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PALAVRAS INICIAIS

Este livro foi especialmente elaborado para dar suporte às aulas 
de Português como Língua Estrangeira do Módulo de Acolhimento e 
Avaliação do Projeto Mais Médicos para o Brasil, promovido pelo Ministério 
da Saúde e pelo Ministério da Educação da República Federativa do Brasil.

O curso de Língua Portuguesa tem como objetivo contribuir para 
que o médico intercambista 1) acompanhe e se desenvolva no Módulo 
de Acolhimento e Avaliação, e 2) se familiarize com o uso da língua 
portuguesa em algumas situações cotidianas da prática médica da Atenção 
Básica no Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS).

Para tanto, o material é composto de atividades que apresentam e 
promovem a prática dos gêneros textuais orais e escritos mais frequentes no 
dia-a-dia do médico no contexto do SUS, além de sistematizações linguísticas 
que colaboram para a compreensão e produção de textos desses gêneros.

O presente livro é resultado da reformulação e ampliação 
do material “Saúde!”, utilizado nas primeiras edições do Módulo de 
Acolhimento e Avaliação, ocorridas em 20131. Agradecemos a todos os 
professores dessas edições que colaboraram com sugestões e críticas ao 
material, contribuindo para seu aprimoramento.

Seja bem-vindo ao Programa Mais Médicos para o Brasil. Esperamos 
que estes passos iniciais no Módulo de Acolhimento e Avaliação sejam o 
início de um intercâmbio produtivo e enriquecedor.

Abraços,

Os autores
janeiro de 2014

1 O material “Saúde!” foi elaborado por Cícero Alberto de Andrade Oliveira, Edleise Mendes, 
Fernanda Castelano Rodrigues, Jorge Hernán Yerro, Leandro Rodrigues Alves Diniz e 
Wilson Alves-Bezerra.
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Unidade 1

Muito prazer!

1. Você ouvirá a canção “Meu nome é Gal”, composta por Roberto 
Carlos e Erasmo Carlos. Em pequenos grupos, responda:

a. De que maneira Gal é descrita na canção? 

b. Como deve ser o rapaz que Gal procura? 

Música disponível em: <http://letras.mus.br/gal-costa/112527/> Acesso em: 11 jan. 2014.

2. Ouça novamente a música, acompanhando sua letra. Em seguida, 
responda às questões propostas:

a. A letra l, na palavra “Gal”, é pronunciada como som de [l]? Em caso 
negativo, com que som ela é pronunciada? 

b. Encontre, na letra da música, outras palavras em que a letra l é 
pronunciada com o mesmo som da letra final da palavra “Gal”. 

c. A letra g da palavra “Gal” tem o mesmo som da letra destacada em 
“Gil”? Em caso negativo, como a última palavra é pronunciada? 
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d. Encontre, na letra da música, outras palavras em que a letra g é 
pronunciada da mesma forma em que “Gil”. 

e. A letra j, em português, tem sempre o mesmo som. Esse som 
corresponde ao da primeira letra da palavra “Gal” ou da palavra “Gil”? 
Encontre, na letra da música, um exemplo para justificar sua resposta. 

Meu nome é Gal
E desejo me corresponder

Com um rapaz que seja o tal
Meu nome é Gal
E não faz mal

Que ele não seja branco, não tenha cultura
De qualquer altura

Eu amo igual
Meu nome é Gal

E tanto faz que ele tenha defeito
Ou traga no peito
Crença ou tradição
Meu nome é Gal

Eu amo igual
Ah, meu nome é Gal

Meu nome é Gal, tenho 24 anos
Nasci na Barra Avenida, Bahia

Todo dia eu sonho alguém pra mim
Acredito em Deus, gosto de baile, cinema
Admiro Caetano, Gil, Roberto, Erasmo,

Macalé, Paulinho da Viola, Lanny,
Rogério Sganzerla, Jorge Ben, Rogério Duprat,

Waly, Dircinho, Nando,
E o pessoal da pesada

E se um dia eu tiver alguém com bastante amor pra me dar
Não precisa sobrenome

Pois é o amor que faz o homem.
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3. Com base nas suas respostas ao exercício anterior, complete o 
quadro abaixo, acrescentando outros exemplos de palavras em 
português que você já conhece.

LETRA SOM EXEMPLOS

l
[l] baile,

[ʊ]* Gal, 

g
[g] Gal, 

[ʒ] Gil, 

j [ʒ] Jorge, 

Em português brasileiro, a pronúncia mais frequente para a letra l em fim de sílaba 
é a de [ʊ]. Em certas regiões do Brasil, entretanto, principalmente no sul e entre 
falantes mais idosos, também se observa a pronúncia como [l]. 

4. Agora, leia o texto a seguir, em que um médico brasileiro se 
apresenta por escrito:

Meu nome é Washington Luiz Abreu de Jesus, tenho 39 
anos e nasci em Alagoinhas, Bahia, “terra das laranjas”. 
Desde 1994, moro em Salvador, capital do Estado, 
mas tive algumas passagens pelo interior, trabalhando 
no SUS. Sou médico, especialista em Medicina de 
Família e Comunidade, com mestrado e doutorado 
em Saúde Pública/Saúde Coletiva na área de Políticas, 
Planejamento e Gestão em Saúde. Atualmente, sou 
professor da Universidade Federal da Bahia, atuando no 
Internato em Medicina Social, com ênfase na Atenção 
Primária em Saúde. O trabalho na universidade e 
nos serviços de saúde de modo combinado é muito 
estimulante para mim, pois acredito na integração 
entre academia, serviço e comunidade. Sonho com um 
sistema de saúde digno, verdadeiramente universal e 
equânime para a população brasileira – uma bandeira 

ATENÇÃO!

Washington Luiz é o 
NOME do autor deste 
texto; Abreu é seu
SOBRENOME POR 
PARTE DE MÃE; e de Jesus, 
seu SOBRENOME POR 
PARTE DE PAI. No 
Brasil, o sobrenome da 
mãe vem primeiro, seguido 
do sobrenome do pai, que 
costuma ser o último.
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de luta que vou levar sempre para qualquer espaço onde 
venha a atuar como trabalhador brasileiro.

a. Em que cidade nasceu Washington?

b. Em que estado brasileiro fica essa cidade?

c. Washington mora atualmente no interior?

d. Qual a especialidade de Washington?

e. Que sonho Washington tem em relação ao 
sistema de saúde brasileiro? Você também tem esse 
sonho? Que outros sonhos você tem em relação 
ao nosso sistema de saúde?

5. Os artigos definidos (o, a, os, as) do português se contraem com as 
preposições a, de, em e por. Tendo em vista as palavras sublinhadas no 
texto anterior, complete o quadro a seguir.

O A OS AS

A ao à às

DE das

EM na

POR pelo

6. Agora, complete as seguintes frases com seus dados:

Meu nome é                                                                                                 .
Tenho                             anos.
Nasci em / no(s) / na(s)                                                         . (cidade ou país)
Sou                                                                                     . (nacionalidade)

ATENÇÃO!

“Desde 1994, moro em Salvador, 
capital do Estado, mas tive 

algumas passagens pelo interior, 
trabalhando no SUS”.

Em português, quando falamos 
de uma ação pontual e terminada 

no passado (seja um passado 
recente, seja um passado 

longínquo), usamos o
PRETÉRITO PERFEITO 

DO INDICATIVO, formado 
por um único verbo.
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Estou morando em / no(s) / na(s)                                                   . (cidade ou país)
Já morei em / no(s) / na(s)                                                            . (cidade ou país)

DANDO UMA MÃOZINHA

POSSESSIVOS 

 y Meu irmão é obstetra, e minha irmã é cirurgiã. 
 y Tu já agendaste (agendou) tua consulta? Tu precisas (precisa) ver teu 

médico logo. 
 y Carlos, qual o seu (teu) sobrenome? E qual a sua (tua) idade, por 

favor? 
 y O nome dele é José. A especialização dele é em Medicina de Família e 

Comunidade. 
 y O nome dela é Cilene. A especialidade dela é Pediatria. 
 y Nós estamos aqui há dois anos e gostamos muito do nosso trabalho. 

Nossa maior alegria é ajudar os outros. 
 y É muito bom quando o trabalho da gente (nosso trabalho) é reconhecido. 
 y Vocês já conheceram a diretora e a vice? A sala delas fica no final do corredor. 

NÚMEROS
1 um* 12 doze 23 vinte e três 200 duzentos
2 dois* 13 treze 29 vinte e nove 300 trezentos
3 três 14 catorze 30 trinta 400 quatrocentos
4 quatro 15 quinze 31 trinta e um 500 quinhentos
5 cinco 16 dezesseis 40 quarenta 600 seiscentos
6 seis 17 dezessete 50 cinquenta 700 setecentos
7 sete 18 dezoito 60 sessenta 800 oitocentos
8 oito 19 dezenove 70 setenta 900 novecentos
9 nove 20 vinte 80 oitenta 1000 mil
10 dez 21 vinte e um 90 noventa 2000 dois mil
11 onze 22 vinte e dois 100 cem 2013 dois mil e treze

* Os números UM e DOIS possuem forma feminina: uma e duas. Exemplos:
um médico/uma médica; dois enfermeiros / duas enfermeiras.
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7. Leia agora outra apresentação e responda: 

Meu nome é João Batista Cavalcante Filho. Nasci em Teresina, capital do 
Piauí, em 1977. Atualmente, estou morando em Aracaju, Sergipe, mas já 
morei em sete dos nove estados do nordeste. Sou médico e gosto de atuar 
tanto na assistência quanto na gestão e no ensino. Atuo como Professor 
da Universidade Federal de Sergipe, no internato de Medicina Preventiva 
e Social (o “Internato” é a atuação prática dos estudantes nos dois 
últimos anos do curso de Medicina). Meus estudos e minhas ações são 
direcionados à Saúde Coletiva e Medicina de Família e Comunidade, áreas 
nas quais concluí especializações e mestrado. Sou defensor do Sistema 
Único de Saúde brasileiro e creio que um dia conseguiremos que a saúde 
seja realmente um direito de todos e um dever do Estado em nosso país.

a. Qual o nome do médico que escreveu o texto anterior? 

b. Qual o seu sobrenome? 

c. Qual é, provavelmente, o sobrenome do seu pai? 

d. Em que cidade ele nasceu? 

e. Você considera este médico otimista? Por quê? 
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8. Em seu texto, João Batista diz: “gosto de atuar tanto na assistência, 
quanto na gestão e no ensino”. Como você traduziria essa frase para 
sua língua?

Verbo GOSTAR

EU gosto

de trabalhar na Atenção Básica.

de desafios.

de aprender novas línguas.

de dar alta para os pacientes.

TU gostas (gosta)
VOCÊ

gosta
O SENHOR

A SENHORA

ELE/ELA

A GENTE

NÓS gostamos
VOCÊS

gostamOS SENHORES

AS SENHORAS

ELES / ELAS

9. Complete o texto, agora falando sobre o João, ou seja, usando 
ELE:

Seu nome é João Batista Cavalcante Filho. Ele nasceu em Teresina, capital 
do Piauí, em 1977. Atualmente, está morando em Aracaju, Sergipe, mas já 
morou em sete dos nove estados do nordeste. _____ médico e _________ 
de atuar tanto na assistência quanto na gestão e no ensino. _______ como 
Professor da Universidade Federal de Sergipe, no internato de Medicina 
Preventiva e Social (o “Internato” é a atuação prática dos estudantes nos 
dois últimos anos do curso de Medicina). ______ estudos e ________ ações 
são direcionados à Saúde Coletiva e Medicina de Família e Comunidade, 
áreas nas quais _______ especializações e mestrado. _____ defensor do 
Sistema Único de Saúde brasileiro e _____ que um dia conseguiremos 
que a saúde seja realmente um direito de todos e um dever do Estado em 
nosso país.



14

MINISTÉRIO DA SAÚDE

10. Tendo os textos de João e Washington como exemplos, escreva 
uma apresentação sua.

DANDO UMA MÃOZINHA

VERBOS REGULARES

ACREDITAR DEFENDER TRANSMITIR
Presente Pret. Perf. Presente Pret. Perf. Presente Pret. Perf.

EU acredito acreditei defendo defendi transmito transmiti

TU acreditas
(acredita)

acreditaste
(acreditou)

defendes
(defende)

defendeste
(defendeu)

transmites
(transmite)

transmitiste
(transmitiu)

VOCÊ

acredita acreditou defende defendeu transmite transmitiu

O SENHOR

A SENHORA

ELE/ELA
A GENTE
NÓS acreditamos acreditamos defendemos defendemos transmitimos transmitimos
VOCÊS

acreditam acreditaram defendem defenderam transmitem transmitiram
OS SENHORES
AS SENHORAS
ELES / ELAS

ALGUNS VERBOS IRREGULARES

SER IR ESTAR TER
Presente Pret. Perf. Presente Pret. Perf. Presente Pret. Perf. Presente Pret. Perf.

EU sou fui vou fui estou estive tenho tive

TU és
(é)

foste
(foi)

vais
(vai)

foste
(foi)

estás
(está)

estiveste
(esteve)

tens
(tem)

tiveste
(teve)

VOCÊ

é foi vai foi está esteve tem teve
O SENHOR
A SENHORA
ELE/ELA
A GENTE
NÓS somos fomos vamos fomos estamos estivemos temos tivemos
VOCÊS

são foram vão foram estão estiveram têm tiveram
OS SENHORES

AS SENHORAS
ELES/ELAS
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11. Você escutará dois diálogos. Preencha a ficha da Caderneta da 
Criança com os dados que conseguir compreender:

DIAS DA SEMANA
segunda-feira 
terça-feira 
quarta-feira 
quinta-feira 
sexta-feira 
sábado 
domingo

No dia a dia, é comum se omitir a palavra “feira” ao se fazer referência aos dias da 
semana.
EXEMPLO: Tenho consulta na segunda.

DANDO UMA MÃOZINHA

OS MESES E AS ESTAÇÕES

• janeiro
• fevereiro VERÃO 
• março

• abril
• maio OUTONO 
• junho

• julho
• agosto INVERNO 
• setembro

• outubro
• novembro PRIMAVERA 
• dezembro

Em diferentes regiões do 
Brasil, as estações do ano não 
são bem definidas.

Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Caderneta%20Menina.pdf>.
Acesso em: 05 ago. 2013
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DESCRIÇÕES FÍSICAS

• ESTATURA E BIÓTIPO

Alto/a – baixo/a; magro/a – gordo/a

Atenção: Há alguns eufemismos para a palavra “gordo”, como 
“gordinho” e “fortinho”.

• CABELOS

Cor: preto, castanho, loiro, grisalho, branco, ruivo 
Tipo: crespo, ondulado, liso

Tamanho: curto, médio, comprido, longo

- Quando alguém não tem cabelos, diz-se que essa pessoa é calva ou 
careca.

• OLHOS

Castanhos, pretos, verdes, azuis

• PELE

Negra, preta, morena, mulata, branca, parda, amarela
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Um pouco de anatomia

A composição do corpo humano é tão complexa quanto à de uma 
língua, como o português. Ambas podem apresentar muitas formas 
e variantes. Nosso corpo reage de forma diferente dependendo de 
aspectos relacionados às emoções, ao ambiente, ao clima, à alimentação 
e a tantos outros fatores. De maneira análoga, uma língua não é estável, 
mas multifacetada, por ser construída por diversas pessoas, em lugares e 
momentos diferentes. Vamos falar um pouco sobre isso?

1. Você vai ouvir uma música intitulada O Pulso. Qual você imagina 
ser seu assunto?

Música disponível em: <http://letras.mus.br/titas/48989/>. Acesso em: 12 jan. 2014.
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2. Ouça novamente a música. Em pequenos grupos, responda às 
questões:

O Pulso
(Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Tony Belloto)

O pulso ainda pulsa
O pulso ainda pulsa...

Peste bubônica
Câncer, pneumonia

Raiva, rubéola
Tuberculose e anemia
Rancor, cisticercose
Caxumba, difteria
Encefalite, faringite
Gripe e leucemia...

E o pulso ainda pulsa
E o pulso ainda pulsa

Hepatite, escarlatina
Estupidez, paralisia

Toxoplasmose, sarampo
Esquizofrenia

Úlcera, trombose
Coqueluche, hipocondria

Sífilis, ciúmes
Asma, cleptomania...

E o corpo ainda é pouco

E o corpo ainda é pouco
Assim...

Reumatismo, raquitismo
Cistite, disritmia

Hérnia, pediculose
Tétano, hipocrisia

Brucelose, febre tifoide
Arteriosclerose, miopia
Catapora, culpa, cárie
Cãibra, lepra, afasia...

O pulso ainda pulsa
E o corpo ainda é pouco

Ainda pulsa
Ainda é pouco

Pulso
Pulso
Pulso
Pulso

Assim...

a. Embora a letra da música seja composta, essencialmente, por uma 
lista de doenças, “pulso” é a palavra que mais se destaca na canção. Como 
você explicaria isso? 
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b. Como você interpreta o enunciado “o pulso ainda pulsa”? Você 
considera que, na música, esse enunciado tem uma conotação positiva ou 
negativa? Justifique. 

 

c. E os versos “O pulso ainda pulsa / E o corpo ainda é pouco”? Como 
você os interpreta? 

 

d. Talvez você tenha percebido que, dentre as doenças mencionadas na 
letra, algumas se referem a patologias não físicas. Quais? 

e. Algumas palavras da letra da canção fazem referência a sentimentos e 
características humanas. Quais? Como você interpreta a presença dessas 
palavras entre aquelas que dizem respeito a doenças? 

f. No quadro a seguir, encontram-se listadas, na primeira coluna, algumas 
patologias mencionadas na música. Escreva, na segunda coluna, a(s) 
parte(s) do corpo mais afetada(s) por essas doenças, e, na terceira, a(s) 
especialidade(s) médicas que trata(m) essas enfermidades. 
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Doença Parte(s) do corpo 
mais afetada(s) Especialidade(s) médica(s)

peste bubônica

pneumonia

raiva

rubéola

tuberculose

anemia

cisticercose

caxumba

difteria

encefalite

faringite

leucemia

hepatite

escarlatina

paralisia

toxoplasmose

esquizofrenia

úlcera

sífilis

asma

cistite

disritmia

hérnia

pediculose

brucelose
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g. Quais das doenças mencionadas na música são crônicas? Quais são 
prevalentes no Brasil?

DANDO UMA MÃOZINHA

Especialidades médicas no Brasil reconhecidas pelo Conselho 
Federal de Medicina (CFM), Associação Médica Brasileira (AMB) e 
Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).

 y Acupuntura, alergia e imunologia, anestesiologia, angiologia, cancerologia 
(oncologia), cardiologia, clínica médica, coloproctologia, dermatologia, 
endocrinologia e metabologia, endoscopia, gastroenterologia, genética 
médica, geriatria, ginecologia obstetrícia, hematologia e hemoterapia, 
homeopatia, infectologia, mastologia, nefrologia, neurocirurgia, 
neurologia, nutrologia, oftalmologia, ortopedia e traumatologia, 
otorrinolaringologia, patologia, patologia clínica/medicina laboratorial, 
pediatria, pneumologia, psiquiatria, radiologia, radioterapia, 
reumatologia e urologia. 

 y Medicinas: de família e comunidade, do trabalho, do tráfego, esportiva, 
física e reabilitação, intensiva, legal e perícia médica, nuclear, preventiva 
e social. 

 y Cirurgias: cardiovascular, da mão, neurológica, do aparelho digestório, 
geral, pediátrica, plástica, torácica e vascular. 

Qual é sua especialidade? Por que optou por ela?
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Imagens disponíveis em: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/Human_body_
features-pt.svg/500px-Human_body_features-pt.svg.png>.

<http://3.bp.blogspot.com/-vfyg2dwxygc/UUtF00k_ucI/AAAAAAAAMWo/8gT98Cr1Zns/s1600/
PRINCIPAIS+%C3%93RG%C3%83OS+DO+CORPO+HUMAN O_.gif>.

Acesso em: 12 jan. 2014.

3. Você vai escutar outra canção, composta por Itamar Assumpção, 
intitulada “A gruta da solidão”. Enquanto ouve, escreva, no quadro 
abaixo, as partes do corpo mencionadas na letra.

vagina
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4. Agora, leia a letra e discuta com seus colegas as questões propostas 
a seguir:

A GRUTA DA SOLIDÃO
Zélia Duncan  - Compositor: Itamar Assumpção

Eu já não tenho mais fígado, 
nem saco, disposição

pra ser fisgado pelo olho e pela pele, 
pelo estômago, cabelos, pelo coração.

Eu já não sou seu brinquedo, 
seu nego, nem seu peão. 
Prefiro morrer de medo, 

viver pra sempre em degredo 
do que ter que te dar minha mão.

Estou cheinho de dedos.
Nem sonho, nem ilusão.

Acordo e durmo mais cedo
feito São Paulo e São Pedro

na gruta da solidão.

Eu já não tenho mais fígado, 
nem saco, disposição

pra ser fisgado pelo olho e pela pele, 
pelo estômago, cabelos, pelo coração.

Eu já não sou seu brinquedo, 
seu nego, nem seu peão. 
Prefiro morrer de medo, 

viver pra sempre em degredo 
do que ter que te dar minha mão.

Estou cheinho de dedos.
Nem sonho, nem ilusão.

Acordo e durmo mais cedo
feito São Paulo e São Pedro

na gruta da solidão.

Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/zelia-duncan/a-gruta-da-solidao.html #ixzz2pMVNhOkJ>. 

Acesso em: 11 jan. 2014.

a. A letra traz expressões construídas com palavras que designam partes 
do corpo. Sublinhe essas expressões. 
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b. Tente se lembrar de expressões de sua língua que também são formadas 
com palavras que fazem referência ao corpo humano. O que elas significam? 
Procure descobrir se há equivalentes em português. 

5. Relacione as seguintes expressões utilizadas no texto às suas 
definições:

a. não ter saco  (     ) aceitar casar-se
b. dar a mão  (     ) estar indeciso / com muitos melindres
c. estar cheio de dedos (     ) não ter paciência, disposição

6. Considerando o significado dessas expressões, releia a letra da 
música e responda: como você caracterizaria o estado de ânimo do 
eu-lírico da canção? O que pode ter causado esse estado? 

7. Observe as expressões destacadas nas frases abaixo e infira seus 
sentidos: 

a. Não fique chateado com o que ela te disse. Ela estava muito nervosa. 
Tenho certeza que ela falou tudo aquilo da boca pra fora. 

b. Enquanto você tiver esse coração de manteiga, todos vão te fazer de bobo. 

c. Sempre que ele vê algo errado, ele corre pra contar pro nosso chefe. Ele 
é um tremendo dedo duro. 

d. Não tente me enganar, eu te conheço como a palma da minha mão. 

e. Não conte para ele que você vai comprar uma casa. Ele tem olho gordo, 
seca pimenteira. 
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f. Deixa de ser cabeça dura e escuta o que eu estou dizendo. 

g. Eu chamei minha irmã para dar uma mão para a gente com a mudança. 

h. Ela queria apenas ajudar, mas, afobada como é, acabou metendo os pés 
pelas mãos. 

i. Você pode abrir o seu coração. Estou aqui para te ajudar. 

j. Cheguei na casa dele às cinco, como tínhamos combinado, mas dei com 
o nariz na porta. 

k. Nem adianta insistir, porque ela nunca dá o braço a torcer. 

l. Melhor não contar para ele, pois ele pode dar com a língua nos dentes. 
Precisamos manter isso só entre nós. 

8. Circule, na letra da música, as palavras que contêm o sufixo -ão. 
Em seguida, escreva-as na tabela a seguir, na coluna da adequada, 
conforme o seu plural.

-ÃO  -ÃOS -ÃO  -ÕES -ÃO  -ÃES

(Ex: órgão  órgãos) (Ex: visão  visões) (Ex: pão  pães)
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9. Escreva, na tabela anterior, outras palavras terminadas em -ão e dê 
o seu plural. Repita-as após seu professor. 

10. O ser humano está, a todo momento, mobilizando o corpo para 
(se) significar. Leia o texto a seguir, em que Alfredo Bosi descreve, 
minuciosa e poeticamente, “os trabalhos da mão”. 

OS TRABALHOS DA MÃO
Alfredo Bosi

Parece ser próprio do animal simbólico valer-se de uma só parte do seu 
organismo para exercer funções diversíssimas. A mão sirva de exemplo.

A mão arranca da terra a raiz e a erva, colhe da árvore o fruto, descasca-o, 
leva-o à boca. A mão apanha o objeto, remove-o, aconchega-o ao corpo, lança-o 
de si. A mão puxa e empurra, junta e espalha, arrocha e afrouxa, contrai e distende, 
enrola e desenrola; roça, toca, apalpa, acaricia, belisca, unha, aperta, esbofeteia, 
esmurra; depois, massageia o músculo dorido.

A mão tateia com as pontas dos dedos, apalpa e calca com a polpa, raspa, arranha, 
escarva, escarifica e escarafuncha com as unhas. Com o nó dos dedos, bate.

A mão abre a ferida e a pensa. Eriça o pelo e o alisa. Entrança e desentrança o 
cabelo. Enruga e desenruga o papel e o pano. Unge e esconjura, asperge e exorciza.

Acusa com o índex, aplaude com as palmas, protege com a concha. Faz viver 
alçando o polegar; baixando-o, manda matar.

Mede com o palmo, sopesa com a palma.

Aponta com gestos o eu, o tu, o ele; o aqui, o aí, o ali; o hoje, o ontem, o 
amanhã; o pouco, o muito, o mais ou menos; o um, o dois, o três, os números até 
dez e os seus múltiplos e quebrados. O não, o nunca, o nada.

É voz do mudo, é voz do surdo, é leitura do cego.

Faz levantar a voz, amaina o vozerio, impõe silêncio. Saúda o amigo 
balançando leve ao lado da cabeça e, no mesmo aceno, estira o braço e diz adeus. 
Urge e manda parar. Traz ao mundo a criança, esgana o inimigo.

Ensaboa a roupa, esfrega, torce, enxágua, estende-a ao sol, recolhe-a dos 
varais, desfaz-lhe as pregas, dobra-a, guarda-a.
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A mão prepara o alimento. Debulha o grão, depela o legume, desfolha a verdura, 
descama o peixe, depena a ave e a desossa. Limpa. Espreme até extrair o suco. Piloa de 
punho fechado, corta em quina, mistura, amassa, sova, espalma, enrola, amacia, unta, 
recobre, enfarinha, entrouxa, enforma, desenforma, polvilha, guarnece, afeita, serve.

A mão joga a bola e apanha, apara e rebate. Soergue-a e deixa-a cair.

A mão faz som: bate na perna e no peito, marca o compasso, percute o 
tambor e o pandeiro, batuca, estala as asas das castanholas, dedilha as cordas 
da harpa e do violão, dedilha as teclas do cravo e do piano, empunha o arco do 
violino e do violoncelo, empunha o tubo das madeiras e dos metais. Os dedos 
cerram e abrem o caminho do sopro que sai pelos furos da flauta, do clarim e do 
oboé. A mão rege a orquestra.

