
Saúde um direito do cidadão 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caro Aluno: 
  
 Seja bem-vindo ao curso de Ciências. 
             
 Instruções: 
  
1 - Trace uma meta, seja disciplinado e determine seu objetivo de conclusão do curso; 
              
2 - Com muita paciência e amor leia atentamente os capítulos das apostilas; 
      
3 - Anote no caderno as dúvidas e sempre que for necessário consulte o dicionário; 
            
4 - Caso tenha dúvidas com o conteúdo da matéria que estiver estudando, consulte um professor; 
  
5 - Você poderá acessar as apostilas pelo site www.ceesvo.com.br; 
            
6 - É obrigatório o cuidado com a apostila, mantendo-a limpa (sem rabiscos a lápis ou caneta) e em per-
feitas condições de uso.  
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ENCCEJA 
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Capítulo IV 
COMPREENDER A NATUREZA E PRESERVAR A VIDA 
COMPREENDER A NATUREZA COMO UM SISTEMA DINÂMICO E O SER HUMANO, EM 
SOCIEDADE, COMO UM DE SEUS AGENTES DE TRANSFORMAÇÕES. 
 

Maria Augusta Querubim Rodrigues Pereira 
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A saúde é um direito do cidadão 
 
APRESENTAÇÃO 
 
— “Atchim” – Saúde! no espirro. 
— “Tim – Tim” – Saúde! no brinde. 
Alguém espirra ou alguém ergue o copo e a pessoa que está ao lado, em ambos os casos, lhe deseja saúde. 
Como um hábito social, desejamos saúde aos nossos parentes, aos nossos amigos e até a pessoas desco-
nhecidas. Mas o que significa desejar saúde a alguém? A primeira coisa que vem à cabeça é desejar que a 
pessoa se livre das doenças; entretanto, saúde é muito mais do que isso, é um bem pessoal e ambiental, que 
deve ser promovido por todos. Há diferentes lados da saúde, além da prevenção e tratamento de doenças, 
como uma alimentação adequada, educação, habitação, condições de saneamento e instalações domésticas, 
um bom ambiente de trabalho seguro e saudável, lazer e divertimento. 
Talvez você possa usar a oportunidade desta leitura para pensar na forma como vive e faz as coisas, refletir 
sobre como está a sua saúde e quais atitudes ajudarão a melhorá-la. Você poderia, também, atualizar seu 
conhecimento sobre os diferentes tipos de doenças, a exemplo das doenças relacionadas ao trabalho. A se-
gurança do trabalhador e ações para melhoria das condições de vida são outros temas tratados nessa leitura. 
O seu esforço e sua participação, procurando compreender as situações apresentadas e tentando resolver 
todas as atividades propostas, permitirão que você atue para proteger sua saúde e a de seus familiares e a-
migos. 
 
BETO, UM BRASILEIRO SOBREVIVENTE 
É sexta-feira. O Dr. Roberto, dono de uma grande construtora, volta para casa. Está deixando o hospital de-
pois de um infarto e de uma operação de ponte de safena. Com ele vão enfermeiras e aparelhos hospitalares 
para que possa continuar sua recuperação em casa. Na sua mansão, é recebido com festa, vários amigos 
esperam para brindar o seu retorno. Sua esposa diz emocionada: 
— Graças a Deus, tenho certeza de que, em pouco tempo, Roberto, você vai recuperar a sua saúde e voltar 
a comer bastante e de tudo, que é o que você mais gosta. 
Na mesma sexta-feira, em outra parte da cidade, o servente desempregado Beto também volta para casa. 
Está exausto, mal consegue andar, passou mais um dia procurando trabalho, o que tem feito nos últimos dois 
anos, desde que perdeu o emprego de ajudante de pedreiro. Semi-analfabeto, não consegue arrumar nem 
um bico que lhe renda algum dinheiro. 
Sem dinheiro para a condução, não pode ir muito longe procurar serviço, pois tem que ir a pé. Ao se aproxi-
mar do barraco onde mora com a mulher, Mariana, e os quatro filhos, sente uma profunda tristeza ao pensar 
sobre sua vida. Não tem conseguido comprar comida - o pouco que comem, a mulher ganha das patroas, pa-
ra as quais trabalha como diarista; a filha mais velha não está indo à escola, pois tem que cuidar dos meno-
res sempre doentes. O barraco não tem água encanada, nem esgoto. Ao abrir a porta, Beto vê a mulher com 
o caçula no colo e pergunta: 
— Ele está doente outra vez? O que é agora? 
— É a diarréia que não passa, desde ontem. 
— Ai meu Deus, até quando vamos ter que viver nessa miséria. Eu sou mesmo um desgraçado! 
—Não fala assim, homem, pelo menos você ainda tem força para lutar, não perdeu a saúde como o seu ex-
patrão, o Dr. Roberto! 
 
Você concorda com Dona Mariana quando diz que o marido dela, o Beto, tem saúde? E antes do infarto o Dr. 
Roberto tinha saúde? 
Para a Organização Mundial de Saúde (OMS) os personagens da nossa história não têm saúde. A OMS é um 
organismo internacional que foi criado para promover a melhoria das condições de saúde e é ligado à Organi-
zação das Nações Unidas (ONU). 
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MAS AFINAL, O QUE É TER SAÚDE? O QUE É REALMENTE NECESSÁRIO PARA SE TER SAÚDE? 
A OMS define saúde assim: Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e nãoapenas a 
ausência de doenças, levando-se em conta que o homem é um ser que se distingue não somente por suas 
atividades físicas, mas também por seus atributos mentais, espirituais e morais e por sua adaptação ao meio 
em que vive. 
 

1—Desenvolvendo competências 
De acordo com essa definição de saúde, pense no que falta aos nossos personagens para que esse estado 
de completo bem-estar físico, mental e social seja alcançado e mantido. 
a) Grife no texto da história frases que mostrem que a saúde do Beto não está boa. 
b) Faça também hipóteses sobre a vida do Dr. Roberto, antes de sofrer o infarto: era ou não saudável? 
 
