 

concretamente cuidados no cotidiano. Sendo assim, é fundamental 

existirem não somente serviços de saúde em quantidades 

adequadas, mas também que esses serviços sejam articulados de 

maneira complementar e não competitiva, na perspectiva de redes 

de atenção, que sejam capazes de responder às necessidades 

de todos e de cada um, de maneira singular, integral, equânime  

e compartilhada.

Nessa perspectiva, destacamos o caráter estruturante e estratégico 

que a ATENÇÃO BÁSICA (ou Atenção Primária à Saúde) pode e deve 

ter na constituição das redes de atenção à saúde, na medida em que 

essa se caracteriza pela grande proximidade ao cotidiano da vida 

das pessoas e coletivos em seus territórios, pois as unidades básicas 

são o tipo de serviço de saúde com maior grau de descentralização e 

capilaridade. As equipes da atenção básica têm a possibilidade de se 

vincular, se responsabilizar e atuar na realização de ações coletivas de 

promoção e prevenção no território, no cuidado individual e familiar, 

assim como na (co)gestão dos projetos terapêuticos singulares dos 

usuários, que, por vezes, requerem percursos, trajetórias, linhas 

de cuidado que perpassam outras modalidades de serviços para 

atenderem às necessidades de saúde de modo integral.
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É importante destacar que, a despeito de a atenção básica não ser capaz 

de oferecer atenção integral, isoladamente, em todas as situações, 

ela pode dar conta de grande parte dos problemas e necessidades 

de saúde das pessoas e grupos populacionais, articulando diversos 

tipos de tecnologias, desde que tenha (ou construa) disposição e 

capacidade de identificar/compreender as variadas demandas/

problemas/necessidades de saúde e de intervir nessas situações 

de forma resolutiva e abrangente. Consequentemente, a atenção 

básica, para ser resolutiva, reconhecida e ter legitimidade, não 

pode ser o lugar onde se faz apenas promoção e prevenção no 

nível coletivo (embora sejam ações altamente necessárias), nem 

tampouco pode se restringir a realizar consultas e procedimentos 

(por mais que se constituam como ações obrigatórias e essenciais). 

As dicotomias e rivalidades entre individual e coletivo, clínica e saúde 

pública, prevenção e cura, doença e saúde, demanda espontânea e 

agenda programada, efetivamente, não contribuem para a melhoria 

da vida real das pessoas e, às vezes, até ajudam a piorar. Além disso, a 

procura exacerbada por serviços de urgência e especializados (com 

todas as consequências daí advindas), apesar de ser explicada pelo 

imaginário social e pelas influências do complexo médico-industrial, 

é também modulada pelas ofertas e pela capacidade de cuidado da 

atenção básica. Além de ser uma das principais portas de entrada 

do sistema de saúde, a atenção básica tem que se constituir numa 

“porta aberta” capaz de dar respostas “positivas” aos usuários, não 

podendo se tornar simplesmente um lugar burocrático e obrigatório 

de passagem para outros tipos de serviços.

As equipes de saúde da atenção básica, seus trabalhadores, têm que 

estar abertos para perceber as peculiaridades de cada situação que 

se apresenta, buscando agenciar os tipos de recursos e tecnologias 

(leves, leve-duras e duras) que ajudem a: aliviar o sofrimento, 
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melhorar e prolongar a vida, evitar ou reduzir danos, (re)construir 

a autonomia, melhorar as condições de vida, favorecer a criação de 

vínculos positivos, diminuir o isolamento e abandono. Faz muito 

sentido, dessa forma, que as equipes de Saúde da Família (eSF) 

possam, por exemplo: realizar uma ação de promoção à saúde 

para combater o lixo acumulado inapropriadamente (que oferece 

riscos à saúde); inserir pessoas com baixa renda em programas 

sociais; fazer a notificação de um acidente de trabalho; utilizar uma 

medicação ou realizar um procedimento que cure uma doença ou 

diminua uma dor; cuidar de alguém (que tem hipertensão arterial, 

diabetes) considerando seus detalhes (sua singularidade); pedir 

ajuda ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ou Núcleo de Apoio 

à Saúde da Família (NASF) para abordar casos relacionados à saúde 

mental, inclusive os mais graves, como um caso de cárcere privado; 

conversar com gestantes, em grupos e individualmente, sobre a 

gestação, mas também sobre as questões gerais relacionadas à 

sua vida, como a sua sexualidade; descobrir/acionar a rede social 

significativa de uma pessoa (não necessariamente as redes sociais 

formais); participar da coordenação do projeto terapêutico de um 

usuário que foi encaminhado para um especialista de outro serviço 

de saúde; dar suporte a alguém (e a seus familiares) que está em 

estado terminal de vida para conduzir uma “boa morte”; oferecer 

escuta a quem chega ansioso ou nervoso querendo atendimento 

imediato sem estar agendado; realizar hidratação intravenosa 

num usuário com suspeita de dengue que disso necessite; tratar e 

observar um paciente com crise hipertensiva.

Em resumo, os exemplos anteriores evidenciam que a atenção básica, 

para ser resolutiva, deve ter tanto capacidade ampliada de escuta (e 

análise) quanto um repertório, um escopo ampliado de ofertas para 

lidar com a complexidade de sofrimentos, adoecimentos, demandas 
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e necessidades de saúde às quais as equipes estão constantemente 

expostas. Paradoxalmente, aqui reside o desafio e a beleza do 

trabalho na atenção básica e, ao mesmo tempo, algumas chaves 

para sua efetivação e legitimação na sociedade. Neste contexto, 

o “acolhimento” é um dos temas que se apresentam com alta 

relevância e centralidade [...]. (BRASIL, 2013, p. 13-18)

a) Cite uma contradição apontada no texto em relação ao desenvolvimento do SUS.

b) Segundo o texto, é possível afirmar que o SUS se encontra plenamente consolidado? 

Justifique sua resposta.

c) Conforme o texto, por que a Atenção Primária pode ter um papel central na 

constituição das Redes de Atenção à Saúde?
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d) Cite dois fatores apresentados no texto como responsáveis pela grande procura de 

serviços de urgência e serviços especializados.

e) Entre os exemplos citados no texto de ações realizadas pelas equipes de saúde 

da Atenção Básica, indique dois que implicam o diálogo dessas equipes com 

profissionais que não são da área da Saúde.

Unidade 10

Atividade 1 – Leia o texto a seguir e responda às questões que o seguem.

A taxa de mortalidade infantil (referente às crianças menores de um 

ano) caiu muito nas últimas décadas no Brasil. Graças às ações de 

diminuição da pobreza, ampliação da cobertura da Estratégia Saúde 

da Família e a outros fatores, os óbitos infantis diminuíram de 47,1 

a cada mil nascidos vivos, em 1990, para 15,6 em 2010 (IBGE, 2010). 

Entretanto, a meta de garantir a toda criança brasileira o direito à 

vida e à saúde ainda não foi alcançada, pois persistem desigualdades 

regionais e sociais inaceitáveis. Além disso, 68,6% das mortes de 

crianças com menos de um ano acontecem no período neonatal 

(até 27 dias de vida), sendo a maioria no primeiro dia de vida.
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Assim, um número expressivo de mortes por causas evitáveis por 

ações dos serviços de saúde – tais como a atenção pré-natal, ao 

parto e ao recém-nascido (RN) – faz parte da realidade social e 

sanitária de nosso país.

Inúmeras ações (programas e políticas) foram criadas, desde a 

década de 1980, com o objetivo de intervir nesta realidade a partir 

da mudança do modelo tecnoassistencial, representada pela 

ampliação do acesso aos serviços de saúde, pela desfragmentação 

da assistência e pela mudança na forma como o cuidado às gestantes 

e aos recém-nascidos estava sendo realizado. Apesar da ênfase na 

gestante, tais iniciativas abrangiam o binômio materno-infantil.

Neste contexto, foi lançado, em 1983, o Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher (Paism), “que propõe ações voltadas à 

sua integralidade, equidade e abordagem global em todas as fases 

do seu ciclo vital” (CARDOSO, 2008, p. 147).

Em 2000, o Ministério da Saúde lançou o Programa de Humanização 

do Pré-Natal e Nascimento (PHPN), que objetivava, principalmente, 

reorganizar a assistência e vincular formalmente o pré-natal ao parto 

e ao puerpério, ampliar o acesso das mulheres aos serviços de saúde 

e garantir a qualidade da assistência (SERRUYA, 2003).

Em 2004, o Ministério da Saúde elaborou o documento da Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e 

Diretrizes (PNAISM), que reflete o compromisso com a implementação 

de ações em saúde da mulher, garantindo seus direitos e reduzindo 

agravos por causas preveníveis e evitáveis.

No contexto atual, diante dos desafios apresentados e reconhecendo 

as iniciativas e o acúmulo de experiências, o Ministério da Saúde 

organizou uma grande estratégia, a fim de qualificar as Redes de 
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Atenção Materno-Infantil em todo o País com o objetivo de reduzir 

as taxas, ainda elevadas, de morbimortalidade materna e infantil no 

Brasil. Trata-se da Rede Cegonha.

A Rede Cegonha será implementada em parceria com estados e 

municípios, gradativamente, em todo o território nacional. Ela traz 

um conjunto de iniciativas que envolvem mudanças no modelo 

de cuidado à gravidez, ao parto/nascimento e à atenção integral à 

saúde da criança, com foco nos primeiros dois anos e em especial no 

período neonatal. Baseia-se na articulação dos pontos de atenção 

em rede e regulação obstétrica no momento do parto, qualificação 

técnica das equipes de atenção básica e no âmbito das maternidades, 

melhoria da ambiência dos serviços de saúde (UBS e maternidades) 

e ampliação de serviços e profissionais, para estimular a prática do 

parto fisiológico e a humanização do parto e do nascimento.

Assim, de um ponto de vista prático, com a Rede Cegonha, o 

Ministério da Saúde se propõe a, por um lado, garantir a todos os 

recém-nascidos boas práticas de atenção, embasadas em evidências 

científicas e nos princípios de humanização, tais como: clampeamento 

tardio do cordão, permanência do RN ao lado da mãe durante todo 

o tempo de internação, desde os primeiros momentos de vida, com 

contato pele a pele e apoio à amamentação (se possível, ainda na 

primeira hora de vida), estímulo à participação do pai, tentativa de 

se evitar procedimentos iatrogênicos “de rotina”, sem embasamento 

científico, além de oferta de todas as triagens neonatais com o teste 

do pezinho, olhinho e orelhinha etc.

Por outro lado, para aqueles recém-nascidos de risco (como os 

de baixo peso, os prematuros e aqueles que possuem agravos 

que mais frequentemente acarretam a morte, como asfixia ao 

nascer, problemas respiratórios e infecções), a proposta é um 



73

Isso Mesmo! Compreensão Oral e Leitura em Português como Língua Estrangeira para a Área Médica
LIVRO DE AUTOESTUDOS

grande investimento nas maternidades de referência do País, para 

atendimento às gestantes e aos recém-nascidos de risco, no sentido 

de garantir leitos de UTI, Unidade de Cuidados Intermediários 

(UCI) e leitos Canguru. Para os recém-nascidos de risco, nascidos 

em maternidades que não sejam de referência para este tipo 

de atendimento, a proposta é a contratualização do processo 

de referência-contrarreferência entre todas as maternidades das 

regiões metropolitanas envolvidas, contando com o suporte de 

um transporte neonatal especializado para fazer a transferência 

de pacientes entre os referidos estabelecimentos hospitalares 

(“Samu Cegonha”).

De nada adiantará tal esforço para a sobrevivência de todos os RNs nas 

maternidades sem um processo adequado de seu encaminhamento 

para a continuidade dos cuidados, que são personalizados para as 

necessidades de cada uma dessas crianças, seja em ambulatórios 

especializados (no caso de RNs saídos de UTIs com necessidade 

deste tipo de atenção), seja na Atenção Primária à Saúde (APS). Este 

processo se inicia na maternidade, por uma entrega bem orientada 

da Caderneta de Saúde da Criança à mãe de cada bebê, já que a 

caderneta deve servir de roteiro e passaporte para o seguimento da 

criança em toda a sua linha de cuidado.

Na APS continua uma forte preocupação com a primeira semana 

de vida da criança. Na APS espera-se garantir uma visita domiciliar 

do agente de saúde ao binômio mãe e RN no contexto da família, 

para orientação de todos sobre o cuidado de ambos, bem como 

para ofertar as ações programadas para a primeira semana de saúde 

na APS, se possível oportunizando tudo para uma mesma data: 

consultas para ambos (mãe e RN), estimulando a presença do pai 

sempre que possível, apoio ao aleitamento materno, imunizações, 

coleta de sangue para o teste do pezinho, etc. Depois, até a criança 
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completar 2 anos, o objetivo é um acompanhamento cuidadoso do 

crescimento e do desenvolvimento da criança pela equipe de saúde 

(inclusive com busca de faltosos), com um olhar biopsicossocial não 

só para a criança, mas também para as condições do contexto de 

saúde e de vida de sua mãe e família, inclusive com as articulações 

intersetoriais, no território, necessárias para o projeto terapêutico de 

cada criança/família [...]. (BRASIL, 2012, p. 17-18)

a) Cite dois fatores que explicam a diminuição da taxa de mortalidade infantil no 

Brasil nas últimas décadas.

b) Aponte um argumento numérico indicando dificuldades a serem superadas no 

combate à mortalidade infantil.

c) Por que foi criada a Rede Cegonha?
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d) Cite três testes diagnósticos mencionados no texto cuja oferta é obrigatória na 

Rede Cegonha.

e) O que é o “Samu Cegonha”?

f) Dê um título para o texto lido.

Unidade 11

Atividade 1 – Leia o texto a seguir e responda às questões que o seguem. 

A fila e a cota de “consultas do dia” (senhas limitadas), além de 

submeterem as pessoas à espera em situação desconfortável e 

sem garantia de acesso, são muitas vezes o contrário do princípio 

da equidade, na medida em que o critério mais comum de acesso, 

nesses casos, é a ordem de chegada.
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Dessa forma, o acesso com equidade deve ser uma preocupação 

constante no acolhimento da demanda espontânea. A equidade, 

como princípio de justiça, baseia-se na premissa de que é preciso 

tratar diferentemente os desiguais (diferenciação positiva) ou 

cada um de acordo com a sua necessidade, corrigindo/evitando 

diferenciações injustas e negativas.

Como fazer isso no cotidiano dos serviços, onde muitas vezes 

chegam, ao mesmo tempo, várias pessoas com necessidades 

distintas? Uma estratégia importante de garantia de acesso com 

equidade é a adoção da avaliação/estratificação de risco como 

ferramenta, possibilitando identificar as diferentes gradações de 

risco, as situações de maior urgência e, com isso, procedendo às 

devidas priorizações. Para isso, o trabalho em equipe é fundamental. 

Já na recepção da unidade, uma atendente, um porteiro ou um 

segurança podem identificar situações que apresentam maior risco 

ou que geram sofrimento intenso. Por exemplo, uma criança com 

febre alta, um adulto com cólica renal, um usuário agitado, uma 

pessoa com dificuldade de respirar, um idoso com dor no peito. O 

reconhecimento desses e de outros sinais de risco pelos trabalhadores 

que comumente circulam ou permanecem nas áreas de recepção/

espera pode e deve ser apoiado. Além disso, é recomendável que 

os demais profissionais façam ativamente esse tipo de observação, 

sobretudo nos horários em que a unidade de saúde estiver mais 

cheia. As atividades de “sala de espera”, por exemplo, são também 

oportunidades de identificação de riscos mais evidentes.

Mas é importante garantir espaços mais reservados para escuta 

e identificação de riscos, como o atendimento individual de 

enfermagem. Tanto porque o limiar de dor e o modo de manifestação 

de sofrimento variam entre as pessoas (nem sempre o risco é 

facilmente reconhecível), quanto porque há situações em que a 
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exposição pública do sofrimento (ou do motivo da procura) intimida 

ou desrespeita os usuários. Por exemplo, um jovem com corrimento 

uretral, uma mulher com amenorreia, uma pessoa mais tímida ou 

retraída provavelmente reagiria de forma diferente na sala de espera 

e no consultório.

A estratificação de risco vai orientar não só o tipo de intervenção 

(ou oferta de cuidado) necessário, como também o tempo em 

que isso deve ocorrer. Na atenção básica, diferentemente de um 

pronto-socorro, não é necessário adotar limites rígidos de tempo 

para atendimento médico (após acolhimento inicial), a não ser em 

situações de alto risco, nas quais a intervenção médica imediata se 

faz necessária (junto com os outros membros da equipe). Porém, 

em certas situações, é importante priorizar o atendimento, sob pena 

de manter a pessoa em sofrimento, por tempo prolongado. E a 

estratificação de risco pode ser bastante útil nesse sentido.

No entanto, não basta olhar o risco em termos biológicos. É essencial 

lembrar que há algumas condições que aumentam a vulnerabilidade 

das pessoas e que o acolhimento representa grande oportunidade 

de incluí-las, de inseri-las em planos de cuidado. Como uma criança 

desnutrida que não é levada às consultas de puericultura há oito 

meses, um homem de 50 anos que vai a um serviço de saúde pela 

primeira vez depois de muitos anos, uma mulher em idade fértil (sem 

realizar Papanicolau há quatro anos) que trabalha como diarista (sem 

carteira assinada) e cuida sozinha de três filhos menores de idade. Se 

eles procuram a unidade com um problema clinicamente simples e 

de baixo risco, esse momento é oportuno também para ofertar ou 

programar outras possibilidades de cuidado.