A mão, portadora do sagrado. As mãos postas oram, palma contra palma ou 
entrançados os dedos. Com a mão o fiel se persigna. A mão, doadora do sagrado. 
A mão mistura o sal à água do batismo e asperge o novo cristão; a mão unge de 
óleo no crisma, enquanto com a destra o padrinho toca no ombro do afilhado; 
os noivos estendem as mãos para celebrarem o sacramento do amor e dão-se 
mutuamente os anulares para receber o anel da aliança; a mão absolve do pecado o 
penitente; as mãos servem o pão da eucaristia ao comungante; as mãos consagram 
o novo sacerdote; as mãos levam a extrema-unção ao que vai morrer; e ao morto, 
a bênção e o voto da paz. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.

Para perfazer tantíssimas ações basta-lhe uma breve mas dúctil anatomia: 
oito ossinhos no pulso, cinco no metacarpo e os dedos com as suas falanges, 
falanginhas e falangetas.

Mas seria um nunca acabar dizer tudo quanto a mão consegue fazer quando a 
prolongam e potenciam os instrumentos que o engenho humano foi inventando 
na sua contradança de precisões e desejos.

[...]
Na Idade da Máquina, a mão teria, por acaso, perdido as finíssimas articulações 

com que se casava às saliências e reentrâncias da matéria? O artesanato, por força, 
recua ou decai, e as mãos manobram nas linhas de montagem à distância de 
seus produtos. Pressionam botões, acionam manivelas, ligam e desligam chaves, 
puxam e empurram alavancas, controlam painéis, cedendo à máquina tarefas que 
outrora lhes cabiam. A máquina, dócil e por isso violenta, cumpre exata o que 
lhe mandam fazer; mas, se poupa o músculo do operário, também sabe cobrar 
exigindo que vele junto a ela sem cessar; se não, decepa dedos distraídos. Foram 
oito milhões os acidentes de trabalho só no Brasil de 1975.”

BOSI, Alfredo. O Ser e o Tempo da Poesia. São Paulo: Cia das Letras, 2008
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Em pequenos grupos, responda às seguintes questões:

a. O texto destaca que, com as mãos, fazemos uma infinidade de coisas, 
inclusive gesticulamos. Identifique no texto as referências aos gestos que 
fazemos com as mãos. Como seriam esses gestos? Na sua cultura, há 
gestos semelhantes? Significam a mesma coisa que em português? 

b. Localize no texto palavras ou expressões utilizadas para descrever a 
anatomia da mão. 

c. O texto apresenta uma crítica social bastante contundente. Qual? 

 

d. Bosi afirma que a mão “é voz do mudo, é voz do surdo, é leitura do 
cego”. 

▪ Você sabe como se chama a língua que, segundo a lei 10.436, de 24 de abril de 
2002, é a “forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza 
visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de 
transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil”?

Disponível em: <http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/99492/lei-de-libras-lei-10436-02>. Acesso em: 12 

jan. 2014.
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▪ Você sabe como se chama o sistema de leitura e escrita tátil utilizado por cegos?

e. Conforme o texto de Bosi, a mão “aponta com gestos o eu, o tu, o ele; 
o aqui, o aí, o ali [...]”. Coloque as palavras “aqui”, “aí” e “ali” nas linhas 
apropriadas do quadro abaixo. Em seguida, traduza-as para o espanhol e 
dê exemplos de frases empregando-as.

Pronome
Advérbio 

em
português

Advérbio 
em

espanhol

Exemplo de frase em português 
empregando o advérbio

EU

TU / 
VOCÊ
ELE / 
ELA

f. Em português, também existe a palavra “lá”. Descubra a diferença 
entre ali e lá e escreva duas frases empregando tais palavras. 

 

g. Escolha outra parte do corpo que exerce “funções diversíssimas” e 
escreva um parágrafo sobre ela, parodiando o texto de Alfredo Bosi. 
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UM POUCO DA ANATOMIA DA LÍNGUA

11. Ouça o alfabeto do português e circule as letras cujos nomes 
são diferentes dos da sua língua.

A  B  C  D  E  F  G H  I  J  K  L  M N O P Q  R S  T  U  V W X  Y  Z

12. Ouça novamente o alfabeto, repetindo o nome de cada letra. 

13. Os nomes das letras E e O podem ser pronunciados de 
maneira aberta ou fechada, conforme a região do Brasil. É 
importante que você saiba produzir esses sons abertos, pois, 
em diversas palavras do português, eles estão presentes. 

Ouça e repita as palavras a seguir, concentrando-se nos fonemas que 
não existem em sua língua. 

/a/ /ε/ (e aberto) /e/ /i/ /ɔ/ (o aberto)
/o/ (o 

fechado) /u/

amídala cérebro peito fígado olhos olho útero

omoplata traqueia veia pênis clitóris sobrancelha célula

escápula pé tireoide vagina aorta esôfago vesícula

diafragma testa bexiga cólon coxa bulbo

faringe cérvix períneo próstata testículo

uretra íleo costas pulmão

VOGAIS ABERTAS

[a]: barriga, calcanhar 
[ε]: pele, encéfalo, reto
[ɔ]: óvulo, hipófise, endócrino
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VOGAIS FECHADAS

[e]: nervo, dedo 
[o]: boca, olho
[i]: intestino, apêndice, vesícula 
[u]: ânus, insulina, glândula

14. Além de vogais abertas, o português conta com vogais nasais. Ao 
se pronunciar uma vogal nasal, o ar sai não apenas pela boca, mas 
também pelo nariz. Ouça e repita as palavras abaixo, concentrando-
se na pronúncia das vogais nasais.

garganta, panturrilha, cãibra, eclampsia 
apendicite, dendrito, encéfalo, embolia 
faringite, laringe, impaludismo 
bronquite, constipação
punção

15. Existem, em português, três acentos gráficos, além do 
diacrítico til (~). Veja a tabela abaixo e dê novos exemplos.

ACENTOS E DIACRÍTICOS

AGUDO colocado em cima de qualquer uma das vogais para 
indicar a posição da sílaba TÔNICA. Quando utilizado 
sobre as letras e e o, indica também que a pronúncia 
dessas vogais é ABERTA. 
Exemplos: ovário, pé, clitóris, testículo, ..............................

....................................................................................................
CIRCUNFLEXO colocado apenas em cima das vogais a, e e o. Além de 

marcar a sílaba TÔNICA, indica que a pronúncia da 
vogal é FECHADA. 
Exemplos: ânus, pênis, estômago, ........................................

.................................................................................................... 
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GRAVE Em português, apenas a letra a leva acento grave. Tal 
acento indica a ocorrência da contração do artigo 
definido a com a preposição a ou com os pronomes 
aquele(s), aquela(s), aquilo.
Exemplos: “Vou à farmácia”, ...............................................

....................................................................................................
TIL É colocado sobre as vogais a e o para indicar sua 

nasalização. O sinal não é, necessariamente, colocado na 
sílaba tônica da palavra.
Exemplos: mão, escoriações, mãe, irmã, órgão, órfão, 

....................................................................................................

16. Liste algumas palavras que fazem referência a nomes de partes 
do corpo humano, ou outras palavras do universo médico, que 
comecem com as letras destacadas. Em seguida, pronuncie-as.

B –

V – 

G – 

J – 

R –

Z –

17. Em algumas situações, quando precisamos soletrar ou pedir 
que alguém soletre, é comum utilizar nomes de coisas e/ou objetos 
que se iniciem pelas letras em questão. Imagine, por exemplo, um 
médico que, ao preencher uma receita, tem dúvidas em relação à 
maneira como se escreve o nome de um paciente:
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MÉDICO: – Bom dia. Qual o seu nome? 

PACIENTE: – Elvécio Oliveira.

MÉDICO: – O senhor poderia soletrar seu nome, por favor?

PACIENTE: – Claro. E, de escola, L de lápis, V de vaca, E de escola de novo, C 
de casa, I de igreja e O de ovo. Ah, o E é com acento, tá?
MÉDICO: – Ah, sim. Obrigado, Sr. Elvécio.

Em duplas, recrie oralmente o diálogo anterior, substituindo o 
nome do paciente pelos nomes a seguir. Um membro da dupla fará 
o papel do médico, devendo anotar o nome completo, a ser dito pelo 
colega que se colocará na posição do paciente. Ao terminar todos 
os nomes, compare o que ele(a) escreveu com a grafia correta e veja 
quantos acertou/errou.

a. Etelvina dos Santos Amaral 

b. Marcella Alexandra Fazzolatto 

c. Genivaldo Diaz Mendonça 

d. João Helder da Silva Queiroz 

18. Mude agora de papel. Coloque-se na posição do paciente e recrie 
o diálogo anteriormente apresentado. Desta vez, é seu colega quem 
anotará o nome completo do paciente.

a. Wilson Hersh de Oliveira 

b. Genésia Antônia da Exaltação. 

c. Vanise Natália Andrade Pinto 

d. Marizete da Cunha Rodrigues 
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ANATOMIA POPULAR

19. Toda e qualquer língua varia. É isso o que permite que, por 
exemplo, possamos traçar hipóteses, muitas vezes corretas, sobre 
a origem geográfica da pessoa quando a escutamos falar. Que 
outros fatores produzem variações linguísticas, além de diferenças 
geográficas? Discuta com seus colegas e elenque-os no quadro 
abaixo:

20. Dois poetas brasileiros, Arievaldo Viana e Pedro Paulo Paulino, 
utilizaram sua arte – a literatura de cordel – e escreveram um Manual 
de anatomia cearense para médicos cubanos.

Discuta, em pequenos grupos, as seguintes questões:

 y Você já ouviu falar de “literatura de cordel”? Em sua cultura, há manifestações 
artísticas semelhantes? 

 y O que seria a “anatomia cearense”? 

 y Por que você acha que o Manual está dirigido a médicos cubanos? 
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21. Leia agora o cordel.

MANUAL DE ANATOMIA CEARENSE
PARA MÉDICOS CUBANOS
Arievaldo Viana e Pedro Paulo Paulino
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1 
Vem gente de todo canto 
No Brasil fazer de tudo. 
Uns vêm para passear, 
Outros, pra fazer estudo, 
Uns atrás de namorada, 
Outros pra não fazer nada, 
É bastante o conteúdo.

2 
Vem dos Estados Unidos, 
Itália, China e Japão, 
Da Coréia, da Espanha 
E do Afeganistão.
De todo o globo terrestre 
Aqui chega aluno e mestre 
Chega até a mãe do cão.

[...]

6
Setecentos municípios 
Desta nação brasileira 
Não têm um médico sequer,
Muitos nem têm enfermeira.
Sem ter pra quem apelar
Muitos vão se consultar
Com raizeiro ou parteira.

[...]

10
Assim, vamos ajudar 
Da maneira mais decente,
Informando aos novos médicos 
Como aqui se fala a gente 
Acerca de anatomia, 
Conforme este nosso guia 
Que segue daqui pra frente.

11
O crânio se chama quengo, 
É onde fica a moleira,
O pau da venta e os beiços, 
Caixa dos “zói”, ou viseira. 
Tudo em riba do pescoço 
Que pode ser fino ou grosso 
Em cima da “Cantareira”.

12
A íris, bila dos zói, 
A coluna é espinhela, 
Tem o osso do vintém 
Bem no final da canela;
O rádio é cana do braço, 
Cervical é espinhaço
E abdômen, titela.

13
Tem o tum-tum ou cangote 
E mais abaixo as “apá”. 
A espinhela e as “cruz”, 
Mucumbu, o que será?
E o tal osso da bacia? 
Faz parte da Anatomia 
Do povo do Ceará.

14
Por aqui, o osso ilíaco 
Tem o nome de “bacia”, 
A coluna é espinhela, 
Virilha chamam “viria”; 
O osso do mucumbu, 
Um pouco acima do c*, 
Não diga que já sabia...

15
O calcâneo é mocotó, 
O omoplata é a pá, 
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A bolacha do joelho 
Fica dito onde ela está, 
E o pomo-de-adão
Se chama nó do pirão, 
Para nós do Ceará.

16
Atenção, doutor cubano, 
É preciso que lhe diga: 
Se o paciente queixar-se 
De dor no pé da barriga, 
Não tem o menor segredo 
Pode receitar sem medo, 
Remédio contra lombriga.

17
As doenças por aqui
No Ceará, nosso Estado, 
Têm nomes peculiares:
Um “catarro amalinado” 
É que chamam de virose 
E tem a tal de “trombose” 
Que deixa “desmastreado”.

18
Pegar “ramo” é mesma coisa 
Que sentir um AVC,
E a dor de estambo é cólica, 
Por isso digo a você: 
Quando estiver consultando 
Vá se familiarizando 
Com este nosso ABC.

19
Tem cobreiro, tem curuba, 
Tem pereba, tem coceira. 
Uma micose entre os dedos 
A gente chama é frieira. 
O paciente, coitado,

Diz que tá “todo enchanhado” 
Com tosse, lepra e “gafeira”.

20
Dor nos rins, aqui o povo 
Diz que é dor de veado. 
Enxaqueca, se alguém tem, 
Diz que tá meio enjoado. 
E se sofrer de colite
E ficar sem apetite
Diz: “tou cum enjôo danado”.

21
Uma doença venérea 
Chamam “doença do mundo”. 
E toda a região glútea
A gente chama é de ‘fundo’. 
A genitália é “as parte”, 
Se o cabra “fizer um arte” 
Sente um desgosto profundo.

22
Às vezes chega um velha 
Doente da “espinhela”,
Se queixando de “puxado” 
E forte dor na titela,
Se não for tuberculose, 
Na certa é uma virose
Com inflamação na “guela”.

23
Quem morre, “bate a biela”, 
O povo fica dizendo.
Se melhorar da doença 
Diz logo: - Escapei fedendo! 
Panarício é “Panariso”, 
Mas só dá em mão de liso 
Ou de quem vive devendo.



38

MINISTÉRIO DA SAÚDE

24
“Pano branco”, as “russaras”, 
Que são nomes de alergias. 
Muita gente aqui se cura 
Com mezinhas, simpatias.
Se a mulher tá menstruada, 
E acaso for consultada,
Diz que está “naqueles dias”.

25
E se acaso o paciente 
Tem problema de pressão, 
Ao entrar no consultório 
Diz ao doutor de plantão:
“Doutô, eu num tô dormindo, 
Pois de noite tô sentindo 
Baticum no coração”.

26
Estalicídio, morrinha, 
Tosse braba de lascar, 
Tudo isso aqui se diz 
E é bom também avisar
Para os médicos de Cuba: 
Aqui se chama curuba 
Qualquer coisa que coçar.

27
Se o paciente disser: 
“Doutô, eu num presto mais, 
Eu tenho toda certeza

Que se acabou o meu gás”, 
Está querendo dizer
Que não pode mais fazer 
O que cabra novo faz.

28
Esse “não dá mais no couro” 
E já anda “embiocado”...
Se for receitar Viagra 
Precisa tomar cuidado 
Muito velho tem morrido 
Tomando o tal comprimido 
De um modo exagerado.

29
Um menino com remela 
E o bucho empanzinado 
Pereba por todo corpo 
Precisa tomar cuidado 
Na certa é muita lombriga 
Fervilhando na barriga 
E atrasando o coitado.

30
Meu caro médico cubano 
Me preste bem atenção 
Seguindo esse manual 
E tendo dedicação
No trato com o doente 
Cura qualquer paciente 
Sem risco e sem exclusão.

FIM

Disponível em: < http://acordacordel.blogspot.com.br/2013/08/mais-medicos-no-ceara.html>. Acesso em: 11 jan. 

2014.
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22. Uma das dimensões relacionadas à variação linguística é a 
geográfica. O português falado no Rio Grande do Sul, em Minas 
Gerais, na Bahia, no Amazonas e em Goiás, por exemplo, têm, 
cada um, suas particularidades, o que explica, em certa medida, a 
diversidade do português do Brasil. O cordel que você leu explora 
palavras e expressões típicas do Ceará. Releia-o e complete o quadro 
a seguir. Quando necessário, coloque, entre parênteses, sinônimos 
para essas palavras e construções, também em português.

PARTES DO 
CORPO SINTOMAS DOENÇAS

23. Imagine que você, médico não brasileiro, está trabalhando em 
uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Muzambinho, no sul de 
Minas Gerais. Um conterrâneo seu se mudará para essa mesma 
cidade, onde também trabalhará como médico. Com base nas 
informações do vídeo a que você vai assistir, escreva-lhe um e-mail 
contando um pouco sobre o dialeto caipira falado na região. Em seu 
texto, explique as origens do dialeto e dê exemplos de sons, palavras 
e expressões típicas dessa variedade. Compartilhe com ele, ainda, as 
estratégias que você utilizou para se familiarizar mais rapidamente 
com o português falado por alguns dos seus pacientes.

Vídeo disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=Tt6pdnZP4Gs>. Acesso em: 12 jan. 2014.
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Atenção Básica e Saúde da Família

1. Escute a canção “Paratodos”, de Chico Buarque de Hollanda. O 
que ela evoca em você? 

2. Leia agora a letra da música e responda às questões propostas: 

Paratodos
(Chico Buarque de Hollanda)

O meu pai era paulista 
Meu avô, pernambucano 
O meu bisavô, mineiro 
Meu tataravô, baiano 
Meu maestro soberano
Foi Antonio Brasileiro

Foi Antonio Brasileiro 
Quem soprou esta toada 
Que cobri de redondilhas 
Pra seguir minha jornada 
E com a vista enevoada 

Ver o inferno e maravilhas

Nessas tortuosas trilhas 
A viola me redime 

Creia, ilustre cavalheiro
Contra fel, moléstia, crime 

Use Dorival Caymmi
Vá de Jackson do Pandeiro

Vi cidades, vi dinheiro 
Bandoleiros, vi hospícios 
Moças feito passarinho

Avoando de edifícios 
Fume Ari, cheire Vinícius 
Beba Nelson Cavaquinho

Para um coração mesquinho 
Contra a solidão agreste 

Luiz Gonzaga é tiro certo 
Pixinguinha é inconteste 

Tome Noel, Cartola, Orestes 
Caetano e João Gilberto

Viva Erasmo, Ben, Roberto 
Gil e Hermeto, palmas para 

Todos os instrumentistas 
Salve Edu, Bituca, Nara 

Gal, Bethania, Rita, Clara Evoé, 
jovens à vista

O meu pai era paulista 
Meu avô, pernambucano 
O meu bisavô, mineiro 
Meu tataravô, baiano

Vou na estrada há muitos anos 
Sou um artista brasileiro
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a. O poeta fala de sua “família” artística. Você conhece 
alguma dessas pessoas? Em caso positivo, compartilhe as 
informações com seus colegas. 

b. E você? Quem são os artistas, políticos, médicos, cientistas ou outras 
pessoas públicas que contribuíram para sua formação? Conte a um colega 
sobre essa sua “família” e depois escute-o contar sobre a dele. 

c. Na música, apareceram apenas os familiares do sexo masculino do 
poeta. Se ele falasse também das mulheres, poderíamos imaginar que ele 
diria que:

• sua mãe era                                                                (do Rio de Janeiro)
• sua                                 era                           (do Rio Grande do Sul)
•                                                   era                            (do Maranhão)
•                                                   era                            (do Acre)

d. Reescreva agora as frases do exercício anterior, utilizando “dele” no 
lugar de “sua”:

 

 

 

 

ATENÇÃO!

A pronúncia das vogais abertas 
e fechadas é fundamental para 

diferenciar as palavras avô e avó.
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e. Há outro interessante detalhe nesta música: aparecem apenas os 
antepassados do poeta, não os demais membros de sua família. Suponha 
que esta é a árvore genealógica de Chico Buarque de Hollanda. Converse 
com um colega sobre seus membros e relações: quantos tios e tias ele tem? 
Ele é casado? Tem filhos?

tio-avô avô avótia-avó casou-se comcasou-se com

casou-setio tia pai

casou-se casou-se

casou-se mãe

neto neta

sogro

primo prima irmão irmã eucunhada

sobrinho sobrinha

cunhadameio-irmão esposa/marido

casou-se sogra

nora casou-se filho filha casou-se genro

Disponível em <http://portugaisessec2008.wordpress.com/category/uncategorized/>. Acesso em: 05 ago. 2013.

f. Releia a letra da canção e anote os versos em que se dão recomendações: 

g. Dos verbos utilizados nos versos anotados no exercício anterior, quais se poderiam 
usar para prescrever uma medicação? Imagine uma doença e escreva uma prescrição 
empregando esses verbos. 
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3. Leia o início de um texto sobre Atenção Básica e Saúde da Família:

ATENÇÃO BÁSICA E A SAÚDE DA FAMÍLIA

Diretriz conceitual

O acúmulo técnico-político dos três níveis de gestão do SUS, na 
implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e da estratégia 
de Saúde da Família, elementos essenciais para a reorientação do modelo 
de atenção, tem possibilitado a identificação de um conjunto de questões 
relativas às bases conceituais e operacionais do que se tem denominado 
“Atenção Básica à Saúde” no Brasil, e de suas relações com os demais 
níveis do sistema. Esta discussão fundamenta-se nos eixos transversais da 
universalidade, integralidade e equidade, em um contexto de descentralização 
e controle social da gestão, princípios assistenciais e organizativos do SUS, 
consignados na legislação constitucional e infraconstitucional.

A expansão e a qualificação da atenção básica, organizadas pela 
estratégia Saúde da Família, compõem parte do conjunto de prioridades 
políticas apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas pelo Conselho 
Nacional de Saúde. Esta concepção supera a antiga proposição de caráter 
exclusivamente centrado na doença, desenvolvendo-se por meio de 
práticas gerenciais e sanitárias, democráticas e participativas, sob a forma 
de trabalho em equipes, dirigidas às populações de territórios delimitados, 
pelos quais assumem responsabilidade.

Os princípios fundamentais da atenção básica no Brasil são: 
integralidade, qualidade, equidade e participação social. Mediante a 
adstrição de clientela, as equipes de Saúde da Família estabelecem vínculo 
com a população, possibilitando o compromisso e a corresponsabilidade 
destes profissionais com os usuários e a comunidade. Seu desafio é o de 
ampliar suas fronteiras de atuação visando uma maior resolubilidade da 
atenção, em que a Saúde da Família é compreendida como a estratégia 
principal para mudança deste modelo, que deverá sempre se integrar a 
todo o contexto de reorganização do sistema de saúde.
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Gestão

O Departamento de Atenção Básica (DAB), estrutura vinculada 
à Secretaria de Atenção à Saúde, no Ministério da Saúde, tem a missão 
institucional de operacionalizar essa política no âmbito da gestão federal 
do SUS. A execução dessa política é compartilhada por estados, Distrito 
Federal e municípios. Ao DAB cabe, ainda, desenvolver mecanismos 
de controle e avaliação, prestar cooperação técnica a estas instâncias de 
gestão na implementação e organização da estratégia Saúde da Família 
e ações de atendimento básico como o de Saúde Bucal, de Diabetes e 
Hipertensão, de Alimentação e Nutrição, de Gestão e Estratégia e de 
Avaliação e Acompanhamento.

[...]

Disponível em: <http://dab.saude.gov.br/atencaobasica.php#saudedafamilia>. Acesso em: 11 jan. 2014.

a. Como você explicaria a um leigo o que é “Atenção Básica”? 

b. O que significa que a atual concepção norteadora das políticas do 
Ministério da Saúde brasileiro supera uma visão “centrada na doença”? 

 

c. Quais são os princípios da Atenção Básica no Brasil? O que eles 
significam? 
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4. Leia agora a continuação do texto e complete as lacunas com 
uma das seguintes opções:

l artigo definido (o, a, os, as) 

l artigo indefinido (um, uma, uns, umas) 

l contrações de preposições e artigos (do, da, dos, das / ao, à, aos, às / no, na,  

     nos, nas / pelo, pela, pelos, pelas) 

SAÚDE DA FAMÍLIA

_____ Saúde da Família é entendida como _____ estratégia de reorientação 
_____ modelo assistencial, operacionalizada mediante _____ implantação 
de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes 
são responsáveis _____ acompanhamento de _____ número definido 
de famílias, localizadas em _____ área geográfica delimitada. As equipes 
atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, 
reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da 
saúde desta comunidade. A responsabilidade_____acompanhamento das 
famílias coloca para as equipes de saúde da família _____ necessidade 
de ultrapassar _____ limites classicamente definidos para _____ atenção 
básica _____ Brasil, especialmente _____contexto _____ SUS.

_____ estratégia de Saúde da Família é _____ projeto dinamizador 
_____ SUS, condicionada _____evolução histórica e organização do 
sistema de saúde _____ Brasil. A velocidade de expansão _____ Saúde 
da Família comprova a adesão de gestores estaduais e municipais _____ 
seus princípios. Iniciado em 1994, apresentou um crescimento expressivo 
_____ últimos anos. A consolidação dessa estratégia precisa, entretanto, 
ser sustentada por _____ processo que permita a real substituição da rede 
básica de serviços tradicionais _____ âmbito _____ municípios e _____ 
capacidade de produção de resultados positivos _____ indicadores de 
saúde e de qualidade de vida _____ população assistida.
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A Saúde da Família como estratégia estruturante dos sistemas municipais 
de saúde tem provocado _____ importante movimento com _____ 
intuito de reordenar o modelo de atenção _____ SUS. Busca maior 
racionalidade _____ utilização _____ demais níveis assistenciais e tem 
produzido resultados positivos _____ principais indicadores de saúde 
_____ populações assistidas _____ equipes de saúde da família.

[...]

Disponível em: <http://dab.saude.gov.br/atencaobasica.php# saudedafamilia>. Acesso em: 11 jan. 2014.

5. Releia os seguintes enunciados, prestando atenção às formas 
verbais sublinhadas

O acúmulo técnico-político dos três níveis de gestão 
do SUS, na implantação do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde e da estratégia de Saúde da 
Família, elementos essenciais para a reorientação do 
modelo de atenção, tem possibilitado a identificação de 
um conjunto de questões relativas às bases conceituais 
e operacionais do que se tem denominado “Atenção 
Básica à Saúde” no Brasil, e de suas relações com os 
demais níveis do sistema.

A Saúde da Família como estratégia estruturante dos 
sistemas municipais de saúde tem provocado um 
importante movimento com o intuito de reordenar o 
modelo de atenção no SUS. Busca maior racionalidade na 
utilização dos demais níveis assistenciais e tem produzido 
resultados positivos nos principais indicadores de saúde 
das populações assistidas às equipes saúde da família.

▪ As formas sublinhadas se referem a um fato já concluído?

ATENÇÃO!