A saúde não depende apenas de atendimento médico ou hospitalar, mas também de salários adequados pa-
ra cobrir o custo de vida, educação, transporte, prazer de viver, alimentação adequada, moradia, água enca-
nada e esgoto, assim como de critérios para uma vida prazerosa e equilibrada. Além disso, ainda podemos 
citar roupas para se vestir, segurança, lazer, um ambiente de trabalho saudável e lugar para se viver, livre de 
poluição. 
A saúde é um aspecto tão fundamental na vida de um ser humano, que a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, aprovada pela ONU em 1948 (aquela mesma organização que criou a OMS), traz em um dos seus 
artigos: 
 
Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-
estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto 
aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viu-
vez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua 
vontade. 

ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. XXV-1, 1948. 
 

A SAÚDE DEPENDE DE TODOS E DE CADA UM 
Ao avaliar como está a sua saúde e como você e os outros poderiam melhorá-la, provavelmente, pensou em 
coisas como: 
a) manter hábitos de vida sadios e combater os comportamentos prejudiciais à saúde; 
b) estimular os seus conhecidos e vizinhos a manterem limpo o ambiente; 
c) realizar ações políticas gerais para melhorar as condições gerais de vida dos cidadãos; 
d) realizar ações políticas comunitárias em iniciativas locais de saúde pública etc. 
 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
é um texto com 30 artigos, adotado em 10/12/1948 pela Assembléia Geral das Nações Unidas 
(ONU), proclamando o respeito universal e efetivo aos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e 
culturais do Homem e às liberdades fundamentais como ideal comum a ser atingido por todos os 
povos e todas as nações. Tem como finalidade fazer com que todos os indivíduos e todos os órgãos 
da sociedade se esforcem por meio do ensino e da educação para o desenvolvimento do respeito a 
esses direitos e liberdades e para a sua promoção, seu reconhecimento e a sua aplicação univer-
sais, isto é, em todos os cantos do mundo. 
 

2—Desenvolvendo competências 
Pense nas coisas que você faz, durante um dia, desde que acorda até ir dormir. Faça uma lista do tipo: levan-
to, tomo café, saio para o trabalho. Analise a sua lista, observando: quais desses hábitos podem prejudicar a 
sua saúde ou a dos outros? Quais deles podem promover o seu bem-estar e o dos outros? 
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Como se vê, o que você faz no seu dia-a-dia é um conjunto de hábitos e atitudes que estão relacionados com 
a melhoria da saúde individual (sua própria) e coletiva (daqueles que o cercam), o impedimento da propagação 
de doenças transmissíveis e a prevenção de outras doenças evitáveis. Vamos fazer um apanhado geral de 
atitudes relacionadas aos cuidados com a saúde: 
( ) alimentar-se de forma variada, preferindo legumes e frutas e evitando muito açúcar ou gordura de origem 
animal; 
( ) beber bastante água; 
( ) escovar os dentes após as refeições e visitar o dentista regularmente; 
( ) cuidar da higiene corporal por meio de banhos freqüentes; 
( ) empregar as horas de lazer de forma saudável e agradável; 
( ) cultivar a amizade com outras pessoas; 
( ) não ter preconceitos relacionados à cor, religião, origem ou aparência das pessoas; 
( ) evitar ambientes poluídos, superlotados ou de alto risco para acidentes; 
( ) só utilizar medicamentos receitados por médicos e nos limites em que foram indicados; 
( ) praticar atividades físicas; 
( ) não fumar, nem utilizar ou consumir drogas e substâncias nocivas à saúde; 
( ) submeter-se a exames periódicos de saúde; 
( ) utilizar, sempre que indicado, os equipamentos de proteção individual (capacetes, luvas, óculos, cintos de 
segurança, máscaras etc.); 
( ) desenvolver atitudes adequadas à preservação do meio ambiente, evitando poluir a água, o ar e o solo; 
( ) esforçar-se no sentido de reduzir a produção de lixo; 
( ) dar ao lixo destino adequado. 
 
3—Desenvolvendo competências 
Pensando em sua vida diária, faça um X naquelas atitudes que estão presentes no seu dia-a-dia. 
 
Você está vendo quanta coisa se pode fazer no sentido de promover a saúde? Para organizar melhor todas 
essas informações vamos separá-las em grupos. Coloque, no primeiro grupo, aquelas que dependem apenas 
de você; no segundo grupo, coloque aquelas que dependem em parte de você e em parte das condições em 
que você vive e, no terceiro, as que dependem apenas de ações governamentais. Após fazer os grupos, você 
pode ficar surpreso ao descobrir que suas atitudes são mais importantes do que você imagina para a preserva-
ção da saúde. 
 
