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DISCIPLINA: Biologia. 
 

ORIENTAÇÕES DE ESTUDOS PARA BIOLOGIA 

4º Bimestre de 2020 – 1ª Série do Curso Normal  

 
 
META: 
 

Caracterizar as principais doenças que atingem a população brasileira (dengue, 

diabetes, obesidade, DST etc.) e identificar a prevalência na sua região, indicando 

possíveis medidas profiláticas. 

 
OBJETIVOS: 
 

 
Ao final destas Orientações de Estudos, você deverá ser capaz 

de: 

 Conhecer as principais doenças que afetam a população 
brasileira; 

 Observar seus locais de prevalência; 

 Propor medidas profiláticas; 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Elaboramos estas Orientações de Estudos para aprofundar a aula que você 

assistiu ou assistirá sobre as principais doenças que atingem a população brasileira.  

Por morarmos em um país tropical, a temperatura do Brasil é alta e o volume de 

chuva muito elevado, durante o ano inteiro – com exceção de algumas regiões. Isso 

colabora para o desenvolvimento de doenças como a dengue, que assola o estado do 

Rio de Janeiro, fazendo várias vítimas, pelo menos uma vez por ano. 

Condições climáticas como as nossas somadas a situações insalubres podem 

provocar outras doenças, como é o caso da tuberculose, que é uma das doenças que 

mais mata no Brasil. 

Tomando uma visão comportamental, podemos observar que os hábitos 

alimentares dos brasileiros fazem com que haja uma tendência ao desenvolvimento de 

duas doenças relacionadas à alimentação: a obesidade e a diabetes melitus.  

Neste material, você aprenderá sobre estas quatro doenças e sobre as medidas 

de prevenção, a fim de que se torne mais fácil evitá-las. Este estudo será feito a partir 

da leitura e da interpretação de textos oriundos de sites confiáveis de informações 

sobre saúde humana. Você também será convidado a pesquisar e fazer exercícios. 
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2. Aula 1 
 

 

Para conhecermos melhor esta doença, leia com atenção o texto do Dr. Drauzio 

Varella sobre a dengue. 

O vírus da dengue é transmitido pela picada da fêmea do Aedes aegypti, um 

mosquito diurno que se multiplica em depósitos de água parada acumulada nos quintais 

e dentro das casas. Existem quatro tipos diferentes desse vírus: os sorotipos 1, 2, 3 e 

4. Todos podem causar as diferentes formas da doença. 

A partir de 2014, seguindo a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

o Brasil passou a utilizar a nova classificação da dengue. Na obra “Dengue: diagnóstico 

e manejo clínico – adulto e criança”, a Secretaria de Vigilância em Saúde/MS, revisou 

e atualizou o protocolo da doença. Nele, foi dada ênfase ao conceito de que “a dengue 

é doença única, dinâmica e sistêmica, de amplo espectro clínico”, que pode apresentar 

ou não sintomas. 

Em alguns casos, a ausência de sintomas faz com que a doença passe 

despercebida; em outros, ocorrem complicações graves que podem levar a óbito. Essas 

diferenças marcam as diferentes apresentações da doença: clássica, hemorrágica e 

com complicações. 

Observação importante: Depois de muitos anos sem registro de nenhum caso de 

contaminação, o sorotipo 4 voltou a circular em alguns estados do Brasil. 

Especialmente as crianças e os jovens não desenvolveram imunidade contra ele. Por 

isso e para evitar a dispersão desse vírus, o Ministério da Saúde determinou que todos 

os casos suspeitos de dengue 4 sejam considerados de comunicação compulsória às 

autoridades sanitárias no prazo de 24 horas. 

