
RAIO X DA 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA

DIREITOS DE APRENDIZAGEM   
• Saber pesquisar sobre plantas medicinais encontradas na flora  

da Caatinga que são utilizadas no tratamento das principais doenças  
citadas na pesquisa em campo;

• Saber explicar em quais situações as pessoas podem ser acometidas  
por determinadas enfermidades;

• Perceber que as doenças podem ser causadas por agentes presentes  
em ambientes diversos e ser transmitidas em diferentes situações.

TEMA: Doenças provocadas por microrganismos
AUTORA: Edna dos Santos Dantas da Conceição  

PALAVRAS-CHAVE
Microrganismo – Endemias - Ambiente 
– Doenças – Plantas medicinais.

CONTEÚDOS PROPOSTOS 
factuais

• Identificação de plantas.
conceituais

• Conceito de microrganismo;
• Conceito de doença.
procedimentais

• Pesquisa em campo das principais 
doenças que afetam a população 
local, relacionando-as aos seus 
respectivos agentes causadores;

• Coleta das plantas medicinais  
para análise e pesquisa. 

atitudinais

• Valorização da cultura local e  
dos cuidados com o ambiente.

TEMPO TOTAL SUGERIDO
De 3 a 5 aulas.

DISCIPLINAS RELACIONADAS
ciências da natureza

• Conhecer microrganismos  
e seus impactos sobre  
a saúde humana.

História

• Oralidade e saberes tradicionais.
GeoGrafia

• Elementos de geografia médica 
e localização de endemias.

tema transversal - saúde

• Prevenção de doenças  
e cuidados com fitoterápicos.

linGua portuGuesa

• Leitura e produção de textos

MATERIAIS NECESSÁRIOS
• Papel A4;
• Folhas dos vegetais mais citados 

na pesquisa;
• Lápis preto;
• Borracha;
• Recipiente plástico;
• Livro do estudante Bahia, Brasil: 

Espaço, Ambiente e Cultura. 

OBJETIVOS 
Explorar os conceitos de microrganismos, agentes biológicos, agentes químicos 
e endemias. Desenvolver uma proposta de pesquisa das diferentes doenças que 
afetam a população na qual os alunos estão inseridos, bem como dos respectivos 
agentes que as ocasionam. Destacar, ainda, plantas medicinais presentes  
no bioma Caatinga que são utilizadas para tratamentos dessas doenças.  

GEOGRAFIA DA SAÚDE E  
SABERES TRADICIONAIS  



na áfrica
Mosquitos puseram seus ovos 
em moringas. Mesmo depois 
de vazias, eles sobreviveram à 
viagem, pois resistem em locais 
secos por cerca de um ano. Já no 
Brasil, os ovos eclodiram quando as 
moringas foram reabastecidas

em casa
As condições climáticas do
Brasil e da África são parecidas,
e o Aedes logo se adaptou: as 
fêmeas se alimentam dos sulcos
de vegetais e do sangue humano

infecção
Quando a fêmea pica alguém 
que tem o vírus da dengue, ela 
o transmite a pessoas sadias. 
Então, as plaquetas do sangue 
são destruídas, podendo causar 
hemorragia, que, quando não 
controlada, leva à morte

em massa
Clima, falta de saneamento básico 
e desinformação são responsáveis 
pelos casos de dengue em algumas 
regiões, como o litoral do Brasil. 
A alta incidência elevou a doença 
à categoria de endemia em vários 
municípios do país

FÊMEA

MACHO

AGENTE BIOLÓGICO 

O corpo agradece
para prevenir doenças como a dengue, simples 
cuidados e atenção aos detalhes bastam

Doença: de onde vem  Há agentes na água, no ar e no solo

As doenças podem ser causadas por agentes biológicos (como vermes, bactérias, 
protozoários e vírus - vide imagem aumentada abaixo) e químicos (substâncias usadas 
de forma incorreta, como produtos de limpeza, medicamentos e inseticidas)

NA ÁGUA
É onde alguns agentes se repro-
duzem. Beber ou ter contato com  
água contaminada causa doenças

NO SOLO
Estão em terrenos onde há fezes 
de animais ou de pessoas
doentes (esgoto a céu aberto)

NO AR
Desmatamento e aumento da
temperatura podem elevar o
número de vetores nas cidades

NA ÁGUA
Despejo de esgoto e substâncias 
tóxicas em rios e mares causa 
doenças de pele e intoxicação

NO SOLO
Quando recebe lixo hospitalar 
e resíduos industriais sem 
tratamento, torna-se um perigo