Em alguns casos, o tato, a competência técnica, o bom senso e 

a sensibilidade são suficientes para avaliar os casos atendidos, 
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considerando o risco e a vulnerabilidade. No entanto, pode haver 

dificuldades na estratificação, seja de cunho técnico, seja em termos 

da aceitação/suporte pelos colegas de trabalho. Por isso é importante 

que as equipes discutam, que haja troca de conhecimentos, 

que sejam pactuados critérios e sinais que sirvam de subsídios 

para a classificação do risco, bem como para o entendimento da 

vulnerabilidade (que, muitas vezes, requer exceção ao que está 

padronizado) [...]. (BRASIL, 2013, p. 32-33)

a) Por que, de acordo com o texto, as filas e o sistema de senhas limitadas podem ferir 

o princípio da equidade?

b) Como o trabalho em equipe pode auxiliar na garantia de acesso à equidade?

c) Conforme o texto, em que espaços da UBS devem ser observados os sinais de risco 

apresentados pelos pacientes?
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d) Como a estratificação de risco pode ampliar os cuidados ao usuário da UBS, 

considerando-se aspectos não biológicos?

e) Segundo o texto, por que as equipes das UBS devem discutir critérios e sinais para 

a classificação do risco dos seus usuários?
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Unidade 12

Atividade 1 – Leia os cartazes a seguir, produzidos pelo Ministério da Saúde para diferentes 

campanhas publicitárias. Em seguida, responda às perguntas propostas.

CARTAZ 1

Fonte: Campanha realizada em 2016. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/campanhas-publicitarias/25357-
mostreatitude-sem-o-cigarro-sua-vida-ganha-mais-saude>. Acesso em: 19 abr. 2017.
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a) Qual o principal objetivo do cartaz?

b) Sabendo que a campanha foi realizada em 2016, ano em que ocorreram as 

Olimpíadas e as Paralimpíadas no Rio de Janeiro, que associações entre esporte e 

tabagismo podem ser feitas a partir do cartaz?

c) As palavras “correr” e “fôlego” assumem diferentes sentidos no cartaz. Quais? 

Explique tendo em vista os elementos verbais e não verbais do cartaz. De que 

forma esses sentidos se relacionam ao objetivo do cartaz?

d) Considere o apelo em destaque no cartaz e o objetivo da propaganda. Qual seria 

a atitude a ser mostrada?
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CARTAZ 2

Fonte: Campanha realizada em 2014. Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/campanhas-publicitarias/11853-saude-
na-escola-2014>. Acesso em: 19 abr. 2017.

a) Qual é o objetivo do Programa Saúde na Escola?
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b) Como você relaciona a frase “Assim a gente vai longe” com o objetivo da campanha?

c) Atrás do menino, que imagem é formada com a junção de diferentes objetos? A 

que essa imagem pode fazer alusão?
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CARTAZ 3

Fonte: Campanha realizada em 2014. Disponível em: <http://portalarquivos.saude.gov.br/images/jpg/2014/novembro/24/Cartaz-Doacao-Sangue-Bianca-
64x46.jpg>. Acesso em: 19 abr. 2017.

a) Marque a única alternativa correta. O principal público-alvo do cartaz é pessoas que...

(     ) nunca doaram sangue.

(     ) desconhecem Bianca.

(     ) doam sangue apenas para conhecidos.

(     ) desejam doar sangue, mas não sabem como fazê-lo.
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b) Que ironia o texto constrói como recurso para atingir seu objetivo? 

c) Descreva a postura e a expressão de Bianca. De que forma elas se relacionam com 

o objetivo do texto?

d) Traduza o slogan “Seja para quem for, seja doador” para sua língua. O efeito 

publicitário produzido é o mesmo?
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CARTAZ 4

Fonte: Campanha realizada em 2013. Disponível em: <http://portalarquivos.saude.gov.br/campanhas/2014/Saude_na_Escola/MS_SAUDE_NA_ESCOLA_
CARTAZ_CRIANCA_64x46cm.jpg>. Acesso em: 19 abr. 2017.

a) Qual o principal objetivo do cartaz?
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b) A que aludem os elementos do cartaz listados na primeira coluna do quadro a 

seguir? Complete a segunda coluna, tendo em vista o objetivo do cartaz.

Elemento Alude a...

Aniversário

Presente

7 velas

Velas acesas

c) Um enunciado do cartaz faz uma generalização. Qual? Em que medida essa 

generalização pode ser questionada?
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Unidade 1

Atividade 1

a) Duas entre as possibilidades a seguir:

•	 É uma tragédia/catástrofe para a família.

•	 Precisa ser vivenciado/elaborado.

•	 Dura pelo menos seis meses, até um ano.

•	 É causa de problemas psicológicos.

b) 

•	 Depressão.

•	 Separação do casal.

•	 Violência contra a mulher.

c) Religião/crença religiosa/fé.

d) Sim. O homem tende a ser mais objetivo/A mulher apresenta mais demanda de ajuda.

Atividade 2

a) 

•	 Abusivo: uso recorrente e não dependente do álcool.

•	 Dependente: necessidade cada vez maior do álcool; sua falta causa abstinência.

b) 

•	 Distúrbio de ansiedade.

•	 Depressão.
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c) Duas entre as possibilidades a seguir:

•	 Quadro de abstinência da substância.

•	 Má formação dos órgãos.

•	 Lesão cognitiva (problemas cognitivos).

•	 Retardo mental.

•	 Problemas cerebrais.

d) 20 a 40 gramas.

e) Duas entre as possibilidades a seguir:

•	 Não uso do preservativo.

•	 Uso de outras drogas (com o álcool).

•	 Falta de zelo com o corpo.

f) Duas entre as possibilidades a seguir:

•	 Deficiência de uma enzima (que metaboliza o álcool) no estômago da mulher. 

•	 A mulher tem mais gordura no corpo (a concentração do álcool persiste numa 

quantidade maior e por um período maior).

g) 

•	 Homem: 5 anos.

•	 Mulher: 2 anos e meio.

Atividade 3

a) “Praticar exercícios é fundamental para a prevenção de doenças e a manutenção 

de um bom condicionamento”.

b) 30%.
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c) 

Falta de tempo 
Falta de incentivo

Doenças
Não saber por onde começar

Não saber que atividades fazer
Falta de dinheiro

Preguiça

d) 

Atividades aeróbias Atividades anaeróbias

Fonte de energia Oxigênio Via (fonte) glicolítica

Exemplos de  
atividade/situações

 – Pedalar
 – Fazer caminhada
 – Fazer natação

Atividades de “explosão”, 
como:

 – Arrastar/arredar um 
objeto pesado 

 – Correr para pegar um 
ônibus

Indicadas para  – Emagrecer
 – Conseguir uma melhor 

definição muscular

e) Para favorecer a perda de gordura, e não de massa muscular/Para potencializar a 

atividade física/Para perder peso com mais tranquilidade.

f) 

Caminhada Aos poucos, aumentar o tempo ou a velocidade da caminhada.

Frequência dos 
exercícios físicos – Três vezes por semana (duas vezes é pouco). 
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Atividade 4

a) “A obesidade infantil é um dos maiores desafios da saúde pública no século XXI. 

Pesquisa recente realizada pelo IBGE mostrou que cerca de 35% das crianças com 

idade entre 5 e 9 anos estavam acima do peso recomendado, índice é superior aos 

20% da faixa etária dos 10 aos 19 anos”.

b) Era tradicional o arroz, o feijão, a carne e a verdura, mas passa a ser comum o 

consumo de fast-food.

c) Médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, terapeuta da atividade física.

d) É mais fácil tratar a obesidade em crianças, pois elas estão em fase de crescimento 

e têm os hábitos mais flexíveis.

e) Não. Para o pediatra, é possível “comer de tudo um pouco, nem muito nem pouco”.

f) 

•	 Perda da massa magra (  X  )

•	 Raquitismo (     )

•	 Baixa imunidade (     ) 

•	 Falta de nutrientes importantes (  X  )

•	 Perda de cabelo (     )

•	 Interrupção do crescimento (     )
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TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ATIVIDADE 135

Vinheta: Saúde com Ciência. A informação a serviço da qualidade de vida.

Locutor: Olá! O luto relacionado à perda de um filho natimorto pode se estender por 

anos e, em alguns casos, jamais ser superado pelos pais da criança. Para lidar melhor com 

esse fato, a assistência médica prestada aos pais e outros familiares tem papel fundamental. 

No programa desta quarta, o repórter Luiz Gustavo Fonseca investiga o apoio psicológico 

dedicado àqueles que vivenciaram a natimortalidade.

Vinheta: Reportagem especial.

Repórter: A perda de um bebê gera um profundo impacto emocional e psicológico aos 

pais e familiares. Por isso, é necessário que exista um acompanhamento médico para ajudar 

essas pessoas a superarem o fato. A psicoterapeuta Ana Maria Lana, professora aposentada 

da Faculdade de Medicina, comenta a questão do luto no contexto da natimortalidade.

Ana Maria Lana: A perda gestacional, em qualquer idade, é sempre, muitas vezes, 

uma tragédia pruma (sic) família, principalmente no caso da natimortalidade, que é quando 

ocorre a perda no final da gestação, quando o bebê já tá todo formado, pronto pra nascer, 

é muitas vezes uma catástrofe. É um luto que precisa ser vivenciado e elaborado, às vezes 

dura pelo menos seis meses, até um ano. E, sim, é causa de problemas psicológicos, às vezes 

muito importantes.

Repórter: O tempo desse luto varia de caso a caso, sendo possível a superação do 

episódio de forma mais branda. Por outro lado, Ana Lana cita, entre consequências comuns 

da perda, depressão e, em casos mais graves, separação do casal e até situações de violência 

contra a mulher. A especialista lembra que o apoio psicológico necessário para virar a página 

não está restrito ao profissional da saúde.

Ana Maria Lana: O acompanhamento psicológico tem... é... tem muita importância. 

Claro que o grau de demanda varia, né? Têm pessoas que conseguem receber um suporte 

35 Reportagem veiculada em 17 fev. 2016. Disponível em: <http://sites.medicina.ufmg.br/radio/2016/02/12/natimortalidade-como-
evitar/> (faixa 3). Acesso em: 18 abr. 2017.
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bastante bom da parte da família, ou de sociedade, ou mesmo de crença religiosa, que, 

muitas vezes, também ajuda muito o suporte através, né, da... da sua fé, da... da religião.

Repórter: Além do suporte psicológico, o apoio da sociedade aos pais do bebê 

também é citado pela entrevistada.

Ana Maria Lana: Existe a necessidade de um suporte da sociedade e também um 

suporte psicológico, nem que seja naquelas primeiras... nas fases mais agudas da perda, que 

é quando o problema é... é mais intenso, né, é mais difícil de... de ser enfrentado. O suporte 

psicológico, principalmente por terapeutas que tenham alguma formação, né, com relação 

ao luto, com relação a perdas desse tipo... é... ajuda bastante, ajuda muito.

Repórter: O médico responsável pela família também deve saber lidar com a 

complexidade do momento e, se necessário, indicar algum tipo de terapia para uma 

recuperação mais adequada. Ana Lana ainda ressalta um cuidado diferenciado que a mulher 

deve receber em uma situação como essa.

Ana Maria Lana: É difícil, né, por parte da... da família, do casal, principalmente a 

mulher. O homem já tem uma forma, um estilo um pouco diferente de enfrentar esse tipo 

de perda. O homem tende a ser mais objetivo, mas também, às vezes, por isso mesmo, o 

luto dele não é muito compreendido, mas a demanda de ajuda é principalmente da mulher. 

Então os... os médicos, os profissionais de saúde que tão ali naquele momento, enfermeiros, 

inclusive, né, todo mundo, as obstetrizes, têm que estar treinados para... ajudar a pessoa e 

escutá-la, compreendê-la e entender o seu sofrimento.

Locutor: O Saúde com Ciência termina aqui. Amanhã, acompanhe o que diz uma mãe 

sobre as dificuldades em lidar com a perda. Com trabalhos técnicos de Thiago França, esta 

edição foi produzida por Luiz Gustavo Fonseca. Eu sou o Lucas Rodrigues. Saúde!

Vinheta: Você ouviu Saúde com Ciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação 

da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.
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Transcrição do áudio – Atividade 236

Locutora: O uso abusivo do álcool está entre os principais fatores de risco mundial 

para doença e invalidez. De acordo com a professora da Faculdade de Medicina da UFMG 

Luciana Diniz, existe uma diferença entre quem consome o álcool de forma abusiva e o 

indivíduo dependente. O primeiro faz uso recorrente da substância, mas, na ausência dela, 

consegue levar uma vida aparentemente normal. Já no caso da dependência, é criada uma 

necessidade cada vez maior, e sua falta causa abstinência. A professora dá mais detalhes.

Luciana Diniz: É claro que 40 a 60% dos indivíduos considerados alcoolistas, que fazem 

uso de álcool de forma excessiva, e até têm o diagnóstico já de dependência do álcool, têm 

alguma comorbidade psiquiátrica associada: distúrbio de ansiedade, depressão ou outras 

doenças. Então, é um problema muito complexo pra ser analisado e falar em determinado 

fator. São somatórios de fatores e a gente não pode deixar de olhar o contexto de vida 

daquele indivíduo.

Locutora: Boa parte dos dependentes começa a ingerir o álcool ainda na adolescência, 

e é comum eles terem parentes de primeiro grau que também fazem uso regular. Além 

disso, a bebida alcoólica durante a gestação é ainda mais grave.

Luciana Diniz: O indivíduo que tá sendo gerado, ele já vai ter algum comprometimento 

devido ao uso da substância, desde um quadro de abstinência da substância, até um 

quadro de lesão cognitiva mesmo, o indivíduo [pode] ter uma... uma malformação de 

algum órgão devido ao uso abusivo do álcool, inclusive problemas cerebrais, de cognição, 

de retardo mental. 

Locutora: Luciana também explica que o tipo mais perigoso de dependência é aquele 

em que a pessoa bebe grandes quantidades de álcool em um curto intervalo de tempo.

Luciana Diniz: Então, quando você atinge essa quantidade de álcool na circulação 

nesse curto intervalo de tempo, você pode comprometer até a respiração celular, então 

36 Reportagem veiculada em 20 abr. 2017. Disponível em: <http://sites.medicina.ufmg.br/radio/2015/04/20/alcoolismo/>. Acesso em: 18 
abr. 2017. O texto transcrito a seguir corresponde ao trecho a partir do qual foram elaboradas as atividades (intervalo de 1’18” a 5’32”).
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pode levar à parada cardíaca. O uso abusivo do álcool de forma aguda e rápida, ele pode 

causar o óbito. E você tem os indivíduos que fazem o uso do álcool de forma crônica.

Locutora: No caso do sexo masculino, com a ingestão de 20 a 40 gramas de bebida 

alcoólica por dia durante cinco anos, há possibilidades reais de desenvolver um quadro de 

cirrose hepática. A ausência do preservativo durante relações sexuais, o uso de outras drogas 

junto ao álcool e a falta de zelo com o corpo são outros fatores que podem levar os homens 

a adquirirem doenças, tais como as hepatites B e C, e o HIV. No caso das mulheres, os riscos 

são ainda maiores.

Luciana Diniz: As mulheres são mais suscetíveis ainda, porque a mulher, ela tem uma 

deficiência de uma enzima que metaboliza o álcool no estômago, e o álcool, ele tem uma 

afinidade pela gordura, então a composição corporal da mulher, ela tem mais gordura que o 

homem; então a concentração de álcool no sangue na mulher, ela persiste numa quantidade 

maior por um intervalo maior de tempo. Enquanto o homem, só tomando álcool, ele pode 

ter cirrose do fígado em cinco anos, a mulher pode tomar a mesma quantidade e ter a cirrose 

na metade do tempo.

Locutora: Para lidar com o alcoolismo é preciso a mesma seriedade que se tem 

ao enfrentar qualquer outra doença. Ter consciência dos males causados ao corpo e aos 

relacionamentos já é motivo suficiente para combater o problema. Isabela Santiago para o 

Saúde com Ciência.
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TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO –  ATIVIDADE 337

Vinheta: Saúde com Ciência. A informação a serviço da qualidade de vida.

Locutor: Olá! Quem deseja ter a saúde em dia já sabe: praticar exercícios físicos é 

fundamental para a prevenção de doenças e a manutenção de um bom condicionamento. 

Porém, muita gente ainda deixa a desejar nesse quesito. Pra se ter uma ideia, estudo recente 

da Faculdade de Medicina da UFMG indica que apenas 30% da população de Belo Horizonte 

se exercita regularmente. Além da falta de tempo e incentivo, muita gente não sabe por 

onde começar e nem qual atividade fazer, já que cada caso deve ser avaliado de acordo 

com o perfil clínico da pessoa. Pensando nisso, o Saúde com Ciência desta semana traz dicas 

de exercícios físicos para diversas condições de saúde. Para começar, o programa de hoje é 

dedicado às atividades anaeróbias e aeróbias. Quer saber a diferença entre elas? Acompanhe 

agora na reportagem de Jordânia Souza.

Vinheta: Reportagem especial.

Repórter: Pedalar, fazer uma caminhada ou um período de natação: esses são 

exemplos de exercícios aeróbios, que são as atividades que utilizam o oxigênio como 

fonte de energia. Já as práticas anaeróbias usam uma via energética chamada glicolítica. 

O supervisor do Laboratório do Movimento da UFMG, Cássio Vasconcelos, dá exemplos de 

situações nas quais utilizamos essa fonte.

Cássio Vasconcelos: Seriam atividades de explosão. No nosso dia a dia, se eu quero 

arredar um objeto de lugar, um que tenha um peso considerável e eu vou ter que fazer uma 

força muscular, eu vou utilizar, nessa hora, o glicogênio muscular. Se eu quero pegar um 

ônibus e eu tenho que correr atrás desse ônibus, em um momento de explosão muscular, é 

essa via que eu vou utilizar, a via glicolítica.