A grande maioria das infecções é assintomática. Quando surgem, os sintomas 

costumam evoluir em obediência a três formas clínicas: 

                  Dengue 

https://drauziovarella.uol.com.br/videos/dicas-de-saude/medidas-de-combate-ao-aedes-aegypti-dicas-de-saude/
https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/artigos/dengue-artigo/
https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/artigos/dengue-classica-dengue-hemorragica-e-dengue-com-complicacoes-artigo/
https://drauziovarella.uol.com.br/drauzio/artigos/dengue-classica-dengue-hemorragica-e-dengue-com-complicacoes-artigo/
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1. Dengue, forma benigna, similar à gripe; 

2. Dengue com sinais de alarme, mais grave, caracterizada por alterações da 

coagulação sanguínea; 

3. Dengue grave, forma raríssima, mas que pode levar à morte, se não houver 

atendimento rápido e especializado.  

Fonte: https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/dengue/  

  Assista também o vídeo abaixo, onde o médico fala de maneira resumida sobre 

a doença. Ah, aproveite para anotar em seu caderno os principais sintomas e quais as 

maneiras de prevenção (caso seja necessário, faça uma pesquisa a respeito). Aproveite 

para também responder se você segue alguma recomendação de medida profilática 

contra a doença. 

 

                                      Link do vídeo: https://cutt.ly/nlVcBbl  

 

Descreva abaixo situações que possam ser perigosos para o acúmulo de 

resíduos que possam ser criadouros de Aedes aegypti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/dengue/
https://cutt.ly/nlVcBbl
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3. Aula 2 

 

 

 

Leia abaixo o texto do portal do Departamento de Doenças e Condições Crônicas 

e Infecções Sexualmente Transmissíveis, ligado ao Ministério da Saúde. 

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente 

os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e/ou sistemas. A doença é causada 

pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch. 

A forma extrapulmonar, que acomete outros órgãos que não o pulmão, ocorre 

mais frequentemente em pessoas que vivem com HIV, especialmente aquelas com 

comprometimento imunológico. 

No Brasil, a doença é um sério problema de saúde pública, com profundas raízes 

sociais. A epidemia do HIV e a presença de bacilos resistentes tornam o cenário ainda 

mais complexo. A cada ano, são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e 

ocorrem cerca de 4,5 mil mortes em decorrência da tuberculose. 

IMPORTANTE: cerca de 10 milhões de pessoas adoecem por tuberculose no 

mundo, e a doença leva mais de um milhão de pessoas a óbito anualmente. A forma 

pulmonar, além de ser mais frequente, é também a mais relevante para a saúde pública, 

principalmente a forma positiva à baciloscopia, pois é a principal responsável pela 

manutenção da cadeia de transmissão da doença. 

Como a tuberculose é transmitida? 

A tuberculose é uma doença de transmissão aérea e se instala a partir da inalação 

de aerossóis oriundos das vias aéreas, durante a fala, espirro ou tosse das pessoas 

com tuberculose ativa (pulmonar ou laríngea), que lançam no ar partículas em forma 

de aerossóis contendo bacilos. 

Calcula-se que, durante um ano, em uma comunidade, um indivíduo que tenha 

baciloscopia positiva pode infectar, em média, de 10 a 15 pessoas. 

              Tuberculose  
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Bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e outros objetos dificilmente 

se dispersam em aerossóis e, por isso, não têm papel importante na transmissão da 

doença. 

IMPORTANTE: a tuberculose NÃO se transmite por objetos compartilhados, 

como talheres, copos, entre outros. 

Com o início do tratamento, a transmissão tende a diminuir gradativamente e, em 

geral, após 15 dias de tratamento, ela se encontra muito reduzida. 

No entanto, o ideal é que as medidas de controle sejam implantadas até que haja 

a negativação da baciloscopia, tais como cobrir a boca com o braço ou lenço ao tossir 

e manter o ambiente bem ventilado, com bastante luz natural. 

O bacilo é sensível à luz solar e a circulação de ar possibilita a dispersão das 

partículas infectantes. Por isso, ambientes ventilados e com luz natural direta diminuem 

o risco de transmissão. 

             Fonte: http://www.aids.gov.br/pt-br/o-que-e-tuberculose  

 

Após a leitura do texto, faça uma pesquisa para descobrir se na sua região há 

incidência de tuberculose e, caso tenha, tente descobrir quais são os fatores que tornam 

sua cidade um local de risco. 