Em português, as formas 
verbais compostas por TER 
(no presente) + particípio 
se referem a ações iniciadas no 
passado, mas que continuam ou 
se repetem até o presente.
 – A senhora TEM FEITO 
exercícios? 
– Sim, doutor, eu TENHO 
CAMINHADO 30 minutos dia 
sim, dia não.
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6. Leia a seguir continuação do texto:

EQUIPES DE SAÚDE

O trabalho de equipes da Saúde da Família é o elemento-chave 
para a busca permanente de comunicação e troca de experiências e 
conhecimentos entre os integrantes da equipe e desses com o saber 
popular do Agente Comunitário de Saúde. As equipes são compostas, 
no mínimo, por um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de 
enfermagem e 6 agentes comunitários de saúde. Quando ampliada, conta 
ainda com: um dentista, um auxiliar de consultório dentário e um técnico 
em higiene dental.

Cada equipe se responsabiliza pelo acompanhamento de, no 
máximo, 4 mil habitantes, sendo a média recomendada de 3 mil habitantes de 
uma determinada área, e estas passam a ter co-responsabilidade no cuidado 
à saúde. A atuação das equipes ocorre principalmente nas unidades básicas 
de saúde, nas residências e na mobilização da comunidade, caracterizando-
se: como porta de entrada de um sistema hierarquizado e regionalizado 
de saúde; por ter território definido, com uma população delimitada, sob 
a sua responsabilidade; por intervir sobre os fatores de risco aos quais a 
comunidade está exposta; por prestar assistência integral, permanente e de 
qualidade; por realizar atividades de educação e promoção da saúde.

E, ainda: por estabelecer vínculos de compromisso e de co-
responsabilidade com a população; por estimular a organização das 
comunidades para exercer o controle social das ações e serviços de saúde; 
por utilizar sistemas de informação para o monitoramento e a tomada 
de decisões; por atuar de forma intersetorial, por meio de parcerias 
estabelecidas com diferentes segmentos sociais e institucionais, de forma 
a intervir em situações que transcendem a especificidade do setor saúde 
e que têm efeitos determinantes sobre as condições de vida e saúde dos 
indivíduos-famílias-comunidade.
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Agentes Comunitários de Saúde

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde é hoje considerado 
parte da Saúde da Família. Nos municípios onde há somente o PACS, este 
pode ser considerado um programa de transição para a Saúde da Família. 
No PACS, as ações dos agentes comunitários de saúde são acompanhadas 
e orientadas por um enfermeiro/supervisor lotado em uma unidade básica 
de saúde.

Os agentes comunitários de saúde podem ser encontrados em duas 
situações distintas em relação à rede do SUS: a) ligados a uma unidade 
básica de saúde ainda não organizada na lógica da Saúde da Família; e 
b) ligados a uma unidade básica de Saúde da Família como membro da 
equipe multiprofissional. Atualmente, encontram-se em atividade no país 
204 mil ACS, estando presentes tanto em comunidades rurais e periferias 
urbanas quanto em municípios altamente urbanizados e industrializados.

Disponível em: <http://dab.saude.gov.br/atencaobasica.php#saudedafamilia>. Acesso em: 11 jan. 2014.

Elabore três perguntas que possam ser respondidas com os enunciados sublinhados no 
texto.

 ?

 ?

 ?
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DANDO UMA MÃOZINHA
PARA FORMULAR PERGUNTAS

 y QUE 
 – Que horas são? / Que doenças são prevalentes nesta região?

 y O QUE 
 – O que melhorou nesta UBS nos últimos 2 anos? E o que piorou?

 y QUAL/QUAIS 
 – Quais (são) as queixas mais frequentes entre as mulheres desta região?
/ Qual dos medicamentos para dor é o mais receitado?

 y QUANTO(A)/QUANTOS(AS) 
Quanto tempo faz que você trabalha aqui? / Quantas horas por dia você
atende?

 y QUEM 
 – Quem são os responsáveis por curativos e injeções?

 y QUANDO 
 – Quando foi inaugurada esta UBS?

 y COMO 
 – Como se organiza a agenda de atendimentos?

 y ONDE 
 – Onde fica a sala de sutura? / Onde estão arquivados os prontuários?

 
 y POR QUE 

 – Por que você vai trocar o medicamento?
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7. No texto anterior, você conheceu um pouco mais sobre o trabalho 
da Equipe de Saúde da Família, que se inicia com o mapeamento 
do território e o cadastramento da população adstrita. Tais ações 
possibilitam a realização de um diagnóstico de saúde na comunidade, 
a partir do qual se estabelecem o planejamento e as prioridades das 
ações desses profissionais. Um importante instrumento nesse trabalho 
inicial é a Ficha A, preenchida nas primeiras visitas feitas pelo Agente 
Comunitário de Saúde (ACS) às famílias de sua comunidade. Preenche-
se uma ficha por família. 
Nas próximas páginas, você encontrará uma FICHA A. Observe-a e 
tire eventuais dúvidas de vocabulário com seu(sua) professor(a). 

8. A classe deverá se organizar em duplas. 

Um membro da dupla fará o papel do Agente Comunitário de Saúde, devendo 
preencher a Ficha A, disponível nas próximas páginas, a partir das perguntas 
que fizer ao Sr. Nelson. Observação: não se preocupe com o preenchimento 
dos campos do início da ficha, que servem para identificação da família. Veja 
um exemplo de preenchimento desses campos a seguir: 

▪ O outro membro da dupla fará o papel do Sr. Nelson Souza. Com base nas 
informações constantes no quadro abaixo, responda às perguntas feitas pelo 
Agente Comunitário de Saúde.
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INFORMAÇÕES PARA O ALUNO QUE FARÁ O PAPEL DO SR. NELSON 
SOUZA:

 y Seu nome é Nelson de Jesus Souza. Você nasceu em 04 de maio de 1960 
e é agricultor. Sabe escrever seu próprio nome e “ler uma coisinha ou 
outra”. Você sofre de tuberculose e toma cachaça ou pinga pelo menos 
três vezes por dia. Sua esposa se chama Maria de Fátima Souza. Ela é 
comerciária, nasceu em 02 de dezembro de 1975, é alfabetizada e está 
grávida. Vocês têm um filho, chamado Davidson Santos Souza. Nascido 
em 02 de setembro de 1982, ele não frequenta a escola e é agricultor. Ele 
tem epilepsia. 

 y Convide o agente a conhecer sua residência. Mostre-lhe que sua casa tem 
três quartos, uma sala (onde fica, a um canto, o fogão), um banheiro e um 
pátio na área externa. Você mesmo construiu sua casa, com a ajuda dos 
seus dois irmãos. Comente que as paredes são de taipa, sendo que apenas 
as da sala são revestidas com reboco. Diga-lhe que o banheiro acabou de 
ser construído e as paredes são de tijolo e não possuem reboco. 

 y Informe ao agente que sua casa é suprida por energia elétrica das 8 às 
20 horas, e os moradores jogam o lixo em um terreno baldio vizinho. 
Diga-lhe que, de vez em quando, um caminhão da prefeitura coleta o lixo 
acumulado. A água consumida pelos moradores é originária de um poço 
situado no quintal. Vocês tomam água filtrada por um filtro de barro. O 
bairro não conta com rede de esgotos, mas há uma fossa na sua casa. 

 y Seu irmão mais velho o colocou como dependente no Plano de Saúde 
(Santa Casa de Misericórdia). Sempre que alguém da família adoece, 
procura o centro de saúde. Contudo, sua esposa vai frequentemente à 
benzedeira. A família ouve rádio e assiste televisão, mas não lê jornal. 

 y Você é membro da cooperativa de agricultores, e sua esposa, do Sindicato 
dos Comerciários. Quando necessitam, utilizam ônibus e/ou carroça para 
locomoção. 

Atividade feita com base em: <http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/03_1543_M.pdf>. 

Acesso em: 11 jan. 2014.
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Disponível em: <http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/03_1543_M.pdf>. 

Acesso em: 11 jan. 2014.
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9. As Equipes de Saúde da Família, bem como outras equipes de 
Atenção Básica, atuam, prioritariamente, nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS). Você já conheceu uma UBS? Leia o texto a seguir e 
descubra mais sobre seu funcionamento:

Unidades Básicas de Saúde - UBS

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são a porta de entrada preferencial 
do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo desses postos é atender até 
80% dos problemas de saúde da população, sem que haja a necessidade de 
encaminhamento para hospitais.

Até setembro de 2011, o país contava com 38 mil UBS. Nelas, os 
usuários do SUS podem realizar consultas médicas, curativos, tratamento 
odontológico, tomar vacinas e coletar exames laboratoriais. Além disso, 
há fornecimento de medicação básica e também encaminhamentos para 
especialidades dependendo do que o paciente apresentar.

Em 2011, já foram selecionados 1.219 projetos para construção de UBS. 
Essas unidades serão construídas em cidades extremamente pobres. Até 
2014, estão previstas mais de 25.520 UBS construídas, ampliadas ou 
reformadas, a partir do censo de infraestrutura da Atenção Básica. Terão 
prioridade os municípios do Programa Brasil Sem Miséria que ainda não 
foram contemplados pelos equipamentos.

A expansão das Unidades Básicas de Saúde tem o objetivo de descentralizar 
o atendimento, dar proximidade à população ao acesso aos serviços de 
saúde e desafogar os hospitais.

Disponível em: < http://dados.gov.br/dataset/unidades-basicas-de-saude-ubs>. Acesso em: 10 jan. 2014

No sistema de saúde de seu país, existem estruturas parecidas às UBS? Como elas 
funcionam? Discuta com seus colegas.
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10. Segundo a Resolução No287 de 8/10/1998 do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS), são 14 as categorias profissionais de saúde de nível 
superior no Brasil:

 y Assistentes Sociais; 

 y Biólogos; 

 y Biomédicos; 

 y Profissionais de Educação Física; 

 y Enfermeiros; 

 y Farmacêuticos; 

 y Fisioterapeutas; 

 y Fonoaudiólogos; 

 y Médicos; 

 y Médicos Veterinários; 

 y Nutricionistas; 

 y Odontólogos; 

 y Psicólogos; e 

 y Terapeutas Ocupacionais. 

Quais desses profissionais você acredita que atuam nas UBS?
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11. Nas UBS, também trabalham profissionais que não são da área 
da saúde. Encontre alguns deles na lista abaixo:

(    ) encanador/a  (    ) faxineiro/a (    ) secretário/a
(    ) segurança  (    ) cozinheiro/a (    ) eletricista
(    ) recepcionista  (    ) auxiliar de escritório (    ) pedreiro
(    ) telefonista    

DANDO UMA MÃOZINHA

l Alguns sufixos comuns em profissões e ocupações são: 
    -ólogo/a, -eiro/a, -ista. 

l Nas especialidades médicas, são mais frequentes as terminações em -    
    ista: neurologista, cardiologista, oftalmologista, ginecologista, entre outros. 

l O plural de cirurgião pode ser cirurgiães ou cirurgiões. 
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12. Veja a planta de uma UBS apresentada em um manual do 
Ministério da Saúde. Leia com atenção os nomes de cada parte de 
sua estrutura física:

MINISTÉRIO DA SAÚDE. 
Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde. Saúde da Família. Brasília/DF, 2008.

Disponível em: < http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_estrutura_fisica_ubs.pdf>. 
Acesso em: 06 ago. 2013.

N
E
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13. Veja uma lista de móveis, equipamentos e instrumentais 
imprescindíveis para uma UBS que prevê o trabalho de uma 
Equipe de Saúde da Família. Em qual parte da UBS se encontram 
os equipamentos e instrumentais listados? Complete as lacunas da 
lista com os nomes do quadro a seguir.

Almoxarifado Consultório 
ginecológico

Consultório 
odontológico

Sala de 
espera

Copa / 
cozinha

Sala de curativos 
/ procedimentos

Sala de 
nebulização

Sala de 
utilidades

Sala de 
vacina

Área de 
recepção

 a UBS que prevê o trabalho de uma ESF

............................ ............................. .................................................................
• Central de 

nebulização
• Cadeiras
• Armário vitrine
• Mesa tipo 

escritório
• Cesto de lixo
• Balde cilíndrico 

porta detritos 
com pedal

• Cadeiras
• Mesa de 

escritório
• Mesa de 

impressora
• Arquivos 

fichário de metal

• Cadeira 
odontológica

• Equipamento 
odontológico com 
pontas

• Refletor
• Unidade auxiliar
• Compressor 

com válvula de 
segurança

• Filtro para o 
compressor

• Filtro para a 
cadeira

• Mochos
• Amalgamador
• Fotopolimerizador

• Aparelho de 
ultrassom 
com jato de 
bicarbonato

• Negatoscópio
• Aparelho de RX 
odontológico 
(não obrigatório)

• Autoclave 
(ou uso de 
equipamento 
compartilhado 
pela equipe de 
saúde da família)

• Câmara escura 
(caso tenha 
aparelho de RX)
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............................................ .................................... ........................................

• Bebedouro
• Suporte para 
TV e
Vídeo
• Televisor

• Longarinas
• Cesto de 
Lixo

• Armários
• Estantes

• Mesa
• Cadeiras

• Armários 
de aço
• Estante 
modulada
• Escada

• Cesto de 
lixo
• Cadeiras
• Mesa de 
escritório

............................................ ...............................................................................

• Mesa tipo 
escritório
• Cadeiras
• Cesto de lixo
• Negatoscópio
• Balança
antropométrica
• Esfigmoma-
nômetro
• Estetoscópio
• Otoscópio
• Foco de luz
• Armário 
vitrine

• Balde 
cilíndrico 
porta detritos
• Biombo
• Escada de 
dois degraus
• Mesa auxiliar
• Mesa para 
exames 
ginecológicos
• Banqueta 
giratória ou 
Mocho
• Instrumental
• Glicosímetro

• Estetoscópio
• Esfigmomanômetro
• Cilindro de oxigênio 

(preso em suporte)
• Nebulizador 

(para uso em 
visita domiciliar 
ou em caso de 
dano a central de 
nebulização)

• Glicosímetro
• Suporte de 
soro
• Cadeira de 
rodas
• Foco de luz
• Balança 
antropométrica
• Instrumentais 
cirúrgicos
• Balde 
cilíndrico porta 
detritos com 
pedal
• Escada de 
dois degraus

• Mesa 
auxiliar
• Mesa para 
exames
• Suporte de 
soro
• Armário 
vitrine

.............................................. ...............................................................................

• Caixa térmica
• Refrigerador 
para vacina
• Armário 
vitrine
• Arquivo de 
aço com
gaveta

• Balde 
cilíndrico 
porta detritos 
com pedal
• Cadeiras
• Mesa de 
escritório
• Cesto de lixo

• Mesa para refeições
• Cadeiras
• Refrigerador
• Quadro de avisos
• Cesto de lixo
• Micro-ondas
• Cafeteira
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14. Escute o diálogo entre uma médica e a nova recepcionista de 
uma Unidade Básica de Saúde e responda:

a. Como a médica pede para ser tratada pela nova recepcionista? Por que 
você acha que ela fez esse pedido? 

b. A nova recepcionista já conhecia essa UBS. Explique sua relação 
anterior com seu novo local de trabalho. 

c. Como é a estrutura física dessa UBS? Escreva o nome de alguns dos 
espaços citados no diálogo. 

d. O que se faz numa “copa”? 

 

15. Escute novamente o diálogo e complete as lacunas:

- Oi, bom dia. 

- Bom dia. 

- É, meu nome é Kelly, e _____ ___________ ___________________ a 
doutora Cláudia. Eu sou a nova recepcionista. 

- Aaahh, Kelly! Oi, __________ __________! Sou eu a Cláudia. Tudo 
bem? 

- Tudo bem, sim, senhora. 
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- Puxa, Kelly, “senhora” não, vai, por favor... Pode me chamar de 
“_________”... Pode até ser “doutora Cláudia”, mas “senhora” eu não 
gosto não!

- Ah, desculpa, tudo bem, eu vou chamar a senhora de “__________” então.

- Bom, isso! Vem cá, Kelly, senta aqui. Eu vou te contar um pouco sobre 
essa nossa UBS.

- Ah, eu tô mesmo ansiosa para entender tudo...

- Olha, mas fica tranquila, viu? Cê vai aprendendo _____ ______________, 
não precisa se preocupar... É muita informação mesmo, mas tenho certeza 
de que você vai aprender bem rápido.

- Ah, eu vou sim. Eu ___________ __________ aqui pertinho e lembro até 
de quando essa UBS foi inaugurada... Eu sempre __________ meus filhos com o 
doutor Mauro... o que eu não _______________ era que eu iria trabalhar aqui 
um dia!

- Que bom que você conseguiu trabalhar perto da sua casa, não é mesmo? 
Então você, cê tem filhos?

- Ah, tenho sim, tenho duas meninas.

- Ah, que legal! Bom, Kelly, então... Essa UBS é bem pequena. Não 
________ muitas salas nem muitos médicos, mas ________ muito 
movimento. A UBS da cidade vizinha tá em reforma tem seis meses e nós 
____________________ aqui toda a população da região.

- Nossa! Deve ter muita gente vindo pra se consultar aqui... E quantos atendimentos 
______ _________ ___________ por dia?

- Muitos, Kelly, muuuuitos... mas nem vamos falar em quantidades que 
é pra você não se assustar, tá bom? Vamos lá! Vamos lá que eu quero te 
mostrar um pouco o nosso ____________... Bom, aqui, aqui você já viu, 
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né? É a recepção. Esse é o __________ onde você vai ficar a maior parte 
do tempo. Aquela ali é a Fátima, logo você volta aqui pra conversar com ela.

- Ah, sim, sei sim. 

- Nesse __________ à direita, ficam as salas de vacinação e de coleta de 
exames, além de dois consultórios odontológicos. Ah, ali ficam também 
os _____________. 

- Ahan. 

- Naquele corredor à esquerda, tem quatro consultórios: três deles são 
usados pelos médicos e um é compartilhado entre a nossa psicóloga e a 
nossa assistente social. _____ __________, fica a copa. Ah, o Mauro,o  
pediatra das suas crianças, é quem faz o melhor café desta UBS! Pena que 
ele hoje ________ _____ __________... 

- Ah, então ele vai ter concorrência, doutora, porque dizem que meu café é muito bom 
também! 

- Hmmm, que boa notícia, Kelly! Bom, eu acho que _____ _____ 
__________ o básico da Unidade. Agora podíamos ir conversar com a 
Fátima pra você começar a conhecer o trabalho da recepção, que tal? 

- Ah, tudo bem... mas... e se antes eu ______________um cafezinho pra gente? 

- Ah, isso sim seria _________________!!! 
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16. Observe as fotos abaixo e discutas as questões seguintes em 
pequenos grupos:

a. Descreva as imagens. Que barco você imagina ser esse?

b. Por onde você imagina que esse barco circule? 

c. Qual a importância de um barco como esse? 

Imagens disponíveis em: <http://www.d24am.com/noticias/saude/ministro-inaugura-unidade-de-
saude-fluvial-em-borba/78094> e <http://i1.ytimg.com/vi/lAxzDdyKKzk/hqdefault.jpg>. 

Acesso em: 10 jan. 2014

17. Imagine que você trabalha para um jornal local da cidade de 
Borba (AM). Com base no vídeo a que você vai assistir, bem como 
nos textos que você leu e nas discussões que fez, escreva uma 
notícia para ser publicada neste jornal, anunciando a inauguração 
da Unidade Básica de Saúde Fluvial – Igaraçu. Em seu texto, 
você deverá explicar o que é uma UBS, destacar a importância da 
inauguração da UBS – Igaraçu e descrever sua estrutura.

Vídeo disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=PqZWCkbosD0>. 
Acesso em: 10 jan. 2014.
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Legislação e Ética em Saúde

1. Observe a charge a seguir e discuta com seus colegas as 
questões propostas:

Disponível em: http://2.bp.blogspot.com/-lnITSmfbMO4/TgzR3Wqhn8I/AAAAAAAAAXA /lq8S4eSiK00/

s1600/etica1.jpg. Acesso em: 13 jan. 2014

a. O que produz o efeito cômico na charge? 

b. O que você entende por “ética”? 

c. Em seu país, há um código de ética para sua profissão? Quais os seus 
principais princípios? 

d. É possível estabelecer alguma relação entre legislação e ética? Qual 
(Quais)? 
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2. Você lerá o início de uma entrevista que trata de um tema que 
mobiliza complexas questões éticas e cuja discussão sempre gera 
bastante polêmica no Brasil: o aborto.

ENTREVISTA
ABORTO E ÉTICA

Dr. William Saad Hossne é professor de Medicina e coordenador 
da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.

Poucas questões em medicina têm despertado debates tão acalorados 
quanto a questão do aborto. Se, por um lado, há os que defendem a 
descriminalização do aborto, há aqueles – e são muitos – que se apoiam 
em argumentos morais, políticos e religiosos para continuar contrários à 
sua proibição.

No Brasil, está na lei que o abortamento é permitido em duas 
situações: quando a gravidez representa risco de morte para a mãe e 
nos casos de estupro, se a mulher desejar interromper a gravidez. Mais 
recentemente, os juízes têm deferido favoravelmente os pedidos de 
interrupção da gravidez dos fetos anencéfalos.

Apesar da polêmica e das restrições, o número de abortamentos 
realizados clandestinamente no nosso país é enorme. A julgar apenas 
pelos índices expressivos de complicações decorrentes de abortamentos 
realizados em condições precárias nas mulheres atendidas gratuitamente 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS), fica evidente que a atual lei brasileira 
sobre o assunto não está sendo respeitada. Portanto, é chegada a hora de 
rediscutir um problema que envolve todos os segmentos sociais.

SITUAÇÕES LEGAIS

DRAUZIO – Sob o ponto de vista legal, o aborto é um procedimento 
proibido no Brasil, mas isso não impede que continue sendo 
realizado. Como o senhor explica esse fato?
WILLIAM SAAD HOSSNE – Quando determinados valores humanos 
ou situações da vida são objeto de discussão e, através dos usos e costumes, 
são estabelecidos como valores consagrados, passam a figurar em lei. Foi 
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isso que ocorreu com o aborto no Brasil. Atualmente, no nosso país, ele 
deixou de ser uma questão puramente médica e de reflexão ética, para 
transformar-se em uma questão que abrange toda a sociedade, pois já 
virou lei, segundo a qual o aborto só não é crime nos casos em que a 
mulher foi vítima de estupro e deseja abortar (não é o fato de ser estupro 
que autoriza o abortamento; é preciso que a mulher queira interromper a 
gravidez) e quando é a única maneira de salvar a vida da mãe, que corre 
risco de morte.
Embora essas sejam as duas únicas situações contempladas pela 
legislação brasileira que vigora desde a década de 1940, recentemente, o 
desenvolvimento dos métodos de diagnóstico, principalmente do ultra-
som, tornou possível caracterizar malformações, algumas incompatíveis 
com a vida futura. O feto nasce vivo, mas com deficiência ou falta de vários 
componentes do encéfalo, sobrevive algumas horas ou, no máximo, alguns 
dias e morre. É o caso da anencefalia, impossível de ser diagnosticada na 
época em que se discutiu o assunto e deixou de ser considerada pelos 
legisladores. Há alguns anos, porém, creio que no Paraná, uma senhora 
com diagnóstico de feto anencéfalo recorreu à justiça, pedindo autorização 
para interromper a gravidez e o juiz deferiu. Com base nesse precedente, 
mais ou menos 300 casos semelhantes foram autorizados pela justiça, 
apesar de a situação não estar explicita na lei.

FETOS ANENCÉFALOS

DRAUZIO – Há pouco correu a notícia de um debate no Supremo 
Tribunal em que os juízes manifestaram-se contra ou a favor da 
interrupção da gravidez nos casos de feto anencéfalo.
WILLIAM SAAD HOSSNE – Essa questão também foi amplamente 
discutida no Conselho Federal de Medicina, e as opiniões se dividem, é 
claro, embora, até o momento, nenhuma experiência tenha mostrado que 
esses fetos sobrevivem. De acordo com o ponto de vista dos juízes que 
defenderam a interrupção da gravidez de fetos anencéfalos, não haveria 
descumprimento da lei nessa conduta, porque, embora o risco de morte 
da mãe não fosse imediato, estariam evitando que a mulher enfrentasse as 
dificuldades de uma gestação que, com certeza, redundaria na morte do 
feto. Já os que defendem a posição contrária argumentam que autorizar a 
interrupção nos casos de anencefalia pode abrir um precedente que serviria 
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de referência para outros tipos de malformação, o que poderia levar a um 
critério de eugenia, no sentido pior da palavra, parecido com o que os 
nazistas tentaram fazer no passado. No entanto, os juízes que defendem 
a interrupção da gravidez nesses casos contra argumentam que essa 
decisão se refere a um problema específico. Apesar disso, há autorizações 
judiciais que permitem interromper a gravidez se o feto apresentar outras 
malformações graves.

DRAUZIO – Vamos imaginar uma paciente com feto sem encéfalo, 
portanto, com possibilidade nenhuma de sobrevivência que, ao 
receber esse diagnóstico na metade da gravidez, tenha entrado 
num processo de depressão, de tristeza profunda que pode afetar 
sua saúde. Digamos que essa mulher não se sinta em condições de 
enfrentar todos os problemas associados à gravidez para dar a luz a 
um feto que vai morrer dois ou três dias depois do parto. O senhor 
acha que um médico, diante dessa situação, possa ser condenado 
por atender o pedido dessa mulher?

WILLIAM SAAD HOSSNE – Se, de acordo com sua consciência, o 
médico achar que a interrupção da gravidez é necessária, deve tomar o 
cuidado de pedir a autorização do promotor ou do juiz para não correr o 
risco de ser processado. Em casos como o que você propôs, a esmagadora 
maioria dos pedidos é despachada favoravelmente.

DRAUZIO – O médico deve agir, assim, para não infringir a lei 
vigente no país. Mas, do ponto de vista moral, sua conduta seria 
condenável?
WILLIAM SAAD HOSSNE – Fui convidado a participar da discussão 
no Conselho Federal de Medicina sobre a interrupção da gravidez e 
argumentei que a questão não era tão simples como aparenta. Vamos 
considerar o caso de uma mulher que deseja levar avante a gravidez. Ela 
e o marido estão satisfeitos, torcendo para que tudo corra bem, mas de 
repente recebem o diagnóstico de que o feto é anencéfalo. Essa notícia 
provoca um trauma, um estresse muito grande, e a decisão é difícil, porque 
a interrupção da gravidez é sempre traumática em qualquer situação. 
Quanto ao médico, mesmo resguardado por permissão judicial, ele não 
pode pensar que interromper uma gravidez é como extrair um abscesso. 
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É preciso dar apoio à mulher que, sem dúvida, está sofrendo, embora a 
tendência seja considerar o feto anencéfalo como um natimorto. Portanto, 
sob o ponto de vista da ética, não se devem traçar normas rígidas, mas, 
sim, respeitar a vontade da paciente e a do médico, que não é obrigado a 
praticar um ato que contrarie seus ditames de consciência mesmo que ele 
seja legal. Esse direito lhe é assegurado pelo Código de Ética Médica.