A AVALIAÇÃO DA SAÚDE 
Não é fácil conhecer o estado da nossa saúde, de nossa família e de nossos amigos, mais difícil ainda é saber 
como anda a saúde da população de nossa cidade, do nosso estado, da nossa região ou do nosso país. Co-
nhecer essas condições é essencial para propor e elaborar as políticas públicas necessárias à melhoria das 
condições de saúde. 
Entre as maneiras de conhecer as condições da saúde pública está a coleta de dados nas casas. Há órgãos 
governamentais que fazem esse tipo de coleta de informações e usam esses dados para avaliar como anda o 
estado de saúde da população e planejar as medidas de assistência, prevenção ou controle de saúde. Esses 
dados  organizados são chamados indicadores de saúde. Os indicadores demográficos são aqueles que infor-
mam: o número total da população; a composição por sexos (quantos são os homens e quantas são as mulhe-
res); a taxa de crescimento da população (quanto a população cresce em determinado período); o coeficiente 
de mortalidade (de cada mil habitantes, quantos morrem em determinado período); a esperança de vida ao 
nascer , isto é, qual o número médio de anos que se espera que um recém-nascido possa viver; a proporção 
de idosos na população (de toda a população, quantos têm mais de sessenta anos) etc. 
Um outro tipo de informação é dada pelos indicadores socioeconômicos: a taxa de analfabetismo, a escolari-
dade da população (quantos anos de estudo), a proporção de pobres (quantos, do total da população, vivem 
sem condições de atendimento de suas necessidades básicas), a taxa de desemprego, a taxa de trabalho in-
fantil etc. 
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Os indicadores de mortalidade nos informam sobre as taxas de mortalidade infantil e suas causas, como, por 
exemplo, por diarréia e por infecção respiratória aguda; as taxas de mortalidade por doenças do aparelho cir-
culatório e por acidente de trabalho, entre outras. 
Os indicadores de doenças e fatores de risco nos informam quanto à incidência de doenças evitáveis por vaci-
nação (sarampo, tétano, poliomielite, febre amarela etc.); o avanço de doenças transmissíveis (AIDS, tubercu-
lose, dengue, malária etc.) e a ocorrência de doenças relacionadas ao trabalho, entre outras. Esse dados infor-
mam também o número de crianças vacinadas no primeiro ano de vida; os locais onde há redes de abasteci-
mento de água; onde há o encaminhamento adequado do esgoto; onde há coleta de lixo etc. 
As informações dos indicadores de saúde podem ser apresentadas de diferentes maneiras. Uma delas é em 
forma de tabela. Por exemplo, a Tabela 1 nos mostra o coeficiente de mortalidade infantil, isto  é, o número de 
crianças que morrem com até um ano de vida em cada mil nascidas vivas. A tabela mostra esse coeficiente de 
1990 até 2000, nas diferentes regiões do Brasil. 
Que informações 
podemos extrair 
dessa tabela? Essa 
tabela de informa-
ções é composta 
p o r  l i n h a s 
(horizontais) e colu-
nas (verticais). Em 
cada linha estão 
representados os 
valores de mortali-
dade infantil de cada 
região do Brasil, 
sendo que, na últi-
ma linha, estão re-
presentados os valores referentes ao Brasil como um todo. Em cada coluna estão representados os valores de 
mortalidade infantil em cada ano. A tabela junta 
essas duas informações: pode-se observar o coeficiente de mortalidade infantil a cada ano nas cinco diferen-
tes regiões e no Brasil inteiro. 
Vamos examinar a tabela. Por exemplo, a segunda linha, nela está representada a mortalidade infantil na regi-
ão Nordeste. Em 1990, o valor é 74, ou seja, em 1990 de cada mil crianças nascidas vivas na região Nordeste, 
74 morreram antes de completar um ano de vida; em 1991 foram 71; em 1992 foram 68 e assim por diante. Na 
primeira coluna, temos os valores de 1990, indicando que naquele ano, de cada mil crianças nascidas vivas na 
região Norte, morreram 45; na região Nordeste, 74; na região Sudeste, 34; na região Sul, 27; na região Centro-
Oeste, 31 e quando se considera o Brasil inteiro, morreram 49 crianças de cada mil que nasceram vivas. 
Como usamos a tabela, por exemplo, para saber qual a mortalidade infantil na região Sudeste no ano de 
1996? Para achar o resultado pretendido, temos que localizar a linha correspondente à região Sudeste (é a 
terceira linha). Vamos seguindo a linha até encontrar a coluna correspondente ao ano de 1996, que é a oitava 
coluna, aí está o valor 26. 
 

4—Desenvolvendo competências 
Depois de observar a tabela, tente responder às seguintes questões. 
1. De acordo com a tabela, a mortalidade infantil está aumentando ou diminuindo em nosso país? (Para res-
ponder a essa pergunta olhe a última linha) 
2. No ano de 1994, em qual das cinco regiões a mortalidade infantil é mais alta? (Observe a sexta coluna) 
3. Em qual das regiões a mortalidade é mais baixa em 1998? 
4. Em qual das regiões houve maior queda do coeficiente de mortalidade infantil? 
5. Em qual das regiões houve menor queda do coeficiente de mortalidade infantil? 
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Agora que sabemos como ler os dados de uma tabela, podemos analisar o significado dos valores nela ex-
pressos. Na sua opinião, quais seriam as possíveis razões pelas quais a mortalidade infantil nas regiões Nor-
te e Nordeste é maior que nas outras regiões? Pense também quais fatores seriam responsáveis pelo decrés-
cimo, em todas as regiões, do coeficiente de mortalidade infantil desde 1990. 
As informações contidas em uma tabela podem ser apresentadas de uma outra forma, como por exemplo, em 
forma de gráfico. No gráfico abaixo, estão as mesmas informações da tabela que acabamos de analisar. 

No gráfico, temos duas linhas principais, os eixos: um vertical, onde estão colocados os valores (no caso, os 

coeficientes de mortalidade infantil ) e outro horizontal, onde estão colocados os diferentes anos. Para cada 

ano, corresponde um valor de mortalidade infantil e isso significa um ponto no gráfico. Por exemplo, em 1990 

o coeficiente de mortalidade infantil na região Norte foi 45; essa informação está representada pelo primeiro 

ponto O. Em 1991, o valor foi 42, é o segundo ponto O. Em 1992, o valor de 40 é o terceiro ponto O e assim 

por diante. A linha que liga os diferentes pontos (O-O-O-O) forma uma curva que representa a mortalidade 

infantil na região Norte, entre 1990 e 2000. A mesma coisa foi feita para os valores das diferentes regiões. 

Nesse gráfico, os valores da região Nordeste estão representados por ♦, os valores da região Sudeste estão 

representados por □, os correspondentes à região Centro-Oeste estão representados por ●e os da região sul 

por .Às vezes, com as informações na forma de um gráfico fica mais fácil entendê-las. Tente responder às 

questões de 1 a 5, da atividade 4, observando o gráfico. Foi mais rápido encontrar as respostas? Olhando o 

gráfico, podemos perceber, imediatamente, que a mortalidade infantil da região Nordeste é a maior entre as 

cinco regiões e é, também, a que mais caiu durante os anos analisados, pois a curva é mais acentuada. Ve-

mos também que os dados de mortalidade infantil nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste são semelhantes, 

pois as linhas estão próximas umas das outras e variaram menos que os dados referentes à região Nordeste, 

pois as curvas são menos acentuadas. 

Um outro tipo de tabela é aquela que mostra mais de um tipo de variável; por exemplo, a Tabela 2 mostra os 

valores de cinco diferentes indicadores de saúde, nas cinco regiões brasileiras. 
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Indicadores de saúde: 
I – porcentagem (%) de domicílios com esgotamento adequado; 
II – porcentagem de domicílios com abastecimento adequado de água; 
III – porcentagem de pessoas não-alfabetizadas; 
IV – porcentagem da população em estado de pobreza, isto é, do total 
da população, qual é a porcentagem daqueles que vivem sem condições de atendimento de suas necessida-
des básicas; 
V – esperança de vida ao nascer, isto é, quantos anos espera-se que uma pessoa viva. 
 