Repórter: Nas práticas esportivas, os exercícios anaeróbios são aqueles onde (sic) a 

pessoa busca uma melhor definição muscular. Já para quem quer emagrecer, as atividades 

aeróbias são mais indicadas. Mas Cássio Vasconcelos ressalta que toda atividade física 

37 Reportagem veiculada em 29 jul. 2013. Disponível em: <http://sites.medicina.ufmg.br/radio/2013/07/29/mexa-se-ii/>. 
Acesso em: 18 abr. 2017.
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já contribui para a perda de calorias. É aí que entra a importância de manter uma dieta 

balanceada com a orientação de um nutricionista.

Cássio Vasconcelos: Ele vai te mostrar quando comer, o que comer, quanto comer, vai 

potencializar a atividade física e você vai perder peso com mais tranquilidade. O objetivo do 

nutricionista, juntamente com (sic) a gente, é fazer com que você perca mais percentual de 

gordura e não deixe que você perca massa muscular.

Repórter: E para os praticantes da tradicional caminhada, o educador físico faz  

outra recomendação.

Cássio Vasconcelos: E, aos poucos, ela pode ir aumentando o tempo de caminhada 

dela ou a velocidade de caminhada. Isso é um processo normal, que vai aumentando a 

intensidade do exercício, para que ela gere adaptações e continue tendo ganhos. Porque se 

ela continua caminhando o mesmo tanto por muito tempo, ela gerou adaptação e, a partir 

daquele momento, ela não tem mais ganhos, porque não regulou a atividade física.

Repórter: Para finalizar, Cássio Vasconcelos orienta sobre como deve ser a frequência 

dos exercícios.

Cássio Vasconcelos: Particularmente, duas vezes seria pouco. Seria, assim, aceitável. 

Três vezes seria melhor. Duas vezes por quê? Porque, vamos supor, cê (sic) faz atividade física 

de terça a quinta, cê (sic) vai ficar sexta, sábado, domingo, segunda, vai ficar quatro dias sem 

atividade física. Fica longe. Então seria importante que você fizesse três vezes na semana, 

que a pausa entre a sessão de treinamento e outra seja um pouco menor.

Repórter: Antes de começar uma atividade, procure a orientação de um profissional 

da Educação Física. Jordânia Souza para o Saúde com Ciência. 

Locutor: Obrigado ao educador físico Cássio Vasconcelos pela participação. E se você 

tiver alguma dúvida ou sugestão, mande seu e-mail para <jornalismo@medicina.ufmg.br>. 

Amanhã a gente volta para falar sobre atividades físicas para os cardíacos. Fique ligado. Com 

trabalhos técnicos de Thiago França, esta edição foi produzida por Jordânia Souza. Eu sou o 

Lucas Rodrigues. Saúde!

mailto:jornalismo@medicina.ufmg.br
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Vinheta: Você ouviu Saúde com Ciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação 

da Faculdade de Medicina em parceria com Hospital das Clínicas e Escola de Enfermagem 

da UFMG.

TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ATIVIDADE 438

Vinheta: Saúde com Ciência. A informação a serviço da qualidade de vida.

Locutor: Olá! A obesidade infantil é um dos maiores desafios da saúde pública no 

século XXI. Pesquisa recente realizada pelo IBGE mostrou que cerca de 35% das crianças 

com idade entre 5 e 9 anos estavam acima do peso recomendado, índice superior aos 20% 

da faixa etária dos 10 aos 19 anos. Quem explica os motivos desses dados alarmantes é 

o pediatra Paulo Pimenta Filho, professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de 

Medicina da UFMG. Então, fique ligado.

Paulo Pimenta Filho: Mudanças do padrão social do Brasil, quando o povo sai da zona 

rural e está ficando sediado na cidade, ao invés de algumas décadas, em que a população 

rural era preponderante naquela região. Mudança por meio de mídia, de propaganda, de 

hábito de vida e inclusive de mudança, mesmo, de hábitos alimentares. Em Minas, por 

exemplo, que era o tradicional arroz, feijão, carne, verdura, passa a ter o preponderante de 

“eu posso comer um fast-food numa lanchonete, uma alimentação rápida”, que geralmente 

tem um alto teor energético-proteico.

Locutor: O pediatra Paulo Pimenta ainda observa o que deve ser feito quando se 

constata a obesidade em uma criança.

Paulo Pimenta Filho: O primeiro passo é você conscientizar, tentar abordar a família. 

Pra isso, acho que não tem o papel monocrático de um... de um profissional. Não é só 

o médico, não é só o enfermeiro, não é só o nutricionista, não é só o psicólogo, não é a 

terapeuta da atividade física. É necessário que nós tenhamos uma equipe multiprofissional.

38 Reportagem veiculada em 20 abr. 2016. Disponível em: <http://sites.medicina.ufmg.br/radio/2016/04/15/raio-x-da-
alimentacao-brasileira/>. Acesso em: 18 abr. 2017.
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Locutor: Pois é, mas o professor Paulo também indica que é mais fácil controlar o peso 

da criança do que o do adulto. Isso se deve ao fato da criança estar em fase de crescimento e 

ter os hábitos mais flexíveis. Em relação à abordagem que deve ser realizada para o controle 

do peso, o pediatra dá algumas dicas.

Paulo Pimenta Filho: Essa abordagem nunca vem em função de taxação [de] que 

alimento é ruim ou bom. Não precisa ir longe. Um ditado dos mais modernos, feito há 400 

antes de Cristo pelo grande mentor da medicina moderna, que é o Hipócrates: “Comer de 

tudo um pouco, nem muito, nem pouco; fazer exercícios: eis as bases de uma vida saudável. 

Que teus alimentos sejam teus medicamentos; que teus medicamentos sejam teus alimentos”.

Locutor: Você conhece alguém que já se tornou adepto de receitas de emagrecimento 

por meio de sites na internet ou mesmo por um bate-papo com amigos? Sobre isso, o ouvinte 

Leandro pergunta no quadro Quero saber! de hoje. Acompanhe.

Vinheta: Quero saber!

Ouvinte: Eu gostaria de saber se fazer dieta sem orientação médica traz algum 

problema à saúde.

Paulo Pimenta Filho: Esse tipo de atitude carrega um potencial de você deixar de 

ingerir alimentos que são importantes para a nossa formação. Você diminui muito a energia, 

a caloria da sua dieta, por exemplo, a custas de comer pouquíssima proteína. Você começa a 

utilizar a massa magra, que seria o nosso músculo. Esse é o primeiro risco. O segundo é [que] 

você, aparentemente, come energia suficiente, mas, no entanto, você tem falta de algum 

desses nutrientes que são essenciais pro bom funcionamento do nosso organismo.

Locutor: Por isso, não custa lembrar o ouvinte de sempre procurar ajuda especializada 

quando necessário. O Saúde com Ciência de hoje termina aqui. Obrigado pela participação do 

profissional da UFMG Paulo Pimenta de Figueiredo Filho. Para participar do programa, envie 

um e-mail para <jornalismo@medicina.ufmg.br>. Amanhã, a gente volta para falar sobre um 

transtorno alimentar pouco explorado: a ortorexia. Com produção de Pedro Lucchesi, esta 

edição teve trabalhos técnicos de Thiago França. Eu sou Lucas Rodrigues. Saúde!

mailto:jornalismo@medicina.ufmg.br


101

Isso Mesmo! Compreensão Oral e Leitura em Português como Língua Estrangeira para a Área Médica
LIVRO DE AUTOESTUDOS

Vinheta: Você ouviu Saúde com Ciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação 

da Faculdade de Medicina em parceria com Hospital das Clínicas e Escola de Enfermagem 

da UFMG.

Unidade 2

Atividade 1

a) Hormônio do crescimento.

b) “É um hormônio produzido pela glândula pineal que existe no cérebro, e ela é 

liberada quando a luz diminui. Então, sempre que começa a entardecer ou anoitecer, 

o nosso cérebro, através da glândula pineal, produz melatonina. E quando começa 

a clarear, essa produção é bloqueada”.

c) Três entre as possibilidades a seguir:

•	 Café.

•	 Chá preto.

•	 Chimarrão.

•	 Refrigerante.

d) Uma entre as possibilidades a seguir:

•	 Pensar nos problemas antes de ir para a cama.

•	 Anotar as preocupações para o dia seguinte.

e) Alternativa D
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Atividade 2

a) Que o Sistema Único de Saúde crie programas permanentes específicos para 

avaliar a saúde física e psicológica dos caminhoneiros.

b) Duas entre as possibilidades a seguir:

•	 Prazo de entrega apertado.

•	 Trânsito pesado (em rodovias precárias). 

•	 Medo (de roubo da carga).

c) Porque o projeto trará maior segurança e melhorará a qualidade do transporte nas 

rodovias brasileiras.

Atividade 3

NOTÍCIA 1 (Jornal de Brasília/Folha de São Paulo)

a) Dentro de 180 dias.

b) Três entre as possibilidades a seguir:

•	 Preparação de protocolo clínico para a doença.

•	 Oferta de exames.

•	 Oferta de diagnósticos.

•	 Oferta de oxigenoterapia domiciliar.

•	 Oferta de vacina contra a influenza. 

•	 Inclusão de novas  drogas para o tratamento de esclerose sistêmica e síndrome 

nefrótica pulmonar.

NOTÍCIA 2 (O Globo)

a) Duas entre os grupos a seguir:

•	 Desenvolvedores de vacinas.

•	 Desenvolvedores de medicamentos.
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•	 Caçadores de vírus.

•	 Especialistas em políticas de saúde pública.

b) Quatro entre as doenças a seguir:

•	 Malária.

•	 Dengue.

•	 Mal de Chagas.

•	 Esquistossomose.

•	 Tuberculose.

•	 Leishmaniose.

•	 Hanseníase.

NOTÍCIA 3 (O Globo)

a) A obrigação de informar ao conveniado o porquê de terem negado a realização de 

procedimentos médicos (exames, consultas e cirurgias ao beneficiário).

b) 48 horas (dois dias). O prazo é diferente nos casos de urgência e emergência, 

quando a comunicação deverá ser imediata.

Atividade 4

a) Paim alerta a população sobre os riscos de contaminação pelo vírus HIV, da aids/

Paim alerta para a necessidade do uso de preservativos para prevenir a doença.

b) 

•	 Combate à violência contra a mulher. 

•	 Combate à exploração sexual de crianças e adolescentes no período do Carnaval.

c) Violência contra a mulher, violência contra a criança, racismo.

d) Distribuiu mais de 70 milhões de preservativos a todos os estados brasileiros.
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Atividade 5 

a) São Paulo.

b) A falta de estrutura para combater a proliferação da doença.

c) Explicação sobre o atual estágio de desenvolvimento da vacina contra a dengue.

Atividade 6

a) São mais propensos a desenvolver hipertermia e terem desidratação.

b) Presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria.

c) Duas entre as possibilidades a seguir:

•	 Redução da sensação de sede.

•	 Redução da percepção do calor.

•	 Redução da capacidade de eliminar o calor do corpo.

d) Irritações e delírios. 

e) 

•	 Ficar em locais arejados.

•	 Usar roupas claras e confortáveis.

f) Sim. Menciona-se que a exposição ao sol é fundamental para a reposição da 

vitamina D/para a saúde dos ossos.
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TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ATIVIDADE 139

Locutor: Dormir bem é importante, pois, durante o sono, o organismo produz 

substâncias essenciais para o funcionamento do corpo, como o hormônio do crescimento e 

a melatonina, chamada de hormônio do sono.

Geraldo Rizzo: É um hormônio produzido pela glândula pineal que existe no cérebro 

e ela é liberada quando a luz diminui. Então, sempre que começa a entardecer ou anoitecer, 

o nosso cérebro, através da glândula pineal, produz melatonina. E quando começa a clarear, 

essa produção é bloqueada.

Locutor: O doutor Rizzo apresenta ainda algumas dicas para se dormir bem, chamadas 

de higiene do sono. 

Geraldo Rizzo: Evitar o uso de substâncias estimulantes à noite, como a cafeína, 

que existe no café, no chá preto, no chimarrão, no refrigerante, e também nicotina, à noite. 

Não beber muito líquido antes de dormir para não provocar necessidade de ir ao banheiro 

durante o sono. Não levar problemas do dia a dia pra cama. Sugere-se que as pessoas ou 

pensem antes nos problemas, antes de ir para a cama, ou anotem as preocupações para o 

dia seguinte. Eu sempre sugiro que usem a cama apenas pra dormir ou pra fazer sexo. Assistir 

a programas de TV, ler, comer, escrever na cama aumenta o estado de concentração naquela 

atividade e atrapalha o sono. Acho importante dormir num quarto sem luz. A claridade inibe 

a produção daquele hormônio chamado melatonina, que regula o sono. Também banhos 

quentes ou frios antes de dormir não são recomendados, pois eles alteram a temperatura do 

corpo. Evite refeições pesadas até umas três horas antes de dormir, mas também não é bom 

dormir de barriga vazia. Não tomar bebidas alcoólicas antes de dormir. A rotina de exercícios 

aumenta a necessidade de sono e alivia a insônia, mas eles não devem ser praticados antes 

de dormir porque o exercício aumenta a temperatura corporal e produz algumas substâncias 

estimulantes, como as endorfinas.

39 Trecho de áudio disponível em: <http://www.radioguaiba.com.br/>. Acesso em: 3 nov. 2015.
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TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ATIVIDADE 240

Locutor: O relatório da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, estabelece 

que o Sistema Único de Saúde deve criar programas permanentes específicos voltados para 

avaliar a saúde física e psicológica dos caminhoneiros que transportam cargas e pessoas. 

Ana Amélia justificou que, muitas vezes, os motoristas não contam com atendimento 

médico numa situação de risco à saúde: carga de trabalho excessiva, alimentação e postura 

inadequadas e falta de exercício físico e de repouso. Também estão submetidos ao estresse 

devido ao prazo de entrega, ao trânsito pesado em rodovias precárias e ao medo de roubo da 

carga. O autor do projeto original, o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, lembrou 

que nove em cada dez acidentes nas estradas federais são causados por falha humana. Ele 

explicou que a iniciativa busca melhorar a saúde dos motoristas profissionais e garantir mais 

segurança nas estradas.

Eduardo Amorim: Visando diminuir os problemas de saúde e a proteger a vida desses 

trabalhadores que vivem em evidente situação de risco. Além do benefício direto para os 

caminhoneiros, toda a sociedade brasileira será indiretamente ou diretamente beneficiada 

pela medida, pois trará maior segurança e melhorará a qualidade do transporte em  

nossas rodovias.

Locutor: A proposta já foi aprovada pelas Comissões de Infraestrutura e de Assuntos 

Sociais do Senado e segue agora para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, 

George Cardim.

40 CARDIM, G. Caminhoneiros devem ter direito a avaliação física e psicológica. Rádio Senado, 9 dez. 2015. Áudio disponível em: <http://
www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/caminhoneiros-devem-ter-direito-a-avaliacao-fisica-e-psicologica>. Acesso em: 5 out. 2016.
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TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ATIVIDADE 341

E agora nós vamos saber o que foi notícia em saúde nos principais jornais que circulam 

em nosso país.

[Notícia 1] O Jornal de Brasília e a Folha de São Paulo destacam nesta quarta-feira a 

inclusão de novos medicamentos para atender a pacientes que sofrem de doença pulmonar 

obstrutiva crônica. São seis remédios que estarão disponíveis no SUS dentro de um prazo 

de 180 dias. Em entrevista, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que o Ministério 

está preparando um protocolo clínico para a doença. Serão ofertados também exames, 

diagnósticos, oxigenoterapia domiciliar e vacina contra a influenza. O número de mortes 

causadas pela doença aumentou 12% em 5 anos. De acordo com Padilha, estima-se que 5 

milhões de pessoas, principalmente quem está acima de 40 anos, tenham doença pulmonar. 

O jornal informa ainda que o ministro Padilha anunciou que as próximas doenças que 

deverão ter novas drogas incorporadas ao tratamento são esclerose sistêmica e síndrome 

nefrótica pulmonar.

[Notícia 2] O jornal O Globo noticia que um pesquisador da Fiocruz estará à frente no 

combate mundial de doenças tropicais pela primeira vez. O imunologista Cláudio Ribeiro foi 

escolhido como novo presidente da Federação de Medicina Tropical, entidade que reúne os 

maiores especialistas da área. Ribeiro preside também o comitê científico do 18º Congresso 

Internacional de Medicina Tropical e Malária, que acontece esta semana no Rio de Janeiro. O 

congresso atraiu mais de 2.500 participantes de 59 países. São desenvolvedores de vacinas 

e medicamentos, caçadores de vírus, especialistas em políticas de saúde pública, entre 

outros. Eles vieram discutir estratégias de combate das chamadas doenças negligenciadas, 

em especial, a malária, dengue, mal de Chagas, esquistossomose, tuberculose, leishmaniose 

e hanseníase.

[Notícia 3] Em outra reportagem, O Globo informa que os planos de saúde terão 48 

horas para explicar por que negaram exames, consultas e cirurgias ao beneficiário. A Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS) realiza de amanhã até 26 de outubro uma consulta 

41 Podcast veiculado em 27 set. 2012. Disponível em: <http://www.webradio.saude.gov.br/podcasts/REDACAO_SAUDE_WEB%20RADIO_
PODCAST_2012_SETEMBRO_CLIPPING_26092012.MP3>. Acesso em: 2 nov. 2016.
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pública sobre a norma que obriga esses planos de saúde a informarem ao conveniado em dois 

dias o porquê de terem negado a realização de procedimentos médicos. Com a nova norma, a 

operadora será obrigada a informar, em uma linguagem clara e adequada, indicando a cláusula 

contratual ou o dispositivo legal que a justifique da não autorização. Nos casos de urgência 

e emergência, a comunicação deverá ser imediata. Nos próximos 30 dias, os consumidores 

poderão participar da consulta pública acessando o site <www.ans.gov.br>.

TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ATIVIDADE 442

Locutor: Um levantamento realizado pelo Ministério do Turismo mostra que, durante 

as festas de Carnaval, 6,8 milhões de turistas devem viajar pelo Brasil. O período de grande 

circulação de pessoas fez o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, alertar a 

população sobre os riscos de contaminação pelo vírus HIV, da aids. Paim reforçou, em 

plenário, a necessidade do uso de preservativos para prevenir a doença.

Paulo Paim: Gostaria, então, de reiterar que o meu pronunciamento vai na linha 

do alerta. Não só falar do Carnaval como uma festa mundial, uma festa em que, a nível 

internacional, os olhos voltam principalmente para o Brasil, mas também com a prevenção, 

nesses dias de festa, lembrando a importância do uso, principalmente, no termo mais 

popular, que é a camisinha.

Locutor: Já a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, destacou a importância 

das campanhas realizadas pelo governo federal e da Bahia no combate à violência contra 

a mulher e a exploração sexual de crianças e adolescentes no período do Carnaval. A 

senadora lembrou que as denúncias de violação dos direitos humanos podem ser feitas 

pelo Disque-100 de forma gratuita.

Lídice da Mata: Assim, é essencial reforçar que todo e qualquer caso de violação aos 

direitos humanos tem que ser denunciado. O Disque-100 é gratuito e garante o anonimato 

de quem faz a denúncia. Violência contra a mulher é crime. Violência contra criança é crime. 

42 COELHO, F. Paim e Lídice alertam população sobre cuidados durante Carnaval. Rádio Senado, 11 fev. 2015. Disponível em: <http://www12.
senado.leg.br/radio/1/noticia/paim-e-lidice-alertam-populacao-sobre-cuidados-durante-carnaval>. Acesso em: 18 abr. 2017.
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E racismo também é crime. Vamos nos unir no grande observatório dos direitos humanos 

para brincar o Carnaval reafirmando os direitos.

Locutor: Para o período de Carnaval, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 70 

milhões de preservativos a todos os estados brasileiros. Da Rádio Senado, Francisco Coelho.

TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ATIVIDADE 543

Locutor: O ministro da Saúde, Arthur Chioro, admitiu nesta semana que o País vive 

uma situação de epidemia de dengue, concentrada em nove estados, que têm mais de 300 

mil casos por 100 mil habitantes. Desde o início do ano, já foram registrados 745 mil casos da 

doença, contra 223 mil no mesmo período do ano passado. Mais de 400 mil casos ocorreram 

no estado de São Paulo, que registrou 169 das 229 mortes confirmadas no Brasil. No entanto, 

proporcionalmente, a pior situação é do Acre, com mais de mil doentes para cada 100 mil 

habitantes. O pedido da audiência pública sobre o avanço da dengue no País foi feito pelo 

senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro. Além do ministro da Saúde, Crivella 

também convidou pesquisadores e especialistas para discutir quais medidas poderiam ser 

adotadas para prevenir e controlar a doença.

Marcelo Crivella: Então, acho que a gente devia discutir isso pra realmente vislumbrar 

os caminhos pra solução desse grave problema, que já levou a óbito muitas pessoas. É o 

momento, realmente, da gente se debruçar sobre isso e discutir.

Locutor: Já o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, ainda sugeriu que os senadores 

ouvissem os prefeitos da capital paulista, Fernando Haddad, e de Cruzeiro do Sul, no Acre, 

Vagner Sales, sobre os problemas enfrentados pelos municípios.

Sérgio Petecão: Pra que eles fizesse (sic) um relato da situação dos município (sic). 

O que acarreta também esses índice (sic) elevados é a falta de estrutura que os município 

(sic) têm para combater, para poder criar mecanismos pra que não possam tá proliferando  

essa doença.

43 CARDIM, G. Senado deve ouvir ministro da Saúde sobre epidemia de dengue no país. Rádio Senado, 6 maio 2015. Disponível em: <http://www12.
senado.leg.br/radio/1/noticia/senado-deve-ouvir-ministro-da-saude-sobre-epidemia-de-dengue-no-pais>. Acesso em: 18 abr. 2017.
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Locutor: Também deve participar da reunião um representante da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária para explicar o atual estágio de desenvolvimento da vacina contra a 

dengue. A audiência na Comissão de Assuntos Sociais ainda não tem data definida. Da Rádio 

Senado, George Cardim.

TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ATIVIDADE 644

Locutora: Todo mundo pode curtir o verão. Porém, algumas pessoas precisam tomar 

mais cuidados com as altas temperaturas. Os idosos, por exemplo, pedem atenção especial, 

já que são mais propensos a desenvolver hipertermia, que acontece quando a temperatura 

do corpo fica acima de 37,4 graus. Com isso, outro perigo aparece: a desidratação. A 

temperatura normal do organismo é em torno de 36 graus, mas quando ela sobe, o suor é 

a principal forma do corpo se resfriar. O presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria, José 

Elias Soares Pinheiro, explica:

José Elias Soares Pinheiro: Com o envelhecimento, há uma redução da sensação de 

sede e da percepção do calor, como também da capacidade de eliminar o calor do corpo. 

Então o idoso, em exposição a essas altas temperaturas, ele fica mais propenso a desenvolver 

desidratação e a hipertermia.

Locutora: Os sintomas da hipertermia são dores abdominais, cãibras, vômito, dor de 

cabeça, fraqueza, excesso ou falta de suor. A pessoa também pode ter sintomas neurológicos, 

como irritações e delírios. Ainda bem que a insolação pode ser evitada com simples cuidados, 

como ficar em locais arejados, usar roupas claras e confortáveis, além de beber cerca de dez 

copos de água. A exposição ao sol dos idosos é importante para a reposição de vitamina D, 

fundamental para a saúde dos ossos, mas deve ser feita com cautela e atenção. Se houver 

suspeita de alguma doença relacionada ao calor, é recomendado levar o idoso para um lugar 

fresco, deitá-lo e remover roupas apertadas. Se o mal-estar não melhorar, é necessário buscar 

atendimento médico o mais rápido o possível. Bárbara Souza, CBN Verão.

44  CBN. Idosos têm mais chances de passar mal no calor. 30 jan. 2017. Disponível em: <http://cbn.globoradio.globo.com/
especiais/verao-2017/2017/01/30/IDOSOS-TEM-MAIS-CHANCES-DE-PASSAR-MAL-NO-CALOR.htm>. Acesso em: 30 jun. 2017.
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Unidade 3

Atividade 1

a) 

•	 Locais fechados.

•	 Veículos de transporte coletivo (ex.: ônibus, trens, aviões).

b) Multa e até quatro anos de prisão.

c) Fumantes passivos, principalmente crianças.

d) 30 milhões.

e) 7 milhões.

f) Três entre as possibilidades a seguir:

•	 Impotência (sexual no homem).

•	 Infertilidade (na mulher).

•	 Catarata.

•	 Osteoporose.

Atividade 2

a) 

•	 A porcentagem de cesarianas feitas na rede privada de saúde no Brasil é de 64%. (F)

•	 A porcentagem de cesarianas feitas na rede pública de saúde no Brasil é de 15%. (F)

•	 A taxa de cesarianas recomendada pela Organização Mundial da Saúde é de 15%. (V)
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b) 

•	 Riscos imediatos (a cesariana é mais arriscada).

•	 Riscos futuros (reprodutivos) – uma segunda gravidez é mais complicada.

c) Duas entre as possibilidades a seguir:

•	 Promover a saúde infantil.

•	 Promover a saúde materna.

•	 Garantir os direitos reprodutivos da mulher.

•	 Alterar as práticas na saúde privada.

•	 Alterar as práticas na saúde pública.

d) 

•	 Imposição médica (na hora do parto).

•	 Tratamento desrespeitoso (dos profissionais de saúde contra a mulher e a criança).

e) 25%.

Atividade 3

a) 60%.

b) Alternativa B

c) Cáries, hipertensão e diabetes.

d) Porque são ricos em açúcar, gordura e sal. Exemplos: refrigerantes, bolachas 

recheadas e salgadinhos.

e) Não é correto. Para ela, a educação alimentar deve começar em casa, mas continua 

na escola.

f) Alternativa A
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Atividade 4

a) 150.

b) Duas entre as possibilidades a seguir:

•	 Atuação de 300 mil agentes de saúde.

•	 Mutirões.

•	 Ações integradas entre o governo e a sociedade.

•	 Distribuição de repelentes para as gestantes.

c) Três entre as possibilidades a seguir:

•	 Andar de manga comprida, de calça comprida, de meias, de sapatos, cobertas ao 

máximo.

•	 Usar repelentes.

•	 Usar mosquiteiro.

•	 Telar as casas.

d) Conscientizar os vizinhos.

e) Três entre as possibilidades a seguir:

•	 Retardo mental.

•	 Problemas de visão.

•	 Problemas de audição. 

•	 Dificuldades de aprendizado.

•	 Distúrbios neurológicos.
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Atividade 5

a) Importância da divulgação científica para o uso das plantas medicinais.

b) Em chás/chazinhos e soluções caseiras.

c) É preciso mostrar/verificar se a planta tem um efeito real/se é um placebo/se é  

um veneno.

d) O apoio da população (brasileira)/dos brasileiros.

e) O uso de plantas medicinais faz parte da vida do brasileiro/O Brasil é dono da maior 

biodiversidade do planeta/Temos uma cultura riquíssima vinda dos ameríndios.

f) Incentivar professores (de ensino fundamental e médio) a abordar o tema (das 

plantas medicinais) (nas escolas).

TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ATIVIDADE 145

Locutor: A legislação brasileira já proíbe fumar em locais fechados e em veículos de 

transporte coletivo, como ônibus, trens e aviões. O projeto do senador Marcelo Crivella, do 

PRB do Rio de Janeiro, amplia a restrição e busca impedir o uso de cigarros, ou qualquer 

produto derivado do tabaco, como charutos e cachimbos, dentro de veículos com crianças 

e gestantes. Quem desrespeitar a regra pode ser punido com multa e até quatro anos de 

prisão. A pena aumenta em um terço em caso de reincidência. O senador argumentou que 

a medida busca proteger a saúde dos fumantes passivos, principalmente das crianças. Ele 

lembrou que há cerca de 30 milhões de fumantes no Brasil, e o vício deve causar a morte de 

7 milhões de pessoas no País nos próximos 15 anos. O senador Humberto Costa, do PT de 

Pernambuco, que já foi ministro da Saúde, explicou que o tabagismo pode agravar ou causar 

diversas doenças e advertiu que mesmo quem não fuma corre perigo.

Humberto Costa: O cigarro provoca diferentes tipos de cânceres, problemas 

respiratórios, cardiovasculares, impotência sexual no homem e infertilidade na mulher, 

45 CARDIM. G. Fumar em carro com criança ou gestante pode virar crime. Rádio Senado, 2 dez. 2015. Disponível em: <http://www12.senado.
leg.br/noticias/audios/2015/12/fumar-em-carro-com-crianca-ou-gestante-podera-virar-crime>. Acesso em: 18 abr. 2017.
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catarata, osteoporose. Segundo o INCA, a fumaça do cigarro contém mais de 4.700 substâncias 

tóxicas, incluindo arsênico, substâncias cancerígenas e agrotóxicos em altas concentrações.

Locutor: A proposta, aprovada na Comissão de Assuntos Sociais, deve ser analisada 

agora pela Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, George Cardim.

TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ATIVIDADE 246

Locutora: O Brasil é o país com maior taxa de cesáreas do mundo: 84% de nascimentos 

da rede privada acontecem por esse método, e 40% na rede pública. A Organização Mundial 

da Saúde recomenda 15%, e estudiosos da área de saúde, em debate na Comissão de Direitos 

Humanos, consideram que há uma epidemia de cesarianas no País, que impactam na 

mortalidade infantil e na mortalidade materna. Para a coordenadora da saúde das mulheres 

do Ministério da Saúde, Esther Vilela, existe um modelo de assistência à saúde violenta, que 

banaliza e comercializa o nascimento.

Esther Vilela: Nós temos também, por outro lado, a banalização da cesariana. É como 

se a cesariana não tivesse risco nenhum. E temos riscos imediatos da cesariana, é mais 

arriscada, e temos riscos futuros, riscos reprodutivos pra essa mulher, uma segunda gravidez 

mais complicada. Nós temos também... o nascimento hoje é uma questão mercadológica.

Locutora: Para combater os casos de violência obstétrica no País, os palestrantes da 

audiência pública na CDH argumentam que é preciso promover a saúde infantil e materna, 

garantir os direitos reprodutivos da mulher e alterar as práticas na saúde privada e pública. 

A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, que solicitou a audiência pública, argumenta 

que ainda é preciso avançar no combate à violência obstétrica no País.

Ângela Portela: Precisamos avançar muito nas políticas voltada (sic) pra combater 

esse tipo de violência: apresentar propostas viáveis, destinar recursos no orçamento para 

que os estados e os municípios possam implementar essas políticas tão importantes para 

combater a violência obstétrica.

46 BISPO, C. Brasil passa por epidemia de cesarianas. Rádio Senado, 2 dez. 2015. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/noticias/
materias/2015/12/02/brasil-passa-por-epidemia-de-cesarianas-dizem-especialistas>. Acesso em: 18 abr. 2017.
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Locutora: A violência obstétrica dentro das unidades de saúde do País vai desde a 

imposição médica na hora do parto até o tratamento desrespeitoso dos profissionais de 

saúde contra a mulher e a criança. Pesquisa da Fundação Perseu Abramo revela que uma em 

cada quatro mulheres já sofreu violência durante o parto. Da Rádio Senado, Cinthia Bispo.

TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ATIVIDADE 347

Locutora: Segundo o IBGE, seis em cada dez brasileiros estão acima do peso, e uma 

em cada três crianças no Brasil sofre com sobrepeso ou obesidade. Em audiência pública 

sobre o tema na Comissão de Assuntos Sociais, especialistas e autoridades alertaram que 

a obesidade cresce rapidamente no País e é considerada uma epidemia pela Organização 

Mundial da Saúde. A representante do Ministério da Saúde, Gisele Bortolini, explicou que 

a alimentação inadequada está relacionada a uma série de doenças crônicas, como cáries, 

hipertensão e diabetes.

Gisele Bortolini: De fato, é um problema de saúde pública que precisa ser enfrentado 

por toda a sociedade brasileira. Isso tem repercussões enormes pro Sistema Único de Saúde, 

é relacionado às doenças crônicas e ao tratamento dessas doenças crônicas que estão 

associadas à ocorrência da obesidade no País. Crianças, antes mesmo de 2 anos de idade, já 

estão consumindo alimentos ricos que são ricos em açúcar, gordura e sal, como refrigerantes, 

bolacha recheada, salgadinhos.

Locutora: A senadora Ana Amélia, do PP, do Rio Grande do Sul, lembrou que a 

alimentação saudável deve começar em casa.

Ana Amélia: E, na verdade, isso vai muito da educação de casa, da alimentação que 

a mãe dá pro filho, a questão de todos os alimentos, alimento saudável na mesa, então, 

começa por aí. A escola é o segundo lugar, a questão da merenda saudável nas cantinas das 

escola (sic).

Locutora: Na reunião, os senadores também discutiram com os convidados um projeto 

que busca informar a população sobre males causados pelo consumo em excesso de açúcar. 

47 NARDELLI, F. Uma em cada três crianças está acima do peso no Brasil. Rádio Senado, 16 dez. 2015. Disponível em: <http://www12.senado.
leg.br/noticias/audios/2015/12/uma-em-cada-tres-criancas-esta-acima-do-peso-no-brasil>. Acesso em: 18 abr. 2017.
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O texto determina que os rótulos de refrigerantes, sucos, xaropes e refrescos informem o 

teor calórico e alertem com frases e imagens sobre os possíveis riscos daquele produto à 

saúde, da mesma forma que as embalagens de cigarro. O projeto deve ser analisado pela 

Comissão de Assuntos Sociais antes de seguir para a Câmara dos Deputados. Da Rádio 

Senado, Fernanda Nardelli.

TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ATIVIDADE 448

Locutor: O ministro da Saúde, Marcelo Castro, informou que, neste ano, já foram 

registrados 2.401 casos de microcefalia em 20 estados brasileiros, a maioria na Região 

Nordeste. Ele lembrou que, entre 2000 e 2014, a média era de 150 bebês nascidos com má 

formação cerebral por ano.

Marcelo Castro: Então, há uma explosão, né, de microcefalia no País, comparativamente 

ao número de casos que existia.

Locutor: O governo já confirmou a ligação entre a microcefalia e o Zika vírus, 

transmitido pelo Aedes aegypti. O ministro da Saúde listou uma série de medidas que estão 

sendo tomadas para prevenir a doença e combater o mosquito, entre elas, a atuação de 

300 mil agentes de saúde, mutirões e ações integradas entre o governo e a sociedade. 

Marcelo Castro explicou que 80% dos criadouros do mosquito estão dentro das residências. 

Anunciou que o Ministério da Saúde vai distribuir repelentes para as gestantes e recomendou  

cuidados especiais.

Marcelo Castro: Que as grávidas se protejam, que elas ande (sic) de manga comprida, 

de calça comprida, de meia, de sapato, cobertas ao máximo, que usem repelentes, se 

puder usar mosquiteiro, telar as casas. Todo cuidado é pouco, porque as consequências  

são devastadoras.

