
 

 

Goiânia, 20 de março de 2020. 
 

Filhotes, 
 
 Tivemos de nos distanciar fisicamente, no entanto nossa conexão continua muito forte. Espero que estejam 
estudando. Aproveitem bastante o tempo. Leiam. Façam fichamentos. Comentário crítico. Dialoguem com seus 
familiares. Aproveitem este momento. Olha só, estamos vivendo algo histórico. Faremos, certamente, parte de 
algum capítulo de livros de História. 
 Como não podemos deixar de produzir, sigam as seguintes orientações: 
 Leiam com bastante atenção os textos da proposta de redação. 
 Ampliem o repertório. Façam pesquisas. No final deste material, há sugestão de dois filmes e de uma 
revista – os quais se aplicam a outras temáticas. 
 Façam seu projeto de texto. 
 Escrevam o rascunho em uma folha de fichário. Deixem-no de lado. No outro dia, façam uma ligação para 
um colega de sala e leiam para ele seu texto. Façam uma autoavaliação.  
 Depois do processo de leitura e de releitura, passem-no a limpo. 
 
TEXTO I 
 Os sistemas de saúde estão sob novas pressões em todo o mundo. As vulnerabilidades resultantes da 
mudança de padrões sociais, ambientais, demográficos e tecnológicos ameaçam desfazer, de forma dramática, 
os ganhos de bem-estar e prosperidade que os sistemas de saúde têm apoiado no último século. Esta é uma 
das ameaças listadas pela 15ª edição do Relatório de Riscos Globais, apresentado no Fórum Econômico deste 
ano, em Davos, na Suíça. O documento chama atenção, explicitamente, para os impactos dos sistemas de 
saúde sob pressão. 
 As pandemias poderão se tornar um desafio mundial em longo prazo. No entanto, as doenças não 
transmissíveis, como as de origem cardiovascular e mental, substituíram as doenças infecciosas como a 
principal causa de morte, o aumento da longevidade e os custos econômicos e sociais do gerenciamento de 
doenças crônicas colocaram os sistemas de saúde sob estresse em muitos países, limitando os recursos 
disponíveis para atender uma emergência de saúde de escala global. 
 O progresso contra pandemias também está sendo prejudicado pela hesitação a vacinas e resistência a 
medicamentos, tornando cada vez mais difícil dar o golpe final contra alguns dos maiores assassinos da 
humanidade. À medida que os riscos à saúde existentes ressurgem e surgem, ainda, novos riscos, os sucessos 
passados da humanidade em superar os desafios à saúde não são garantia de resultados futuros. 
 O caso mais emblemático da atualidade é o corona vírus. Apesar da evolução considerável da ciência em 
controlar e mitigar doenças infectocontagiosas, como a H1N1 e a Ebola, a medicina ainda encontra dificuldades 
com a capacidade de mutação genética constante dos vírus, bactérias e fungos. 
Disponível em: <https://jornalacoplan.com.br/2020/03/02/epidemias-uma-das-maiores-ameacas-para-a-proxima-decada/>. 

Acesso em 12 mar. 2020. 
 
TEXTO II 

 
Disponível em: <https://www.jarbasdomingos.com/portfolio/epidemia/>. Acesso em 12 mar. 2020. 
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TEXTO III 
'Estamos lidando com epidemias da forma errada' 

 Temos de pensar em uma vacina universal, que funciona contra todos os vírus ebola, todos os vírus da 
gripe. Atualmente, estamos trabalhando para desenvolver uma vacina universal contra influenza. Mas estamos 
enfrentando esse problema da forma errada. Isso não é culpa de políticos ou cientistas. Quando vamos ao 
médico, ele nos dá um remédio para uma doença, ou recebemos uma vacina que combate um vírus. Mas não 
podemos contar com isso para todos os vírus novos. Precisamos evitar que surjam. É isso que temos que fazer, 
isso é saúde pública. Temos que tentar evitar essas pandemias antes que elas ocorram. 

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51810050>. Acesso em 12 mar. 2020. 
 
Texto IV 

Mortais e imprevisíveis: as últimas pandemias que assolaram o mundo 
 
Fazia mais de 10 anos que o planeta não passava por uma pandemia como a do Covid-19, o novo 

coronavírus. Todas as últimas foram causadas por vírus da gripe 
Por Ligia Tuon 

access_time 18 mar 2020, 14h02 - Publicado em 11 mar 2020, 15h48  
São Paulo — O novo coronavírus (o Covid-19) que se espalha pelo mundo passou do status de “ameaça 

muito grave” para o de pandemia na tarde desta quarta-feira (11), de acordo com comunicado feito 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

A doença que começou a se manifestar na China em dezembro já chegou a 110 países, deixou mais de 4 
mil mortos e cerca de 120 mil infectados no mundo — a maioria no país asiático, na Itália e no Irã. 
Fazia mais de 10 anos que o mundo não passava por uma pandemia. Todas as últimas foram causadas por 
vírus da gripe, transmitido de animais para humanos depois de terem sofrido mutações. O fato de as 
informações genéticas do vírus mudar o tempo todo dificulta a criação de uma vacina. 

Apesar do potencial de estrago do Codiv-19, o mundo já esteve bem mais despreparado para enfrentar 
uma pandemia. 
2009 – Gripe Suína 

A pandemia mais recente que o mundo viu foi causada pela A (H1N1), conhecida como gripe suína, em 
2009. Acredita-se que o vírus veio do porco e de aves. O primeiro caso foi registrado no México. 

A OMS elevou o status da doença em junho de 2009, depois de contabilizar 36 mil casos em 75 países. No 
total, 187 países registraram casos e quase 300 mil pessoas morreram. O fim da pandemia foi decretado pela 
OMS em agosto de 2010. 
1968 -1969:  Gripe de Hong Kong 

A OMS estima que a gripe de Hong King (H3N2) — a terceira pandemia do século XX —, tenha matado 1 
milhão de pessoas entre 1968 e 1969. É provável que o vírus que causou a doença tenha evoluído da gripe 
asiática. O surto começou a ser transmitida por aves. 
1957 – Gripe Asiática 

A gripe asiática também teve início na China e matou até 2 milhões de pessoas no mundo, principalmente 
idosos. Chegou nos Estados Unidos pela Califórnia e, em seguida, se espalhou pela Europa. 
1918 -1919:  Gripe Espanhola, a mãe de todas as pandemias 

Apesar do nome, a gripe espanhola teve seus primeiros casos identificados nos Estados Unidos, entre 
soldados do Exército, em 1918. Acredita-se que a “mãe de todas as pandemias”, como ficou conhecida depois, 
tenha matado entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas pelo mundo até 1919. 40% da população mundial foi 
infectada. 

A Primeira Guerra Mundial fez menos da metade de vítimas, cerca de 30 milhões de pessoas. 
O número não é exato porque, à época, as informações eram limitadas, já não era do interesse das nações 

divulgarem que havia uma doença contagiosa atingindo seus soldados. 
O vírus da gripe espanhola, o H1N1, era semelhante ao da gripe suína. O custo para conter os efeitos do 

vírus foi tão alto que médicos chegaram a classificar a pandemia como “maior holocausto médico da história”. 
https://exame.abril.com.br/mundo/mortais-e-imprevisiveis-as-ultimas-pandemias-que-assolaram-o-mundo/ 

 
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o 
tema Epidemias: uma das maiores ameaças para a próxima década, apresentando proposta de 
intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, 
argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 Sugestão de filmes: 
1. Ensaio sobre a cegueira 
2. Sentidos do amor 
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 Sugestão de leitura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bons estudos, 

 
Lúcia Zambon 

 