Essa tabela é um pouco diferente daquela tabela sobre a mortalidade infantil. As linhas também se referem 
às diferentes regiões do Brasil, mas, aqui, cada coluna refere-se a um indicador de saúde diferente. A primei-
ra coluna traz as porcentagens de casas com esgotamento adequado, ou seja, o esgoto (fezes, urina e águas 
servidas) é encaminhado à rede coletora própria ou à fossa séptica. Na região Sudeste, essa porcentagem é 
de 81%, ou seja, de cada 100 casas, 81 têm esgotamento adequado. Outro exemplo: a terceira coluna refere-
se ao número de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler ou escrever. 
Com uma tabela desse tipo podemos estabelecer relações entre os diferentes indicadores. 
 

5—Desenvolvendo competências 
a) Observe as colunas I (esgotamento) e II (abastecimento de água). Considerando todas as regiões, qual 
dos dois benefícios atinge um número maior de residências? 
b) Onde o abastecimento de água beneficia grande parte da população, o esgotamento adequado acompa-
nha? 
 

6—Desenvolvendo competências 
Compare as informações referentes ao esgoto, à rede de água e à pobreza da Tabela 2 com os coeficientes 
de mortalidade infantil da Tabela 1. Essa comparação ajuda a responder quais as razões para a mortalidade 
infantil, nas regiões Norte e Nordeste, ser maior que nas outras regiões? 
 
Para diminuir a mortalidade infantil a partir de 1990, muitos fatores ajudaram, como o emprego de verbas pú-
blicas para beneficiar a população mais necessitada, o trabalho dos agentes comunitários de saúde, que vão 
de porta em porta, ensinando noções elementares de higiene e cuidados básicos de saúde, aplicando vaci-
nas e registrando os casos graves de doenças endêmicas, a melhoria do saneamento básico, a maior escola-
rização e a queda de 20% no número de filhos por mulher.  
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Outros tipos de gráfico, diferentes do Gráfico 1, podem ser feitos a partir de tabelas. No Gráfico 2, por exem-
plo, são utilizadas barras ou colunas para representar as informações sobre o abastecimento de água mostra-
das na Tabela 2. 
No Gráfico 2, os valores estão representados de  uma maneira um pouco diferente do que no Gráfico 1. Aqui, 
cada coluna representa um valor, por exemplo, a quarta coluna representa a porcentagem (%) de residências 
(79%) da região Sul que apresentam abastecimento adequado de água. E assim por diante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7—Desenvolvendo competências 
Agora, utilizando a Tabela 2, tente construir um gráfico de colunas com os números referentes à porcentagem 
de pobres, no ano de 2000, nas cinco regiões do Brasil. 
 

DOENÇA.... O MELHOR REMÉDIO É A PREVENÇÃO 
Depois de mais um dia sem conseguir trabalho, Beto precisou levar seu filho mais novo no Pronto Socorro, 
pois o menino não melhorou da diarréia. Na sala de espera, havia muitas crianças doentes e a espera pelo 
atendimento era grande. No meio de tanta gente, Beto encontrou seu compadre que levou sua filha para to-
mar inalação, pois ela tem bronquite. Quando foi atendido, Beto disse à médica que, mesmo tendo tomado 
todas as vacinas, o seu menino está sempre doente. A médica explica que existem diferentes tipos de doen-
ças e que as vacinas servem para determinados tipos de doenças e não para outras. 
— Algumas doenças, como a diarréia, dependem das condições de higiene. Existem várias causas de diarréi-
a: micróbios que estão na água, nas mãos sujas ou que as moscas trazem do lixo, micróbios que ficam nas 
mamadeiras, vermes, alimentos estragados. Não importa o tipo de diarréia, sempre que a criança vomita ou 
faz “cocô mole” ela está perdendo água e sais. 
— Água e sais? perguntou o Beto espantado. E a gente tem isso dentro da gente? 
— Mais da metade do nosso corpo é feito de água, explica a médica. Uma flor, sem água, murcha. As plantas 
secam sem água. Se a gente passa muito tempo sem beber água, fica com a boca seca, fica até sem cuspe. 
Com a criança é pior, pois, quando ela está com diarréia, pode, em pouco tempo, perder boa parte da água 
de seu corpo e os sais também. Isso é a desidratação que pode levar à morte. 
— O primeiro tratamento que vamos dar ao seu menino vai ser o soro caseiro, para que ele recupere a água 
e os sais que perdeu. Esse tratamento deve controlar a diarréia. Eu vou ensinar como fazer o soro caseiro, 
mas é preciso cuidar da higiene e da alimentação. Se ele não sarar, o senhor volta aqui. 
— Deus lhe pague, doutora. 
 
 
Como a médica explicou para o Beto, existem diferentes tipos de doenças. Algumas doenças, as infecciosas, 
são causadas pela entrada de micróbios no corpo. Os micróbios ou microorganismos são seres vivos que só 
são visíveis ao microscópio, como os vírus, bactérias, alguns fungos e protozoários.  
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Antes que você pense em acabar com todos os micróbios, saiba que nem todos os micróbios são nocivos, 
alguns participam do funcionamento normal do nosso corpo, como aqueles que vivem no intestino, por exem-
plo. A maioria das espécies de microorganismos é absolutamente essencial para os processos que ocorrem 
na natureza. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças infecciosas são a causa de mais de 17 
milhões de mortes por ano e tornam incapacitadas muitos milhões de outras pessoas, em todo o mundo. 
Essas doenças podem ser transmitidas quando o micróbio passa diretamente de uma pessoa infectada para 
outra ou quando o micróbio é transmitido através de um intermediário. No caso da febre amarela, da dengue 
ou da malária, a doença é transmitida através da picada de mosquitos contaminados. A fêmea do mosquito 
adquire o micróbio, ao picar uma pessoa contaminada; quando pica outra pessoa sadia, o mosquito passa o 
micróbio para ela. 