DRAUZIO – Vamos supor outro viés dessa situação. Diante do 
diagnóstico de feto anencéfalo, a gestante, seus familiares, todos 
estão de acordo que a melhor solução é interromper a gravidez, e 
o médico faz isso sem pedir a autorização da justiça. Deixando de 
lado os aspectos legais da questão, do ponto de vista puramente 
ético, é condenada essa atitude do médico?

WILLIAM SAAD HOSSNE – Para muitas pessoas, moral e ética são 
sinônimos, diferindo apenas na origem de cada palavra. Moral vem do 
latim e ética, do grego. Ambas significam costumes e lidam com os valores 
humanos. Eu faço, porém, uma distinção entre moral e ética. Quando 
me refiro a valores morais, estou pensando naqueles que determinada 
sociedade, pelos usos e costumes, consagrou e aos quais todo cidadão deve 
obedecer. Não se trata de valores escolhidos individualmente: precisam 
ser introjetados. Em grego, a palavra ética significa não só costumes, mas 
também conduta humana e refere-se, em geral, a um juízo crítico de valores 
que implica uma opção que vem de dentro da cada indivíduo.

Para realizar o exercício ético de juízo de valores, a primeira exigência é não 
ter preconceitos. Não posso examinar um conflito se tenho uma posição 
pré-estabelecida. A vida não é o que eu acho. Preciso respeitar o ponto de 
vista do outro e ter a humildade de rever minhas posições constantemente. 
Veja este exemplo: diante dos novos métodos de clonagem, não existe 
experiência acumulada pelos usos e costumes. Essa questão ainda está no 
campo da discussão ética, isto é, do juízo de valores. Há mais perguntas 
do que respostas a respeito desse tema. Quando, porém, pelos usos e 
costumes alguns valores forem selecionados, a questão passará a ser moral 
e irá configurar em código e em lei. A interrupção da gravidez já não 
é mais uma discussão exclusivamente ética. Na minha avaliação pessoal, 
descriminalizar qualquer tipo de abortamento, não apenas os previstos 
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em lei, vai interferir numa opinião já estabelecida pela sociedade. Nessas 
circunstâncias, interromper a gravidez de um feto anencéfalo vai depender 
muito do médico. Se ele achar que deve fazê-lo, pode contar com toda 
a cobertura legal. Agora, se sua consciência disser não, a gestante deve 
recorrer a outro médico, que certamente terá amparo judicial para 
interromper a gravidez.

[...]

Disponível em: <http://drauziovarella.com.br/mulher-2/gravidez/abortamento-e-etica/>. 
Acesso em: 13 jan. 2014.

Responda agora às questões a seguir:

a. Em que casos o aborto é permitido no Brasil? 

b. Há precedentes de autorizações judiciais para o aborto para uma 
situação não prevista na constituição brasileira. Que situação é essa? 

c. Que evidências existem de que a lei brasileira sobre o aborto nem 
sempre é respeitada? 

d. Em que medida você considera que o entrevistado responde à primeira 
pergunta que lhe é feita? E você, o que responderia caso lhe fizessem essa 
questão? 
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e. Embora as duas últimas perguntas demandem uma resposta com “sim” 
ou “não”, o entrevistado não as responde diretamente. Com base em sua 
argumentação, você considera que a resposta da última pergunta aponta 
mais para o “sim” ou mais para o “não”? E da penúltima? Justifique. 

f. Por que o entrevistado afirma, na última resposta do trecho anterior, que 
“A interrupção da gravidez já não é mais uma discussão exclusivamente 
ética”? 

3. Observe os seguintes enunciados, retirados da entrevista que 
você leu. Os verbos destacados estão todos no Subjuntivo.

I. [...] o aborto é um procedimento proibido no Brasil, mas isso não impede 
que continue sendo realizado.

II. Vamos considerar o caso de uma mulher que deseja levar avante a 
gravidez. Ela e o marido estão satisfeitos, torcendo para que tudo corra 
bem, mas de repente recebem o diagnóstico de que o feto é anencéfalo. 

III. Portanto, sob o ponto de vista da ética, não se devem traçar normas 
rígidas, mas, sim, respeitar a vontade da paciente e a do médico, que não 
é obrigado a praticar um ato que contrarie seus ditames de consciência 
mesmo que ele seja legal. 

IV. [...] embora o risco de morte da mãe não fosse imediato, estariam 
evitando que a mulher enfrentasse as dificuldades de uma gestação que, 
com certeza, redundaria na morte do feto.



71

Curso de Português como Língua Estrangeira 
para o Módulo de Acolhimento e Avaliação 
do Projeto Mais Médicos para o Brasil

Responda agora às seguintes perguntas:

a. Você saberia explicar por que o Subjuntivo está sendo empregado 
nesses casos? 

b. Traduza os enunciados I a IV para o espanhol. Os verbos destacados 
também estariam no Subjuntivo nesses contextos? 

I. 

II. 

III. 

IV. 

c. Os verbos destacados nos enunciados I, II e III estão no Presente 
do Subjuntivo, enquanto os destacados em IV estão no Imperfeito do 
Subjuntivo. Por que o tempo verbal é diferente no caso do trecho IV? Em 
espanhol, também há esta diferença?
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4. Observe agora os enunciados a seguir, também retirados da 
entrevista que você leu:

I. [...] o abortamento é permitido em duas situações: quando a gravidez 
representa risco de morte para a mãe e nos casos de estupro, se a mulher 
desejar interromper a gravidez.

II. Se, de acordo com sua consciência, o médico achar que a interrupção 
da gravidez é necessária, deve tomar o cuidado de pedir a autorização do 
promotor ou do juiz [...].

III. Quando, porém, pelos usos e costumes alguns valores forem 
selecionados, a questão passará a ser moral e irá configurar em código e 
em lei. 

IV. Nessas circunstâncias, interromper a gravidez de um feto anencéfalo 
vai depender muito do médico. Se ele achar que deve fazê-lo, pode contar 
com toda a cobertura legal. Agora, se sua consciência disser não, a gestante 
deve recorrer a outro médico [...]

Traduza os enunciados acima para o espanhol. Que tempo(s) é(são) utilizado(s) nesse caso?
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DANDO UMA MÃOZINHA

- O subjuntivo é, frequentemente, utilizado para expressar sentimentos, 
desejos, dúvidas e hipóteses.

Exemplos: Ele terminará o trabalho hoje, mas eu talvez não consiga.
 Eu espero que você se recupere logo.
 Se ele não fosse tão teimoso, não estaria doente.

- O Futuro do Subjuntivo é utilizado, em especial, para expressar 
possibilidade ou hipótese no futuro.

Exemplos: Se você fizer mais exercício físico, você terá muito mais dispo-
sição.

 Quando o remédio fizer efeito, você vai se sentir bem melhor.

FAZER

Presente do
Indicativo

Presente do
Subjuntivo

Pretérito
Perfeito do
Indicativo

Imperfeito 
do

Subjuntivo

Futuro do
Subjuntivo

EU faço faça fiz fizesse fizer

TU
fazes
(faz)

faças
(faça)

fizeste
(fez) fizesses fizeres

(fizer)
VOCÊ
O SENHOR /
A SENHORA faz faça fez fizesse fizer
ELE / ELA

A GENTE

NÓS fazemos façamos fizemos fizéssemos fizermos

VOCÊS
OS SENHORES/
AS SENHORAS fazem façam fizeram fizessem fizerem
ELES / ELAS
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Há, entretanto, casos de verbos irregulares que não seguem essa regra.

ALGUNS VERBOS IRREGULARES

Que eu seja / Se eu fosse / Se eu for
Que eu esteja / Se eu estivesse / Se eu estiver
Que eu tenha / Se eu tivesse / Se eu tiver
Que eu faça /Se eu fizesse / Se eu fizer
Que eu saiba / Se eu soubesse / Se eu souber
Que eu queira / Se eu quisesse / Se eu quiser
Que haja / Se houvesse / Se houver

5. Você assistirá a um vídeo do Conselho Federal de Medicina 
(CFM) sobre o Código de Ética Médica atualmente em vigor no 
Brasil. Após ver o vídeo, responda às questões a seguir:

Vídeo disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=uJnqMqZ8ISI>. Acesso em: 13 jan. 2014.

a. Quando entrou em vigor o atual Código de Ética Médica? De quando 
data o Código de Ética Médica que o antecedeu? 

b. Conforme o vídeo, houve efetiva participação dos médicos nas 
discussões que antecederam a publicação do Código? Justifique sua 
resposta. 
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c. Quantas penas estão previstas para os médicos que infringem o Código? 

d. Registre três destaques do novo Código de Ética Médica. 

e. As regras do Código de Ética são exclusivas para os médicos que 
atendem pacientes? Justifique. 
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6. Leia alguns destaques do Código de Ética Médica.

Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/campanha.asp>. 
Acesso em: 03 ago. 2013.
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Discuta com seus colegas as questões abaixo:

a. Algum desses destaques o(a) surpreende? Qual (quais)? 

b. Existe alguma diferença entre essas normas e aquelas que constam no 
Código de Ética Médica do seu país? Qual (quais)? 

7. Circule, agora, as palavras e construções utilizadas no material 
para exprimir deveres e proibições.

8. Organizem-se em diferentes grupos. Cada grupo deverá: 

 y encarregar-se da leitura e discussão de uma parte do Código de Ética 
Médica2. 

 y analisar criticamente o material lido, comparando-o com os Códigos 
de Ética Médica vigentes nos países representados no grupo; 

 y escrever um resumo do material lido, em um formato semelhante ao 
do folheto estudado na atividade 6; 

 y apresentar, oralmente, para o restante da turma, uma síntese das 
discussões feitas. 

Utilize os tempos do Subjuntivo quando necessário.

2 Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/integra.asp>. Acesso em 
01 ago. 2013.
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DANDO UMA MÃOZINHA

TER PODER DEVER

EU tenho posso devo

TU tens (tem) podes (pode) deves (deve)

VOCÊ
O SENHOR
A SENHORA tem pode deve
ELE / ELA

A GENTE

NÓS temos podemos devemos

VOCÊS
OS SENHORES
AS SENHORAS têm podem devem

ELES /ELAS

O médico (não) tem que... / tem de  / é obrigado a...... / deve..... / tem o dever de...... 

O médico precisa de (+ nome) / necessita de (+ nome)   

O médico precisa (+ verbo) / necessita (+ verbo)    

O médico tem direito de... / direito a........  / pode........

O médico é impedido de...

É proibido que o médico (+ Presente do Subjuntivo) 

É vedado que o médico (+ Presente do Subjuntivo) 

É proibido / vedado (ao médico) (+ Infinitivo Pessoal) 

O médico deverá ... / O médico não poderá ...

O médico que abandonar (Futuro do Subjuntivo)  o plantão deverá responder por tal ato. 
   

MESMO QUE 
(+ Presente do Subjuntivo)

A NÃO SER QUE 
(+ Presente do Subjuntivo) 

AINDA QUE 
(+ Presente do Subjuntivo) 

CASO 
(+ Presente do Subjuntivo) 

QUANDO 
(+ Futuro do Subjuntivo)

SE 
(+ Futuro do Subjuntivo)
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Anamnese e Exame físico

1. Descreva o quadro abaixo, intitulado “O médico”. O que 
está ocorrendo na cena? Discuta com seus colegas.

FILDES, Samuel Luke. O médico (1891).

Disponível em: <http://filosofiacienciaevida.uol.com.br/ESFI/Edicoes/25/artigo97712-1.asp>. 
Acesso em: 11 jan. 2014. Acesso em: 11 jan. 2014.

2. Veja, no quadro a seguir, uma lista com alguns significados 
da palavra “anamnese”. O verbete número 3, no entanto, foi 
retirado. Considerando que, em todas as definições, aparecem 
palavras ligadas à “lembrança”, escreva, no espaço da acepção 
3, uma definição para anamnese referente à área médica.
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SUBSTANTIVO FEMININO

1. lembrança pouco precisa; reminiscência, recordação

2. fil na filosofia platônica, rememoração gradativa através da qual o filósofo 
redescobre dentro de si as verdades essenciais e latentes que remontam a um 
tempo anterior ao de sua existência empírica

3. med 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. ret simulação do orador que parece lembrar-se de coisas que teria esquecido, 
chamando, assim, atenção sobre elas 

Etimologia gr. anámnēsis,eōs ‘ação de trazer à memória, recordação’; cp. anamnesia, 
anamnésia.

Adaptado de: <http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=anamnese>. 
Acesso em: 11 jan. 2014.

3. Ivan Paredes é um clínico geral e professor que atua em 
Curitiba, no Paraná. Você ouvirá um áudio em que o médico 
fala sobre a anamnese. Na primeira parte do áudio, ele explica 
como deve ser elaborado o prontuário médico na anamnese 
e, na segunda, faz um resumo de alguns tipos particulares de 
pacientes, dando dicas de como abordá-los durante a entrevista.

a. Ouça a primeira parte do áudio duas vezes e, em seguida, complete o 
quadro abaixo com as principais explicações a respeito das características 
que, segundo o médico Ivan Paredes, devem estruturar um prontuário.

Vídeo disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=h9Yn3teEosw&feature=youtu.be> 
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(a primeira parte vai até 1m14)

PRONTUÁRIO:

Organizado:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
Conciso:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
Objetivo:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
Cronológico:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

b. Após ouvir o segundo áudio duas vezes, monte uma tabela com 
as informações nele expostas. Na primeira coluna, indique os tipos 
particulares de pacientes indicados pelo médico, e, na segunda coluna, 
as principais dicas de como proceder durante a entrevista, de forma a 
conseguir os melhores resultados na interação. Ao estruturar as dicas, 
utilize verbos no Imperativo.

Vídeo disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=h9Yn3teEosw&feature=youtu.be> (a segunda 
parte vai de 1m15 até 4m46)
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Tipos de pacientes Dicas

c. Agora, converse com o seu colega sobre os perfis de pacientes descritos 
por Valente. Vocês incluiriam outros tipos na tabela? E que dicas dariam 
para fazer uma anamnese com eles?

4. Carlos tem 56 anos e decidiu mudar de vida neste ano de 2014. 
Pretende parar de fumar e quer fazer atividades físicas todos os dias. 
Como leva uma vida sedentária há muitos anos, decidiu procurar um 
programa de atividades físicas oferecido pela escola de medicina de 
uma Universidade brasileira.

a. Coloque-se na posição de Carlos e preencha a ficha com dados 
verossímeis.
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FAVOR PREENCHER COM LETRA DE FORMA

Nome: M F

Data de Nascimento: Idade: RF ou RG no.:

Profissão: Se menor, nome do responsável:

Endereço: no.: Compl.:

CEP: Bairro: Cidade/UF:

Telefones Res.: Celular: Tel. Coml.:

e-mail:

Servidor UNIFESP Funcionário SPDM Comunidade
VÍNCULO:

Aluno Nível: Autorizado De onde:

Se for do complexo UNIFESP/SPDM – Setor: Ramal/VOIP:

Fuma? Nunca fumei Sim Quantos por dia? Ex-fumante Parou há quanto tempo?

Álcool: bebe? Não Sim Qual? Frequência: Quanto por vez:

Doenças Pessoais (informe doenças cardiovasculares, pulmonares, ortopédicas e musculares, além de cirurgias e condições
como diabetes, obesidade e hipertensão)

Doenças na Família (informe, além da doença, o parentesco restringindo-se a pai, mãe, irmãos e avós)

Toma Medicamento de uso contínuo: Não Sim Qual?

É alérgico a algum medicamento? Não Sim Qual?

Qual medicamento (e quantas gotas) costuma utilizar para Dor de cabeça:

Febre: Cólicas e dor de estômago:

Tem sentindo dores no corpo ultimamente? Não Sim Onde?

Já teve ou costuma ter: Desmaios Convulsões Enjoos frequentes Dores de cabeça frequentes

Está em dieta para perder ou ganhar peso? Não Sim Tipo sanguíneo:

Em média, quantas horas de sono por dia?

Pratica alguma atividade física atualmente? Não Sim Qual? Há quanto tempo?

E no passado, já praticou? Não Sim Qual? Parado há quanto tempo?

Qual seu objetivo? Condicionamento Físico Convívio Social Saúde Lazer Prep. física para esporte

MODALIDADES PRETENDIDAS (NO MÁXIMO DUAS POR PESSOA): antes de escolher, verifique em nosso site o
calendário com as atividades que estão sendo oferecidas e seus respectivos horários. Confirme na secretaria se existem
vagas disponíveis na modalidade pretendida. Caso queira frequentar duas atividades, após preencher esta inscrição, tire
uma cópia para ser entregue junto com a inscrição original.

1) 2)

Autorizo a utilização destes dados (exceto os pessoais) para realização de estudos na área de Saúde Pública.

São Paulo,

Assinatura

INSCRIÇÃO E ANAMNESE

Disponível em:< http://www.unifesp.br/proex/clubeescola/ficha-de-inscricao>. 
Acesso em: 14 jan. 2014
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b. Que outras informações você acrescentaria na ficha anterior?

5. Imagine que Carlos tenha preenchido o questionário abaixo. 
Como ele respondeu “sim” a algumas perguntas, foi orientado a 
procurar um médico:

Questionário de Prontidão para Atividade Física (PAR-Q)

Este questionário tem por objetivo identificar a necessidade de avaliação por um médico

antes do início da atividade física. Caso você responda “sim” a uma ou mais perguntas,

converse com seu médico ANTES de aumentar seu nível atual de atividade física.

Mencione este questionário e as perguntas às quais você respondeu “sim”. Por favor,

assinale “sim” ou “não” às seguintes perguntas:

1) Algum médico já disse que você possui algum problema de coração e que só deveria

realizar atividade física supervisionado por profissionais de saúde?

Sim Não

2) Você sente dores no peito quando pratica atividade física?

Sim Não

3) No último mês, você sentiu dores no peito quando pratica atividade física?

Sim Não

4) Você apresenta desequilíbrio devido à tontura e/ou à perda de consciência?

Sim Não

5) Você possui algum problema ósseo ou articular que poderia ser piorado pela atividade

física?

Sim Não

6) Você toma atualmente algum medicamento para pressão arterial e/ou problema de

coração?

Sim Não

7) Sabe de alguma outra razão pela qual você não deve praticar atividade física?

Sim Não

Local e data:

Nome completo:

Assinatura:__________________________________________

Guarulhos, 10/01/14
Pedro Barros

Adaptado de:< http://www.unifesp.br/proex/clubeescola/ficha-de-inscricao>. 
Acesso em: 14 jan. 2014.
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▪ Coloque-se agora na posição de médico do Sr. Carlos. Que outras perguntas você lhe 
faria para ampliar a anamnese e melhor poder orientá-lo?

EXAME FÍSICO

6. Observe, no quadro a seguir, uma proposta de roteiro para a 
realização de exame físico geral. Em seguida:

a. identifique as palavras ou expressões que você desconhece em 
português; 

b. anote os verbos relacionados à realização do exame físico; 
c. acrescente, no próprio quadro, em português, outros procedimentos 

que você julgue necessários na realização de um exame físico geral. 
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Visão Geral do Exame Físico

Disponível em: <http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1222196510568_129612534_622/Visão%20Geral%20
do%20Exame%20Fisico%20-%20clinica.cmap>. 

Acesso em: 15 jan. 2014.
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7. Transforme as frases abaixo, de modo a torná-las mais “suaves”, 
menos imperativas:

a. Levante os braços, por favor. 

b. Deite-se na maca, por favor. 

c. Suba na balança, por favor. 

d. Fique de pé, por favor

e. Tire os sapatos, por favor. 

f. Respire fundo, por favor. 

g. Mostre-me a língua, por favor

h. Tire a roupa, por favor.

g. Dobre os joelhos, por favor.
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FORMAÇÃO - IMPERATIVO

Pronome VERBOS REGULARES
TOMAR BEBER SUBSTITUIR

TU toma bebe substitui
VOCÊ

tome beba substituaO SENHOR
A SENHORA

Pronome VERBOS IRREGULARES
FAZER DIZER IR PÔR

TU faz diz vai põe
VOCÊ

faça diga vá ponhaO SENHOR
A SENHORA

O modo imperativo é uma das formas, em português, de dar instruções e 
fazer prescrições. Para fazer solicitações em um exame físico, por exemplo, 
podem-se utilizar os verbos no imperativo (o que não é muito comum em 
algumas regiões brasileiras), no presente ou, ainda, algumas expressões 
que podem soar mais polidas. Observe estes exemplos:

Exemplo 1: Abra a boca, por favor. / Abre a boca, por favor.
Exemplo 2: Você pode/poderia/podia abrir a boca, por favor? / Você 
pode abrir a boca um minutinho?

Nos dois exemplos, temos a mesma solicitação: a de que o paciente abra 
a boca. No entanto, o primeiro tende a ser julgado como mais direto 
(mais “seco”), enquanto o segundo é, em geral, considerado mais “suave”. 
Evidentemente, a polidez da frase também está diretamente relacionada à 
entonação com a qual é dita.
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8. Leia agora um poema de Manuel Bandeira, um importante poeta 
brasileiro, e responda às questões que seguem:

Pneumotórax

Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos.
A vida inteira que podia ter sido e que não foi.
Tosse, tosse, tosse.
Mandou chamar o médico:

— Diga trinta e três.
— Trinta e três . . . trinta e três . . . trinta e três . . .
— Respire.

.................................................................................................................................

— O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito 
infiltrado. 
— Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? 
— Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. 

BANDEIRA, M. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: José Olímpio, 1974. p. 107.

Pode-se dizer que o poema está organizado em duas partes: a apresentação 
de alguns sintomas e o posterior diálogo entre médico e paciente.

a. Que efeitos de sentido são produzidos pela linha pontilhada que segue 
a segunda estrofe? 
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b. Que palavras ou expressões costumam ser utilizadas por um paciente 
para expressar: 

▪ Hemoptise?

▪ Dispneia?

c. Os sintomas mencionados no poema podem ser indicativos de qual/
quais doença(s)?

d. Para construir seu diagnóstico, que perguntas você faria caso estivesse 
atendendo esse paciente?

?

?

?

?

?

e. Como você interpretaria o último verso do poema? E você, o que diria 
a esse paciente? Que encaminhamentos daria nessa situação?
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SUAR TOSSIR

Presente Pret. Perf. Presente Pret. Perf.

EU suo suei tusso tossi

TU suas
(sua)

suaste
(suou)

tosses
(tosse)

tossiste
(tossiu)

VOCÊ
O SENHOR
A SENHORA sua suou tosse tossiu
ELE/ELA

A GENTE

NÓS suamos suamos tossimos tossimos
VOCÊS
OS SENHORES
AS SENHORAS suam suaram tossem tossiram

ELES / ELAS

9. Agora leia alguns fragmentos de um conto do escritor 
brasileiro Paulo Leminski, em que médico e poeta dialogam 
numa consulta médica:

Sintomas

- Doutor, estou sentindo uma rima terrível. 
- Onde é que dói? 
- Às vezes, é bem aqui no peito. Às vezes, é uma pontada, aqui, na cabeça. 
- O que é que o senhor faz, quando dói muito? 
- Quando eu não aguento mais, eu faço um poema. 
- Um o quê? 
- Um poema. É uma espécie de mancha que dá bem no meio da página. 
Tem umas apavorantes, mas também tem manchas lindas. 
- E desde quando lhe acontecem esses poemas? 
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- Desde sempre. Desde quando, antes do ventre da minha mãe, eu fui 
pensado em uma galáxia distante, por um planeta boiando na luz de um 
sol azul-amarelo-vermelho-verde-prata... 
- Deixe-me ver sua língua. 
- O senhor não leve a mal, mas é uma língua apenas portuguesa. Pouca 
gente no mundo já viu uma língua como essa. 
- É, está feia sua língua. Mas não se incomode, que língua portuguesa 
ninguém presta atenção. 
- Não é só a língua, doutor. Às vezes, tenho visões. 
- Visões? 
- É, vejo círculos quadrados, triângulos inscritos em hexágonos, e linhas, 
linhas, linhas... 
- O senhor conhece matemática? 
- Só de nome. 
- É, é mais grave do que eu pensava. 
- Vou morrer? 
- Um dia vai. Mas antes vai ser pior. O senhor pode ficar famoso. 
- Para sempre? 
- Não, quando é para sempre, se chama glória. A fama passa. 
- Ainda bem. 
- Mas incomoda muito. Não tem horas que o senhor sente que tem um 
estádio inteiro lhe aplaudindo de pé? 
- Onde, doutor? 
- Dentro da sua cabeça, é claro. Onde mais? 
- Que alívio o senhor me contar isso. Pensei que estava ficando louco. 
- Quem sabe? Quem sabe o que é loucura? 
- Vá saber. 
- Deixa eu completar os exames. 
[...]
- Deixa-me ver. O senhor tem algum vício? 
- Eu amo uma mulher chamada Alice. 
- Há muito tempo? 
- A vida toda. 
- O senhor é o caso mais grave de poesia que eu já vi até agora. Preciso 
consultar uns colegas. 
- O que é que eu faço, doutor? 
- Tome duas estrofes e me telefone amanhã cedo, sem falta. 

LEMINSKI, Paulo. Em: Gozo fabuloso. São Paulo: DBA Artes Gráficas, 2004, pp. 148-151.
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Verbo DOER

 y Sempre que caminho, fico com o pé doendo. 
 y Sua cabeça dói? 
 y Doeu bastante na hora, mas agora passou. 

Como você traduziria as frases acima para sua língua?

a. Sublinhe todas as palavras e expressões utilizadas pelo autor para se 
referir ao tempo. 

b. O conto se chama “Sintomas”. Como você nomearia os sintomas desse 
paciente-poeta? 
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c. No diálogo entre médico e poeta, cada um utilizou palavras e expressões 
relacionadas ao seu universo profissional. Organize essas palavras e 
expressões no quadro a seguir: 

PALAVRAS E EXPRESSÕES
RELACIONADAS À 

ATIVIDADE MÉDICA

PALAVRAS E EXPRESSÕES
RELACIONADAS À 
CRIAÇÃO POÉTICA

d. Imagine que o paciente, em vez de sofrer de “poesia”, sofra de uma 
destas doenças que estão relacionadas abaixo. 

 y Hipertensão 
 y Diabetes 
 y Depressão 
 y Anemia 
 y Asma 
 y Rinite alérgica 
 y Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) 

Escolha uma delas e reescreva o diálogo. Em seguida, apresente ao 
restante da turma.

Veja agora algumas frases que você ouviu no diálogo e outras que você 
poderá utilizar numa consulta.
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DANDO UMA MÃOZINHA

PARA CUMPRIMENTAR E RECEBER O PACIENTE:

 y Olá! 
 y Bom dia! 
 y Boa tarde! 
 y Boa noite! 
 y Sente-se, por favor / Pode se sentar, por favor. 
 y Como vai você? / Como vai o(a) senhor(a)? 
 y Tudo bem? 
 y Como tem passado? 

PARA INICIAR A CONSULTA:

 y Como posso te ajudar? / Como posso ajudá-lo? / Como posso ajudá-la? 
 y Pois não. 