Locutor: Os senadores alertaram que é necessário (sic) uma mobilização da população 

para combater o mosquito, como disse o senador Waldemir Moka, do PMDB do Mato Grosso 

do Sul, que é médico.

48 CARDIM. G. Ministro da Saúde reconhece explosão dos casos de microcefalia e informa esforços. Rádio Senado, 16 dez. 2015. Disponível em: <http://
www12.senado.leg.br/noticias/audios/2015/12/ministro-da-saude-admite-aumento-dos-casos-de-microcefalia>. Acesso em: 18 abr. 2017.
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Waldemir Moka: Não tem nada mais forte do que fazer a prevenção e a pessoa se 

conscientizar de que, na verdade, depende dela; ela tem que limpar a casa dela, o quintal 

dela, e, principalmente, fazer aí uma conscientização dos vizinhos.

Locutor: Em 90% dos casos, a microcefalia leva ao retardo mental e está associada 

a problemas de visão, audição, dificuldades de aprendizado e distúrbios neurológicos. Da 

Rádio Senado, George Cardim.

TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ATIVIDADE 549

Vinheta: SBPC 2016.

Locutor: Quais são as plantas medicinais que realmente funcionam e podem ser 

usadas sem riscos à população? Fazer este diálogo entre a sabedoria popular e a ciência é 

um desafio. É preciso que os resultados das pesquisas não fiquem só nas universidades e 

tenham impacto no dia a dia de qualquer cidadão. Mesa-redonda hoje, na SBPC, vai falar 

sobre a importância da divulgação científica para o uso de plantas medicinais. Saiba mais na 

reportagem de Patrícia Brandão.

Repórter: Boldo, arruda, babosa, alecrim. Plantas medicinais como essas fazem parte 

do conhecimento tradicional dos brasileiros, usadas em chazinhos e soluções caseiras. Suas 

propriedades curativas são alvo de pesquisas científicas em todo o País. Mas como fazer com 

que a população conheça esses estudos que provam, ou mesmo aqueles que contestam, os 

efeitos das plantas medicinais? Esse vai ser o tema da mesa-redonda realizada pela Sociedade 

Brasileira de Plantas Medicinais, na reunião anual da SBPC. Para a secretária da Sociedade 

Brasileira de Plantas Medicinais e editora-chefe da Revista Brasileira de Plantas Medicinais, 

Teresa Cristina Monteiro, uma das integrantes da mesa-redonda, não adianta fazer pesquisa 

e guardar na gaveta, mas, por outro lado, os brasileiros também devem se importar mais 

com aspectos formais do uso das plantas. Ela explica o porquê.

Teresa Cristina Monteiro: As pessoas que tão (sic) interessadas em plantas medicinais 

deveriam olhar tudo isso, porque veriam qual é a parte formal, porque as pessoas, em geral, 

49  BRANDÃO, P. SBPC 2016 B. Rádio UFMG Educativa, 8 jul. 2016. Disponível em: <https://www.ufmg.br/online/radio/arquivos/044322.
shtml>. Acesso em: 30 jun. 2017.

https://www.ufmg.br/online/radio/arquivos/044322.shtml
https://www.ufmg.br/online/radio/arquivos/044322.shtml
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são mais na parte de “ai, eu gosto de plantas, eu uso plantas”, mas ninguém vê se tem ou não 

o efeito, se é um placebo. E essas coisas que a gente acaba discutindo com o pessoal, que 

é preciso mostrar que, como qualquer medicamento, se você usa uma planta, pra alguma 

patologia, ela tem que ter um efeito real, né? Ela não pode ser nem veneno; não pode ser 

placebo também, porque placebo não é medicamento.

Repórter: Para a professora da Faculdade de Farmácia da UFMG e coordenadora do 

Ceplamt, Maria das Graças Brandão, que também participa da mesa-redonda sobre plantas 

medicinais, a divulgação científica é essencial para a continuidade das pesquisas. Para ela, 

o apoio da população brasileira é que dá condições para que as plantas continuem sendo 

transformadas em produtos. Na análise da professora, o conhecimento científico pode ajudar 

a melhorar o uso das plantas medicinais pela população.

Maria das Graças Brandão: As plantas medicinais, o uso, faz parte da vida do brasileiro. 

Todo mundo conhece um chazinho, né? E nós somos donos da maior biodiversidade do 

planeta. A gente tem uma cultura riquíssima, que veio dos ameríndios, que, há mais de dez 

mil anos, já habitam aqui as Américas. No entanto, é tudo muito mal... é... muito mal usado 

aqui no Brasil, né? Existem poucas pesquisas; esse tipo de trabalho não é tão incentivado no 

País; e a população é ávida de conhecimentos técnico-científicos.

Repórter: Além de participar da mesa-redonda, durante a SBPC, a professora Maria 

das Graças Brandão também ministra um curso sobre princípios ativos das plantas e a ação 

delas no organismo humano. O objetivo é incentivar professores de ensino fundamental e 

médio a abordar o tema nas escolas. Repórter: Patrícia Brandão.
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Unidade 4

Atividade 1

a) “Ceratocone é uma doença que causa deformação na córnea e pode levar à 

cegueira. Para combater a doença, existem alguns tratamentos possíveis e, como 

último recurso, há também a possibilidade do transplante de córnea. Mas, esta 

semana, uma ótima notícia: o Ministério da Saúde incorporou um procedimento 

rápido e pouco invasivo para tratar o ceratocone no Sistema Único de Saúde (SUS)”.

b) Alternativa D

c) 

Informação Correta Incorreta

Mais de 12.400 pessoas, por ano, poderão ser 
tratadas com a técnica incorporada ao SUS. 

X

O procedimento será incluído na tabela SUS 
mediante a publicação de um protocolo de uso, já 
elaborado no momento de veiculação da notícia. 

X

O Ministério da Saúde almeja financiar os 
equipamentos necessários para o tratamento. 

X

O procedimento de crosslinking corneano 
diminui a rigidez do tecido da córnea com a 

retirada de algumas células superficiais.
X

O procedimento estabiliza a córnea, pois 
aumenta a força de ligação entre as células.

X
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Atividade 2

a) “Ela passou a ser administrada em duas doses: a primeira aos 2 meses e a segunda 

aos 4 meses de vida. Ainda deve ser administrado um reforço, preferencialmente, 

aos 12 meses, mas que pode ser recebido até os 4 anos de idade”.

b) Estudos mostraram, e a própria OMS recomenda, que a criança já está devidamente 

imunizada apenas com duas doses.

c) Devido a mudanças na situação epidemiológica do País.

d) Meningocócica, poliomielite e HPV.

Atividade 3

a) 

Número de doadores 1.438

Número de transplantes 12.091

Número de doadores a cada milhão de pessoas 14

b) O Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional com atletas transplantados. 

c) “Nós vamos continuar incentivando o transplante. Este é uma ação do Ministério. 

Mas não podemos deixar de ratificar a importância da doação. Hoje, não é preciso 

colocar na carteira de identidade. Há uma necessidade de conscientização 

junto à família. De levarmos pra esse dia a dia, de conversarmos em algum 

momento, dentro das nossas casas, a questão da doação, que somos doadores, 

dessa importância”.

d) 56%. 

e) O fato de 89% do total de transplantes feitos no País serem realizados pelo SUS.
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Atividade 4

a) Quase 31 mil meninos.

b) 12 e 13 anos. 

c) “O Brasil será o primeiro País da América do Sul, e o sétimo do mundo, a oferecer 

esse tipo de imunização para os meninos”.

d) A partir de janeiro de 2017. 

e) “Estamos seguindo na direção do que é o mais moderno tratamento, como 

fizemos com a aids, estamos fazendo com todas as áreas. Nós estamos buscando 

estar sempre na ponta em relação aos demais países do mundo. E esse é mais um 

passo nessa direção”.

f) Elas reduzem a necessidade de cirurgias e tratamentos mais complexos.

g) 

 – Vacina contra a meningite C.

 – Adolescentes de 12 e 13 anos.

 – 15 milhões de doses.

 – A meta é vacinar 80% do público-alvo.

 – Janeiro de 2017.

Atividade 5

a) Na Escola de Enfermagem.

b) Até/Menos de 8 anos de estudo.

c) 

•	 Excesso de peso da mãe.

•	 Filhos com baixa estatura/Desnutrição (crônica) dos filhos.
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d) 

•	 Produtos calóricos. 

•	 Produtos com alto teor de gordura.

e) Não. Seus filhos (menores de 5 anos) também foram entrevistados.

f) Duas opções entre as seguintes:

•	 Refrigerantes.

•	 Enlatados.

•	 Doces.

g) Em residências com padrões de construção inadequados (quando não são feitas 

de alvenaria).

TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ATIVIDADE 150

Locutor: Ceratocone é uma doença que causa deformação na córnea e pode levar 

à cegueira. Para combater a doença, existem alguns tratamentos possíveis e, como último 

recurso, há também a possibilidade do transplante de córnea. Mas, esta semana, uma 

ótima notícia: o Ministério da Saúde incorporou um procedimento rápido e pouco invasivo 

para tratar o ceratocone no Sistema Único de Saúde, o SUS. De acordo com a diretora do 

Departamento de Atenção Especializada e Temática, Inês Gadelha, a nova técnica, chamada 

de crosslinking corneano, tem capacidade de deter a evolução da doença.

Inês Gadelha: Como acontece mais em pessoas jovens, simplesmente, o retardo da 

cegueira é importante pra essas pessoas, porque retarda também a necessidade de um 

transplante de córnea. Então dá mais tempo de visão à pessoa.

Locutor: O Ministério da Saúde estima que mais de 2.400 pessoas, por ano, poderão 

ser tratadas com a técnica incorporada ao SUS. O procedimento será incluído na tabela 

50  DAMACENA, J. Tecnologia: SUS incorpora técnica para combater doença que ataca a córnea. Portal da Saúde, 23 set. 2016. Áudio 
disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/job/webradio/25773-tecnologia-sus-
incorpora-tecnica-para-combater-doenca-que-ataca-a-cornea>. Acesso em: 30 out. 2016.
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SUS mediante a publicação de um protocolo de uso, que está em elaboração. Inês Gadelha 

explica, ainda, que o Ministério pretende financiar os equipamentos necessários para 

o tratamento.

Inês Gadelha: Há também a iniciativa do Ministério da Saúde de incluir o equipamento 

de emissão do raio ultravioleta na sua relação de equipamentos financiados pelo próprio 

Ministério da Saúde. Então é uma preocupação global. A importância pra nós é o doente que 

se beneficia dessa técnica ter o acesso de forma regular, já tabelado, mas a sua incorporação 

e a sua inclusão na tabela torna o registro, torna a informação e também o ressarcimento dos 

hospitais possível (sic).

Locutor: Com o crosslinking corneano é possível aumentar a rigidez do tecido da 

córnea com a retirada de algumas células superficiais, com a aplicação de um colírio de 

vitamina B2 e com a irradiação de luz ultravioleta na região por cerca de 30 minutos. O 

procedimento estabiliza a córnea, pois aumenta a força de ligação entre as células. Para 

saber mais informações, acesse <www.saude.gov.br>. Reportagem: Janary Damacena.

TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ATIVIDADE 251

Locutor: Desde o começo deste ano, a vacinação que protege contra a pneumonia 

mudou. Ela passou a ser administrada em duas doses: a primeira aos 2 meses e a segunda 

aos 4 meses de vida. Ainda deve ser administrado um reforço, preferencialmente, aos 12 

meses, mas que pode ser recebido até os 4 anos de idade. A coordenadora substituta do 

Programa Nacional de Imunização, Ana Goretti Maranhão, explica o motivo dessa alteração.

Ana Goretti Maranhão: A pneumocócica valente que eram três doses, e que todos os 

estudos mostraram, e a própria OMS recomenda, que, a partir de agora, a gente faça apenas 

duas doses de vacina porque a criança já está devidamente imunizada apenas com duas 

doses. E ampliamos, também, a questão do reforço até os 4 anos para oportunizar às crianças 

que não tomaram esse reforço tomar.

51 DAMACENA, J. Pneumonia: Ministério da Saúde muda esquema vacinal contra a doença. Portal da Saúde, 23 set. 2016. Áudio disponível 
em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/job/webradio/25758-pneumonia-ministerio-da-
saude-muda-esquema-vacinal-contra-a-doenca>. Acesso em: 29 out. 2016.
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Locutor: O Calendário Nacional de Vacinação é alterado com certa frequência, 

em função de mudança na situação epidemiológica do País, nas indicações das 

vacinas ou na incorporação de novas vacinas. Este ano houve mudanças em outras 

três vacinas: meningocócica, poliomielite e HPV. Para saber mais sobre essas alterações,  

acesse <www.saude.gov.br>. Reportagem: Janary Damacena.

TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ATIVIDADE 352

Locutora: Nos primeiros seis meses deste ano, o Brasil bateu o recorde na doação de 

órgãos. Foram 1.438 doadores, que tornaram possíveis 12.091 transplantes. Mas ainda há 

muito a se fazer. A meta do País é estimular cada vez mais a população a doar órgãos. Por 

isso, o Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional com atletas transplantados. Eles 

vão chamar a atenção dos brasileiros para aumentar ainda mais o número de doadores no 

Brasil. O índice atual é de 14 doadores a cada milhão de pessoas. Um dos grandes desafios 

é conscientizar os parentes, como conta o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da 

Saúde, Francisco de Assis Figueiredo.

Francisco de Assis Figueiredo: Nós vamos continuar incentivando o transplante. 

Essa é uma ação do Ministério. Mas não podemos deixar de ratificar a importância da 

doação. Hoje, não precisa mais colocar na sua carteira de identidade. Há uma necessidade 

hoje da conscientização junto à família, de levarmos pra esse dia a dia, de conversarmos 

em algum momento, dentro das nossas casas, a questão da doação, que somos doadores,  

dessa importância.

Locutora: A taxa de aceitação familiar para doação de órgãos de parentes com 

comprovação de morte encefálica foi de 56% no primeiro semestre. Do total de transplantes, 

89% são feitos pelo SUS. Isso faz do Brasil referência mundial neste tipo de procedimento. 

Em todo o País, há 494 Centros de Transplantes, mais de 1.200 equipes de Transplantes e 72 

Organizações de Procura de Órgãos. Tudo isso tem colaborado para aumentar as chances de 

52 BRAZ, E. Doação de órgãos: campanha do Ministério da Saúde quer aumentar número de doadores e conscientizar familiares. Portal 
da Saúde, 19 set. 2016. Áudio disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/job/
webradio/25665-doacao-de-orgaos-campanha-do-ministerio-da-saude-quer-aumentar-numero-de-doadores-e-conscientizar-
familiares>. Acesso em 29 out. 2016.

http://www.saude.gov.br/
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vida de quem precisa de um órgão. Para saber mais, acesse o site do Ministério no endereço 

<saude.gov.br>. Reportagem: Érika Braz.

TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ATIVIDADE 453

Locutor: Em Tocantins, quase 31 mil meninos de 12 e 13 anos poderão se vacinar 

contra o HPV. O Brasil será o primeiro país da América do Sul, e o sétimo do mundo, a oferecer 

esse tipo de imunização para os meninos. As vacinas estarão disponíveis a partir de janeiro 

de 2017, graças às medidas de economia realizadas durante os cem primeiros dias da atual 

gestão do Ministério da Saúde. Segundo o ministro Ricardo Barros, esse é mais um exemplo 

do Brasil no cuidado com a saúde da população.

Ricardo Barros: Estamos seguindo na direção do que é o mais moderno tratamento. 

Como fizemos com a aids, estamos fazendo com todas as áreas. Nós estamos buscando 

estar sempre na ponta em relação aos demais países do mundo. E esse é mais um passo 

nessa direção.

Locutor: Para o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Adeilson 

Cavalcante, medidas preventivas como a vacinação reduzem a necessidade de cirurgias e 

tratamentos mais complexos.

Adeilson Cavalcante: Uma ação no nível de Atenção Básica, que é a vacinação, pode 

impactar a Alta Complexidade que é a prevenção do câncer. Então, mostra exatamente a 

capacidade de você conseguir reduzir as doenças preveníveis.

Locutor: O Ministério da Saúde também investe na vacina contra a meningite C para 

adolescentes de 12 e 13 anos, de ambos os sexos. Foram adquiridas 15 milhões de doses 

para a meta de vacinar 80% do público-alvo. A vacina para a meningite C também estará 

disponível em janeiro de 2017. Para mais informações sobre as vacinas contra o HPV e a 

meningite C, acesse <www.saude.gov.br>. Reportagem: Luiz Philipe Leite.

53 LEITE, L. P. Tocantins: Ministério da Saúde vai vacinar 30,9 mil meninos contra HPV no estado. Portal da Saúde, 14 out. 2016. Áudio disponível 
em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/job/webradio/26032-tocatins-ministerio-da-saude-
vai-vacinar-30-9-mil-meninos-contra-hpv-no-estado>. Acesso em: 29 out. 2016.

http://www.saude.gov.br/
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TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ATIVIDADE 554

Vinheta: Ciência e tecnologia.

Locutor: Baixa escolaridade da mãe influencia na escolha nutricional dos alimentos 

que vão ser consumidos por toda a família. Pesquisa da Escola de Enfermagem da UFMG 

mostra que, em famílias em que a mãe tem pouco estudo, há uma chance maior das crianças 

desenvolverem desnutrição crônica. Confira na reportagem de Deise Paiva.