Receita do soro caseiro 
lave bem as mãos antes de começar. Misture em um litro de água limpa (fervida ou filtrada), 1 colher pe-
quena (das de chá) de sal e 8 colheres de açúcar. Mexa bem; o soro está pronto para dar à criança. 
Prove um pouquinho e veja: ele deve estar menos salgado que a lágrima. Dê à criança em pequenas 
colheradas a cada 15 ou 20 minutos. 
 
Um número muito grande de doenças pode ter como causa a presença de certos micróbios no corpo; eles 
podem atacar diferentes órgãos. 
Alguns micróbios, como os que causam a gripe, os resfriados ou a pneumonia, preferem as vias aéreas 
(nariz, garganta brônquios e pulmões); outros, como os que causam a cólera, preferem os intestinos; os que 
causam a hepatite preferem o fígado e os que causam a caxumba se alojam nas glândulas produtoras de sa-
liva. 
Recentemente, várias cidades brasileiras tiveram grandes surtos de dengue. Você já parou para pensar por-
que em uma mesma cidade, ou mesmo em uma mesma casa, algumas pessoas ficam doentes e outras não? 
A presença de um micróbio pode ser necessária para a ocorrência de uma doença, mas apenas a sua pre-
sença pode não ser suficiente para que a pessoa fique doente. Para que uma doença se desenvolva, são ne-
cessárias, além da presença do agente (micróbio), várias condições propícias que, reunidas, aumentam a 
probabilidade (ou risco) de ocorrência de determinada doença. Se tomarmos o exemplo da tuberculose, a 
presença da bactéria é necessária, embora não seja suficiente, pois a doença é conseqüência da interação 
de um conjunto de fatores de risco. Alguns fatores, como idade, sexo ou a existência de outras doenças, po-
dem criar condições favoráveis ao micróbio para a instalação da doença. Alimentação inadequada tanto em 
quantidade como em qualidade, condições precárias de moradia, acesso difícil à assistência médica ou não 
obediência ao tratamento indicado podem facilitar o desenvolvimento e o agravamento da doença. 
Na Tabela 3, estão listadas algumas das doenças mais comuns que têm os vírus como agentes. Dê atenção 
especial às colunas “como se pega” e “como se evita”, pois mais importante do que o nome da doença é sa-
ber como preveni-la. 
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Observe, na terceira coluna, que a vacinação é a maneira mais eficaz e, às vezes, a única, para se evitar as 
doenças relacionadas aos vírus. Esse é um forte motivo para dar às crianças todas as vacinas recomendadas 
e seus reforços. Esse procedimento pode salvar a vida de muitas crianças ou evitar deficiências para o resto 
da vida, como no caso da paralisia infantil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Tabela 4 mostra que a prevenção das doenças causadas por bactérias está ligada às medidas de higiene, 
como lavar os alimentos e andar calçado, e às atitudes pessoais, como evitar o contato com pessoas doentes 
e usar camisinha. 
As doenças transmissíveis são chamadas de contagiosas quando a transmissão se faz de uma pessoa a ou-
tra, por contato direto ou indireto. 
Entre essas doenças, que são transmitidas de pessoa para pessoa, estão as chamadas doenças sexualmen-
te transmissíveis, que são passadas por meio de relações sexuais, como a gonorréia, a sífilis e a AIDS. A 
AIDS, embora seja a mais grave doença transmitida pelo sexo, também pode ser transmitida de outras ma-
neiras, como através de transfusões de sangue ou pelo uso de material contaminado, como lâminas, agulhas 
ou seringas. 
Além dos vírus e bactérias, outros seres vivos, também, estão relacionados com doenças na espécie huma-
na, como, por exemplo, os fungos causadores das micoses e do sapinho (candidíase). 
Os protozoários são os responsáveis por duas graves doenças que afetam um número muito grande de pes-
soas no nosso país: uma delas é a doença de Chagas, que afeta quase 5 milhões de brasileiros e é transmiti-
da por um inseto chamado barbeiro; a outra é a malária, que é transmitida pela picada do mosquito prego. 
Todos os agentes das doenças de que falamos até aqui são muito pequenos e não é possível enxergá-los a 
olho nu, mas existem outros seres vivos que também interferem na saúde humana e que são maiores. É pos-
sível que você até já tenha visto alguns, são os vermes. Duas verminoses muito comuns são as lombrigas 
(ascaridíase) e as solitárias (teníase). A contaminação pelas lombrigas se dá ao beber água ou comer alimen-
tos contaminados com seus ovos e, para evitar esses vermes, é necessário: construir instalações sanitárias 
adequadas, lavar bem os alimentos e filtrar ou ferver a água. A tênia ou solitária, as pessoas adquirem, na 
maioria das vezes, ao comer carne de porco mal cozida. 
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8—Desenvolvendo competências  -  Enem/98 
 
Os vereadores da pequena cidade de Lagoa Azul estavam discutindo a situação da Saúde no Município. A 
situação era mais grave com relação a cinco doenças: Dengue, Cólera, Doença de Chagas, Febre Amarela e 
Ascaridíase. Na tentativa de prevenir novos casos, foram apresentadas várias propostas. 
Proposta 1: Promover uma campanha de vacinação. 
Proposta 2: Promover uma campanha de educação da população com relação a noções básicas de higiene, 
incluindo fervura de água e lavagem dos alimentos. 
Proposta 3: Melhorar a rede de esgoto e estimular a construção de instalações sanitárias adequadas 
(privadas, fossas sépticas etc). 
Proposta 4: Usar telas nas portas e janelas e mosquiteiros de filó. 
Proposta 5: Promover uma grande aplicação de inseticida pelas ruas da cidade (“fumacê”) e aconselhar o uso 
de inseticidas nas casas. 
 