PARA SE DESPEDIR:

 y Espero você/ o senhor/ a senhora daqui a X semanas / meses. 
 y Até a próxima consulta. 
 y Até logo. 

de

6
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Diagnóstico

1. Em pequenos grupos, discuta com seus colegas as questões 
abaixo:

a. Para se chegar a um diagnóstico, sabemos que é fundamental que o 
médico realize a anamnese, o exame físico e, em certos casos, solicite 
exames laboratoriais e de imagem. Mas, para você, o que é imprescindível 
para um bom diagnóstico? 

b. Há casos em que pode haver impedimentos para que se chegue a um 
diagnóstico preciso. Quais seriam esses impedimentos? 

c. Você já passou por alguma experiência em que teve dificuldade na 
realização do diagnóstico? 

d. Você já esteve diante de algum caso que lhe causou espanto e/ou 
impossibilidade de agir? 
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2. Você vai ouvir uma música interpretada pela cantora cubana Celia 
Cruz, cujo tema central é justamente o diagnóstico.

a. Você se identifica com esse narrador/paciente? Explique. 

b. Você acrescentaria outras características ao “coração cubano” descrito 
na letra? 

3. Em pequenos grupos, traduza a letra da música. Em seguida, 
os grupos deverão expor as traduções, discutindo com os colegas e 
com o professor as várias possibilidades e/ou inadequações para as 
versões construídas.

LETRA 
EM ESPANHOL

TRADUÇÃO EM 
PORTUGUÊS

Diagnóstico

Un día como todo el mundo me dio un resfrío y 
fui como todo el mundo a ver al doctor
y cuando me tomó el pulso 
el médico se extrañó
con cara de preocupado me examinó

Me dijo: no reconozco tales sonidos
que suenan como maracas, clave y 
bongó y yo le dije riendo
doctor lo que usted está oyendo es 
el sonido del son de mi corazón



98

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Autor: Marisela Verena Álbum: Regalo Del Alma Estilo: World Music Gravadora: SONY
Selo: SMI ARTIST

Ano: 2003

Disponível em: <http://www.radio.uol.com.br/#/letras-e-musicas/celia-cruz/diagnostico/1386722>. 
Acesso em 10 jan. 2014.

Yo llevo el son 
en el corazón
a mí me suena el 
son en el corazón
y es que es por el 
son que tiene razón
de vivir latiendo mi corazón

Doctor, si chequea mi sangre no se me 
asombre con los niveles de azúcar, que en mi 
es normal recuerde que soy oriunda
de la tierra más fecunda
y por las venas me corre un cañaveral
Y en mi garganta oirá cantar al sinsonte
y escuchará en mi garganta brisas del 
mar también llevo en las caderas
el vaivén de las palmeras
y llevo en la piel la noche tropical

Y es que yo llevo el son
en el corazón...

Yo tengo azúcar, llevo la 
clave yo tengo el son 
en el corazón

Yo tengo azúcar, 
yo tengo son
yo tengo a Cuba en el corazón
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4. Ouça, agora, outra canção também intitulada “Diagnóstico”, de 
Wilson Batista.

DIAGNÓSTICO

Eu fui ao doutor
Me consultar

Ele me levou ao raio X

Boa amiga
Eu não quero lhe desgostar

Mas você tem uma saudade no peito
Só o tempo é que pode lhe curar

Eu sinto muito
Mas não há remédio

Pra combater esse malvado tédio
O micróbio da saudade é renitente

Custa muito a abandonar
O coração da gente

A medicina está muito avançada
Mas no seu caso não adianta nada

É incurável a sua enfermidade
Não há remédio pra curar uma saudade

Disponível em: <http://letras.mus.br/wilson-batista/12>. Acesso em: 15 jan. 2014.

a. Ao tratarem de diagnósticos, o que as duas canções têm em comum? 

b. Diante do “mal” que acomete essa paciente, você também lhe daria o 
mesmo diagnóstico?  
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c. Como você traduziria, para a sua língua, a frase “O micróbio [...] custa 
muito a abandonar o coração da gente”? 

d. Como você falaria, em sua língua, a frase “Mas no seu caso não adianta 
nada”. 

e. Dê outros exemplos de frases com esse mesmo sentido do verbo 
adiantar. 

f. O verbo adiantar possui vários outros usos. Veja alguns deles e relacione 
cada frase à definição correspondente. 

1. (t.d. e pron.) movimentar(-se), avançar 

2. (t.d.) acelerar a execução de; apressar 

3. (t.d.) fazer progredir, dar prosseguimento à realização de; desenvolver, 
promover 

4. (t.d., bit) [prep: a, para] fazer acontecer antes do tempo previsto; 
antecipar 

5. (pron.) chegar mais cedo do que o normal 

6. (v.i.) surtir o efeito esperado 

Adaptado de: <http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=adiantar>. Acesso em: 11 jan. 2014.
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( ) O paciente pediu para adiantar para hoje a consulta que estava 
marcada para amanhã.

( ) Doutor, tô preocupada. Minha menstruação adiantou uma semana. 
Será que tô grávida?

( ) A construção da UBS está adiantada.

( ) Eu sempre adianto meu relógio para não me atrasar.

( ) Eu adiantei todas as tarefas da próxima semana e já as entreguei para 
a professora.

( ) Na caminhada, ela se adiantou e deixou as amigas para trás.

( ) O supervisor adiantou aos médicos a escala de plantão de todo o 
semestre.

( ) Estou com muita dor no corpo. Tomei aspirina e não adiantou. Acho 
que vou no PS.

DANDO UMA MÃOZINHA

Pronome
CUSTAR DIZER RIR OUVIR SENTIR

Presente Pret.
Perf. Presente Pret.

Perf. Presente Pret.
Perf. Presente Pret.

Perf. Presente Pret.
Perf.

EU custo custei digo disse rio ri ouço ouvi sinto senti

TU
custas
(custa)

custaste
(custou)

dizes
(diz)

disseste
(disse)

ris
(ri)

riste
(riu)

ouves
(ouve)

ouviste
(ouviu)

sentes
(sente)

sentiste
(sentiu)

VOCÊ
O SENHOR
A SENHORA

custa custou diz disse ri riu ouve ouviu sente sentiu
ELE/ELA

A GENTE

NÓS custamos custamos dizemos dissemos rimos rimos ouvimos ouvimos sentimos sentimos

VOCÊS
OS SENHORES
AS SENHORAS custam custaram dizem disseram riem riram ouvem ouviram sentem sentiram

ELES /ELAS
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5. Leia o material a seguir, retirado do site Comunidade de Práticas, 
mantido pelo Ministério da Saúde do Brasil, cujo objetivo é socializar 
experiências de trabalho da área de saúde.

APÓS O EXAME FÍSICO...

NASF - Núcleo de Apoio à Saúde da Família.

Disponível em: <http://atencaobasica.org.br/comunidades/curso-colaborativo-sobre-doencas-cronicas/
apos-o-exame-fisico>. Acesso em: 15 jan. 2014.
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a. Qual era a queixa inicial do paciente? 

b. Considerando essa queixa, como você avalia a consulta feita pela 
médica? 

c. Você já enfrentou situações em que o paciente tinha uma queixa inicial, 
mas o diagnóstico ia muito além dessa queixa? Conte como isso aconteceu. 

6. A prevenção precoce ao alcoólatra é essencial para que o paciente 
possa receber uma assistência adequada. Certamente sensível às 
características apresentadas pelo paciente, a médica utilizou um 
instrumento específico para avaliar a dependência de Sérgio ao 
álcool. Esse instrumento é o teste AUDIT (Teste para Identificação 
de Problemas Relacionados ao Uso do Álcool). Veja, a seguir, o 
teste.
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AUDIT
TESTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS 
RELACIONADOS AO USO DE ÁLCOOL

1. Com que frequência você consome bebidas alcoólicas? 
(0) Nunca (vá para as questões 9-10) 
(1) Mensalmente ou menos 
(2) De 2 a 4 vezes por mês 
(3) De 2 a 3 vezes por semana 
(4) 4 ou mais vezes por semana 

2. Quantas doses alcoólicas você consome tipicamente ao beber? 
(0) 0 ou 1 
(1) 2 ou 3 
(2) 4 ou 5 
(3) 6 ou 7 
(4) 8 ou mais 

3. Com que frequência você consome cinco ou mais doses de uma 
vez? 
(0) Nunca 
(1) Menos do que uma vez ao mês 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Todos ou quase todos os dias 
* Se a soma das questões 2 e 3 for 0, avance para as questões 9 e 10 

4. Quantas vezes ao longo dos últimos 12 meses você achou que não 
conseguiria parar de beber uma vez tendo começado? 
(0) Nunca 
(1) Menos do que uma vez ao mês 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Todos ou quase todos os dias 
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5. Quantas vezes ao longo dos últimos 12 meses você, por causa do 
álcool, não conseguiu fazer o que era esperado de você? 
(0) Nunca 
(1) Menos de uma vez ao mês 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Todos ou quase todos os dias 

6. Quantas vezes ao longo dos últimos 12 meses você precisou beber 
pela manhã para poder se sentir bem ao longo do dia após ter bebido 
bastante no dia anterior? 
(0) Nunca 
(1) Menos de uma vez ao mês 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Todos ou quase todos os dias 

7. Quantas vezes ao longo dos últimos 12 meses você se sentiu 
culpado ou com remorso depois de ter bebido? 
(0) Nunca 
(1) Menos de uma vez ao mês 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Todos ou quase todos os dias 

8. Quantas vezes ao longo dos últimos 12 meses você foi incapaz de 
lembrar o que aconteceu devido à bebida? 
(0) Nunca 
(1) Menos de uma vez ao mês 
(2) Mensalmente 
(3) Semanalmente 
(4) Todos ou quase todos os dias 

9. Você já causou ferimento ou prejuízo a você mesmo ou a outra 
pessoa após ter bebido? 
(0) Não
(2) Sim, mas não nos últimos 12 meses
(4) Sim, nos últimos 12 meses
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10. Algum parente, amigo ou médico já se preocupou com o fato 
de você beber ou sugeriu que você parasse?
(0) Não
(2) Sim, mas não nos últimos 12 meses 
(3) Sim, nos últimos 12 meses 

RESULTADO: Para saber sua pontuação, some o valor de cada respostas que está 
dentro dos parênteses. Se a soma for maior que oito, já se configura um beber de 
risco. Se o resultado for maior que doze, é necessário buscar ajuda.

Disponível em: <http://drjorgetostes.site.med.br/index.asp?PageName=Teste-20-C1lcool>. 
Acesso em: 11 jan. 2014.

O questionário CAGE, que é composto por quatro perguntas de fácil 
memorização, pode ser uma alternativa fácil, rápida e pouco intimidativa 
na detecção dos Problemas Relacionados ao uso de Álcool (PRA).
O questionário consiste das seguintes perguntas:

1. Você já tentou diminuir ou cortar a bebida? 

2. Você já ficou incomodado ou irritado com outros porque criticaram 
seu jeito de beber? 

3. Você já se sentiu culpado por causa do seu jeito de beber? 

4. Você já teve que beber para aliviar os nervos ou reduzir os efeitos de 
uma ressaca? 
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ALGUNS VERBOS IRREGULARES

Pronome

CONSUMIR REDUZIR SUGERIR CONSEGUIR
Presente Pret. Perf. Presente Pret. Perf. Presente Pret. Perf. Presente Pret. Perf.

EU consumo consumi reduzo reduzi sugiro sugeri consigo consegui

TU consomes
(consome)

consumiste
(consumiu)

reduzes
(reduz)

reduziste
(reduziu)

sugeres
(sugere)

sugeriste
(sugeriu)

consegues
(consegue)

conseguiste
(conseguiu)

VOCÊ
O SENHOR
A SENHORA consome consumiu reduz reduziu sugere sugeriu consegue conseguiu
ELE/ELA

A GENTE

NÓS consumimos consumimos reduzimos reduzimos sugerimos sugerimos conseguimos conseguimos

VOCÊS
OS SENHORES
AS SENHORAS consomem consumiram reduzem reduziram sugerem sugeriram conseguem conseguiram

ELES / ELAS

7. Agora, leia alguns comentários deixados no site. Em seguida, 
converse com um colega e escrevam mensagens a cada um dos 
internautas, analisando as considerações feitas por eles.

Comentários

Enviado por Patricia Luna em sex, 17/05/2013 - 13:45
O que me chama a atenção é que o Sr. Sérgio levou praticamente 3 dias 
para ter a sua dor de cabeça solucionada. Isto não poderia ter sido resolvido 
antes??? Durante a consulta não poderia já ter sido aplicado instrumentos 
como o CAGE para avaliar a possibilidade de dependência alcoólica???
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Enviado por Patricia Luna em sex, 17/05/2013 - 13:47
Lendo a historinha, não ficou claro que a médica está aplicando algum 
instrumento.

Enviado por Lorena Gomes Santos em sex, 17/05/2013 - 14:27
Texto bastante interessante. Hoje é muito importante que as equipes de 
saúde trabalhem em conjunto com outros profissionais buscando apoio e 
soluções às famílias mais vulneráveis. Sabemos que tanto o álcool como 
a droga vem aumentando o consumo de forma muito rápido e fácil nas 
famílias. Pior ainda o seu índice em famílias vulneráveis como as de classe 
econômica baixa. Devido às dificuldades que passam, buscam nestes 
elementos um refúgio. Assim é necessário que a equipe esteja atenta para 
estes problemas buscando informar de forma lúdica esta população quanto 
ao perigo das mesmas. Os profissionais do NASF, CRAS E AA possuem 
grande importância junto à equipe de saúde da família para solucionar 
estes problemas. Partimos do Lema: “Juntos, somos mais fortes”.

NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família; CRAS – Centro de 
Referência de Assistência Social; AA – Alcoólicos Anônimos

Enviado por Eliane Faria Vicari em qua, 22/05/2013 - 17:46
Seria interessante que tivesse mais informação a respeito do Alcoolismo. 
Palestras em escolas, nos grupos das Unidades Básicas, pois o consumo 
doméstico de álcool está aumentando. As pessoas não conseguem planejar 
uma festa sem pensar primeiramente nas bebidas. O treinamento de toda 
equipe com capacitação para abordar o assunto e acompanhar os pacientes 
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seria bem proveitoso, pois muitas vezes a gente percebe o problema no 
paciente, mas não sabe como abordar.
Outra coisa, o que vejo é que aqueles pacientes com o problema do 
alcoolismo sofrem preconceito. Não são levados a sério. Vejo muitos 
profissionais falando: “Ah! Esse aí não tem jeito. Só cria confusão”. É 
uma pena! Acho que mesmo sendo difícil a abordagem, temos que vê-los 
como pessoas que precisam de cuidados.

Enviado por Arandir de Souz... em qui, 23/05/2013 - 11:16
A abordagem familiar é importante para a identificação precoce dos casos. 
Há de se firmar parecerias com a comunidade e organizações sociais para 
a implementação de ações e estreitamento do vínculo entre o usuário e a 
unidade de saúde. Importante também é a abordagem ao cliente, a escuta 
qualificada, sem juízos e sim com apoio ao cuidado.

Enviado por Renata Camargo em sex, 24/05/2013 - 18:33
Nunca tinha visto uma abordagem tão completa em relação ao álcool.

Adaptado de: <http://atencaobasica.org.br/comunidades/curso-colaborativo-sobre-doencas-cronicas/apos-
o-exame-fisico>. Acesso em: 11 jan. 2014.
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8. Em seu país, o alcoolismo é um problema de saúde pública? 
Existem campanhas para combatê-lo? 

9. O quadro a seguir traz alguns dados sobre a situação do alcoolismo 
no Brasil. 

 y Segundo levantamento da Organização Mundial da Saúde, o consumo 
de álcool no Brasil é quase 50% superior à média mundial, e o 
comportamento de risco no país já supera o padrão da Rússia. 

 y Cerca de 11,7 milhões de brasileiros são dependentes do álcool. 
 y O brasileiro que bebe (e não a média de toda a população) consome 

24,4 litros de álcool por ano. 
 y Entre as mulheres, o índice é de 10 litros por ano, enquanto a média 

mundial é de 6,1 litros por ano. 
 y Cerca de 30% da população que admite beber frequentemente afirma 

que se embriaga pelo menos uma vez por semana. Nos EUA, a taxa é 
de 13%, contra 12% na Itália. Mesmo na Rússia, o índice daqueles que 
exageram na bebida é inferior ao do Brasil: 21% 

 y Os números do Brasil estão também bem acima dos registrados em 
países latino-americanos, onde o consumo é de 8 litros por ano por 
pessoa. 

 y No Brasil, o álcool é responsável por 7,2% das mortes - índice quase 
duas vezes superior à média mundial. 

Disponível em: < http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-04-10/estudo-da-unifesp-estima-
que-117-milhoes-de-brasileiros-sao-dependentes-de-alcool> e <http://www.estadao.com.br/noticias/

impresso,brasileiro-bebe-244-litros-de-alcool-por-ano,678585,0.htm>. Acesso em: 15 jan. 2014.

Com base nesses dados, responda às questões. Em seguida, exponha e discuta suas 
opiniões com os demais colegas:

a. Considerando as dimensões do país e o seu número de habitantes, que 
comentários você faria sobre esse problema? 
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b. No Brasil, a propaganda de bebidas alcoólicas é liberada em todas as 
mídias – TV, rádio, outdoor, revistas. Você acha que a restrição a esse tipo 
de propaganda diminuiria o índice de alcoolismo? 

10. Quais os principais sintomas do alcoolismo? O texto que você 
vai ler agora fala sobre esse assunto.

a. Enquanto lê, complete as lacunas com as palavras do quadro.

letargia – efeitos colaterais – rubor – estupor – sangue – pulmões 
– euforia – hipotensão – sonolentas – taquicardia – desequilíbrio – 

coordenação motora – batidas

SINTOMAS DO ALCOOLISMO

O álcool cruza, com liberdade, a barreira protetora que separa o 
_________ do tecido cerebral. Poucos minutos depois de um drinque, 
sua concentração no cérebro já está praticamente igual à da circulação.
Em pessoas que não costumam beber, níveis sanguíneos de 50mg/dl a 
150 mg/dl são suficientes para provocar sintomas. Esses, por sua vez, 
dependem diretamente da velocidade com a qual a droga é consumida, e 
são mais comuns quando a concentração de álcool está aumentando no 
sangue do que quando está caindo.
Os sintomas da intoxicação aguda são variados: _________, perda das 
inibições sociais, comportamento expansivo (muitas vezes inadequado ao 
ambiente) e emotividade exagerada. Há quem desenvolva comportamento 
beligerante ou explosivamente agressivo. Algumas pessoas não apresentam 
euforia, ao contrário, tornam-se ____________ e entorpecidas, mesmo 
que tenham bebido moderadamente. Segundo as estatísticas, essas quase 
nunca desenvolvem alcoolismo crônico.
Com o aumento da concentração da droga na corrente sanguínea, a 
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função do cerebelo começa a mostrar sinais de deterioração, provocando 
_____________, alteração da capacidade cognitiva, dificuldade crescente 
para a articulação da palavra, falta de _______________, movimentos 
vagarosos ou irregulares dos olhos, visão dupla, _________ facial e 
_____________. O pensamento fica desconexo e a percepção da realidade 
se desorganiza.
Quando a ingestão de álcool  não é interrompida, surgem: ____________,  
diminuição da frequência das __________ do coração, queda da pressão 
arterial, depressão respiratória e vômitos, que podem ser eventualmente 
aspirados e chegar aos _____________ provocando pneumonia entre 
outros ________________ perigosos.
Em não alcoólicos, quando a concentração de álcool no sangue chega à 
faixa de 300mg/dl a 400 mg/dL, ocorre __________ e coma. Acima de 
500 mg/dL, depressão respiratória, ____________ e morte.

Disponível em: <http://drauziovarella.com.br/dependencia-quimica/alcoolismo/alcoolismo/>. 

Acesso em: 08 jan. 2014.

b. Encontre, no texto, a tradução para as seguintes palavras:

ESPANHOL PORTUGUÊS
alcohol
cerebro
síntomas
euforia
letargia

 
Essas palavras têm as mesmas sílabas tônicas em português e espanhol? 
Justifique.

Para saber mais sobre palavras que têm sílabas tônicas diferentes em português e 
espanhol, consulte a seção “Para continuar aprendendo”, no fim deste material.
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c. A palavra “sangue” é masculina ou feminina em português? Justifique, 
copiando do texto um trecho que contenha essa palavra.

Para saber mais sobre palavras cujos gêneros são diferentes em português e espanhol, 
consulte a seção “Para continuar aprendendo”, no fim deste material.

11. Você gosta de assistir TV? No Brasil, é muito comum a veiculação 
de seriados, tanto nos canais abertos quanto nos pagos.
House é um seriado americano de grande sucesso, cujo tema central 
é a medicina. O protagonista, Dr. Gregory House (Hugh Laurie), 
é um médico polêmico, irreverente, antissocial, mas também um 
brilhante diagnosticador, que tem sempre a sua frente doenças em 
casos misteriosos e, muitas vezes, desacreditados.
A entrevista que você vai ler foi feita pelo jornal O Globo, do Rio 
de Janeiro, à médica Lisa Sanders, que presta consultoria à série. 
Observe que a introdução escrita pelo redator e várias perguntas 
feitas pelo entrevistador foram suprimidas do texto.

a. Faça uma primeira leitura e, a partir da resposta dada pela entrevistada, 
selecione a pergunta mais apropriada da listagem abaixo para os espaços 
A a G do texto. 

1. Em meio a tantas especialidades na medicina, qual a importância do 
clínico geral? 
2. Como o paciente pode ajudar o médico na busca pelo diagnóstico? 
3. Você tem medo de que a medicina esteja perdendo sua capacidade de 
dar diagnósticos corretos? 
4. Até que ponto você acredita que os avanços da tecnologia colaboram 
para um diagnóstico apropriado e até que ponto eles atrapalham? 
5. Em uma parte do livro, você discute o exame físico e diz que ele está 
morto. Qual a sua importância e como trazê-lo de volta à prática médica? 
6. O médico precisa ser um detetive? 
7. Por que é tão difícil fazer um diagnóstico correto? 



114

MINISTÉRIO DA SAÚDE

b. Agora, sua tarefa será escrever a introdução. É importante que você 
esclareça ao leitor quem é a entrevistada e destaque, em linhas gerais, os 
principais assuntos abordados por ela ao longo da entrevista. Para isso, 
busque dados no texto, mas também nas informações do quadro abaixo. 

LISA SANDERS é clínica geral da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Yale, nos Estados Unidos, especializada em Medicina 
Diagnóstica consultora médica da série House, exibida no Brasil pelo 
canal Universal. Tem uma coluna sobre diagnóstico no “The New York 
Times Magazine”.

Em 2009, lançou o livro “Todo paciente tem uma história para contar”, 
com relatos reais sobre as investigações feitas pelos profissionais de 
saúde para descobrir as mais difíceis doenças.

ATENÇÃO: 
Seu texto introdutório 
deverá contextualizar o 
leitor e estabelecer uma 
interlocução com ele, 
atraindo-o para a leitura. 
Não ultrapasse dois 
parágrafos.
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Consultora médica da série House 
fala do desafio de dar um diagnóstico 
correto para salvar os pacientes

JULIANA CÂMARA      PUBLICADO:3/09/11 - 0H00 │ ATUALIZADO:3/09/11 - 0H00

INTRODUÇÃO

O GLOBO: A que você atribui o sucesso da série House?

LISA: Claro que Hugh Laurie desempenha muito bem seu trabalho. 
Realmente não consigo imaginar ninguém mais naquele papel. Ele traz 
muita profundidade ao personagem e tem aquela combinação de um ótimo 
humor e inteligência brutais. Acredito que David Shore e Paul Attanasio, 
os criadores da série, reconhecem o potencial dramático nessas histórias. 
Diria que todo encontro entre um médico e um paciente é o começo de 
uma pequena história de mistério. Essa série deixa isso claro e as histórias 
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são convincentes e emocionantes. Acho que o sucesso é porque conta 
uma história que ainda não havia sido contada. [...]

A. O GLOBO: ____________________________________________
________________________________________________________

LISA: Sherlock Holmes, o primeiro detetive da ficção, foi criado com base 
no que o autor Arthur Conan Doyle viu em um médico que trabalhava 
com ele quando estava na faculdade de medicina na Escócia. Nem todos 
os médicos precisam ser detetives, mas o que Sherlock Holmes e outros 
detetives fazem reflete o que os médicos fazem. Acho que os médicos 
que querem dar um diagnóstico devem trabalhar como Sherlock Holmes, 
coletando pistas e provas e tentando juntar a história de um paciente, seus 
sintomas e, finalmente, chegando ao diagnóstico. Mas será que todos os 
médicos precisam ser detetives? Claro que não. Alguns - os clínicos gerais 
- precisam ser detetives porque precisam fazer diagnósticos. Mas com 
muitos não são é assim. Suas especialidades envolvem tratamentos com 
medicamentos ou cirurgias, além de outros procedimentos. Mas, se você 
precisar de um diagnóstico, provavelmente terá que ir a um clínico geral. 
E este sim precisa ser um detetive.

B. O GLOBO: ____________________________________________
________________________________________________________

LISA: É ele que reúne todas as peças para dar o diagnóstico.

C. O GLOBO: ___________________________________________
________________________________________________________

LISA: Na verdade, não é muito difícil dar um diagnóstico certo. Eu diria - e 
a maioria dos médicos concordaria - que é mais fácil fazer um diagnóstico 
certo agora do que era antigamente. Acho que programas como House 
dão a impressão de que há um universo de pacientes sem diagnóstico, mas 
na verdade a maioria dos pacientes recebe uma resposta certa rápida.
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O GLOBO: Existem, na vida real, médicos como o Dr. House?

LISA: Realmente depende de qual aspecto do Dr. House você está falando. 
Provavelmente, há mais médicos do que eu gostaria de admitir com algum 
aspecto de irritabilidade como ele. Suspeito que esses profissionais são, 
na vida real, muito menos eficientes que o House da ficção. Se você se 
refere a médicos especialistas em diagnósticos difíceis, acredito que sim. 
Em geral, isso é o que os clínicos gerais devem fazer. Somos especialistas 
na medicina de todo o organismo e isso nos coloca na posição de fazer o 
diagnóstico. Quem é especialista em apenas um sistema - um cardiologista 
ou um nefrologista, por exemplo, - vai examinar um paciente e dizer: “não 
sei o que o paciente tem, mas o coração/ rim está bem”. Isso ajuda, mas 
não é suficiente.

D. O GLOBO: ___________________________________________
________________________________________________________

LISA: De jeito nenhum. Somos mais capazes de diagnosticar uma doença 
difícil do que éramos antes. Agora, rotineiramente descobrimos e tratamos 
doenças que por séculos só eram diagnosticadas na autópsia. Nunca 
antes nós havíamos tido tantas ferramentas úteis com as quais fazer um 
diagnóstico e outras tantas poderosas para tratá-las.