NO AR
O lançamento de poluentes na 
atmosfera é responsável por 
casos de infecção pulmonar

Dengue no Brasil
Jornada pelo Atlântico

O mosquito Aedes aegypti recebeu esse nome 
por causa de sua origem, o Egito. A jornada 
do inseto até o Brasil começou nos navios 
negreiros no séc. 16. Atualmente, é um
problema de saúde pública

AGENTE QUÍMICO
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doença de chagas
Causada pelo contato direto com 
as fezes de um percevejo chamado 
barbeiro, em que se encontra o 
protozoário Trypanosoma cruzi

esquistossomose
A doença vem de um parasita 
chamado Schistosoma, que se hospeda 
em caramujos que vivem em água 
doce, como a dos rios

FEBRE MACULOSA
De origem bacteriana, é transmitida 
por carrapatos do gênero Amblyomma, 
como o de cavalo; e o estrela, de 
capivara. Não há vacina

FEBRE AMARELA
Na área urbana, é transmitida pelo 
Aedes aegypti (o mesmo da dengue) e, 
na silvestre, pelo mosquito Haemagogus 
janthinomys. A vacina dura dez anos

MALÁRIA
A região da Amazônia Legal concentra 
99,7% dos casos, pois o mosquito vetor, o 
Anopheles, que vive na selva, só vai para 
a cidade quando há desmatamento

LEISHMANIOSE CUTÂNEA
Transmitida por insetos do gênero 
Lutzomyia (ou mosquito-palha). 
É causada pelo protozoário Leishmania 
e produz feridas no corpo

Dengue

Nota: dados relativos à alta incidência das doenças. 

Endemias brasileiras

Malária

Chagas

Febre amarela

Febre maculosa

Área coincidente
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Área sem números 
expressivos de casos 

Esquistossomose 

Leishmaniose 

Nota: dados relativos à alta incidência das doenças. 

Endemias brasileiras

Malária

Chagas

Febre amarela

Febre maculosa

Área coincidente
(febre amarela e doença de Chagas) 
Área sem números 
expressivos de casos 

Esquistossomose 

Leishmaniose 

Nota: dados relativos à alta incidência das doenças. 

Endemias brasileiras

Malária

Chagas

Febre amarela

Febre maculosa

Área coincidente
(febre amarela e doença de Chagas) 
Área sem números 
expressivos de casos 

Esquistossomose 

Leishmaniose 

Nota: dados relativos à alta incidência das doenças. 

Endemias brasileiras

Malária

Chagas

Febre amarela

Febre maculosa

Área coincidente
(febre amarela e doença de Chagas) 
Área sem números 
expressivos de casos 

Esquistossomose 

Leishmaniose 

Nota: dados relativos à alta incidência das doenças. 

Endemias brasileiras

Malária

Chagas

Febre amarela

Febre maculosa

Área coincidente
(febre amarela e doença de Chagas) 
Área sem números 
expressivos de casos 

Esquistossomose 

Leishmaniose 

Nota: dados relativos à alta incidência das doenças. 

Endemias brasileiras

Malária

Chagas

Febre amarela

Febre maculosa

Área coincidente
(febre amarela e doença de Chagas) 
Área sem números 
expressivos de casos 

Esquistossomose 

Leishmaniose 

Nota: dados relativos à alta incidência das doenças. 

Endemias brasileiras

Malária

Chagas

Febre amarela

Febre maculosa

Área coincidente
(febre amarela e doença de Chagas) 
Área sem números 
expressivos de casos 

Esquistossomose 

Leishmaniose 

As endemias brasileiras
Entenda algumas doenças tropicais

Em 1994, o Brasil erradicou o vírus da poliomielite, que 
causa a paralisia infantil. No entanto, há algumas 
doenças que oferecem um risco constante às 
populações. Fatores ambientais, como o clima tropical, 
e socioeconômicos são as principais causas. Veja no 
mapa onde ocorrem algumas dessas moléstias 

Fontes:   MS, 2007; 
SVS/MS, 2005,  Funasa/MS, 2006
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pRevençÃO 1 
O mosquito põe seus ovos em 
qualquer lugar úmido, e não 
apenas em água parada e limpa. 
Portanto, colocar areia nos 
pratos das plantas não adianta. 
Eles devem estar sempre secos

pRevençÃO 2
Água sanitária, borra de café 
ou “receitinhas caseiras” não 
eliminam o Aedes aegypti. 
O ideal é usar veneno contra 
larvas, aplicado por agentes 
sanitários da prefeitura.  
Abra a porta para eles!

tRAtAmentO
O vírus pode levar até oito dias  
para se manifestar. Os sintomas 
são parecidos com os da gripe. 
Nesse caso, não tome nenhum 
remédio: procure o posto de 
saúde e faça o exame de sangue. 
Para o tratamento, repouso e 
ingestão de líquidos

Você já deve ter ouvido milhares de vezes para não 
deixar água parada em pneus ou vasos e para tro-

car diariamente a água do pote do seu animal de esti-
mação. Mas às vezes não damos muita atenção, e tudo 
continua largado, acumulando água, não é mesmo? 
Saiba que, com ações preventivas, você pode ajudar a 
diminuir o número de casos de dengue na sua cidade. 