Responda às questões, assinalando a alternativa correta. 
I - A Doença de Chagas é causada por um protozoário transmitido por insetos ( barbeiros) que sugam sangue 
das pessoas. Das medidas propostas no texto, as mais efetivas na prevenção dessa doença seriam: 
a) 1 e 2   b) 1 e 3   c) 2 e 4   d) 4 e 5 
 
II - No combate à Ascaridíase (lombriga), a proposta que trará maior benefício social, se implantada pela Pre-
feitura, será: 
a) 1   b) 2   c) 3   d) 4 
 
III - A cólera é uma doença que atinge com mais intensidade a população de baixa renda. A doença é causa-
da por uma bactéria, que as pessoas adquirem, ao beberem água ou comerem alimentos contaminados por 
fezes de pessoas doentes. Assinale a alternativa que traz as propostas que surtiriam efeito, na diminuição da 
cólera, naquele município. 
a) 1 e 2   b) 1 e 3   c) 2 e 3   d) 2 e 4 
 
IV. Com certeza, você já ouviu falar na Dengue e na Febre Amarela, doenças graves causadas por dois dife-
rentes vírus transmitidos de uma pessoa para outra pela picada das fêmeas do mosquito Aedes aegypti. A 
Prefeitura e todos os cidadãos podem trabalhar em conjunto para a diminuição dessas doenças na cidade. 
Coloque nos parênteses, na frente de cada proposta, a letra P, quando a ação for de competência da Prefei-
tura, e a letra C, quando a contribuição for da população. 
 
( ) Promover uma campanha de vacinação. 
( ) Promover uma campanha de educação da população com relação a noções básicas de higiene, incluindo 
fervura de água e lavagem dos alimentos. 
( ) Melhorar a rede de esgoto e estimular a construção de instalações sanitárias adequadas (privadas, fossas 
sépticas etc.). 
( ) Usar telas nas portas e janelas e mosquiteiros de filó. 
( ) Promover uma grande aplicação de inseticida pelas ruas da cidade (“fumacê”) e aconselhar o uso de inse-
ticidas nas casas. 
( ) Eliminar os locais de criação dos mosquitos. 
 
POLUIÇÃO SONORA ARRUÍNA OS OUVIDOS E PROVOCA OUTRAS DOENÇAS 
Invisível e perigoso, o ruído invade o corpo sem que se perceba. Cerca de 120 milhões de pessoas no mundo têm 
perda auditiva, principalmente, por causa do ruído, segundo a OMS. Mas pode causar também pressão alta, dis-
funções gastrointestinais e cefaléia.       

Folha de S. Paulo, São Paulo, 2 maio 2002. 
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TRABALHO PODE CAUSAR DOENÇAS... 
Você já imaginou os prejuízos causados aos operários que ficam expostos ao barulho constante que resulta 
da realização do seu trabalho? 
O nível de ruído ou de barulho que o ser humano pode suportar, sem interferência em sua saúde, é estabele-
cido por lei. Trabalhar com ruído a uma intensidade maior que o permitido pela nossa legislação causa aos 
operários a perda total ou parcial e irreversível da audição. Quanto maior a intensidade do ruído, bem como a 
sensibilidade individual, mais cedo aparece a surdez profissional. 
Então, não é o simples ato de trabalhar que pode causar doenças, mas sim as condições em que esse traba-
lho é executado. Quem trabalha no campo ou na roça, carpindo ou cortando cana, além da dor nas costas, 
pode receber cortes com a foice ou o podão e picadas de cobra. Nas indústrias e oficinas, são outros os aci-
dentes e os males decorrentes das condições do trabalho, como, por exemplo: temperaturas muito altas 
(calor) ou muito baixas (frio), contato com agentes químicos específicos, poeiras minerais, ambientes úmidos, 
com muito barulho. Em escritórios, os problemas podem decorrer, por exemplo, do uso de móveis e posturas 
inadequadas ou de sistemas impróprios de condicionamento de ar. 
Quando as condições de trabalho não são adequadas, elas são classificadas como insalubres, ou seja, preju-
diciais à saúde.  
Um ambiente saudável e seguro para o trabalhador é garantido pela Consolidação das Leis Trabalhistas 
(CLT), instituída, em 1º de maio de 1943, como lei básica do direito do trabalho. 

Como resultado do trabalho em condições insalubres, o trabalhador pode ser acometido das chamadas doen-
ças ocupacionais ou doenças decorrentes do trabalho. 
Antes de continuar a leitura, vamos fazer um exercício de imaginação: quais seriam, na sua opinião, as regi-
ões do corpo de um trabalhador mais afetadas por doenças, se ele estivesse exposto por longos períodos a: 
a) muito calor;    b) poeiras minerais; ou    c) muita vibração 
Uma das condições mais insalubres é o desenvolvimento de atividades em ambientes com altas temperatu-
ras, como na fundição de metais, na laminação a quente, nos altos-fornos, em aciarias, em fornos de cerâmi-
ca etc. O trabalho efetuado com exposição a altas temperaturas provoca fadiga intensa, desidratação, câim-
bras e problemas de pele. 
Alguns trabalhadores são submetidos, além de barulho que altera a audição, a uma vibração intensa. Esses 
trabalhadores que utilizam instrumentos vibrantes, como britadeiras, lixadeiras, perfuratrizes, moto-serras 
etc., ficam, depois de alguns anos de trabalho, com lesões deformantes das articulações das mãos e dos pu-
nhos. 
Outras atividades bastante perigosas são aquelas com equipamentos de radiologia (raio X) ou materiais radi-
ativos. A exposição à radiação pode causar doenças graves, como câncer, além de alterações genéticas, ou 
seja, que podem aparecer nos filhos do indivíduo ou em seus netos. 

 
No que se refere à INSALUBRIDADE, a lei diz: 
NR- 15 - Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condi-
ções ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites 
de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos  
seus efeitos. 
- A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá: 
I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente do trabalho dentro dos limites de tolerância; 
II - com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminuam a intensidade 
do agente agressivo aos limites de tolerância. 
Artigo 192 - O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabeleci-
dos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20%, e 
10% do salário mínimo da região, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio ou mínimo. 
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JUSTIÇA FECHA EMPRESA EM BAURU POR CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL FÁBRICA DE BATERIAS ES-
TÁ SENDO INVESTIGADA PELA PRESENÇA DE CHUMBO NO SOLO, NA VEGETAÇÃO E ATÉ EM CRI-
ANÇAS DA REGIÃO 
São Paulo - Uma liminar da Justiça suspendeu as atividades da empresa (...), uma das maiores fábricas de 
baterias automotivas do País, por poluição ambiental, em Bauru, no interior de São Paulo. Laudos de diver-
sos órgãos comprovam a contaminação por chumbo no solo, na vegetação, em animais e, também, em crian-
ças, nas proximidades da empresa.                    O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 abr. 2002. 
 