E. O GLOBO: ___________________________________________
________________________________________________________

LISA: Esta é uma boa pergunta. Claro que o aperfeiçoamento da nossa 
capacidade de dar um diagnóstico vem, pelo menos em parte, da tecnologia 
com a qual podemos contar na investigação de uma doença. E muito do 
nosso conhecimento também veio da tecnologia. Mas quando confrontados 
com um paciente que está doente, talvez até mesmo morrendo, cabe a nós, 
médicos, descobrir o que está acontecendo. A tecnologia, quando não é 
apropriadamente usada, pode atrapalhar por nos dar muitas informações 
inúteis e não as informações cruciais suficientes. A tecnologia não é nada 
mais do que centenas de testes individuais compilados. Mas quando se 
trata de desvendar um enigma complexo, às vezes o mais é menos útil do 
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que o menos. Uma pergunta respondida corretamente é muito mais útil do 
que todas elas respondidas de forma errada.

F. O GLOBO: ____________________________________________
________________________________________________________

LISA: O exame físico pode proporcionar aos médicos informações 
potencialmente úteis. No mínimo, ele nos ajuda a entender onde está o 
problema. No máximo, nos dá a resposta à grande pergunta: “O que está 
errado?” Então trata-se de uma habilidade essencial. Não sei se há uma 
forma de trazê-lo de volta, mas acho que se os médicos novos vissem 
seus professores usando o exame físico e se eles pudessem ter um modelo 
de como usá-lo, isso o salvaria. Como fazer isso acontecer é que eu não 
sei. Uma questão importante que devemos assumir, no entanto, é avaliar 
os componentes do exame físico e descobrir o que é útil e o que é uma 
perda de tempo. Antes da era da tecnologia, os médicos acreditavam 
que qualquer coisa é melhor que nada, e eles deviam estar certos. Agora 
nós temos tecnologia para investigar as suspeitas levantadas por nossos 
exames. Precisamos descobrir quais partes do exame são úteis e nos levam 
com segurança para as pistas físicas reais.

G. O GLOBO: ___________________________________________
________________________________________________________

LISA: Pacientes devem contar suas histórias mesmo que pareça que os 
médicos não valorizam isso. Na maioria das vezes, a história do paciente 
guiará o médico para o diagnóstico correto. Estudos mostraram que em 
75% a 80% das vezes o diagnóstico correto foi dado depois que o médico 
simplesmente ouviu a história da pessoa. [...]

Fonte: http://oglobo.globo.com/saude/consultora-medica-da-serie-house-fala-do-desafio-de-dar-um-
diagnostico-correto-para-salvar-os-pacientes-2702948

c. Destaque uma afirmação feita por Lisa Sanders com a qual você 
concorde ou da qual você discorde e justifique seu ponto de vista.
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Prescrição

1. A emissão de uma receita é um momento de muita responsabili-
dade para o médico. Que condutas você considera fundamentais ao 
prescrever medicamentos, de modo a beneficiar da melhor forma 
possível o seu paciente? Converse com seu colega e liste três delas. 

2. Conheça, agora, algumas indicações para uma prescrição 
adequada e mais racionalizada, produzida por um site voltado à área 
médica. 

a. Enquanto lê, complete as lacunas com verbos no IMPERATIVO.

DANDO UMA MÃOZINHA

Lembre-se que o Imperativo se conjuga igual ao Presente do Subjuntivo.
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PRINCÍPIOS PARA UMA PRESCRIÇÃO
MAIS RACIONALIZADA

PENSE ALÉM 
DAS DROGAS

________________(pensar) em alternativas 
não-medicamentosas no início do tratamento
Não trate só os sintomas, trate a causa de base
Pense em oportunidades de prevenção, e 
não apenas em tratar sintomas e doenças já 
estabelecidas

PRESCREVA DE 
FORMA MAIS 
ESTRATÉGICA

_______________ (adiar) o início imediato de 
um tratamento sempre que possível
_____________ (usar) poucas medicações, 
aprenda a usá-las bem
_____________ (evitar) troca de medicações 
sem ter razões baseadas em evidências
_______________(ser) cético sobre 
“individualizar” terapias quando os estudos 
mostrarem pouca evidência de benefício
_____________(ser) cauteloso quando 
prescrever por e-mail ou telefone Sempre 
que possível, ____________ (iniciar) uma 
medicação por vez

AUMENTE A 
VIGILÂNCIA 
PARA EFEITOS 
ADVERSOS

______________ (manter) sempre a suspeita 
da possibilidade de efeitos adversos
______________ (educar) o paciente sobre 
potenciais efeitos adversos
______________ (ficar) alerta para pistas de 
sintomas de abstinência de medicações que 
possam mascarar “recaídas” da doença
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TENHA CAU-
TELA E CETI-
CISMO SOBRE 
NOVAS DROGAS

Aprenda sobre novas drogas e indicações de 
uso de fontes sem viés e de colegas que sejam 
conservadores em sua forma de prescrever
Não se apresse em usar novas drogas, pois 
novos eventos adversos surgem tardiamente
____________ (estar) certo de que determinada 
droga modifica os resultados clínicos do 
paciente
Não _____________ (indicar) nada fora 
daquilo que está embasado em evidências
Evite ser seduzido por mecanismos fisiológicos 
e farmacológicos mas que não têm impacto 
clínico
Cuidado como determinados estudos são 
apresentados

ENVOLVA O 
PACIENTE NA 
PRESCRIÇÃO

Não __________ (ceder) à necessidade do 
paciente de tomar medicações baseado em 
propagandas ou novidades de mercado
Evite adicionar novas medicações para 
problemas “refratários” pelo risco de não 
aderência
______________ (obter) um histórico médico 
acurado para evitar a prescrição de medicações 
que não funcionaram no passado
Suspenda medicações que não estejam 
funcionando ou que sejam desnecessárias
Desenvolva no paciente a vontade de ser 
tratado de forma mais racionalizada

PENSE EM 
EFEITOS 
AMPLOS E 
DURADOUROS

Pense além dos efeitos de curto prazo, 
considerando também os riscos e benefícios 
em longo prazo
_______________ (procurar) novas 
ferramentas e sistemas de prescrição 
(informatização, monitorização laboratorial) 
mais do que apenas inserir novas drogas para 
melhorar a farmacoterapia

Adaptado de: <http://www.medicinanet.com.br/conteudos/artigos/1623/como_prescrever_da_ melhor_

forma_possivel.htm>. Acesso em: 09 jan. 2014
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b. Você concorda com todos esses princípios? Caso discorde de algum 
(ou alguns), aponte-o(s), apresentando justificativas. 

c. As três condutas que você listou anteriormente com seu colega estão 
contempladas no texto acima? Se não estão, exponha-as aos colegas, 
justificando a importância de considerá-las. 

3. O quadro a seguir reúne palavras e construções típicas de 
prescrições. Construa combinações possíveis usando um elemento 
de cada coluna e pratique oralmente com um colega.

Tome dez gotas comprimido depois das refeições

Pingue uma colher de sopa gel ao se deitar

Passe 5 ml xarope ao se levantar

Massageie uma dose compressas a cada 4 horas

Inale um cápsula quando sentir dor

Coloque meio supositório 3 vezes ao dia

um quarto colírio quando sentir necessidade

Ø se tiver dor na região

4. Escreva três frases prescrevendo medicamentos para pacientes 
que sofrem de: 

 Diarreia

 Amigdalite 

 Bronquite 
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5. Leia o receituário abaixo:

Reúna-se com um colega e faça as atividades a seguir:

a. Qual você imagina ser o problema do paciente? Justifique. 

b. Coloque-se na posição do(a) médico(a) que fez a prescrição anterior. 
Explique a seu colega, que fará o papel do pai/da mãe que levou o filho 
ao(à) pediatra, como utilizar os medicamentos e produtos indicados. 
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CALIGRAF(E)IA

6. Observe os receituários a seguir:

Disponível em: <http://www.clickriomafra.com.br/portal/noticias/itaiopolis/?p=3892>. 
Acesso em: 09 jan. 2014

Disponível em: <http://www.altinomachado.com.br/2012/10/letra-de-doutor.html>. 
Acesso em: 09 jan. 2014
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a. Você consegue ler a prescrição dessas receitas? 

b. Quais as consequências de uma prescrição ilegível? 

c. No seu país, também são comuns letras ilegíveis nos receituários? Estão 
previstas penalidades nesse caso?

7. Leia, agora, um texto que trata desse assunto:

Médicos ignoram risco de punição e mantêm 
garranchos nas receitas

Lei e decreto federal proíbem costume e profissional pode ser cassado

CAMILA NEUMAM, DO R7 publicado em 07/07/2010 às 06h00

Você já teve dificuldade em entender a letra do seu médico nas receitas que ele 
prescreve? Caso sim, saiba que isso não deveria acontecer há pelo menos 35 anos, 
data quando o governo criou uma lei federal proibindo médicos de escreverem 
de forma não legível nas receitas. Além da lei, existem um decreto federal e 
um artigo no Código de Ética Médica que obrigam todos os profissionais a 
deixarem claro o que está escrito na receita. O não cumprimento dessa prática 
pode causar punições e mesmo a cassação do médico e do farmacêutico que 
vender o medicamento errado por causa de má interpretação, segundo o 
Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Farmácia.
A lei 5991, em vigor desde 1975, esclarece que “somente será aviada a receita: 
que estiver escrita a tinta, em vernáculo, por extenso e de modo legível, 
observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais”.
Já o artigo 15 do decreto federal 20.931 indica que um dos deveres dos 
médicos é “escrever as receitas por extenso, legivelmente, em vernáculo, nelas 
indicando o uso interno ou externo dos medicamentos, o nome e a residência 
do doente, bem como a própria residência ou consultório”.
Se avisos não faltam, a realidade nos consultórios e nas farmácias nem sempre 
é essa, segundo especialistas consultados pelo R7.
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Garranchos podem dar cassação e cadeia

De acordo com a diretora da Fenafar (Federação Nacional dos 
Farmacêuticos), Caroline Junckes da Silva, a dificuldade de entender os 
garranchos médicos é diária.
- Decifrar ‘hieróglifos’ médicos é um problema cotidiano. Mas, antes da 
resolução do CFM, existe uma lei federal sanitária que ainda não faz mudar 
essa prática. Quando houver uma mudança mais efetiva dos pacientes e 
uma fiscalização dos profissionais, talvez isso mude.
A prática foi novamente condenada pelo Conselho Federal de Medicina 
em seu novo Código de Ética Médica lançado neste ano. De acordo com 
José Fernando Vinagre, conselheiro do CFM, o profissional que insiste 
na prática pode sofrer um processo ético e ser penalizado de diferentes 
maneiras.
 –  O médico pode sofrer até cinco penas. Uma advertência confidencial, 
censura confidencial restrita ao prontuário médico, ser julgado pelo 
conselho, sofrer censura pública divulgada no Diário Oficial e no jornal de 
circulação do conselho em que ele é inscrito e, com isso, sofrer suspensão 
do exercício profissional em 30 dias, ficando proibido de exercer a profissão 
e até sofrer a cassação do exercício profissional. 
Mas só se chega a esse ponto se houver denúncia formal contra o médico 
feita na sede do conselho regional de medicina do Estado onde mora o 
paciente e onde o médico atua ou por e-mail. Nas duas, o paciente terá de 
deixar seu nome e dados. Antes de abrir o processo, o médico é chamado 
no conselho regional, onde dará esclarecimentos. Em alguns casos, pode 
haver conciliação entre o profissional e o paciente para não haver processo 
ético. Quando isso não ocorre, o processo é aberto dentro do conselho 
regional e julgado pelo conselho federal. 
De acordo com Vinagre, a punição vai de acordo com a conduta médica. 
Reincidentes podem sofrer punições mais duras. 
– Ele não será cassado por isso, mas sofrerá penalidades se fizer. 



127

Curso de Português como Língua Estrangeira 
para o Módulo de Acolhimento e Avaliação 
do Projeto Mais Médicos para o Brasil

Macetes e telefonemas salvam farmacêuticos

Os farmacêuticos também podem ser punidos se venderem medicamentos 
errados por causa de má interpretação da receita. Segundo o presidente do 
Conselho Federal de Farmácia, Jaldo de Souza Santos, a punição pode 
chegar à esfera criminal.
- O farmacêutico é obrigado, em teoria, a devolver a prescrição se o 
médico não escrever em manuscrito legível. Mas infelizmente há casos 
de proprietários de farmácias que trocam um medicamento por outro. 
Nesse  caso,  a  pessoa  pode  denunciar  à  polícia  e  o  farmacêutico  ou  
o  comerciante  podem  ser  presos.
Assim como a denúncia formal contra o médico, para denunciar o 
farmacêutico, basta entrar em contato com o conselho regional de farmácia 
do Estado da ocorrência. O paciente deve apresentar a receita médica e o 
comprovante de compra do medicamento, além de seus dados pessoais. 
Aceita a denúncia, o profissional sofrerá um processo ético que, em última 
instância, em especial entre reincidentes, leva à cassação do registro.
Para evitar que isso aconteça, a recomendação do CFF é que o farmacêutico 
ligue para o consultório em caso de dúvida. Exatamente o que faz a 
farmacêutica Karina Veronezzi, de 23 anos, há um ano trabalhando como 
farmacêutica em uma farmácia na Vila São Francisco, na zona oeste de 
São Paulo.
- Quando eu não entendo, eu ligo para o médico, porque algumas receitas 
são ilegíveis mesmo. Se eu não conseguir falar com ele, peço para o 
paciente entrar em contato porque não vou entregar um medicamento 
sem ter certeza.
A também farmacêutica Hérika Constantino, de 24 anos, costuma 
perguntar sobre o tratamento do paciente para chegar mais rápido ao 
nome do remédio. Em casos difíceis, conta com a ajuda do experiente 
balconista Gilberto Mernick, de 48 anos, 32 na profissão. Mernick usa 
macetes como perguntar o nome do paciente e pelas letras do nome vai 
identificando o verbete do rabisco. Só em casos extremos tenta falar com 
profissionais de outras lojas da rede em que trabalha.
- Quando eu não entendo de jeito nenhum, passo um fax para outra 
farmácia que tem um farmacêutico mais antigo.
Uma das formas de evitar toda essa confusão pode vir do próprio paciente. 
Os especialistas sugerem que eles esclareçam detalhes da receita como o 
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nome do remédio, horário e quantidade que deve ser tomado antes de 
chegar à farmácia.

Disponível em: <http://noticias.r7.com/saude/noticias/medicos-ignoram-risco-de-punicao-e-mantem-
garranchos-nas-receitas-20100704.html>. 

Acesso em: 10 jan. 2014.

8. Observe o enunciado a seguir, retirado do texto que você leu.

- Decifrar ‘hieróglifos’ médicos é um problema cotidiano. [...] Quando 
houver uma mudança mais efetiva dos pacientes e uma fiscalização dos 
profissionais talvez isso mude.

O verbo destacado está conjugado no Futuro do Subjuntivo, um tempo 
que, em português, frequentemente expressa uma possibilidade ou uma 
hipótese no futuro.

a. Como você traduziria a frase acima para sua língua?

b. Que tempo verbal se emprega em sua língua nesse contexto? 

c. Sublinhe, no texto, outros exemplos de verbos conjugados nesse tempo. 
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9. Parafraseie cada uma das frases, utilizando o Futuro do Subjuntivo. 
Exemplo:

Não é legal produzir receitas médicas com letra ilegível. Caso isso aconteça, 
você poderá ser punido!

Se você produzir receitas médicas com letra ilegível, poderá ser punido!

a. Conforme a lei 5991, a receita tem de ser escrita a tinta, em vernáculo e 
por extenso. Sem isso, ela não será aviada.

 Conforme a lei 5991, se ...............................................................................

 Conforme a lei 5991, a receita que .............................................................

b. Os médicos precisam respeitar a lei que proíbe garranchos nos 
receituários. Senão, podem até ser cassados!

 Se os médicos ................................................................................................

 Os médicos que .............................................................................................

c. Caso o médico seja formalmente denunciado por não escrever de 
maneira legível numa receita, ele poderá sofrer punições.

Se ............................................................................................................................

10. Você tem um amigo médico que também está no Brasil e que 
está acostumado a escrever receitas com letra ilegível. Após ter 
lido o texto acima, você decidiu escrever-lhe um e-mail, falando 
sobre o assunto. Você deverá expor o problema, adverti-lo sobre as 
consequências de seu ato e aconselhá-lo a mudar sua conduta.
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AUTOMEDICAÇÃO

11. Discuta em pequenos grupos: a automedicação é uma prática 
comum em seu país? É possível comprar remédios sem receita 
médica nas farmácias? Como isso funciona? 

12. Você assistirá a uma reportagem exibida em dezembro de 2010 
pelo Jornal da Vitoriosa. Com base no vídeo, responda às perguntas 
a seguir: 

Vídeo disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=PdLfveR4t0g>. Acesso em: 11 jan. 2014.

a. O farmacêutico não vendeu o antibiótico para Mariana. Qual foi o 
argumento utilizado por ele? 

b. O que caracteriza a receita de controle especial? 

c. Por que, na reportagem, um médico infectologista foi entrevistado? O 
que ele diz? 
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d. Por que a repórter descreve o entrevistado Ismael Luiz de Oliveira 
como um “consumidor consciente”? 

A lei que exige a apresentação de prescrição médica para comprar 
antibióticos entrou em vigor no dia 28 de novembro de 2010.

13. Veja a notícia a seguir, publicada em 2008, data em que 
Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) lançaram uma forte campanha alertando contra os riscos 
da propaganda de medicamentos e da automedicação.

a. Leia o texto e entenda como a campanha foi planejada.

Campanha alerta para os riscos da automedicação

Brasília, 25 de setembro de 2008 - 8h10

“A informação é o melhor remédio”. Este é o slogan da campanha para 
esclarecer a população sobre os riscos da propaganda de medicamentos e 
da automedicação, lançada nesta terça-feira, em Brasília. O trabalho é fruto 
de uma parceria entre o Departamento de Assistência Farmacêutica do 
Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Durante a solenidade, o ministro José Gomes Temporão alertou para “os 
riscos da banalização do consumo e do acesso a medicamentos”. Temporão 
lembrou que, de acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxico-
Farmacológicas (Sinitox), da Fundação Oswaldo Cruz, 32.884 pessoas 
sofreram intoxicação por medicamentos em 2006. Destas, 24,1% foram 
crianças com menos de cinco anos de idade.
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Já o diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Raposo de Mello, destacou os 
projetos de educação para o uso racional de medicamentos, voltados para 
alunos dos ensinos médio e fundamental de todo país, desenvolvidos pela 
Gerência de Monitoramento e Fiscalização de Propaganda da Agência. 
Segundo ele o esforço de levar informação a todos os lugares e a toda 
população faz a diferença na promoção da melhoria da saúde.

Dirceu lembrou ainda a necessidade de ser ter uma publicidade mais 
equilibrada. “A propaganda sempre mostra os benefícios do produto. O 
medicamento não pode ser visto como um produto comum, ele tem uma 
finalidade específica. Por isso é preciso rever as regras e restringir alguns 
abusos que são perniciosos para população no sentido de promover o uso 
irracional”, destacou.

Campanha

Ao todo, foram confeccionados dez mil kits contendo cinco cartazes, uma 
cartilha, vídeo e spots para rádio. O trabalho conta com a participação 
do médico Dráuzio Varella e da farmacêutica Maria Eugênia Cury, que 
doaram seus cachês para a campanha. O material será distribuído a 
partir desta semana para as unidades do Programa Farmácia Popular do 
Brasil, Núcleos de Apoio ao Saúde da Família, aos conselhos estaduais 
e municipais de saúde, Ministério da Educação e órgãos de defesa do 
consumidor. Os recursos para a campanha, R$ 180 mil, são do Ministério 
da Saúde. A Anvisa, em parceria com a organização não governamental 
Centro de Criação de Imagem Popular (Cecip), coordenou a produção dos 
dez mil kits.

Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/divulga/noticias/2008/250908.htm>. 
Acesso em: 08 jan. 2014

b. Agora, leia uma página de uma das ações desenvolvidas pela campanha, 
a cartilha:
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Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/f11ca0804928c057a89fbb14d16287af/
o+que+vale+a+pena+saber+sobre+a+propaganda+e+o+ uso+de+medicamentos.pdf?MOD=AJPERES>. 

Acesso em: 08 jan. 2014.

c. Imagine que você faz parte da equipe responsável pela elaboração dos 
materiais da campanha “A informação é o melhor remédio”. Escolha uma 
das mídias que compõem a campanha (cartazes, cartilha, vídeos ou spots 
para rádios) e produza um material.
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Tabu e preconceito em Saúde

1. Segundo dados disponíveis no Portal da Saúde, “hoje, as condições 
crônicas são responsáveis por 60% de todo o ônus decorrente 
de doenças no mundo. As doenças crônicas não transmissíveis 
constituem um problema de saúde de grande magnitude, 
correspondendo a 72% das causas de mortes”.

Disponível em: <http://dab.saude.gov.br/portaldab/doencas_cronicas.php>. Acesso em: 11 jan. 2014.

Responda, em pequenos grupos, às questões abaixo:

a. O que são doenças crônicas? 

b. Quais as doenças crônicas mais comuns? Liste-as no quadro abaixo: 
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c. Na sua opinião, quais os maiores desafios no combate às doenças 
crônicas? 

d. Há doenças crônicas comuns no Brasil, e pouco frequentes no seu país, 
ou vice-versa? Quais? 

2. Observe estas imagens: você imagina em que parte do Brasil e 
em que período foram produzidas as obras fotografadas?
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DANDO UMA MÃOZINHA

Estas obras são de autoria de Antonio Francisco Lisboa (Vila Rica, 
atual Ouro Preto/MG 1730 - 1814). Escultor, arquiteto, entalhador. É 
considerado o mais importante artista brasileiro do período colonial. No 
conjunto de sua obra, destacam-se os projetos das igrejas de São Francisco 
de Assis, em Ouro Preto e em São João del Rei, as 66 imagens de cedro 
dos Passos da Paixão e os doze profetas de pedra-sabão para o Santuário 
do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas do Campo, Minas 
Gerais.

Extraído de Enciclopédia Itaú Cultural - Artes Visuais. Disponível em <http://www.itaucultural.org.br/ 

aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=62>. 

Acesso em: 9 jan. 2014.

3. Antonio Francisco Lisboa é mais conhecido no Brasil como 
Aleijadinho. A que você imagina que esse apelido faz referência? 

4. Leia o texto a seguir, extraído da revista Galileu, e descubra por 
que o grande mestre do barroco brasileiro recebeu o apelido de 
Aleijadinho. 

As dores de Aleijadinho
Cientistas lançam novas luzes sobre a doença do mestre do barroco

Por Cláudio Fragata Lopes

Se não fosse pelo esplendor das obras deixadas nos altares, adros e fachadas 
das igrejas de Minas Gerais, prova incontestável de sua existência, o mestre 
Antonio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, poderia 
muito bem passar por uma lenda. Até seu rosto permanece sob um véu 
de mistério, pois a autenticidade do único retrato atribuído a ele é posta 
em dúvida pelos especialistas. Ainda hoje existem controvérsias quanto à 
data de nascimento e à formação artística do escultor, bem como sobre 
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suas andanças pelo interior mineiro. Uma das poucas facetas conhecidas 
de sua tão nebulosa quanto trágica biografia - e sobre a qual parecia haver 
consenso - era a de que sofria de hanseníase, a lepra, doença mutilante 
que o obrigava a trabalhar com o cinzel amarrado ao que lhe sobrara das 
mãos. Mas essa já não é mais a única explicação para a deformação física 
do escultor. Pesquisas recentes realizadas por uma equipe de cientistas 
liderada pelo dermatologista e hansenologista Geraldo Barroso de 
Carvalho, professor da Faculdade de Medicina de Barbacena (MG) e 
autor do recém-lançado Doenças e Mistérios do Mestre Aleijadinho, apontam 
na direção de outra enfermidade que afligia o mestre: a porfiria, uma rara 
doença metabólica ocasionada pelo excesso de ferro no organismo, que 
em algumas de suas manifestações se assemelha à hanseníase.

Essa hipótese não é exatamente nova. Numa exumação feita em 
1971, o médico e bioquímico Paulo da Silva Lacaz, então professor da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), observou que os ossos 
do artista exibiam uma coloração castanho-avermelhada, típica dos 
portadores de porfiria. Lacaz morreu antes de concluir suas pesquisas. Foi 
inspirado nesse trabalho pioneiro que Barroso resolveu proceder a uma 
nova exumação dos despojos de Aleijadinho, só que, desta vez, contando 
com recursos técnicos impensáveis há 30 anos, entre eles, a possibilidade 
de submeter as amostras colhidas à análise de DNA para mapear doenças 
de origem genética, como é o caso da maior parte das porfirias.

Disponível em: <http://galileu.globo.com/edic/93/conhecimento1.htm>. Acesso em: 9 jan. 2014.

Responda agora às questões a seguir:

a. Por que o mestre Aleijadinho recebeu esse apelido? 

b. Você acredita que alguém que tenha essas mesmas doenças, hoje em 
dia, também poderia ser chamado por esse apelido? Justifique. 
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c. Escreva quais são os sintomas e sinais mais frequentes em pacientes 
hansenianos. 

SINTOMAS SINAIS

5. Em todas as culturas e em todas as línguas, há certas formas 
de nomear ou de qualificar que não são bem vistas. A palavra 
“aleijadinho” é, hoje, uma delas. Da mesma forma, atualmente, no 
Brasil, não se costuma dizer que alguém é “leproso”, pois a palavra 
“lepra” assusta muita gente ainda. “Você tem hanseníase”, “este 
é um paciente hanseniano” são formas que podem parecer mais 
técnicas, mas também são menos carregadas de imagens negativas.

Leia a seguir um texto que trata dessa temática e, em pequenos 
grupos, discuta as questões que o seguem.

Por que a terminologia “pessoas com deficiência”?*

Grande parte da sociedade, que não possui familiaridade ou não atua 
na área da deficiência, promovendo a cidadania e inclusão social, utiliza 
o termo “portadoras de deficiência” ou “portadoras de necessidades 
especiais” para designar alguém com deficiência.

Na maioria das vezes, desconhece-se que o uso de determinada 
terminologia pode reforçar a segregação e a exclusão. Cabe esclarecer 
que o termo “portadores” implica algo que se “porta”, que é possível 
se desvencilhar tão logo se queira ou chegue-se a um destino. Remete, 
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ainda, a algo temporário, como portar um talão de cheques, portar um 
documento ou ser portador de uma doença. A deficiência, na maioria das 
vezes, é algo permanente, não cabendo o termo “portadores”. Além disso, 
quando se rotula alguém como “portador de deficiência”, nota-se que a 
deficiência passa a ser “a marca” principal da pessoa, em detrimento de 
sua condição humana.