4. Aula 3 

 

 

A diabetes é uma doença crônica relacionada à ausência ou à não 

capacidade de utilização da insulina. Ela pode ocorrer por fatores genéticos ou em 

função de hábitos alimentares não adequados. 

  Para esta aula, você deverá fazer uma pesquisa no sita da Sociedade 

Brasileira de Diabetes e anotar no seu caderno: os sintomas, as principais 

características e causas e como evitá-la, se possível. 

 Site: https://www.diabetes.org.br/publico/diabetes/oque-e-diabetes  

 

Diabetes 

http://www.aids.gov.br/pt-br/o-que-e-tuberculose
https://www.diabetes.org.br/publico/diabetes/oque-e-diabetes
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 Faça também uma pesquisa entre pessoas que você conhece sobre a diabetes. 

Você encontrou ou conhece alguém que apresente a doença? Faça uma entrevista, 

perguntando quando descobriu, o que mudou na vida dela, como é a alimentação e 

como ela se sente. 

 

5.        Aula 4 

 
 
 

 
 

 
A cada ano que passa, o número de pessoas obesas tem crescido de forma 

muito rápida. Isso se deve principalmente a mudanças no estilo de vida, incluindo, 

especialmente a alimentação. Com o crescimento econômico e a necessidade de 

trabalhar e ser cada vez mais produtivo, o ser humano passou a se ter menos tempo 

para se preocupar de fato com o que come e o que fazer em seu horário livre, uma vez 

que este está cada vez mais reduzido. 

O cansaço resultante de uma jornada de trabalho excessivo também nos 

desgasta a ponto de muito de nós querermos apenas dormir nos dias livres. E esse 

cansaço pode levar ao sedentarismo, que aumenta ainda mais a risco de que alguém 

se torne obeso. 

Para entender melhor, leia abaixo o texto do Hospital Israelita Albert Einstein 

sobre a obesidade.  

 
A obesidade é uma doença crônica, que se caracteriza principalmente pelo 

acúmulo excessivo de gordura corporal. O número de pessoas obesas tem crescido 

rapidamente, tornando a doença um problema de saúde pública. 

Incidência 

No Brasil, existem mais de 20 milhões de indivíduos obesos. Na população adulta, 

12,5% dos homens e 16,9 % das mulheres apresentam obesidade e cerca de 50% têm 

excesso de peso (sobrepeso). 

Nos Estados Unidos a situação é ainda mais grave: 64,5% da população adulta 

está acima do peso, sendo que quase a metade é considerada obesa. 

 

Obesidade  
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Causas 

A principal causa de obesidade é a alimentação inadequada ou excessiva. Para 

manter o peso ideal é preciso que haja um equilíbrio entre a quantidade de calorias 

ingeridas e a energia gasta ao longo do dia. Quando há abundância de alimentos e 

baixa atividade energética, existe o acúmulo de gordura. Por isso, o sedentarismo é o 

segundo fator importante que contribui para a obesidade. 

Além disso, existem os fatores genéticos, em que uma pessoa pode herdar a 

disposição para obesidade; ter o metabolismo mais lento, o que facilita o acúmulo de 

gorduras e dificulta o emagrecimento, ou ter aumento de peso por conta das oscilações 

hormonais. 

Também existe uma influência dos fatores psicológicos, quando o estresse ou as 

frustrações desencadeiam crises de compulsão alimentar. 

Sinais e Sintomas 

Além das roupas apertadas e o aumento do ponteiro na balança, o acúmulo de 

gordura é um indício de obesidade. 

Episódios de apneia do sono, dificuldade para movimentar-se, cansaço frequente 

e distúrbios no ciclo menstrual nas mulheres também são indicadores da doença. 

Diagnóstico 

É feito por meio do cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC), que avalia a 

relação entre o peso e a altura. Quando o IMC é maior do que 30, a pessoa é 

considerada obesa. Quanto maior o índice, mais chances do paciente desenvolver 

diabetes, problemas cardiovasculares e nas articulações, hipertensão arterial e 

depressão, problemas diretamente ligados à pior qualidade de vida e menor 

longevidade. 