Muitas vezes, o trabalhador fica em contato com as mais diferentes substâncias, duas delas são os compos-
tos de chumbo e os de mercúrio. O chumbo e seus compostos são amplamente utilizados em fundições, fá-
bricas de baterias, como aquela de Bauru, relatada na notícia de jornal mostrada anteriormente. A intoxicação 
por  chumbo (também chamada de saturnismo) causa anemia, dor abdominal, fraqueza, problemas nos ner-
vos, inflamação nos rins e alteração cerebral, que causa tremores nas mãos e nos pés, dificuldade de andar, 
de escrever e de falar. O mercúrio é utilizado em inúmeros processos industriais, como na fabricação de lâm-
padas fluorescentes, de soda cáustica, de componentes de circuitos elétricos e de algumas baterias especi-
ais; também é usado no garimpo e na composição de alguns agrotóxicos. A intoxicação por mercúrio, tam-
bém conhecida por hidrargirismo (ou mercurialismo), pode provocar lesão nos rins e alterações na personali-
dade e no caráter; desordens na fala (gaguejo); tremores nos lábios, língua ou mandíbula; alterações da cali-
grafia, evoluindo para escrita ilegível e ainda andar instável, entre outras manifestações. 
Uma outra atividade que põe em risco a saúde do trabalhador é a exposição por alguns anos a determinados 
tipos de poeira, por exemplo, a poeira de sílica gerada em processos industriais, como em jateamento de a-
reia, em lixamento de peças de cerâmica, na britagem de pedras, no trabalho com tijolos refratários, no corte 
e polimento de granito na mineração etc. A inalação da poeira pode levar ao endurecimento dos pulmões, 
dificultando a respiração. O endurecimento dos pulmões ou silicose é irreversível e, mesmo se afastarmos o 
trabalhador do trabalho, ela continua aumentando, culminando na morte por insuficiência respiratória. A expo-
sição ocupacional ao amianto ou asbesto também causa um endurecimento dos pulmões intenso, a asbesto-
se, além de câncer de pulmão. A exposição pode ocorrer em trabalhos de mineração de amianto, fabricação 
de fibrocimento, baquelite, componentes elétricos, fiação de tecidos com amianto. Os problemas relacionados 
ao amianto são muito graves, o que tem levado à recomendação de suspensão do uso de amianto. Na cidade 
de São Paulo, por exemplo, sua fabricação é proibida por lei municipal. 
Nos últimos anos, tem aumentado muito um tipo de doença relacionada ao trabalho que atinge, principalmen-
te, bancários, digitadores, operadores de linha de montagem, operadores de telemarketing, secretárias, jorna-
listas, entre outros, são as LER/DORT — Lesões por Esforços Repetitivos/Distúrbios Osteomusculares Rela-
cionados ao Trabalho, sendo as mais conhecidas a tendinite e a bursite. 
Para todas essas doenças relacionadas ao trabalho, a prevenção é fundamental. A prevenção, ao nível médi-
co, é feita por meio de exames periódicos dos trabalhadores expostos, para diagnosticar precocemente as 
alterações e, portanto, evitar a completa instalação da doença. 
 
UM DIA DIFERENTE... 
A convite do compadre, Beto foi, com a família, passar o domingo em um parque onde estava se realizando 
uma festa de confraternização entre trabalhadores de vários setores. As crianças brincaram, o Beto jogou bo-
la com uns conhecidos, sua mulher conversou bastante com as mulheres dos amigos do Beto. Na hora do 
almoço, foi servido churrasco e refrigerantes à sombra de um belo bosque; após o almoço todos tiraram uma 
gostosa soneca debaixo das árvores. No fim da tarde, foi organizada uma gincana com distribuição de brin-
des e, para encerrar a festa, teve um show com cantores populares. A família do Beto voltou para casa com 
outro ânimo, as crianças coradas e com a barriga cheia, a mulher alegre com os potes de plástico ganhos na 
gincana. O Beto, mancando um pouco, pelos chutes que levou na canela, estava muito feliz, pois um dos 
companheiros do jogo disse que, na obra onde ele trabalhava, tinha vaga para servente de pedreiro. O Beto e 
o compadre, que também estava desempregado, combinaram que, na segunda-feira, bem cedinho, iriam ver 
se conseguiam o trabalho. 
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Você percebeu como o passeio fez bem ao Beto e a sua família? A correria da vida atual faz com que a gen-
te se esqueça dos benefícios que o contato com a natureza pode trazer para a nossa mente e nosso corpo. 
É no período de lazer que podemos fugir da rotina e compensar a insatisfação com o trabalho e as tristezas 
com as dificuldades do dia-a-dia. 
Nos momentos de lazer, temos a oportunidade de aliviarmos as nossas tensões, recuperarmos as nossas 
energias, conhecermos pessoas e estreitarmos os laços de amizade. 
Como você tem ocupado o seu tempo livre? Você tem sido um mero espectador dos acontecimentos? Pas-
sa todo o final de semana, passivamente, em frente à televisão? 
O saudável é ocupar o tempo livre com atividades criativas: pratique esportes, faça passeios a pé, cultive um 
hobby, como pintura ou artesanato, leia um livro, ouça música, participe de atividades ligadas à natureza, 
plante uma horta, plante um, jardim. Você perceberá que a sua vida ganha um novo colorido. 
 
9—Desenvolvendo competências 
Faça uma lista do que você realmente pode fazer para tornar o seu tempo de lazer criativo e prazeroso. 
 
ACIDENTES DE TRABALHO MATAM MAIS QUE CHACINAS 
NOS ÚLTIMOS QUATRO ANOS, 1.244 PESSOAS FORAM ASSASSINADAS NA REGIÃO METROPOLITA-
NA DE SÃO PAULO. ENTRE 1995 E 1998, ACIDENTES LABORAIS PROVOCARAM A MORTE DE 3 MIL 
TRABALHADORES 
 
O número de mortes por acidente de trabalho no Estado de São Paulo já ultrapassa o número de mortos em 
chacinas (casos de assassinatos com três mortos ou mais), na Região Metropolitana de São Paulo. Entre 95 
e 99, 1.244 pessoas morreram em 360 chacinas, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Entre 
95 e 98, 3 mil trabalhadores morreram no Estado em decorrência de acidentes de trabalho. 