Repórter: Nas famílias brasileiras onde (sic) a mãe tem até oito anos de estudo, o que 

representa baixo nível de escolaridade, há uma chance maior de ocorrência da chamada dupla 

carga de morbidade. É quando a mãe apresenta excesso de peso e seus filhos sofrem com 

baixa estatura, indicativo da desnutrição crônica. Para chegar a essa associação, a professora 

Tatiane Horta analisou dados da última Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança 

e da Mulher, de 2006. A ideia não foi avaliar causa e efeito, mas constatar que a escolaridade 

está relacionada à presença da dupla carga de morbidade dentro de um mesmo domicílio. 

Por ter pouco conhecimento sobre a importância do consumo de alimentos saudáveis e 

como fazer boas escolhas, essas mães tendem a adquirir produtos calóricos e com alto teor 

de gordura, com impactos para a sua saúde e a de seus filhos. Explica Tatiane:

Tatiane Horta: A mãe que tem baixa escolaridade, ela tem três vezes a chance de ter 

a dupla carga de morbidade comparada com uma mãe que tem alta escolaridade. O que a 

gente poderia... é... inferir é que outros estudos também apontam, que a baixa escolaridade 

materna, a mãe que tem uma menor escolaridade, ela tem uma menor, né, cognição na 

escolha de alimentos saudáveis para os filhos. Então ela opta por alimentos obesogênicos, o 

que pode levar à desnutrição crônica, à baixa estatura na criança.

Repórter: Desenvolvida pelo Ministério da Saúde, a pesquisa nacional, que entrevistou 

4.700 mulheres de 15 a 49 anos e seus respectivos filhos menores de 5 anos, já havia 

relacionado escolaridade e desnutrição infantil. Segundo a pesquisa nacional, a baixa estatura 

dos filhos diminui conforme aumentam os anos de estudo da mãe. Outra observação feita 

54 PAIVA, D. Ciência e tecnologia. Rádio UFMG Educativa, 29 ago. 2016. Disponível em: <https://www.ufmg.br/online/radio/arquivos/045016.
shtml>. Acesso em: 30 jun. 2017.

https://www.ufmg.br/online/radio/arquivos/045016.shtml
https://www.ufmg.br/online/radio/arquivos/045016.shtml
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pela professora Tatiane Horta, a partir do cruzamento estatístico dos dados, diz respeito à 

questão financeira: mães com menor escolaridade têm menor participação no mercado de 

trabalho e rendimentos mais baixos e instáveis. Na hora de ir ao supermercado, optam por 

alimentos baratos e de baixo valor nutricional, como refrigerantes, enlatados e doces. Tatiane 

também identificou a presença da dupla carga de morbidade em residências com padrões 

de construção considerados inadequados, quando não são feitas de alvenaria. O orientador 

da tese, o professor da Escola de Enfermagem da UFMG, Jorge Gustavo Velásquez Meléndez, 

ressalta como essas conclusões ajudam a ter uma melhor compreensão sobre as relações 

entre escolaridade materna e desnutrição.

Jorge Gustavo Velásquez Meléndez: A dupla carga de doenças se apresenta com 

maior ocorrência em mães que têm menos escolaridade. Então, quando a gente olha isso, 

e usa a literatura pra propor como que a escolaridade materna poderia estar fazendo com 

que, na família, tenha esses problemas. Por exemplo, está relacionado com a alimentação 

não adequada, e que isso poderia levar à obesidade. Então essa baixa escolaridade poderia 

influenciar, por exemplo, que a criança tenha menos atenção médica, ter menos cuidados 

na sua saúde.

Repórter: A tese de doutorado foi defendida na Escola de Enfermagem da UFMG. 

Com produção de Lucas Neglisoli e Natália Andrade, repórter Deise Paiva.
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Unidade 5

Atividade 1

a) Calor (clima quente) e chuvas (tempo úmido).

b) O combate ao Aedes aegypti/mosquito/vetor.

c) “O número de doentes cresceu dez vezes entre 2015 e 2016 e saiu de 26 mil para 

mais de 260 mil pessoas infectadas”.

d) Uma entre as possibilidades a seguir:

•	 A doença deixa sequelas (que podem durar cerca de um ano).

•	 A doença provoca muita dor nas articulações.

•	 A doença afasta o paciente do trabalho.

e) Prevenção/campanhas educativas/mobilização da população.

f) Cerca de 1.500.000.

   Mais de 200 mil pessoas.

Atividade 2

a) Além de mostrar que 63% dos brasileiros não se protegem regularmente e que 

cerca de 6 milhões adultos não se protegem nunca contra a radiação solar, 

pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia, divulgada durante a campanha 

de conscientização “Dezembro laranja”, aponta que 35% dos filhos de pessoas 

da faixa mais pobre da população também não são protegidos contra os danos 

causados pela exposição ao sol.

b) Semelhantes, visto que ambos afirmam que os filtros solares são inacessíveis à 

população mais pobre.
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c) Incluir os protetores solares na lista do “Programa Farmácia Popular”.

d) Distribuição gratuita, pelo SUS, de protetores solares.

e) 

Câncer de pele.

175 mil.

A cada três minutos.

Mais de 90%.

Atividade 3

a) 45%.

b) Como líderes comunitárias.

c) Que não haja uma lei que reconheça o trabalho das parteiras/Que as parteiras não 

sejam reconhecidas.

d) Sua avó.

e) A questão da humanização.

Atividade 4

a) Em áreas urbanas.

b) Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.

c) Entre dezembro e maio.

d) Rins.
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Atividade 5

a) Que os (rótulos dos) produtos com lactose indiquem o teor da substância.

b) Porque falta regulamentação (pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

c) “Para a consulta pública 255, que tratou dos requisitos pra declaração obrigatória 

da presença de lactose nos rótulos de todos os alimentos, a gente recebeu 93 

fichas de contribuição, com mais de 260 propostas de alteração da minuta de 

resolução que nós tínhamos colocado em consulta. Já pra consulta pública 256, 

que trata dos alimentos que foram reduzidos em lactose, nós recebemos 50 fichas 

de contribuição, contendo mais de 150 sugestões de modificação da... da proposta”.

d) A ampliação do prazo para adequação (ao mercado).

e) Consumidores.

f) 40%.

Atividade 6

a) Duas entre as opções a seguir:

•	 Artrite.

•	 Esclerose múltipla.

•	 Colite ulcerativa.

b) Prisão de ventre e diarreia

c) Utilizar micro-organismos/probióticos para tratar/curar doenças (inflamatórias crônicas).

d) HSP65

e) Em situações de estresse/Na inflamação.

f) Redução dos efeitos colaterais/A terapia é mais específica/É possível prevenir 

doenças/É possível melhorar a doença/a inflamação.
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g) Inibição das doenças que os camundongos apresentavam (artrite, esclerose 

múltipla, colite ulcerativa).

TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ATIVIDADE 155

Locutor: O calor e as chuvas de verão aumentam os focos do Aedes aegypti devido 

ao clima mais quente e úmido. O mosquito é o transmissor da dengue, Zika vírus e febre 

chikungunya. O Ministério da Saúde anunciou que o combate ao Aedes é o maior desafio de 

2017 na área de saúde pública e fez um alerta sobre o aumento de casos de chikungunya 

neste ano. O número de doentes cresceu dez vezes entre 2015 e 2016 e saiu de 26 mil 

para mais de 260 mil pessoas infectadas. Segundo especialistas, a previsão é preocupante, 

porque a doença deixa sequelas que podem durar cerca de dois anos, provoca muita dor 

nas articulações e afasta o paciente do trabalho. O combate ao mosquito tem sido tema de 

debates com autoridades e pesquisadores e propostas aprovadas no Senado. Entre elas, a lei 

que assegura aos agentes de vigilância sanitária a permissão para entrar à força em imóveis 

abandonados com suspeita de foco do Aedes aegypti. O senador Eduardo Amorim, do PSC 

de Sergipe, defendeu a mobilização da população e disse que a prevenção, com campanhas 

educativas, é a melhor forma de combater estas doenças.

Eduardo Amorim: O melhor remédio pra dengue e pra tantas outras doenças, nós 

sabemos na Medicina, o melhor tratamento, o que não causa sofrimento praticamente 

nenhum, é a prevenção. Esta história da dengue é vergonhosa, em pleno século XXI, é uma 

guerra que estamos perdendo ano a ano, e perdendo vidas.

Locutor: Segundo o Ministério da Saúde, em 2016, foram registrados cerca de 

1.500.000,00 casos de dengue. Mais de 200 mil pessoas foram infectadas com o Zika vírus. 

Da Rádio Senado, George Cardim.

55 CARDIM, G. Ministério da Saúde faz alerta sobre o aumento de casos de chikungunya em 2017. Rádio Senado, 11 jan. 2017. Disponível em: 
<http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/ministerio-da-saude-faz-alerta-sobre-o-aumento-de-casos-de-chikungunya-em-2017>. 
Acesso em: 18 abr. 2017.
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TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ATIVIDADE 256

Locutora: Além de mostrar que 63% dos brasileiros não se protegem regularmente e 

que cerca de 6 milhões de adultos não se protegem nunca contra a radiação solar, pesquisa 

da Sociedade Brasileira de Dermatologia, divulgada durante a campanha de conscientização 

“Dezembro Laranja”, aponta que 35% dos filhos de pessoas da faixa mais pobre da população 

também não são protegidos contra os danos causados pela exposição ao sol. O preço dos 

filtros solares é ainda um obstáculo para a prevenção a doenças como o câncer de pele, 

como explica o presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Gabriel Gontijo.

Gabriel Gontijo: Nessa população de crianças e adolescentes até 15 anos de idade, 

20% na classe A e B não usa (sic) filtro solar e, se formos olhar pra classe menos favorecida 

economicamente, classe D e E, esse percentual sobe pra 35%. O preço do filtro solar é um 

fator impeditivo ou um fator agravante para o não uso do filtro solar pra essas pessoas.

Locutora: Está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado um projeto 

apresentado, em 2014, pelo então senador Kaká Andrade, de Sergipe, que inclui os protetores 

solares na lista do “Programa Farmácia Popular”, que oferece medicamentos a preços  

mais baixos.

Kaká Andrade: Da forma que tá, os filtros solares com os preços que são praticados 

atualmente, eles são inacessíveis a essa população pobre.

Locutora: Outra proposta sobre o tema em debate no Congresso é a do senador 

Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, que propõe a criação de uma política de proteção 

para as pessoas com albinismo, causado pela produção insuficiente da melanina, pigmento 

natural da pele. De acordo com o texto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e que 

seguiu para análise da Câmara dos Deputados, uma das medidas de proteção seria a 

distribuição gratuita, pelo SUS, de protetores solares para essas pessoas que, por conta do 

albinismo, estão mais suscetíveis a desenvolver câncer de pele.

56 FRAGOSO, R. Senado aprova política de proteção às pessoas com albinismo. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/
senado-aprova-politica-de-protecao-as-pessoas-com-albinismo>. Acesso em: 18 abr. 2017.
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Eduardo Amorim: Então não é luxo, não, é necessidade. Ao meu entender, é até uma 

forma de prevenir; portanto, como se fosse um medicamento.

Locutora: O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum entre os brasileiros, com 

175 mil novos casos registrados por ano. É um novo diagnóstico a cada três minutos. A 

detecção precoce garante mais de 90% de chances de cura. Da Rádio Senado, Marcela Diniz.

TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ATIVIDADE 357

Locutor: O estado do Amapá é a região brasileira com o maior número de partos 

normais, uma taxa de 66% do total, sendo que a média brasileira é de 45%. A informação 

é do Departamento de Informática do SUS. O estudo mostra que, até 2015, no Amapá, 

havia 1.500 parteiras registradas. O senador João Capiberibe, do PSB amapaense, destaca 

que, nas cidades do interior, é comum as parteiras serem reconhecidas como líderes 

comunitárias. Capiberibe lamenta que não haja, no Brasil, uma lei que reconheça o trabalho  

dessas mulheres.

João Capiberibe: São mais de 60 mil parteiras tradicionais atuando em todo o País, 

sem reconhecimento. Continua muito viva na sociedade e principalmente nas áreas mais 

isoladas, na... Uma pena que o Estado brasileiro ainda não as reconheça.

Locutor: A senadora Regina Sousa, do PT do Piauí, conta que as parteiras de 

antigamente não eram treinadas, mas que o número de mortes durante o parto era muito 

pequeno. A senadora cita a experiência da avó que, no interior do Piauí, já realizou mais de 

mil partos. Regina Sousa destaca a necessidade de se resgatar a atividade de parteira.

Regina Sousa: A discussão da gente é trazer as parteiras para serem hospital auxiliar 

nos partos, porque elas têm um jeito, elas têm um conhecimento, uma sabedoria popular, 

que têm o que ensinar os técnicos que estudam, mas que não veem essa parte mais humana. 

A questão da humanização, ela é desprezada nas escolas.

57 MELO, T. Dia 20 de janeiro é o Dia Nacional da Parteira. Rádio Senado, 19 jan. 2017. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/radio/1/
noticia/dia-20-de-janeiro-e-o-dia-nacional-da-parteira-tradicional>. Acesso em: 18 abr. 2017.

http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/dia-20-de-janeiro-e-o-dia-nacional-da-parteira-tradicional
http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/dia-20-de-janeiro-e-o-dia-nacional-da-parteira-tradicional
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Locutor: A lei que institui o dia 20 de janeiro como o Dia Nacional da Parteira Tradicional 

teve origem em proposta da senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo. Da Rádio 

Senado, Thiago Melo.

TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ATIVIDADE 458

Locutora: A febre amarela é uma doença infecciosa, causada por um vírus, que 

pode levar à morte se não for tratada rapidamente. De acordo com o Ministério da Saúde, 

atualmente ela é transmitida por mosquitos silvestres, e, apesar de não haver registro em 

áreas urbanas desde 1942, o Aedes aegypti também pode ser um transmissor. No último 

balanço oficial divulgado pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais, 53 mortes podem ter 

sido causadas por febre amarela. Sete delas já foram confirmadas de terem sido provocadas 

pelo vírus. Hoje, há mais de 180 casos de suspeita da doença em Minas Gerais. Também estão 

sendo investigados dois casos de morte no noroeste paulista e quatro no Espírito Santo. 

De acordo com a Fiocruz, não há tratamento específico para a febre amarela. A vacinação 

continua sendo a principal medida de prevenção, além do controle do vetor. O Ministério da 

Saúde orienta todos a se vacinarem e lembra que a doença pode ter maior número de casos 

entre dezembro e maio em localidades silvestres, rurais e de mata. A vacina está disponível 

em toda a rede pública de saúde. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, 

que também é médico, os cuidados devem incluir ainda campanhas de esclarecimento  

à população.

Humberto Costa: É necessário que se faça um trabalho de isolamento desses casos 

e de identificação plena dos riscos para a população de um modo geral. E, nesse sentido, 

deve-se montar uma ação emergencial, em termos de esclarecimento à população, e, ao 

mesmo tempo, também de ações de prevenção nessas áreas onde já fica quase que clara a 

existência de uma epidemia.

Locutora: Os sintomas da febre amarela se parecem com os de uma gripe: febre, 

calafrios, a pele e olhos ficam com uma cor amarelada, além de dores de cabeça e no corpo. 

58 LIGABUE, R. Minas Gerais oficializa primeiras sete mortes provocadas por febre amarela. Rádio Senado, 18 jan. 2017. Disponível em: <http://www12.
senado.leg.br/radio/1/noticia/minas-gerais-oficializa-primeiras-sete-mortes-provocadas-por-febre-amarela>. Acesso em: 18 abr. 2017.

http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/dia-20-de-janeiro-e-o-dia-nacional-da-parteira-tradicional
http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/dia-20-de-janeiro-e-o-dia-nacional-da-parteira-tradicional
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A doença também pode atacar o fígado e os rins, provocando diarreia e vômito, e evoluir para 

insuficiência hepática e renal, o que pode levar à morte. Da Rádio Senado, Rebeca Ligabue.

TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ATIVIDADE 559

Locutora: A Lei 13.350, de 2016, determina que os rótulos dos produtos que contenham 

lactose indiquem o teor da substância, mesmo que se trate de quantidade residual. A nova 

lei teve origem em um projeto do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina.

Paulo Bauer: Ao saber que aquele produto tem leite ou algum derivado de leite, a 

pessoa pode evitar o consumo totalmente ou parcialmente, depende da recomendação 

médica. Eu tenho certeza que isso vai oferecer para as pessoas mais qualidade de vida.

Locutora: A lei foi sancionada em julho de 2016 para entrar em vigor após 180 dias, 

prazo que terminou no início de janeiro. A eficácia da nova legislação, no entanto, ainda 

é limitada, pois falta a regulamentação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que 

recebeu mais de 400 sugestões da indústria e de consumidores no período de consultas 

públicas, como informa Rodrigo Martins de Vargas, da Gerência-Geral de Alimentos da Anvisa.

Rodrigo Vargas: Para a consulta pública 255, que tratou dos requisitos pra declaração 

obrigatória da presença de lactose nos rótulos de todos os alimentos, a gente recebeu 93 

fichas de contribuição, com mais de 260 propostas de alteração da minuta de resolução que 

nós tínhamos colocado em consulta. Já pra consulta pública 256, que trata dos alimentos 

que foram reduzidos em lactose, nós recebemos 50 fichas de contribuição, contendo mais 

de 150 sugestões de modificação da... da proposta. 

Locutora: As principais demandas da indústria de alimentos durante a consulta 

pública foram para a ampliação do prazo para adequação do mercado. Já os consumidores 

que participaram da consulta demonstraram que têm pressa para que a lei entre em seu 

pleno vigor. De acordo com Rodrigo Vargas, as sugestões serão avaliadas por um relator e o 

59 DINIZ, M. Lei obriga informação no rótulo sobre presença de lactose em alimento. Rádio Senado, 18 jan. 2017. Disponível em: <http://www12.
senado.leg.br/radio/1/noticia/lei-obriga-informacao-no-rotulo-sobre-presenca-de-lactose-em-alimento>. Acesso em: 18 abr. 2017.
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resultado será debatido pela diretoria colegiada da Anvisa, em audiência pública no dia 31 

de janeiro. 