 Abaixo do peso: IMC abaixo de 18,5 

 Peso normal: IMC entre 18,5 e 24,9 

 Sobrepeso: IMC entre 25 e 29,9 

 Obesidade Grau I: IMC entre 30 e 34,9 

 Obesidade Grau II: IMC entre 35 e 39,9 

 Obesidade Grau III: IMC acima de 40. 
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O excesso de peso ocorre a partir do sobrepeso. Também existem outras formas 

de constatar o excesso de peso que agem em conjunto com o cálculo do IMC. São elas: 

cálculo da porcentagem de gordura e medir a circunferência abdominal. 

Tratamento 

A melhor forma de tratar a obesidade é adotar mudanças no estilo de vida, com 

uma dieta menos calórica aliada a um programa de exercícios físicos, sempre sob a 

supervisão de um profissional. 

Também pode ser feito o uso de medicamentos, desde controladores de apetite 

até os que reduzem a absorção de gordura pelo organismo. 

Para os casos mais graves, pode ser recomendada também a cirurgia bariátrica, 

especialmente para quem possui o IMC acima de 35 e também ter doenças associadas 

à obesidade, e para os que têm IMC acima de 40 e não conseguem emagrecer com 

outros tratamentos. 

Em todos os casos, o acompanhamento médico regular é fundamental. 

Prevenção 

A doença pode ser evitada desde a infância, com a adoção de hábitos alimentares 

saudáveis e a prática regular de esportes ao longo da vida 

Impactos da obesidade 

O acúmulo de gordura no organismo aumenta o risco de doenças como 

hipertensão arterial, aumento do colesterol e triglicérides, diabetes, apneia do sono, 

acúmulo de gordura no fígado, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e pode 

estar associado ao surgimento de alguns tipos de câncer. 

O excesso de peso pode trazer ainda prejuízos para as relações pessoais e 

profissionais, pois essas pessoas são mais propensas à depressão e ansiedade. 

 Fonte: https://www.einstein.br/doencas-sintomas/obesidade  

 

Após a leitura do texto, reflita sobre as seguintes questões: 

1. Você é ou conhece alguma pessoa obesa? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

https://www.einstein.br/doencas-sintomas/obesidade


14  

2. Como foi marcado o início da doença (seja para você ou para outra pessoa)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Você e/ou a outra pessoa fazem tratamento? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Como você ou a outra pessoa se sentem sendo obesos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Quais são os maiores desafios a serem enfrentados com a obesidade? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Caso você não seja obeso, entreviste alguma pessoa que você conheça, fazendo essas 

perguntas acima. Tire um tempo para refletir se você tem um comportamento que ajuda 

ou que prejudica alguma pessoa com obesidade (seja você ou outra pessoa). É um 

comportamento que deve ser mantido? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________ 

 

 

5. Aula 5 

 
 

 
Atividade 1 – Mapa conceitual 

 Construa um mapa conceitual com os conceitos das 4 doenças que você 

conheceu durante a leitura desta OE. Relacione características, sintomas, e formas de 

prevenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atividades 
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Atividade 2  

 

A diabetes é uma doença causada pela falta de um hormônio liberado pelo corpo. Qual 

é esse hormônio? 

a) Adrenalina 

b) Insulina 

c) Ocitocina 

d) Noradrenalina 

e) Calcitonina  

7 -        Considerações Finais 
 

 A videoaula referente a esse bimestre vai falar brevemente sobre as 

doenças que assolam a população brasileira e que você pôde aprender a partir deste 

material, que foram: dengue, tuberculose, diabetes e obesidade. 

Não deixem de consultar! Grande abraço! 

8 -          Resumo 

 
Nestas Orientações de Estudos do 4° bimestre da 1ª série do Curso Normal, 

você foi convidado a aprender sobre as doenças com maior incidência no Brasil. 

Aprendeu sobre as suas características gerais, seus sintomas, sua forma de 

contaminação e, mais importante, sobre o que você pode fazer para evitá-las. Além 

disso, você foi estimulado a pesquisar sobre a incidência delas na sua região. 
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