Até a década de 1980, a sociedade utilizava termos como “aleijado”, 
“defeituoso”, “incapacitado”, “inválido”... Passou-se a utilizar o termo 
“deficientes”, por influência do Ano Internacional e da Década das Pessoas 
Deficientes, estabelecido pela ONU, apenas a partir de 1981. Em meados 
dos anos 1980, entraram em uso as expressões “pessoa portadora de 
deficiência” e “portadores de deficiência”. Por volta da metade da década 
de 1990, a terminologia utilizada passou a ser “pessoas com deficiência”, 
que permanece até hoje.

A diferença entre esta e as anteriores é simples: ressalta-se a pessoa à 
frente de sua deficiência. Ressalta-se e valoriza-se a pessoa acima de tudo, 
independentemente de suas condições físicas, sensoriais ou intelectuais. 
Também em um determinado período acreditava-se como correto o 
termo “especiais” e sua derivação “pessoas com necessidades especiais”. 
“Necessidades especiais” quem não as tem, tendo ou não deficiência? 
Essa terminologia veio na esteira das necessidades educacionais especiais 
de algumas crianças com deficiência, passando a ser utilizada em todas as 
circunstâncias, fora do ambiente escolar.

Não se rotula a pessoa pela sua característica física, visual, auditiva ou 
intelectual, mas reforça-se o indivíduo acima de suas restrições. A construção 
de uma verdadeira sociedade inclusiva passa também pelo cuidado com a 
linguagem. Na linguagem se expressa, voluntária ou involuntariamente, 
o respeito ou a discriminação em relação às pessoas com deficiência. Por 
isso, vamos sempre nos lembrar que a pessoa com deficiência antes de ter 
deficiência é, acima de tudo e simplesmente: pessoa.

* Maria Isabel da Silva, jornalista

Disponível em: <http://www.selursocial.org.br/porque.html>. Acesso em: 10 jan. 2014.
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a. Quais os argumentos da autora para criticar o termo “portadores” em 
designações como “portadoras de deficiência”? 

b. Quais os argumentos da autora para criticar o termo “especiais” em 
expressões como “pessoas com necessidades especiais”? 

c. Segundo a autora, quais as vantagens do uso da expressão “pessoas com 
deficiência” em relação a outras elencadas no texto?

d. Comente o parágrafo final do texto. Você concorda com ele? 

e. Na sua opinião, a discussão feita no artigo é relevante, ou se trata de um 
“discurso politicamente correto” sem maior importância? Justifique. 

f. Em sua cultura, que termos têm sido considerados politicamente 
incorretos? A que pessoas esses termos fazem referência? Por quais 
formas têm sido substituídos? 
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6. Imagine que você é médico/a de uma UBS e recebe para consulta 
um homem de 44 anos, taxista, chamado Manuel de Carvalho. Esse 
senhor apresenta uma mancha hipocrômica de aproximadamente 
4 cm de diâmetro no antebraço esquerdo, que foi observada pelo 
agente comunitário de saúde de seu bairro. Escreva a seguir algumas 
perguntas que você, como seu médico/a de família, formularia para 
tentar diagnosticar se ele tem ou não hanseníase.

- .............................................................................................................................?

- .............................................................................................................................?

- .............................................................................................................................?

- .............................................................................................................................?

- .............................................................................................................................?

- .............................................................................................................................?

7. Esta é a Ficha B – HAN de Seu Manuel, preenchida pelo agente 
comunitário de saúde de seu bairro. Reúna-se com um colega e 
simulem essa consulta: um será o seu Manuel, e outro, o médico/a.

Adaptado de: <http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/03_1543_M.pdf>. 
Acesso em: 14 jan. 2014.
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8. Algumas medidas simples podem colaborar muito para melhorar 
a saúde da população. Por isso, é importante que a Equipe de Saúde 
da Família saiba conversar com a comunidade de modo adequado 
para dar instruções sobre como prevenir certas doenças. Observe o 
seguinte cartaz:

Agora, imagine que você recebe, na Unidade Básica de Saúde onde trabalha, 
uma senhora de 66 anos que se chama Izolina de Jesus e é cozinheira numa 
casa de família. Ela tem tuberculose, está em tratamento há 2 meses. Dona 
Izolina mora numa casa com seus 2 filhos, 2 noras e 5 netos. Nenhum 
deles apresenta sintomas de tuberculose, ela diz. Após realizar anamnese e 
exame físico, você precisa transmitir a ela a mensagem do cartaz, usando 
palavras que lhe sejam mais acessíveis. Como você vai fazer isso?
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O REGISTRO DA EVOLUÇÃO CLÍNICA

9. O registro da evolução clínica do paciente é feito em seu prontuário 
médico. Leia o texto abaixo, extraído da Biblioteca Virtual da 
Universidade Aberta do SUS (UNASUS) sobre o método SOAP de 
registro, e depois responda às questões:

A estrutura das notas de evolução é formada por quatro partes, conhecidas 
resumidamente como “SOAP” – que corresponde a um acrômio 
(originalmente em inglês) para “Subjetivo”, “Objetivo”, “Avaliação” e 
“Plano” (CANTALE, 2003) –, detalhadas a seguir:

SOAP

“Subjetivo” (S)

Nessa parte se anotam as informações recolhidas na entrevista clínica 
sobre o motivo da consulta ou o problema de saúde em questão. Inclui 
as impressões subjetivas do profissional de saúde e as expressadas pela 
pessoa que está sendo cuidada (CANTALE, 2003). Se tivermos como 
referencial o “método clínico centrado na pessoa” (MCCP), é nessa 
seção que exploramos a “experiência da doença” ou a “experiência do 
problema” vivida pela própria pessoa, componente fundamental do 
MCCP (STEWART, 2010).

“Objetivo” (O)

Nessa parte se anotam os dados positivos (e negativos que se configurarem 
importantes) do exame físico e dos exames complementares, incluindo os 
laboratoriais disponíveis (CANTALE, 2003).
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“Avaliação” (A)

Após a coleta e o registro organizado dos dados e informações subjetivas (S) 
e objetivas (O), o profissional de saúde faz uma avaliação (A) mais precisa 
em relação ao problema, queixa ou necessidade de saúde, definindo-o e 
denominando-o (CANTALE, 2003). Nessa parte se poderá utilizar, se for 
o caso, algum sistema de classificação de problemas clínicos, por exemplo, 
o CIAP (WONCA, 2009).

“Plano” (P)

A parte final da nota de evolução SOAP é o plano (P) de cuidados ou 
condutas que serão tomados em relação ao problema ou necessidade 
avaliada. De maneira geral, podem existir quatro tipos principais de planos 
(CANTALE, 2003):

1) Planos Diagnósticos: nos quais se planejam as provas diagnósticas 
necessárias para elucidação do problema, se for o caso; 
2) Planos Terapêuticos: nos quais se registram as indicações terapêuticas 
planejadas para a resolução ou manejo do problema da pessoa: 
medicamentos, dietas, mudanças de hábitos, entre outras; 
3) Planos de Seguimento: nos quais se expõem as estratégias de seguimento 
longitudinal e continuado da pessoa e do problema em questão; 
4) Planos de Educação em Saúde: nos quais se registram brevemente as 
informações e orientações apresentadas e negociadas com a pessoa, em 
relação ao problema em questão. 

Disponível em: <http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/2/unidades_conteudos/unidade15m/
unidade15m.pdf>. Acesso em: 04 ago. 2013.
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Você utiliza em sua prática cotidiana este método de registro? Por quê? Discuta com 
seus companheiros de diferentes países.

10. Veja agora um exemplo de evolução de um paciente, e sublinhe as 
palavras ou expressões que considerar importantes para o registro.

S – Subjetivo

Motivo da Consulta – Pessoa vem para controle do diabetes, o qual trata 
desde os cinco anos de idade, sem controle adequado da glicemia.

Impressão do profissional – “Pessoa evita o contato visual.”

Expressões da pessoa – “Estou cansada de aplicar a insulina diariamente.”

O – Objetivo

IMC (Índice de Massa Corporal) – 29

Pressão Arterial – 140/90

Exame da pele – Maceração interdigital nos pés.

A – Avaliação

Diabetes insulinodependente

Sobrepeso

Medida de pressão arterial elevada

Micose interdigital
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P – Plano

Diagnóstico: glicemia de jejum, creatinina, microalbuminúria, Hb 
glicada, colesterol total, HDL, LDL, triglicérides. Terapêutico: diabetes 
e sobrepeso: a) reeducação alimentar; b) caminhadas diárias; micose: a) 
lavagem e secagem diária dos pés de forma adequada; b) antimicótico local.

Seguimento: diabetes: monitoramento ambulatorial da glicemia às 8, 12, 16 
e 20 horas por uma semana; sobrepeso: monitoramento semanal do peso; 
pressão arterial elevada: curva pressórica em dias e horários diferentes por 
três semanas.

Adaptado de: http://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/esf/2/unidades_conteudos/unidade15m/

unidade15m.pdf
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DANDO UMA MÃOZINHA

ALGUMAS FRASES-CHAVE

PARA A ABORDAGEM 

INICIAL (S):

- O que você/o senhor/a senhora 

está sentindo?

- Algum sintoma?

- Você/o senhor/a senhora fuma? 

Bebe? Costuma se

alimentar bem? Faz exercícios 

físicos? Dorme bem?

- Usa camisinha (preservativo)? 

Toma

anticoncepcional (pílula)?

- Toma alguma medicação?

- Desde quando você / o senhor / a 

senhora está

sentindo isso?

- Piora no frio / no calor / quando 

bebe / quando briga /

quando está estressado / quando

acorda / quando vai dormir...?

- Desde quando você / o senhor / a 

senhora está

sentindo isso?

PARA O REGISTRO (O):

Sinais vitais

P [Pulso] 60 bpm

FC [Frequência cardíaca] 70 bpm 

[batimentos por

minuto]

FR [Frequência respiratória] 16 ipm 

[inspirações por

minuto]

T [temperatura] 37ºC

PA [Pressão arterial] 120x80mmHg

Medidas antropométricas

Peso: x kg

Altura: m

IMC [Índice de massa corporal]

Diâmetro de cintura - cm

Diâmetro de quadril – cm
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PARA OBTER DADOS DO 

PACIENTE (O):

- Você / o senhor / a senhora 

trouxe algum exame?

PARA O EXAME FÍSICO (O):

- Levante/Levanta o braço

- Pode abaixar o braço

- Diga / Diz “ahhh”

- Abra / Abre a boca

- Respire / Respira fundo (aspire/

aspira, inspire/inspira)

- Respire / Respira com a boca

- Sente / Senta na maca

- Deite / Deita na maca (de barriga 

para cima, de barriga para baixo, de 

lado)

- Tire / Tira a camisa.

- Abaixe / Abaixa as calças até a 

altura do joelho.

- Pode se vestir.

- Diga / Diz se está doendo.

- Avise / Avisa se doer.

- Mostre / Mostra onde está 

coçando / ardendo.

- Mostre / Mostra a ferida.

PARA AVALIAÇÃO (A):

Paciente em bom estado geral / 

estado geral regular /

mau estado geral

Eupneico / dispineico / apneico / 

hiperpneico

Acianótico/ cianótico (pouco usual)

Anictérico / ictérico (pouco usual)

Afebril / febril

Hidratado / desidratado

Corado / hipocorado

PARA O ENCAMINHAMENTO 

(P):

- Vou encaminhar você / o senhor/ 

a senhora/ para o

oculista / o ginecologista / o 

cardiologista / o urologista

/ o fisioterapeuta / o psicólogo / o 

pronto-socorro/ o hospital...
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11. Você vai ouvir um diálogo entre uma agente de saúde e uma 
diabética, que ocorreu durante a última visita domiciliar, realizada 
em 23 de setembro de 2013. Anote o registro da situação dessa 
paciente nesta Ficha B – DIA.

a. Depois de preencher sua Ficha B - DIA, compare-a com a de algum 
colega. Coincidem? Em caso negativo, peçam ao professor para ouvir uma 
vez mais o diálogo e conferir as respostas. 

b. Há alguma ficha semelhante a esta no sistema de saúde público de seu 
país? Ela cumpre os mesmos objetivos? Quais são as particularidades 
desta Ficha B, em comparação com outras parecidas que você conhece? 

12. Cristina, a paciente diabética do diálogo que você acabou de 
escutar, esteve ontem na UBS para consulta de acompanhamento. 
Escute um fragmento da conversa que ela teve com o médico e:

a. Retome a Ficha B – Dia e preencha-a com os dados referentes ao mês 
atual que ouvir na gravação. 

b. Imagine que este é o Prontuário da paciente. Preencha-o de acordo com 
o que se pede: 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SISTEM A DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA ANO |__|__|__|__|

MUNICÍPIO SEGMENTO UNIDADE ÁREA MICROÁREA NÚMERO DO CARTÃO

|__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

PRONTUÁRIO MÉDICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE M M A

Nome do paciente atendido:

Data Motivo da consulta; sintomas e dados analisados; conduta/
encaminhamento

  Nome do médico: ______________________________________  Assinatura: ___________________________________

13. Você vai ouvir um diálogo entre uma agente de saúde e um 
senhor tuberculoso, que ocorreu durante a última visita domiciliar, 
realizada em 17 de julho de 2013. Anote o registro da situação desse 
paciente nesta Ficha B – TB.
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14. Seu Jaime, o paciente tuberculoso do diálogo que você acabou de 
escutar, esteve ontem na UBS para consulta de acompanhamento. 
Escute um fragmento da conversa que ele teve com o médico e:

a. Retome a Ficha B – TB e preencha-a com os dados referentes ao mês 
atual que ouvir na gravação. 

b. Imagine que este é o Prontuário do paciente. Preencha-o de acordo 
com o que se pede. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SISTEM A DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA ANO |__|__|__|__|

MUNICÍPIO SEGMENTO UNIDADE ÁREA MICROÁREA NÚMERO DO CARTÃO

|__|__|__|__|__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__| |__|__|__| |__|__| |__|__|__|__|__|__|

PRONTUÁRIO MÉDICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE M M A

Nome do paciente atendido:

Data Motivo da consulta; sintomas e dados analisados; conduta/
encaminhamento

  Nome do médico: ______________________________________  Assinatura: ___________________________________
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ATENÇÃO!

No primeiro diálogo, 
a enfermeira trata o 
paciente de “Seu Jaime”. 
É uma forma respeitosa 
de se referir a um senhor. 
Se fosse uma senhora, 
provavelmente a chamaria 
de Dona: “Dona Paula”. 
Assim, é comum ouvir: 
“Olá, Seu Jaime! Como vai 
o senhor?”

DANDO UMA MÃOZINHA

Para se dirigir a seu interlocutor de maneira formal, 
existem algumas formas:

MASCULINO

SEU + nome > Seu Jaime

SENHOR + nome > Senhor Jaime

DOUTOR + nome > Doutor Eduardo

FEMININO

DONA + nome > Dona Teresa

DOUTORA + nome > Doutora Patrícia

Diferentemente do que ocorre na língua espanhola, as formas “o senhor” 
e “a senhora” podem ser utilizadas para se dirigir ao interlocutor, pois 
são pronomes de tratamento. Por exemplo: “Como vai o senhor?”, “A 
senhora está se sentindo bem?”. Estas formas equivalem, muitas vezes, ao 
pronome “usted” do espanhol.

O PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O 
ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS 
NÃO TRANSMISSÍVEIS

15. Você vai ler alguns fragmentos do Plano de Ações Estratégicas para o 
Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-
2022. Durante sua leitura, fique atento às instruções dos exercícios 
que aparecerão em cada trecho.
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▪ Conjugue os verbos que estão em infinitivo ao longo do texto 
utilizando o Presente do Indicativo.

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (ser) __________ as 
principais causas de mortes no mundo e (ter) __________ gerado elevado 
número de mortes prematuras, perda de qualidade de vida com alto 
grau de limitação nas atividades de trabalho e de lazer, além de impactos 
econômicos para as famílias, comunidades e a sociedade em geral, 
agravando as iniquidades e aumentando a pobreza.

Apesar do rápido crescimento das DCNT, seu impacto (poder) 
__________ ser revertido por meio de intervenções amplas e custo 
efetivas de promoção de saúde para redução de seus fatores de risco, além 
de melhoria da atenção à saúde, detecção precoce e tratamento oportuno.

Das 57 milhões de mortes no mundo em 2008, 36 milhões, ou 63%, 
foram em razão das DCNT, com destaque para as doenças do aparelho 
circulatório, diabetes, câncer e doença respiratória crônica (ALWAN et al., 
2010). Cerca de 80% das mortes por DCNT (ocorrer) ________________ 
em países de baixa ou média renda, onde 29% são de pessoas com menos 
de 60 anos. Nos países de renda alta, apenas 13% são mortes precoces 
(WHO, 2011).

Como nos outros países, no Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis 
também se constituem como o problema de saúde de maior magnitude. São 
responsáveis por 72% das causas de mortes, com destaque para doenças 
do aparelho circulatório (31,3%), câncer (16,3%), diabetes (5,2%) e doença 
respiratória crônica (5,8%), e (atingir) _________________ indivíduos de todas 
as camadas socioeconômicas e, de forma mais intensa, aqueles pertencentes a 
grupos vulneráveis, como os idosos e os de baixa escolaridade e renda.

Os principais fatores de risco para DCNT são o tabaco, a alimentação não 
saudável, a inatividade física e o consumo nocivo de álcool, responsáveis, em 
grande parte, pela epidemia de sobrepeso e obesidade, pela elevada prevalência 
de hipertensão arterial e pelo colesterol alto (MALTA et al., 2006).
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▪ Complete as lacunas com alguma das palavras ou expressões:

Excesso de peso e obesidade  -  Pressão arterial alta   
Atividade física insuficiente  -  Uso nocivo do álcool   

Colesterol aumentado  -  Tabaco  -  Alimentação inadequada

_________________________________: Cerca de 6 milhões de pessoas 
morrem a cada ano pelo uso do tabaco, tanto por utilização direta quanto 
por fumo passivo (WHO, 2010a). Até 2020, esse número deve aumentar 
para 7,5 milhões, contando 10% de todas as mortes (MATHERS; 
LONCAR, 2006). Estima-se que fumar cause, aproximadamente, 70% 
dos cânceres de pulmão, 42% das doenças respiratórias crônicas e cerca 
de 10% das doenças do aparelho circulatório (WHO, 2009a).

_________________________________: Estima-se que 3,2 milhões de 
pessoas morrem a cada ano devido à inatividade física (WHO, 2009a). 
Pessoas que são insuficientemente ativas têm entre 20% e 30% de aumento 
do risco de todas as causas de mortalidade (WHO, 2010b). Atividade física 
regular reduz o risco de doença circulatória, inclusive hipertensão, diabetes, 
câncer de mama e de cólon, além de depressão.

_________________________________: 2,3 milhões de pessoas 
morrem a cada ano pelo consumo nocivo de álcool, correspondendo a 
3,8% de todas as mortes do mundo (WHO, 2009b). Mais da metade desses 
óbitos são causados por DCNT, incluindo câncer, doenças do aparelho 
circulatório e cirrose hepática. O consumo per capita é mais alto em países 
de alta renda (WHO, 2011).

_________________________________: Consumo adequado de 
frutas, legumes e verduras reduz os riscos de doenças do aparelho 
circulatório, câncer de estômago e câncer colorretal (BAZZANO et al., 
2003; RIBOLI; NORAT, 2003). A maioria das populações consome mais 
sal que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para a 
prevenção de doenças (BROWN et al., 2009). O grande consumo de sal é 
um importante determinante de hipertensão e risco cardiovascular (WHO, 
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2010c). A alta ingestão de gorduras saturadas e ácidos graxos trans está 
ligada às doenças cardíacas (HU et al., 1997). A alimentação não saudável, 
incluindo o consumo de gorduras, está aumentando rapidamente na 
população de baixa renda (WHO, 2011).

_________________________________: Estima-se que a pressão 
arterial alta cause 7,5 milhões de óbitos, ou seja, 12,8% de todas as 
mortes (WHO, 2009a). Esse é um fator de risco para doenças do aparelho 
circulatório (WHITWORTH, 2003). A prevalência de pressão alta é 
semelhante em todos os grupos de renda, contudo, é geralmente menor 
na população de alta renda (WHO, 2011).

_________________________________: 2,8 milhões de pessoas 
morrem a cada ano em decorrência do excesso de peso ou da obesidade 
(WHO, 2009a). Os riscos de doença cardíaca, acidente vascular encefálico 
(AVE) e diabetes aumentam consistentemente com o aumento de peso 
(WHO, 2002). O Índice de Massa Corporal (IMC) elevado também 
aumenta os riscos de certos tipos de câncer (AMERICAN INSTITUTE 
FOR CANCER RESEARCH, 2009). O excesso de peso tem crescido no 
mundo entre crianças e adolescentes.

_________________________________: Estima-se que o colesterol 
elevado cause 2,6 milhões de mortes a cada ano (WHO, 2009a). Ele 
aumenta o risco de doença cardíaca e AVE (EZZATI et al., 2002; MEYER 
et al., 2001). O colesterol elevado é mais prevalente em países de alta renda.

▪ Complete as lacunas com os seguintes verbos:

garantir   -   deter   -   ampliar
aumentar   -   implantar   -   reduzir
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METAS NACIONAIS PROPOSTAS

................................. a taxa de mortalidade prematura (<70 anos) por 

DCNT em 2% ao ano;

................................. a prevalência de obesidade em crianças;

.................................a prevalência de obesidade em adolescentes;

................................. o crescimento da obesidade em adultos;

................................. a prevalência de consumo nocivo de álcool;

................................. a prevalência de atividade física no lazer;

................................. o consumo de frutas e hortaliças;

................................. o consumo médio de sal;

................................. a prevalência de tabagismo;

................................. o Programa Nacional de Qualidade em Mamografia 
nos serviços que realizam esse tipo de exame;

................................. o Programa de Gestão da Qualidade de Citopatologia 
nos laboratórios que realizam esse tipo de exame;

.................................e/ou manter a cobertura de exame citopatológico do 
câncer do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos, em todas as regiões 
do país;

.................................a cobertura de mamografia em mulheres de 50 a 69 

anos;

.................................tratamento de mulheres com diagnóstico de lesões 
precursoras de câncer do colo do útero.

Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/arquivos/category/116-alimentacao-
escolar?download=7897:plano-de-acoes-estrategicas-para-o-enfrentamento-das-dcnt-no-brasil>. 

Acesso em: 10 jan. 2014.
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16. Como médico de família e comunidade, você sabe a importância 
de efetuar as recomendações certas e de forma adequada aos 
membros das comunidades, para que todos estejam cientes dos 
riscos e sejam responsáveis por cuidar de sua saúde. Tendo em 
conta os principais fatores de risco das DCNT, de acordo com o 
texto que você leu no início desta unidade, formule frases que você 
diria em consulta para instruir seus pacientes sobre:

a. o tabaco 

b. a alimentação saudável 

c. a atividade física 

d. o consumo de álcool 
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e. o sobrepeso e a obesidade 

f. a hipertensão arterial 

g. o colesterol 



A SAÚDE DA GESTANTE

1. Veja a página de frente de um folder sobre um programa do 
Ministério da Saúde brasileiro:

O que é a
Rede Cegonha

Rede 
Cegonha

conheça a

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Brasília – DF 
2013

A Rede Cegonha é um pacote de ações para 
garanti r o atendimento de qualidade, seguro e 
humanizada para todas as mulheres. O trabalho 
busca oferecer assistência desde o planejamento 
familiar, passa pelos momentos da confi rmação 
da gravidez, do pré-natal, pelo parto, pelos 28 
dias pós-parto (puerpério), cobrindo até os dois 
primeiros anos de vida da criança. Tudo dentro do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

A Rede Cegonha é estruturada a parti r de quatro 
componentes: pré-natal, parto e nascimento, 
puerpério e atenção integral à saúde da criança 
e sistema logísti co que refere-se ao transporte 
sanitário e regulação.
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Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/rede_cegonha.pdf>. Acesso em: 08 jan. 2014

a. O Programa do Ministério da Saúde de que trata o folder se chama 
“Rede Cegonha”. Como você explicaria esse nome? 

Unidade 9

Saúde da gestante e da criança



160

MINISTÉRIO DA SAÚDE

b. Quais você imagina serem os principais objetivos de cada um dos 
quatro componentes a partir dos quais está estruturado a Rede Cegonha? 

c. Em seu país, há iniciativas como esta? Descreva-as. 

2. Veja agora o verso do folder apresentado no exercício anterior. 
Os textos das seções “Objetivos” e “O que o Ministério da Saúde 
oferece” foram apagados. Com base nas informações do vídeo a 
que você vai assistir, complete essas duas seções.

Vídeo disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=Rc2osYcvqqE>. Acesso em: 15 jan. 2014.

Objetivos

• Acolhimento com avaliação e classifi cação de ris-
co e vulnerabilidade, ampliação do acesso e me-
lhoria da qualidade do pré-natal;
• Vinculação da gestante à unidade de referência 
para o parto, e ao transporte seguro;
• Boas práti cas e segurança na atenção ao parto e 
nascimento;
• Atenção à saúde das crianças de  0 a 24 meses 
meses com qualidade e resoluti vidade; e
• Acesso às ações de planejamento reproduti vo.

• Promover a implementação de novo modelo de 
atenção à saúde da mulher e à saúde da criança 
com foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao 
crescimento e ao desenvolvimento da criança;
• Organizar a Rede de Atenção à Saúde Materna e 
Infanti l para que esta garanta acesso, acolhimento 
e resoluti vidade; e
• Reduzir a mortalidade materna e infanti l com ên-
fase no componente neonatal.

Existem duas modalidades de adesão à Rede Cegonha:

• Adesão Regional 
Essa modalidade de adesão é voltada para o conjunto 
de municípios da(s) Região(ões) de Saúde priorizada(s) 
pelo Grupo Condutor Estadual da Rede Cegonha (GCE/
RC) a parti r de critérios epidemiológicos e populacio-
nais. Nesse ti po de adesão são pactuadas ações para 
os quatro componentes da Rede Cegonha. Para reali-
zar esse ti po de adesão cada município deve procurar o 
GCE/RC de seu estado para parti cipar da discussão das 
regiões prioritárias a serem eleitas por esse grupo.

• Adesão facilitada
Na adesão municipal facilitada é possível programar os 
componentes de Pré-natal e Puerpério e Atenção In-
tegral à Saúde da Criança. Essa modalidade é voltada 
para os municípios que estão fora da região de saúde 
prioritária. Esse é um ti po de adesão inicial de cada mu-
nicípio, até que venha a compor uma região de saúde 
prioritária. Para realizar esse ti po de adesão cada mu-
nicípio deve informar seu plano de ação por meio do 
Sistema de Plano de Ação das Redes Temáti cas, o Sispar, 
no endereço eletrônico: <htt p://aplicacao.saude.gov.br/
sisredes/login.jsf>
Compete ao município, por meio da secretaria muni-
cipal de saúde, a implementação da Rede Cegonha no 
âmbito municipal, a implantação e coordenação do Gru-
po Condutor Municipal, o co-fi nanciamento da rede, a 
contratualização com os pontos de atenção à saúde sob 
sua gestão e o monitoramento e avaliação da Rede Ce-
gonha no território municipal.