Rodrigo Vargas: Caso a deliberação da Diretoria seja pela publicação das resoluções, 

então, elas são encaminhadas para publicação no DOU. Com a publicação da resolução, a 

matéria já se encontra regulamentada pela Anvisa.

Locutora: A estimativa do Ministério da Saúde é a de que 40% da população brasileira 

têm algum tipo de intolerância à lactose. Da Rádio Senado, Marcela Diniz.

TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ATIVIDADE 660

Vinheta: Saúde.

Locutor: Bactérias terapêuticas, projeto do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, 

tenta verificar se micro-organismos podem ser utilizados no tratamento de doenças 

inflamatórias crônicas, como a esclerose múltipla, artrite e colite ulcerativa. Os detalhes com 

Caio Santos.

Repórter: Probióticos são micro-organismos vivos, como fungos e bactérias, que 

ajudam e fortalecem a saúde das pessoas. Um exemplo comum é os lactobacilos do leite, 

que, com o uso regular, melhoram a digestão, evitando prisão de ventre e a diarreia. Mas 

será que podemos utilizar esses organismos para curar doenças? Esta é a ideia da professora 

do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG Ana Maria Caetano de Faria. Por seis anos, ela, 

em conjunto com outros pesquisadores, trabalhou para usar probióticos no tratamento de 

doenças inflamatórias, como a artrite e a esclerose múltipla.

Ana Maria Caetano de Faria: Alguns anos de trabalho que a gente tem com uma 

bactéria probiótica, que é uma bactéria que não tem nenhum efeito patogênico, então ela 

tem um efeito anti-inflamatório. Modificaram essa bactéria geneticamente, e ela produz 

uma proteína, que é uma proteína do corpo, que é o HSP65, que é a proteína de choque 

térmico. Essa proteína, ela tá presente em todas as células do corpo, mas ela é muito mais 

60 SANTOS, C. Saúde. Rádio UFMG Educativa, 22 mar. 2016. Disponível em: <https://www.ufmg.br/online/radio/arquivos/042683.shtml>. 
Acesso em: 30 jun. 2017.

https://www.ufmg.br/online/radio/arquivos/042683.shtml
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expressa em situações de estresse, como na inflamação, por exemplo. Pra cê (sic) ter ideia do 

trabalho todo, é tentar criar alternativa terapêutica pra doenças inflamatórias crônicas, como, 

por exemplo, doença autoimune.

Repórter: Normalmente, a inflamação funciona, no corpo das pessoas, para a 

recuperação de algum dano celular, como um corte ou uma pancada. Porém, em pessoas 

que possuem doenças inflamatórias crônicas, há um defeito genético em que a inflamação 

é incontrolada, não desinflamando após o impacto. Isto ocorre por uma deficiência do 

organismo, que é incapaz de produzir uma proteína anti-inflamatória, causando diversos 

problemas ao corpo. No entanto, a partir da manipulação genética da bactéria probiótica, é 

possível fazer com que o micro-organismo produza proteína para o hospedeiro, reduzindo 

e minimizando as doenças. O tratamento tradicional dessas doenças é com medicamentos 

caros, que trazem vários efeitos colaterais, mas, segundo a professora Ana Maria Caetano, 

esse novo tratamento reduziria esses efeitos.

Ana Maria Caetano de Faria: Alternativas terapêuticas até hoje têm muitos efeitos 

colaterais. Então a ideia seria fazer um... um tipo de terapia que fosse mais específica e que 

tivesse menos efeitos colaterais. O que nós testamos em modelos de doenças autoimunes 

em camundongos e mostramos é que a administração dessa bactéria modificada, que 

expressa essa proteína, que é uma proteína que aparece muito em inflamação, a gente 

consegue imunomodular essas doenças, ou prevenir, ou até usar, depois que o animal já tá 

doente, e diminuir a... melhorar a doença, melhorar a inflamação relacionada com a doença.

Repórter: A primeira etapa da pesquisa foi conduzida pelos professores Vasco Azevedo 

e Anderson Miyoshi. Os dois se dedicaram a alterar geneticamente a bactéria Lactoccus 
lactis para que ela produzisse a proteína HSP65, o que, hipoteticamente, iria melhorar as 

inflamações. A manipulação da bactéria foi seguida por testes em animais para verificar 

os efeitos nas cobaias. Os camundongos usados na experiência tinham artrite, esclerose 

múltipla e colite ulcerativa, mas, após a aplicação do probiótico, todas as doenças foram 

inibidas. Com o sucesso do experimento, o próximo passo é adaptar a bactéria para uso 

humano, para, no futuro, seguir com testes clínicos. Repórter: Caio Santos.
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TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ÁUDIO 161

Locutor: O Brasil registra recorde no aumento de doadores efetivos no primeiro 

semestre deste ano. Foram notificados mais de 4.600 potenciais doadores de órgãos em 

todo o País. Já entre 2010 e 2014, o índice de doadores cresceu 43%. O sargento da polícia 

militar, hoje aposentado, Sócrates Rosa, ganhou um novo rim no ano passado. Ele conta que 

teve a oportunidade de mudar de vida graças à iniciativa de um doador.

Sócrates Rosa: Cê (sic) fala assim, o que que (sic) mudou de zero a cem? Tudo, tudo. 

Porque eu vivia uma vida em função da hemodiálise. Eu acordava pra ir pra hemodiálise 

e dormia pra acordar pra ir pra hemodiálise. Porque eu não tinha tônus vital, eu não tinha 

energia, eu não tinha disposição, perspectiva de vida, não tinha esperança do outro dia ser 

um pouco melhor. Eu não vivia; eu sobrevivia. Hoje, eu vivo. Eu acho que a maior definição 

é essa; hoje eu tenho que comemorar duas datas de aniversário, entendeu? O dia 1° de 

dezembro, que foi quando eu nasci de novo, eu renasci, como a fênix das cinzas, e a minha 

data de nascimento, que foi dia 20 de dezembro.

Locutor: A secretária de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Lumena Furtado, 

explica que o aumento no número de doadores de órgãos ocorreu devido à participação 

ativa dos familiares.

Lumena Furtado: Este aumento no primeiro semestre desse ano mostra que a 

sociedade brasileira está cada vez mais engajada neste processo de autorizar a doação de 

órgãos. O Brasil hoje tem o melhor índice de familiares que autorizam a doação de órgãos 

do seu familiar, 56%, também talvez possa ter sido ajudado pela campanha do ano passado 

que foi realizada voltada ao familiar. Então, acho que a questão dos transplantes, ela é uma 

conquista do poder público e da sociedade, porque, sem o doador, não tem o transplante.

Locutor: O Brasil conta hoje com 27 Centrais Estaduais de Transplantes em todos os 

estados e o Distrito Federal, além de Câmaras Técnicas Nacionais, 510 Centros de Transplantes. 

Nos últimos dez anos, o número de transplantes realizados na rede pública cresceu 63%. 

61 PENIDO, A. Doação de órgãos: Brasil registra recorde em número de doares. Portal da Saúde, 24 set. 2015. Disponível em: <http://
portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/job/webradio/19882-doacao-de-orgaos-brasil-registra-recorde-
em-numero-de-doadores>. Acesso em: 18 abr. 2017.
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Para mais informações, acesse a página do Ministério da Saúde. O endereço é <www.saude.

gov.br>. Reportagem: Alexandre Penido.

TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ÁUDIO 262

Entrevistadora: Agora, 10h07. Nós vamos para a Secretaria de Estado da Saúde, 

vamos conversar com Anelise Marcolin, ela que é a diretora da Fundação Pró-Renal. E o 

nosso assunto é exatamente esse: doença renal. Anelise, bom dia!

Anelise Marcolin: Bom dia, Fátima. Prazer tá falando com você e com os teus ouvintes.

Entrevistadora: O prazer é todo nosso, Anelise. Até porque esse é um assunto muito 

importante pra todos nós, porque um rim saudável significa que a pessoa tem também uma 

vida saudável, né, Anelise?

Anelise Marcolin: Com certeza, com certeza, é muito importante.

Entrevistadora: Eu queria saber quais as atividades dessa fundação, né, da qual você 

é diretora. O que essa Fundação Pró-Renal faz?

Anelise Marcolin: Então, a Fundação Pró-Renal, ela tá localizada aqui em Curitiba e ela 

atende em torno de mil pacientes mensais, onde, além do atendimento médico do paciente, 

ele tem um atendimento integrado. O que que é um cuidado integrado? É cuidado, assim, 

com a nutrição, com a odontologia do paciente, podologia, porque a saúde também começa 

na boca, podologia, tem o apoio de farmácia, psicologia, serviço social, enfim, uma equipe 

toda multiprofissional que cuida desse paciente que está doente e que está em fase de 

prevenção, estágio da doença que vai poder levar a uma perda total dos rins.

Entrevistadora: As pessoas estão desinformadas em relação às doenças do rim?

Anelise Marcolin: Completamente, Fátima. As pessoas estão desinformadas, se 

fala muito pouco sobre a prevenção da doença renal, e até muita equipe de saúde está 

62 Programa veiculado em 7 dez. 2012. Disponível em: <http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/radio-%20programas/doenca_renal_
anelise_marcolin_diretora_da_fundacaoo_pro_renal_pro_renal_radio_capital_do_papel_telemaco_borba_07_12_2012.mp3>. O 
trecho do áudio a partir do qual foram elaboradas as atividades compreende o intervalo de 0’ a 2’46”. Acesso em: 18 abr. 2017.
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desinformada. Essa é uma doença silenciosa, que acomete um (sic) a cada dez pessoas, 

tendo problema renal e não sabe. E é uma doença grave, né, que limita muito o paciente 

quando acontece, e existe uma desinformação muito séria em cima desse assunto.

Entrevistadora: E você acha, por que é que a gente é tão desinformado? Por que ela 

é silenciosa?

Anelise Marcolin: É, ela é silenciosa e ela é uma doença, assim, ó, ainda desconhecida 

pela população, né? E eu digo, sempre assim, que é uma doença, às vezes, que não dá muito 

ibope, de fazer propagandas, assim, de despertar na população.

Entrevistadora: Como os problemas de coração?

Anelise Marcolin: É, entendeu? Coração é imediatista, mais grave, um câncer, né? 

Mas, assim, ó, o que que (sic) a gente tá tentando é se aliar, faz mais de dez anos que a  

Pró-Renal faz esse tipo de campanhas na rua. Mas, assim, a gente tá tentando se aliar com as 

grandes campanhas que tão existindo sobre prevenção da doença renal, porque, assim, ó, 

não dá pra esperar por sintomas. Como todas as outras, você tem que é... fazer a prevenção, 

não esperando por sintomas, porque quando o sintoma aparece na doença renal, a doença 

já tá instalada. Então, já é tarde.

TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ÁUDIO 363

Entrevistadora: Nós vamos para a Secretaria de Estado da Saúde. O nosso entrevistado 

de hoje é o doutor Alceu Biseto Júnior. Ele é clínico-geral, né, e o nosso assunto é leishmaniose 

tegumentar americana. Doutor Alceu, bom dia!

Alceu Biseto Júnior: Bom dia, Fátima.

Entrevistadora: Prazer tê-lo conosco.

63 Trecho adaptado de programa veiculado em 18 jan. 2012. Disponível em: <http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/radio-%20
programas/leishmaniose_alceu_biseto_jr_clinico_geral_sesa_radio_capital_do_papel_telemaco_borba_18_01_12.mp3>. Acesso em: 
3 nov. 2016.
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Entrevistadora: Leishmaniose tegumentar americana. O que que é isso?

Alceu Biseto Júnior: Ah, é uma doença transmitida por um mosquito. É uma doença 

que o jeitão dela é o seguinte: quando o mosquito pica a pessoa, esse mosquito transmite 

uma doença, que é dum bichinho do mato, lá, um bichinho silvestre, pra gente. No local da 

picada, faz uma ferida, faz um carocinho, esse caroço aumenta, e aumenta uma ferida. Muita 

gente chama de “ferida braba”, “úlcera de bauru”. É uma doença transmitida por um mosquito 

que faz uma ferida bem grande e bem feia no local da picada. Mas, na região um pouco mais 

para o norte, tem essa doença, e no Paraná todo tem.

Entrevistadora: Eu tô me perguntando se leishmaniose é a mesma coisa, qualquer 

uma, ou a tegumentar americana é outra?

Alceu Biseto Júnior: Nós temos duas leishmanioses. Muito bom, boa pergunta. A 

leishmaniose tegumentar é essa na pele, é uma feridinha que cresce e vira uma ferida bem 

grande e feia. Tem outra doença, chamada leishmaniose visceral, porque dá nas vísceras. 

É uma doença que, no Paraná, não acontece ainda, nunca aconteceu a transmissão aqui. 

Mas que aconteceu já no Mato Grosso, Campo Grande, foi um horror, foi em Belo Horizonte, 

São Paulo no interior tem tido, já, leishmaniose visceral. Também é transmitido (sic) por um 

mosquito, e essa doença da visceral, ela é o cachorro que é o grande reservatório, a gente 

chama. Ela é transmitida do cão doente pra gente. Mas não tem aqui no Paraná.

Entrevistadora: Graças a Deus.

Alceu Biseto Júnior: Sim.

Entrevistadora: E o tratamento da leishmaniose, a tegumentar, que nós estamos 

falando, como é feito? Tem cura? Nós já sabemos que ela é transmitida pelo mosquito, né?

Alceu Biseto Júnior: Sim. E o tratamento que você perguntou é um tratamento um 

pouco demorado. São 20 dias tomando injeção na veia, é uma série de 20 dias. Depois 

você aguarda três meses, observando o paciente pra ver se ele cicatrizou a ferida. E tem 

tratamento, sim. É um tratamento demorado, e esse tratamento só existe no serviço público, 

só na rede pública de saúde. Não tem na farmácia pra vender e só é, assim, liberado, quando 
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acontece a notificação, ou seja, o médico, o profissional que atendeu, ou o serviço de saúde 

informa à Secretaria de Saúde “olha, nós temos um caso”, e daí a gente libera o medicamento. 

Por isso que a gente sabe que tem todos os casos do Paraná, que a gente considera ele uma 

doença importante, então, a gente faz um tratamento com cuidado, só libera o remédio 

quando tem a notificação. Essa doença, ela tem duas fases. A primeira é essa que eu falei, que 

é a doença no local da picada do mosquito, faz uma ferida grande, né? Se a pessoa não faz 

o tratamento adequado, e às vezes mesmo tratando, essa doença retorna mais tarde, duma 

forma que a gente chama de “mucosa”, no nariz e no céu da boca da pessoa. O micróbio, o 

protozoário que é o causador da doença, a leishmania, ele fica encubado na pessoa durante 

algum tempo, às vezes, anos, às vezes, meses. E, depois do tratamento, ou principalmente 

quando não trata, como eu falei, ele... ela (sic) retorna, e ele destrói o nariz, destrói o céu 

da boca, faz uma lesão muito feia na pessoa, desfigurando o rosto da pessoa e fazendo 

uma coisa muito triste. Por isso que as pessoas devem tratar muito bem na primeira fase e 

acompanhar essa situação para que não aconteça essa segunda fase da doença.

TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ÁUDIO 464

Locutor: A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou o requerimento do 

senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, propondo que, na noite de 19 de junho, 

o prédio do Congresso Nacional seja iluminado na cor vermelha para marcar o Dia de 

Conscientização sobre a Anemia Falciforme. O senador Paim destaca que a data, reconhecida 

pela ONU, deve conscientizar para a necessidade de tratamento da doença.

Paulo Paim: A data é reconhecida pela ONU, né? Segundo o Ministério da Saúde, 

3.500 crianças brasileiras nascem por ano com a chamada anemia falciforme, uma doença 

hereditária reconhecida como uma das principais doenças genéticas do mundo. Trabalhar 

para que as pessoas que tenham a doença falciforme tenham consciência que ela existe, que 

ela está aí e tem de ser tratada devidamente.

64 BRESCIANINI, C. P. Congresso será iluminado de vermelho para conscientizar sobre anemia falciforme. Rádio Senado, 21 maio 2015. 
Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/congresso-sera-iluminado-de-vermelho-para-conscientizar-sobre-
anemia-falciforme>. Acesso em: 5 out. 2016.

http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/congresso-sera-iluminado-de-vermelho-para-conscientizar-sobre-anemia-falciforme
http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/congresso-sera-iluminado-de-vermelho-para-conscientizar-sobre-anemia-falciforme
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Locutor: A doença falciforme é a anemia causada por uma deformação dos glóbulos 

vermelhos, que se afinam e ficam no formato de uma foice, sem capacidade de transportar 

oxigênio. A doença, que é mais conhecida pelo nome de anemia falciforme, originou-se entre 

a população da África e afeta milhões de pessoas das etnias Bantu, Benin e Senegal. A anemia 

falciforme é genética e, no Brasil, há 150 mil casos diagnosticados, embora dois milhões de 

pessoas tenham o gene da doença. O senador Paulo Paim defende mais investimentos em 

pesquisa e no tratamento desta doença.

Paulo Paim: Nós vamos ter que investir cada vez mais na ciência, na pesquisa, no 

tratamento. Pessoas que têm essa anemia falciforme, elas ficam prejudicadas desde  

quando nascem.

Locutor: A detecção da anemia falciforme se dá por meio do teste do pezinho, feito em 

crianças recém-nascidas ainda na maternidade. Da Rádio Senado, Carlos Penna Brescianini.

TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ÁUDIO 565

Locutor: Tomar um copo de leite ou comer um pedaço de queijo pode fazer mal 

a quem tem intolerância à lactose. Os sintomas variam de náuseas e diarreias até gases e 

inchaços na região abdominal. De acordo com pesquisas, em torno de 70% dos brasileiros 

têm algum tipo de intolerância à lactose. E muitos alimentos são vendidos sem a indicação 

da presença de leite na composição dos produtos. Para o senador Paulo Bauer, do PSDB 

de Santa Catarina, autor do projeto, a indústria alimentícia já entendeu que mostrar na 

embalagem se há lactose é uma questão de saúde pública.

Paulo Bauer: É muito difícil você estabelecer uma quantidade exata para cada produto, 

porque varia muito a quantidade de lactose num produto, não pela quantidade de leite que 

se utiliza, mas sim pelo tipo de leite. O setor da indústria informou ser impossível. Agora, dizer 

que tem lactose, assim como diz que tem glúten, não é difícil. A indústria compreendeu que 

é uma questão de saúde pública.

65 SANTI, M. de. Projeto obriga embalagens de alimentos informarem sobre presença de lactose. Rádio Senado, 12 jan. 2015. Disponível em: 
<http://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/projeto-obriga-embalagens-de-alimentos-informarem-sobre-presenca-de-lactose>. 
Acesso em: 5 out. 2016.
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Locutor: A intolerância ocorre porque o indivíduo nasce sem uma enzima que quebra 

a lactose, que é o açúcar do leite, ou porque deixa de produzir a enzima ao longo da vida. O 

diagnóstico é feito por meio de exames de laboratório. O senador Paulo Bauer espera que 

a proposta dele ajude as pessoas que hoje sofrem duplamente, com a intolerância e com a 

falta de informação na hora de escolher alimentos sem lactose. Na Câmara dos Deputados, 

o projeto de lei será analisado por quatro comissões, entre elas, a de Defesa do Consumidor 

e de Constituição e Justiça. Da Rádio Senado, Maurício de Santi.

TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ÁUDIO 666

Locutora: A decisão de liberar o canabidiol para uso medicinal foi tomada por 

unanimidade em reunião da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com isso, essa 

substância presente na maconha passa a ser considerada de uso controlado e poderá 

ser prescrita para uso terapêutico. Doenças como epilepsia, de difícil controle, ou outros 

distúrbios neurológicos que provocam constantes crises de convulsão podem ser tratadas 

com o canabidiol. Na opinião da senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, a Anvisa tem a 

responsabilidade de fiscalizar, e cabe aos médicos a prescrição do medicamento mais 

adequado. Ela ressaltou que o canabidiol já é usado em outros países.

Lúcia Vânia: Não só a epilepsia, mas têm outros casos que os estudos mostram os 

efeitos altamente positivos, que poderiam ser utilizados, desde que houvesse uma rigorosa 

fiscalização. Com essa possibilidade de liberar a maconha para uso médico, é cruel uma mãe 

ver o filho rolar no chão em convulsão se o mundo inteiro tá usando.

Locutora: A Anvisa decidiu pela liberação do canabidiol porque estudos comprovam 

que a substância não causa dependência nem outros efeitos perigosos à saúde do paciente. 

Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.

66  BORGES, I. F. Canabidiol sai da lista de substâncias proibidas no país. Rádio Senado, 28 jan. 2015. Disponível em: <http://www12.senado.
leg.br/radio/1/noticia/canabidiol-sai-da-lista-de-substancias-proibidas-no-pais>. Acesso em: 5 out. 2016.
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TRANSCRIÇÃO DO ÁUDIO – ÁUDIO 767

Locutor: A representante do Consea, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional, Elisabetta Rencine, avalia que as políticas de combate à obesidade no Brasil 

são mal articuladas por todos os entes envolvidos. Elisabetta participou de audiência 

pública promovida pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara para debater 

os problemas da obesidade e do crescimento no número de pessoas com sobrepeso no 

Brasil. Atualmente, o excesso de peso já atinge 52% da população adulta do País, enquanto 

a obesidade é representada por 17,3%, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. 

Na opinião de Elisabetta Rencine, as cirurgias de redução do estômago sinalizam para a 

gravidade do problema.

Elizabetta Rencine: O que é a cirurgia bariátrica? É a falência de tudo. Você levar 

um indivíduo a fazer uma medida tão drástica assim, que é pegar parte do seu corpo e 

diminuir pra não caber comida mais, é porque a sociedade faliu. Não é ele que faliu. É a 

sociedade que faliu. E é isso que a gente precisa diminuir. A gente precisa diminuir a... os 

elementos que levam a essa falência. Então, o Consea, ele sempre que ele tá tratando temas 

como esse, ele tá olhando nessa perspectiva. É a confluência de fatores individuais com os 

determinantes estruturais.

Locutor: O coordenador de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, Eduardo 

Nilson, espera um acordo com a indústria alimentícia para diminuir a quantidade de açúcar 

nos alimentos e bebidas industrializadas.

Eduardo Nilson: Nós temos, é claro, é... uma responsabilidade em relação a essa 

questão de que... é ...dos alimentos processados. Então, é... pra isso mesmo, o Ministério vem 

desenvolvendo sucessivos... é... sucessivos acordos com a indústria no sentido de reformular 

esses alimentos pra reduzir o risco que é associado à questão de consumo excessivo 

que havia de gorduras trans. Agora um avanço muito grande nós tivemos em relação ao 

sódio. E nosso projeto agora esse ano é já iniciar a redução de açúcar também, sabendo 

67 CAMPOS, P. Ministério da Saúde quer acordo com indústria alimentícia para reduzir açúcar nos alimentos. Rádio Câmara, 22 maio 2016 
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/488645-MINISTERIO-DA-SAUDE-QUER-
ACORDO-COM-INDUSTRIA-ALIMENTICIA-PARA-REDUZIR-ACUCAR-NOS-ALIMENTOS.html>. Acesso em: 5 out. 2016.
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principalmente as questões dos alimentos doces, mas principalmente das bebidas adoçadas 

todas − refrigerantes, bebidas lácteas, sucos... é... e tantos outros que estão diretamente 

relacionados inclusive com a questão da obesidade.

Locutor: O deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT de Minas Gerais, que pediu o 

debate, falou sobre a complexidade do tema.

Adelmo Carneiro Leão: Sabemos que esta não é uma situação simples. Enfrentar a 

obesidade não é só uma questão de relacionar exercício com alimentação. É uma equação 

muito mais complexa. A gente pode dizer que é uma diferencial integral, que as variáveis, 

algumas delas, não são de simples aplicação. Então, é com este objetivo de nós construirmos, 

né, aqui um pensamento, né, uma proposta no sentido de enfrentar esse problema, tratar 

como hoje é considerado um problema de saúde pública.

Locutor: As principais consequências decorrentes do aumento de peso e da obesidade 

são as doenças do coração, câncer de mama, insuficiência cardíaca congestiva e o diabetes. 

O SUS, o Sistema Único de Saúde, gasta por ano 488 milhões de reais no tratamento das 

doenças relacionadas à obesidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Pedro Campos.
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Unidade 7

ATIVIDADE 1

Perguntas Respostas

A mãe deve sempre oferecer os dois seios na mesma mamada? 3

Nos primeiros seis meses do bebê, se necessário, deve-se oferecer água 
ou chazinhos caseiros?

5

Na fase da introdução do ovo na alimentação da criança, deve-se 
oferecer primeiro a gema, depois a clara?

8

Após o parto, para emagrecer, a gestante deve fazer dieta? 1

Para ficarem bem alimentados, os bebês devem mamar de  
3 em 3 horas?

2

Amamentar dói? 4

E se a mulher tiver um “leite fraco”? 6

A mulher que está amamentando deve comer derivados de milho, 
cerveja preta, caldo de cana, entre outros alimentos calóricos para 
produzir mais leite?

7

Atividade 2

Mitos e curiosidades sobre atividade física68

É verdade que exercícios físicos fazem bem a quem tem depressão?

Sim. Exercícios físicos regulares são recomendados para pessoas com depressão leve 

ou moderada porque aumentam os níveis de serotonina produzida no corpo. A serotonina 

é uma substância capaz de provocar sensação de prazer e bom humor. Além disso, um bom 

condicionamento físico contribui para a autoestima e o bem-estar da pessoa em geral.

68 Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-atividade-fisica.html>. Acesso em: 20 abr. 2017.

http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-aleitamento-materno.html#collapseThree
http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-aleitamento-materno.html#collapseTwo
http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-aleitamento-materno.html#collapseTwo
http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-aleitamento-materno.html#collapseFour
http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-atividade-fisica.html#collapse6
http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-atividade-fisica.html#collapseOne
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Musculação faz perder peso?

Depende. A musculação auxilia no aumento da massa muscular (massa magra), 

contribui para acelerar o metabolismo e diminuir o percentual de gordura no organismo. 

No entanto, como os músculos são mais pesados que a gordura, é comum a balança apontar 

um peso maior mesmo que a pessoa tenha a nítida sensação de que emagreceu. Isso não é 

problema, pois a substituição da gordura por massa magra é benéfica para a saúde.

Praticar atividade física em jejum traz melhores resultados?

Não. Treinar em jejum não ajuda a emagrecer, nem traz qualquer outro benefício. Ficar 

muito tempo sem comer diminui a energia do corpo, provoca fraqueza e ainda aumenta a 

perda de massa muscular. Antes da prática de atividades físicas, o ideal é uma alimentação 

saudável e leve.

É preciso suar para emagrecer?

Não. Suar não queima calorias, somente aumenta a perda de água e sais minerais 

do corpo. Ao eliminar a água do corpo, é possível sentir uma sensação de leveza, afinal 

os líquidos corporais também compõem o nosso peso total, pois fazem parte da nossa 

massa magra. No entanto, ao beber água e repor a hidratação, o peso corporal continuará 

o mesmo.

Grávidas podem praticar exercícios físicos?

Sim. Grávidas não somente podem como devem incluir atividades físicas em sua 

rotina durante a gestação. Isso porque exercícios podem trazer benefícios para a gravidez, 

como o melhor preparo cardiopulmonar, por exemplo. É importante consultar um médico 

antes de realizar atividades físicas mais intensas, tendo sempre cuidado com impactos, 

principalmente nos primeiros meses da gestação.

http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-atividade-fisica.html#collapseTwo
http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-atividade-fisica.html#collapseThree
http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-atividade-fisica.html#collapseFour
http://portalsaude.saude.gov.br/dicas-de-saude/sobre-atividade-fisica.html#collapseFive
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Unidade 8

Atividade 1

1 D

2 F

3 A

4 C

5 H

Atividade 2

1 B

2 B

3 A

4 D

5 A

Unidade 9

Atividade 1

a) 

Primeira possibilidade de resposta: Por um lado, o SUS tem implantado um conjunto 

de políticas includentes, mas, por outro lado, sofre de problemas crônicos; entre eles, o 

financiamento insuficiente e desigual.

Segunda possibilidade de resposta: Por um lado, nota-se a força do ideário e do conjunto 

de atores e instituições construtores do SUS; por outro lado, ele precisa ser “protegido”  

e “cultivado”.
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b) 

Primeira possibilidade de resposta: Não, visto que, segundo o texto, há desafios a  

serem enfrentados.

Segunda possibilidade de resposta: Não, visto que ainda é preciso que serviços sejam 

articulados de maneira complementar, e não competitiva.

c) 

Primeira possibilidade de resposta: Devido a sua proximidade ao cotidiano da vida das 

pessoas e coletivos em seus territórios.

Segunda possibilidade de resposta: Devido à alta descentralização e capilaridade dos 

serviços de saúde oferecidos pelas unidades básicas.

d) 

•	 procura exacerbada pelos serviços de urgência e emergência

•	 imaginário social

•	 influências do complexo médico-industrial

•	 ofertas e capacidade de cuidado da atenção básica

e) Duas entre as possibilidades a seguir:

•	 combater lixo acumulado

•	 inserir pessoas de baixa renda em programas sociais

•	 fazer a notificação de um acidente de trabalho

•	 pedir ajuda ao Centro de Atenção Psicossocial (Caps) ou Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família (Nasf ) para abordar casos relacionados à saúde mental

•	 descobrir/acionar a rede social significativa de uma pessoa
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Unidade 10

Atividade 1

a) 

•	 diminuição da cólera

•	 ampliação da cobertura da Estratégia Saúde da Família

b) 68,6% das mortes de crianças com menos de 1 ano acontecem no período neonatal 

(até 27 dias de vida, sendo a maioria no 1º dia de vida).

c) Para qualificar as Redes de Atenção Materno-Infantil em todo o Brasil, reduzindo as 

taxas de morbimortalidade materna e infantil.

d) 

•	 teste do pezinho

•	 teste do olhinho

•	 teste da orelhinha

e) Trata-se de um transporte neonatal especializado no transporte de recém-nascidos 

de risco para maternidades especializadas.

f) Saúde da criança no Brasil
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Unidade 11

Atividade 1

a) Porque, por ordem de chegada, desconsideram-se as necessidades do paciente 

no momento, deixando-se de fazer uma diferenciação positiva, podendo gerar 

diferenciações injustas e negativas.

b) 

Primeira possibilidade de resposta: Todos os funcionários da UBS − inclusive atendentes, 

porteiros e seguranças − podem identificar situações que apresentam maior risco, e essas 

informações devem ser consideradas nos procedimentos de priorização de atendimentos.

Segunda possibilidade de resposta: Garantindo a adoção da avaliação/estratificação 

de risco como ferramenta, possibilitando identificar as diferentes gradações de risco, as 

situações de maior urgência e, com isso, procedendo às devidas priorizações.

c) Em áreas de recepção/espera e atendimento individual de Enfermagem (ou seja, 

fora do consultório e dentro do consultório).

d) Há algumas condições que aumentam a vulnerabilidade das pessoas e o 

acolhimento representa grande oportunidade de incluí-las, de inseri-las em planos 

de cuidado. Mesmo quando uma pessoa procura uma unidade com um problema 

clinicamente simples e de baixo risco, esse momento pode ser oportuno também 

para ofertar ou programar outras possibilidades de cuidado.

e) Para vencer as dificuldades de estratificação, tanto de cunho técnico, quanto em 

termos da aceitação/suporte pelos colegas de trabalho.
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Unidade 12

Atividade 1

CARTAZ 1

a) Prevenir e combater o tabagismo, particularmente, entre pessoas mais jovens.

b) Uma possível relação seria considerar que um esportista de sucesso não pode fumar, 

já que o tabaco prejudica a saúde e, consequentemente, o rendimento físico.

c) “Correr”, ao mesmo tempo em que alude ao ato de se deslocar rapidamente (por 

exemplo, durante uma competição esportiva ou uma atividade física), pode, na 

expressão “correr atrás de um sonho”, fazer referência ao ato de batalhar para atingir 

um determinado objetivo. “Fôlego”, por sua vez, remente tanto à capacidade 

respiratória (por exemplo, necessária para que um corredor ganhe uma prova) 

quanto à determinação e atitude necessárias para se realizar um sonho. O cigarro é 

prejudicial para um corredor, pois compromete sua capacidade respiratória, assim 

como para outras pessoas, na medida em que prejudica a saúde e, nesse sentido, 

pode dificultar a realização de certos sonhos.

d) Ser determinado, persistente, seja para se manter longe do tabaco, seja para 

abandonar o vício.

CARTAZ 2

a) Incentivar a realização de práticas corporais e atividades físicas das crianças na 

escola.

b) A criança que realiza práticas corporais e atividades físicas (que se movimenta, 

pratica esportes, brinca) “vai longe”, isto é, cresce saudável e se desenvolve.
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c) A imagem de uma asa. Considerando que uma asa geralmente serve para voar, 

a imagem contribui para construir a ideia de que, fazendo práticas corporais e 

atividades físicas, a criança “vai longe”. Ao mesmo tempo, a asa pode construir a 

imagem de pureza de uma criança, comparada a uma figura angelical.

CARTAZ 3

a) 

(     ) nunca doaram sangue.

(     ) desconhecem Bianca.

( X ) doam sangue apenas para conhecidos.

(     ) desejam doar sangue, mas não sabem como fazê-lo.

b) A ironia reside na afirmação de que o leitor já conhece a moça que participa da 

campanha pelo simples fato de ter lido algumas poucas informações sobre ela.

c) Bianca parece ter uma postura tensa e uma expressão séria, com um olhar 

triste e preocupado, o que se relaciona à possível dificuldade que enfrenta para 

conseguir doações de sangue, algo fundamental para sua qualidade de vida. Tais 

características podem ajudar a sensibilizar o leitor a doar sangue para qualquer 

pessoa, mesmo que não a conheça.

d) Em espanhol, uma possível tradução para o slogan seria: “No importa a quien, sea 
um donante”. A rima entre duas palavras – no caso, “for” e “doador” – se perderia, 

mudando, assim, em certa medida, o efeito publicitário.

CARTAZ 4

a) Incentivar as pessoas a serem doadoras de órgãos e a comunicarem suas famílias 

sobre esse desejo.
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b) 

Elemento Alude a...

Aniversário
Alude à celebração da vida, que, no caso do menino, só 

é possível graças ao coração que lhe foi doado.

Presente Alude ao grande presente que recebeu: um coração que lhe possibilita viver.

7 velas
Alude, ao mesmo tempo, ao aniversário de 7 anos do menino 

e ao seu 7° mês de vida, quando ganhou um coração.

Velas acesas Alude à vida do menino, possível graças ao coração que recebeu.

c) Trata-se do enunciado “Todos nós podemos ser doadores de órgãos”. 

A generalização pode ser questionada se considerarmos que algumas pessoas – 

por exemplo, acometidas por certas doenças – não podem ser doadoras de órgãos.
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