Jornal da Tarde, São Paulo,12 jun. 2000. 

 
SEGURO MORREU DE VELHO 
O Beto e o compadre arranjaram um “bico” temporário na obra onde um amigo trabalha. O mestre de obras 
distribuiu as tarefas; os dois foram encarregados, junto com mais dois, de rebocar (cobrir com massa) os 
últimos andares do prédio em construção. 
— Onde a gente pega o material de 
proteção?, pergunta Beto. 
— Que material?, responde o encarregado. 
— O capacete, o cinto de segurança, as luvas? 
— Não é necessário tudo isso, não! 
Trabalho em construção há quase trinta anos, nunca usei nada disso e nunca sofri acidente. 
O Beto para não perder o emprego fica quieto, mas depois comentou com seu compadre que, na outra obra, 
o engenheiro tinha explicado que nunca se deve correr riscos e que sempre se deve usar equipamento de 
proteção para prevenir acidentes. 
— Olha, compadre, pelo sim, pelo não, eu vou amarrar uma corda na minha cintura, pois o andaime é alto e 
o seguro morreu de velho e, se eu fosse você, também se amarrava. 
 
Pense sobre a situação do personagem Beto; ele precisa muito do trabalho, mas será que essa necessidade 
justifica colocar a vida em risco? 
 
10—Desenvolvendo competências 
No seu trabalho, você usa algum tipo de equipamento de segurança, tem intervalos de descanso para 
“esticar as pernas”, no sentido de preservar a sua saúde e prevenir acidentes? 
Você acha que algum tipo de equipamento ou de política de saúde e segurança melhoraria o seu desempe-
nho e bem-estar? 
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O trabalho expõe o organismo a riscos e os trabalhadores rendem mais quando não se sentem ameaçados 
no desempenho de suas atividades.  
Acidentes podem ocorrer pelo perigo que faz parte de determinadas atividades, ou mesmo devido ao acaso. 
Em qualquer um dos casos é fundamental tomar medidas de segurança visando à prevenção. Existem equi-
pamentos específicos para cada tipo de atividade, são os chamados equipamentos de proteção individual 
(EPI). A Constituição Federal, que é a lei máxima de uma nação e que estabelece as regras de ação das ins-
tituições públicas e as restrições que devem ser adotadas para garantir os direitos individuais, contém diver-
sos artigos relacionados ao direito dos trabalhadores, à segurança e à saúde, nos ambientes de trabalho. 
Portanto, exigir equipamento de segurança no trabalho é um direito garantido por lei. 
 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
Art. 7o. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condi-
ção social: 
XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 
 
11—Desenvolvendo competências 
Vamos pensar em alguns ramos de atividade e em uma lista de equipamentos de segurança: 

a) Vamos ligar os ramos de atividade aos equipamentos mínimos de segurança que cada um deles requer, 
como no exemplo. 
b) Depois, escolha dois ramos profissionais e escreva como você explicaria para esses trabalhadores que 
eles devem usar esses equipamentos. 

ACIDENTE EM OBRA: 1 MORTO E 3 FERIDOS 
Um operário morreu e outros três ficaram feridos, por volta das 7h30 de ontem, com a queda de um an-
daime em uma obra na Avenida do Estado, na altura do número 4.500, na região de Santo André, no 
ABC Paulista. O andaime despencou de uma altura de 20 metros. O operário Pedro Lourenço, de 31 a-
nos, sofreu traumatismo craniano e fratura exposta na perna. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital. 
No andaime, também estavam os operários Roberto Carlos da Silva, José de Lima e Jorge dos Santos 
que sofreram ferimentos leves. Os três ficaram pendurados por cordas, durante uma hora, até serem res-
gatados pelos bombeiros. 
Adaptado do Jornal da Tarde, São Paulo, 19 abr. 2001. 
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E A VIDA CONTINUA... 
Olha só, o nosso personagem Beto poderia ser o Roberto Carlos da Silva da notícia de jornal. Constitui crime 
expor a vida ou a saúde de outros a perigo direto. 
Imaginemos que depois do acidente, processada pela justiça, a empresa de construção foi condenada a inde-
nizar as vítimas e a mudar de atitude com seus operários, oferecendo um trabalho permanente, com carteira 
assinada, vale transporte e cesta básica. A vida do Beto começaria a mudar. 
Com a comida das crianças garantida, o Beto começaria a pensar em melhorar as suas condições de vida. 
Primeiro ele se inscreveria em um programa de educação de adulto, pois a educação proporciona ao indiví-
duo uma nova perspectiva de vida. 
Um tempo depois, daria entrada em um terreno e com os amigos construiria sua casa e a deles em sistema 
de mutirão. No quintal da casa nova, ele, a mulher e as crianças plantariam uma horta. Junto com os vizinhos 
fundaria uma associação de moradores e pleitearia a instalação de água e esgoto no loteamento. As mulhe-
res do loteamento se organizariam: cada dia da semana uma delas deixaria de trabalhar, como diarista, e to-
maria conta das crianças pequenas de todas; assim, todas as crianças em idade escolar poderiam freqüentar 
novamente a escola. O caçulinha do Beto estaria forte e Dona Mariana até esqueceria das noites sem dormir 
que passou com o menino doente.  
Aqui termina a nossa história, na qual acompanhamos a trajetória do Beto, um brasileiro que, se fosse tratado 
como merece, teria passado de excluído da sociedade a cidadão consciente e saudável. 
 
Vamos relembrar a história do nosso personagem Beto desde o começo e avaliar o quanto a vida dele teria 
mudado e para melhor. Na sua opinião, quais as mudanças mais importantes? Na melhoria das condições da 
vida do nosso personagem, as ações solidárias, ou seja, aquelas ações que envolvem o compromisso de vá-
rias pessoas de trabalharem unidas pela valorização e promoção da vida em seus diferentes aspectos, teriam 
tido um papel muito importante. Grife no texto da história do Beto quais foram essas ações. Agora, pense em 
você e nas suas condições de vida. Que tipo de ação solidária poderia melhorálas? Será que não vale a pena 
tentar colocá-la em prática? 
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