Como levar a Rede Cegonha 
para o seu município

O que o Ministério da 
Saúde oferece

Diretrizes 

A Rede Cegonha oferece recursos para a ampliação 
dos exames de pré-natal, de teste rápido de 
gravidez e de detecção da sífi lis e HIV, para a 
ampliação e qualifi cação de leitos de UTI adulto, 
UCI e UTI neonatal, leitos de gestação de alto 
risco assim como para a adequação da ambiência 
das maternidades e a construção e custeio de 
Centros de Parto Normal e Casas de Gestantes, 
Bebês e Puérperas, conforme critérios defi nidos 
pelas portarias e pactuações das Comissões 
Intergestores Regionais e GCE/RC.

Para mais informações
<www.saude.gov.br/redecegonha> e as 
Portarias nº 1.459 de 24/06/2011 
e nº 650 de 05/10/2011. 

Adaptado de: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/folder/rede_cegonha.pdf>. Acesso em: 09 jan. 2014
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3. A Rede Cegonha tem, entre seus objetivos, acompanhar a saúde 
da gestante. Veja a seguir a FICHA B – GES, utilizada pelos 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para cadastrar e acompanhar 
mensalmente o estado de saúde das gestantes. O preenchimento é 
feito mediante visitas domiciliares dos ACS. Observe atentamente a 
ficha e depois discuta as questões propostas com seus colegas.

Disponível em: <http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/03_1543_M.pdf  >. 
Acesso em: 08 jan. 2014

a. Escreva um parágrafo explicando, objetivamente, como calcular a data 
provável do parto, que pudesse fazer parte de um manual com orientações 
para o preenchimento da FICHA B – GES. 

b. O que você acha que significam as siglas NV, NM e AB, utilizadas no 
campo “resultado da gestação atual”? 
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c. Simule, com um colega, parte de uma consulta. Um de vocês deverá 
fazer o papel de uma paciente que apresenta um dos fatores de risco 
descritos na ficha, enquanto o outro fará o papel da gestante. Utilize as 
expressões do box abaixo quando necessário. 

Para saber mais sobre a Ficha B – GES e outras fichas do SUS, consulte: 
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/livros/pdf/03_1543_M.pdf

DANDO UMA MÃOZINHA

Fazendo sugestões e recomendações

Eu sugiro que você / a senhora... + Pres. Subjuntivo 

Eu aconselho você / a senhora a... + Infinitivo 

É preciso / necessário / importante / essencial que você / a senhora ... 
+ Pres. Subj. 

Você / A senhora (não) deve / pode... + Infinitivo 

Evite... + Infinitivo 

Você / A senhora não pode..., de jeito nenhum, + Infinitivo 

Nunca + Imperativo 

4. Você assistirá a um vídeo sobre a importância do pré-natal. Após 
vê-lo, responda às seguintes perguntas.

Vídeo disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=vsibtTJbGHY>. Acesso em: 15 jan. 2014

a. No início da reportagem, a gestante Altina Carvalho é apresentada.
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 y Altina já sabe o sexo de seu bebê? 
 
 

 y De quantos meses ela está grávida? 

 

 y Quantas consultas de pré-natal Altina já fez? Você considera esse 
número baixo, ideal ou alto? 

 

 y Que exames Altina conta já ter feito em seu pré-natal?

 

 y Com base em seus conhecimentos médicos, responda: que outros 
exames ela já deveria ter feito a essa altura de sua gestação? 

 

b. Quantas consultas devem fazer as gestantes, durante o pré-natal, de 
acordo com o Ministério da Saúde? E em caso de gravidez de risco? 

c. Qual é a maior importância do pré-natal, de acordo com o ginecologista 
Hemmerson Magioni? 

d. O que opina Débora Randazzo, também ginecologista, sobre a atividade 
física durante a gravidez? 
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e. O médico Hemmerson Magioni elenca aspectos avaliados por um 
ginecologista que podem ajudar a mulher a iniciar sua gravidez com mais 
saúde. Liste-os.

5. Com base na imagem abaixo, conjugue os verbos entre parênteses 
utilizando o Futuro do Subjuntivo e complete as frases:

Disponível em: <http://saudecoletivauepg.blogspot.com.br/2012/05/o-que-pretende-rede-cegonha-e-o-
estado.html>. Acesso em: 08 jan. 2014.

a. Se  a  mulher  que  procura  uma  UBS  não  _______________  (estar)  
grávida,  ela ............................................................................................................



165

Curso de Português como Língua Estrangeira 
para o Módulo de Acolhimento e Avaliação 
do Projeto Mais Médicos para o Brasil

b. A  mulher  cuja  gravidez  não  _____________  (ser)  considerada  de  
risco  será ..............................................................................................................

c. Se ____________________ (haver) alguma emergência durante a   
gravidez, ................................................................................................................

d. É preciso ..................................................................................... sempre que 
________________________ (ser) constatado algum risco gestacional.

CRIA

6. Leia a letra da música “Cria”, composta por Maria Rita. Não se 
preocupe com as lacunas neste momento. Qual o tema da canção?

Crescendo foi ganhando espaço 
___________ (pular) do meu braço

___________ (nascer) outro dia e já ___________ (querer) ir pro chão 
Já ___________ (falar) mãe, já ___________ (falar) pai

Já não ___________ (sujar) na cama 
Não ___________ (querer) mais chupeta 

Já ___________ (comer) feijão
E ___________ (poder) até ver os meus traços nos primeiros passos

___________ (tropeçar) e ___________ (segurar) 
e não ___________ (deixar) cair 

Se ___________ (cair), levanta, _____________ (continuar)
A porta da rua fechada

Criança não ___________ (deixar) sair 

Da linha, da linha
Reflexo no espelho ___________ (levar) à emoção 
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A lágrima ___________ (ameaçar) do olho cair 
Semente ___________ (fecundar)

Já ___________ (começar) a existir 
É cria, criatura e criador

Cuida de quem me ___________ (cuidar) 
Pega na minha mão e ___________ (guiar)

Disponível em: <http://letras.mus.br/maria-rita/1083245/>. Acesso em: 10 jan. 2014.

7. Complete agora a letra da música, conjugando os verbos entre 
parênteses no Presente ou no Pretérito Perfeito do Indicativo. Em 
seguida, ouça a música e confira suas respostas.

Música disponível em: <http://letras.mus.br/maria-rita/1083245/>. Acesso em: 10 jan. 2014.

8. Que palavra da música faz referência ao objeto que alguns pais 
dão a seus bebês para chuparem?

9. Escreva, embaixo de cada figura, o nome de outros objetos 
típicos do universo de um bebê.

BERÇO FRALDA URSINHO DE PELÚCIA MAMADEIRA
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10. Os objetos mencionados nos exercícios 8 e 9 podem, em alguma 
circunstância, trazer riscos para a saúde do bebê? Discuta com seus 
colegas.

VACINAÇÃO

A vacinação é, como você sabe, importante nas diferentes fases da vida 
de uma pessoa, inclusive nos recém-nascidos. Vamos então falar um 
pouco sobre isso?

11. Em pequenos grupos, responda às seguintes questões: 

a. Escreva uma breve definição para a palavra “vacina”. 

b. Qual a importância da vacinação? 

c. Na sua opinião, quais as vacinas mais importantes para a saúde de uma 
pessoa? 

d. No seu país, quais as principais campanhas de vacinação existentes? 
Você as considera eficazes? 
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12. Leia as partes externa e interna de um panfleto disponível no site 
da Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto (SP). 

Disponível em: <http://gestao.saude.riopreto.sp.gov.br/transparencia/modules/mastop_publish/?tac=Bibl_
Mate_Graf>. Acesso em: 05 jan. 2013
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Em pequenos grupos, responda às seguintes questões:

a. Onde você imagina que este panfleto circulou? 

b. Que recursos são utilizados no panfleto para a apresentação das 
informações? 

c. Você acha que o panfleto cumpre seus objetivos? Justifique. 

13. Qual o plural das seguintes palavras? Confira suas respostas 
procurando-as no panfleto.

a. situação ......................................... b. especial ......................................... 
 indicação ......................................... hospital .........................................
 infecção ......................................... disponível ......................................... 

DANDO UMA MÃOZINHA

 y Palavras terminadas em -ção fazem seu plural em - ções. Exemplo: coração 
– corações, vacinação - vacinações 

PLURAL DAS PALAVRAS TERMINADAS EM -L 
 y Regra geral: Para fazer o plural da maior parte das palavras terminadas em 

l, troca-se o l por -is. Exemplo: um real – dois reais 
 y Essa regra não vale no caso das palavras terminadas em -il cuja sílaba 

forte não é a última. Nesse caso, o –il é substituído por -eis. EXEMPLO: 
difícil – difíceis 

De que palavras terminadas em l você se lembra? Faça uma lista, colocando, 
ao lado de cada palavra, seu plural.



170

MINISTÉRIO DA SAÚDE

14. Observe as seguintes frases, retiradas do panfleto que você leu:

1. Fique em dia com suas vacinas.

2. Saiba quais vacinas [...] são indicadas para sua faixa etária.

3. Mantenha suas vacinas em dia, procure a Unidade de Saúde mais 
próxima de sua residência. 

a. Como você traduziria as frases acima para sua língua? 

1. 

2. 

3. 

b. A quem os pronomes destacados remetem? 

c. Observe agora a frase abaixo, também retirada do panfleto: 

▪ Informe-se sobre as vacinas especiais e suas indicações com seu 
médico ou profissional de vacinação.

As palavras “suas” e “seu” remetem à mesma pessoa/coisa? Justifique.
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DANDO UMA MÃOZINHA

 Os pronomes “seu” e “sua” podem, em português, fazer referência 
à pessoa com quem se fala, assim como à pessoa de quem se fala. Exemplos: 

– Daniel, você precisa cuidar melhor da sua saúde. (sua ~ tua) 

– O que é o SUS? Quais são suas diretrizes principais? 

No dia a dia, a tendência é se utilizar “dele”, “dela”, “deles” e “delas” 
para fazer referência àquele(s) ou àquela(s) de quem se fala.

– Meu pai vive se esquecendo de tomar o remédio dele. 

– Ontem eu levei meu filhinho para tomar a primeira vacina dele. Até que 
ele nem chorou tanto quanto eu achei que fosse chorar. 

15. Observe o texto e responda às perguntas abaixo: 

Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/saude/2013/08/campanha-de-atualizacao-da-caderneta-de-

vacinacao-infantil- comeca-dia-24-de-agosto>. Acesso em: 05 jan. 2014.
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a. Você conhece o personagem da imagem? Quem é ele? 

b. Qual você imagina que seja o público-alvo da campanha a que o texto 
faz alusão? 

16. Como funcionário do Ministério da Saúde brasileiro, você 
ficou encarregado de produzir um panfleto sobre a Campanha 
Nacional para Atualização da Caderneta de Vacinação Infantil, a 
ser distribuído nos postos de saúde do Brasil em julho e agosto de 
2013. Com base no vídeo a que você vai assistir, escreva o texto que 
fará parte desse panfleto. Em seu texto, direcionado aos pais de 
crianças pequenas, dê detalhes sobre a campanha (público-alvo, 
período, abrangência, objetivos) e outras informações importantes 
para os pais.

Vídeo disponível em: <http://www.brasil.gov.br/saude/2013/08/campanha-de-atualizacao-da-caderneta-de-

vacinacao-infantil-comeca-dia-24-de-agosto>.



O ALFABETO E OS SONS DO PORTUGUÊS 
BRASILEIRO

O alfabeto do português, de acordo com o último Acordo Ortográfico, 
de 2009, é composto por 26 letras: 

21 consoantes e 5 vogais

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M N O P Q R  S  T  U V  W  X  Y  Z

D
Á
B
L
I
U

Í
P
S
L
O
N

J
O
T
A

E
R
R
E

E
S
S
E

E
F
E

A
G
Á

E
L
E

E
M
E

E
N
E

Q
U
Ê

X
I
S

B
Ê

C
Ê

D
Ê

G
Ê

K
Á

P
Ê

T
Ê

V
Ê

Z
ÊA E I O U

A distinção entre vogais e consoantes em português corresponde ao som 
que é produzido em decorrência do caminho percorrido pelo ar dentro do 
APARELHO FONADOR. Se a corrente de ar passa diretamente, sem 
obstáculos, dizemos que o som produzido foi uma vogal; havendo algum 
tipo de impedimento, classifica-se o som como consoante.

Para continuar aprendendo
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APARELHO FONADOR

“[…] Produzimos os fonemas servindo-nos de órgãos do aparelho 
respiratório e da parte superior do aparelho digestivo. A esses órgãos da 
fala, constitutivos do aparelho fonador, pertencem, além de músculos e 
nervos: os brônquios, a traqueia, a laringe (com as cordas vocais), a faringe, 
as fossas nasais e a boca com a língua (dividida em ápice, dorso e raiz), as 
bochechas, o palato duro (ou céu da boca), o palato mole (ou véu palatino) 
com a úvula ou campainha, os dentes (mormente os anteriores) com os 
alvéolos, e os lábios”.

(BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. São Paulo: Cia 
Editora Nacional, 1997, p. 15).

VOGAIS: 

As vogais do português dividem-se em dois grandes grupos: VOGAIS 
ORAIS e VOGAIS NASAIS. Se o ar passa livremente e sai inteiramente 
pela boca, temos uma vogal oral; se parte passa pela boca, e parte pela 
cavidade nasal, temos uma vogal nasal.

AS VOGAIS ORAIS
No português brasileiro, existem 7 vogais orais, que podem ser 
classificadas em subgrupos:

•ABERTAS: como o próprio nome sugere, são proferidas com a boca 
mais aberta, pois há uma distância maior entre a língua e o céu da boca.
[a]: barriga, calcanhar 
[ε]: pele, encéfalo, reto
[ɔ]: óvulo, hipófise, endócrino

EXEMPLO: 
O médico vai operar hoje aquela paciente com problemas na hipófise.
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•FECHADAS: são pronunciadas com a boca um pouco mais fechada, 
pois há uma distância menor entre a língua e o céu da boca.
[e]: nervo, dedo 
[o]: boca, olho
[i]: apêndice, vesícula
[u]: ânus, insulina, glândula

EXEMPLO: 
O Doutor Estênio vai examiná-la hoje no consultório.

ATENÇÃO: Em português, encontramos também vogais intermediárias. 
Em geral, essas vogais (a que chamamos reduzidas ou médias) aparecem 
em fim de palavra, após uma sílaba tônica. Nesse contexto, as letras a, e e 
o são, em geral, pronunciadas de maneira mais fraca. No caso dessas duas 
últimas letras, a pronúncia se assemelha, respectivamente, à de um i e um u.

 y medula, panturrilha, nuca 
 y apêndice, tireoide, faringe 
 y braço, pescoço, torso

EXEMPLO: 
Pedro foi ao hospital porque está com problema na tireoide.

Em português, as vogais podem unir-se, formando o que chamamos de 
ditongos, que também podem ser orais ou nasais. Um ditongo nada mais 
é do que um encontro de duas vogais numa mesma sílaba. Os ditongos 
orais mais frequentes em português são:*

 y epiteliais 
 y cauterização 
 y aerofagia 
 y traqueia
 y euforia
 y céu da boca 
 y couro

* Vale ressaltar que existem ainda os ditongos orais representados graficamente como ao 
– encontrado, por exemplo, em ao (preposição “a” + artigo definido “o”) – e o ditongo 
oi/ói, presente em palavras como noiva, lençóis.
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AS VOGAIS NASAIS
O português apresenta diversos sons que são emitidos em parte pela boca 
e em parte pelo nariz, isto é, que são nasais. Todas as vogais do português 
podem ser nasalizadas. A nasalização é, frequentemente, indicada por 
meio de um sinal gráfico chamado til (~) – colocado APENAS em cima 
das vogais a e o (ex: pulmão > pulmões). Se uma vogal estiver localizada 
antes de -m (no final de uma sílaba, antes de -p ou -b) ou -n, também 
ocorrerá nasalização:

 y garganta, panturrilha, cãibra
 y eclampsia apendicite, dendrito
 y encéfalo, embolia faringite, laringe
 y impaludismo bronquite, constipação
 y punção

EXEMPLO: 
A paciente sentia muita dor-de-garganta; descobriu-se que ela estava 
com faringite aguda, e o médico precisou fazer uma punção.

Também existem ditongos nasais em português. Da mesma forma que 
nas vogais, eles são nasalizados usando-se o til, ou quando se encontram 
diante de -m (em final de sílaba e precedido de -p ou -b) ou -n:

 y mãe 
 y pulmão
 y dentritos
 y em
 y pulmões

CONSOANTES: 

A pronúncia de alguns sons consonantais varia em função do contexto 
fonológico (a posição de cada uma das consoantes numa sílaba) e do 
dialeto. A seguir, você encontra algumas observações sobre a relação entre 
letras e fonemas no português brasileiro.
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C, Ç e CH
 y c antes das vogais e e i é pronunciado [s], como em cérebro, apêndice. 
 y c antes das vogais a, o e u é pronunciado [k], como cabelo, coração, 

subcutâneo. 
 y ç é pronunciado [s]. É sempre utilizado antes das vogais a, o e u (nunca 

antes de e e i), como em coração, irritações, açúcar, baço. 
 y ch é sempre pronunciado como [ʃ], como em choque, rachadura. 

G, GU e QU
 y g antes das vogais e e i é pronunciado [ʒ], como em oxigênio, higiene. 
 y g antes das vogais a, o e u é pronunciado [g], como em órgão, gônadas, 

jugular. 
 y gu antes de e e i é pronunciado [g], como em sangue, inguinal. 
 y qu antes de e e i é pronunciado [k], como em traqueia, quimioterapia. 

OBSERVAÇÃO: Antes de o Novo Acordo Ortográfico entrar em 
vigência (em 2009), algumas palavras que possuíam os dígrafos gui, 
qui e que recebiam um sinal gráfico – o trema (ü) – para indicar que a 
vogal u deveria ser pronunciada. Era o caso das palavras “sangüíneo” e 
“conseqüência”. De acordo com o Novo Acordo, o trema deixou existir 
em português (a não ser no caso de palavras de origem estrangeira), e 
essas palavras passaram, então, a ser grafadas como “sanguíneo” e 
“consequência”, apesar de conservarem sua pronúncia inalterada.

S e SS
 y s no início de uma sílaba é pronunciado [s], como em seminal, septo. 
 y s no fim de sílaba é pronunciado [s] ou [ʃ], como em esperma, próstata, 

testículo, intestino, estômago. 
 y s entre duas vogais é pronunciado [z], como em esôfago, vesícula. 
 y ss é sempre pronunciado [s], como em grosso, fossa. 

R e RR
Essas letras podem ter diferentes pronúncias em português. Registramos 
a seguir as mais frequentes:
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 y r no início de uma palavra é pronunciado [r] ou [h], como em rins, 
rótula, reto, respiração, regras. 

 y r entre vogais é pronunciado como [ɾ], como em periocular, soro, 
carótida, curetagem, nariz. 

 y r depois de l, n ou s é pronunciado como [r] ou [h], como em enrugar, 
enrolamento. 

 y rr é pronunciado [r] ou [h], como em corrimento. 

X e XC
 y x no início de uma palavra é pronunciado [ʃ], como em xarope, 

xerostomia. 
 y x depois dos ditongos ai e ei é pronunciado [ʃ], como em enfaixar. 
 y x precedido de e e seguido de vogal é pronunciado como [z], como em 

exumação, exame. 
 y x pode ter o som de [ks], como em tórax
 y Na sílaba ex, a letra X tem som de [s], como em excremento, excreção 

e exceção. 

L
 y l em início de sílaba ou palavra é sempre pronunciado [l], como 

laparoscopia, lombar. 
 y l em final de palavra tende a ser pronunciado [ʊ],* como em anal, retal, 

gel, venal. 

T e D
 y T e D, antes da letra i, ou de uma letra e com som de [ɪ], são pronunciados 

como [t] e [d], ou como [ʧ] e [ʤ], conforme a variedade.
       Exemplos: testículo, diafragma, dente, tireoide

* Em algumas variedades de português pouco prestigiadas, o l em final de sílaba pode 
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ter o som correspondente ao da letra r. Exemplo: anal – ana[ʊ] → anal/ ana[ɹ]

TABELAS CONTRASTIVAS: 
PORTUGUÊS / ESPANHOL

A seguir, você encontra alguns temas linguísticos do português em contraste 
com o espanhol. As sistematizações se baseiam fundamentalmente em 
FANJUL, A. (org.) Gramática y práctica de español para brasileños. São Paulo: 
Moderna, 2005.

HETEROGENÉRICOS

ESPANHOL

el análisis
el árbol
el cólera
el cólico
el color
el dolor
la computadora
la crema
el dengue
el énfasis
el equipo
la leche
la miel
la nariz
el origen
la sal
la sangre
la señal

PORTUGUÊS

a análise
a árvore
a cólera
a cólica
a cor
a dor
o computador
o creme
a dengue
a ênfase
a equipe
o leite
o mel
o nariz
a origem
o sal
o sangue
o sinal

ESPANHOL

-aje (sempre masculinas)
el viaje, el masaje
- umbre (sempre 
femininas)
la costumbre, la legumbre

PORTUGUÊS

-agem (sempre femininas)
a viagem, a massagem
- ume (sempre masculinas)
o costume, o legume
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HETEROTÔNICOS

ESPANHOL

alcohol
alguien
cerebro
hidrógeno
límite
nivel
oxígeno
parálisis
parásito
policía
régimen
sarampión
tráquea
vértigo

burocracia, democracia, 
diplomacia

PORTUGUÊS

álcool
alguém
cérebro
hidrogênio
limite
nível
oxigênio
paralisia
parasita
polícia
regime
sarampo
traqueia
vertigem

burocracia, democracia, 
diplomacia

PORTUGUÊS

academia, epidemia

demagogia, nostalgia

alergia, anestesia, asfixia, 
atrofia, bulimia, difteria, 
euforia, fobia, histeria, 
magia, periferia

ESPANHOL

academia, epidemia

demagogia, nostalgia

alergia, anestesia, asfixia, 
atrofia, bulimia, difteria, 
euforia, fobia, histeria, 
magia, periferia
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FORMAS DE TRATAMENTO

PRONOMES DEMONSTRATIVOS

TIPO DE 
TRATAMENTO

Informalidade 
Solidariedade
Familiaridade
Proximidade

Formalidade
Cortesia
Poder
Distanciamento

PORTUGUÊS

o senhor
a senhora

os senhores
as senhoras

tu
você

vocês

ESPANHOL

usted

ustedes

tú
vos

vosotros(as)
ustedes

PORTUGUÊS

ESTE ~ ESSE
≠
AQUELE

ESPANHOL

ESTE
≠
ESE ~ AQUEL
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PRONOMES POSSESSIVOS

USO DOS PRONOMES

PORTUGUÊS

SEU / SUA – referem-se, 
em geral, a VOCÊ

Você precisa tomar seu 
remédio direitinho.

ESPANHOL

SU – nunca se refere a TÚ 
/ VOS

El diagnóstico del médico 
fue anemia.
(Su diagnóstico fue 
anemia).

PORTUGUÊS

Você comprou o caderno?

Não, (eu) vou comprar   
amanhã.

PORTUGUÊS

O senhor tomou o 
remédio direitinho?

Tomei sim, doutor, tomei 
como o senhor me disse.

ESPANHOL

¿Compraste el cuaderno?

- No, lo voy a comprar 
mañana. /
- No, voy a comprarlo 
mañana.

ESPANHOL

¿Tomó usted el 
medicamento 
correctamente?

Sí, doctor, me lo tomé 
como usted me dijo.
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COLOCAÇÃO PRONOMINAL

     
 

VERBOS COMO GOSTAR

PORTUGUÊS

Despertou-se cedo e saiu.

Vou comprá-lo / comprar 
ele amanhã.

Me passa o sal, por favor.

ESPANHOL

Se despertó temprano y 
salió.

Lo compraré mañana.

Pásame la sal, por favor.

PORTUGUÊS

Não vou encontrá-la./
(Não a vou encontrar.)/
Não vou encontrar ela.

Pedro estava me falando 
que...

ESPANHOL

No voy a encontrarla./
No la voy a encontrar.

Pedro me estaba diciendo 
que… /
Pedro estaba diciéndome 
que… 

PORTUGUÊS

Eu gosto do trabalho 
comunitário.

Eu gosto desses momen-
tos de descontração.

Eu gosto de trabalhar na 
Atenção Básica.

ESPANHOL

Me gusta el trabajo 
comunitario.

Me gustan estos momentos 
de distracción.

Me gusta trabajar en la 
Atención Básica.
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HAVER/TER/ESTAR COM VS. HABER/TENER

VALORES DE ALGUMAS FORMAS VERBAIS

PORTUGUÊS

pagara (arcaísmo) = 
tinha/havia pagado

Prometeu um preço igual 
ao que pagara no ano 
anterior.

Você/Ele/Ela diz 
(Presente)

Eu / Você / Ele / Ela 
disse (Passado)

PORTUGUÊS

Havia/Tinha muita gente 
esperando.

Ele não havia falado/
tinha falado com a garota 
naquele dia.

A menina estava com 
muita febre.

ESPANHOL

pagara = pagase

Si pagara lo que debe, no 
tendría esos disgustos.

Usted / Él / Ella dice 
(Presente)

Yo dije – Usted / Él /Ella 
dijo (Passado)

ESPANHOL

Había mucha gente 
esperando.

Él no había hablado con la 
chica aquel día.

La niña tenía mucha 
fiebre.
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INFINITIVO PESSOAL

PORTUGUÊS

É estranho ele ter ligado 
tão tarde.

Esta folha é para os pais 
assinarem.

Ninguém viu seus amigos 
entrarem.

ESPANHOL

Es raro que Mario haya 
llamado tan tarde. 

Esa hoja es para que los 
padres la firmen.

Nadie vio entrar a tus 
amigos.
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FUTURO DO SUBJUNTIVO

EXPRESSÕES DE POSSIBILIDADE FUTURA

TIPOS DE 
ORAÇÃO

Condicionais

Temporais

Modais

PORTUGUÊS

Se + futuro do 
subjuntivo

Se você preferir, 
procuro outro 
horário.

Quando/assim 
que/logo que etc. 
+ futuro do subj. 

Quando/assim 
que soubermos 
a data definitiva, 
avisaremos a 
todos.

Como + futuro 
do subjuntivo 

Prepare a mesa 
como você quiser.

ESPANHOL

Si + presente do 
indicativo 

Si prefieres, 
busco otro 
horario.

Cuando/no bien 
etc. + presente 
do subjuntivo
 
Cuando/no 
bien sepamos la 
fecha definitiva, 
les avisaremos a 
todos.

Como + presente 
do subjuntivo

Prepara la mesa 
como quieras.
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