No Brasil, a maioria dos estados fica na Zona 
Tropical e as chuvas e a umidade contribuem para a 
reprodução de mosquitos. Na Bahia, consideram-se 
períodos epidêmicos aqueles cuja incidência da doen-
ça ultrapassa a média da última década. Assim, é im-
portante que seja feita a prevenção. Quando o agente 
de saúde for até a sua casa, ouça com atenção as orien-
tações e coloque-as em prática. É em casa que começa 
a ação para o combate à doença. Esteja atento!

c o l a b o r a ç ã o  Naomar Monteiro de Almeida Filho, professor de 

Epidemiologia da UFBA

Chega de dengue!
A prevenção deve ocorrer o ano todo

na Bahia, os casos da doença apresentam 
variações sazonais. Em 2011, foram 
registrados mais de 39 mil casos, mas dois 
anos antes chegaram a 99 mil. Por isso, é 
preciso tomar medidas preventivas para que 
o número de casos não volte a aumentar
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• Em seguida, fazer as seguintes perguntas à turma: 

◊ O que é um agente biológico?
◊ O que é um agente químico?
◊ O que são endemias? 

• Para sondar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema, solicite que eles 
registrem as respostas na tabela abaixo (instrumento avaliativo e processual).

• Utilizar a página 62 do livro do estudante Bahia, Brasil: Espaço, Ambiente e 
Cultura, prancha “O corpo agradece”. Solicitar aos alunos a análise das figu-
ras do bloco “Doença: de onde vem”, verificando (somente nas imagens) os 
agentes que provocam doenças em diferentes ambientes. 

1ª ETAPA      EXPLORAÇÃO

 
CONHECIMENTOS  

PRÉVIOS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS

AGENTES BIOLÓGICOS São bichos; mosquitos.

AGENTES QUÍMICOS Produtos químicos.

ENDEMIAS Doenças, epidemia.

• Retomar as noções de agentes biológicos e químicos com a leitura do texto do 
bloco “Doenças: de onde vêm”, da página 62 do Bahia, Brasil: Espaço, Ambien-
te e Cultura, e noções de endemias com a leitura da página 63 do mesmo livro. 

• Solicitar que os alunos retomem o registro feito na tabela. Então, pedir que 
façam um pequeno relatório no caderno.

• Registrar em caderno ou folha para entregar.

2ª ETAPA      INVESTIGAÇÃO



• Distribuir uma folha A4, com a tabela abaixo, para os alunos levarem para casa. 
• Solicitar que pesquisem, no bairro em que residem, as doenças mais comuns que 

acometem os moradores e que preencham a primeira coluna da tabela com as 
informações obtidas:

*Podem surgir outras possibilidades, a depender dos costumes locais

• Retomar a tabela em sala de aula, continuando seu preenchimento (segunda 
coluna), a partir de pesquisa no livro didático de Ciências sobre o tipo de agente 
biológico (vírus, bactéria, protozoários, vermes etc.) ou químico que provocam 
as doenças pesquisadas.

• Comparar as informações obtidas pelos alunos, verificando quais doenças fo-
ram mais citadas.

• Criar uma tabela síntese com as principais doenças pesquisadas.

• Pedir que os estudantes retornem com a tabela síntese para casa e pesquisem 
quais plantas medicinais são mais usadas no tratamento das endemias pes-
quisadas. A partir das respostas, eles podem concluir a tabela, preenchendo a 
terceira coluna.

• Em sala de aula, verificar qual planta foi a mais citada para cada doença pesqui-
sada, padronizando essa informação.

• Depois, pedir que os alunos registrem, em caderno ou folha para entregar, as 
informações obtidas. Isso pode ser feito através de uma tabela de hipóteses, 
que visa comparar as informações iniciais (que ele obteve com suas pesquisas) 
e as finais (as mais citadas pela turma).

• Levar os alunos ao laboratório de informática da escola e pedir que façam pes-
quisa sobre as propriedades medicinais das plantas citadas na pesquisa. A ideia 
é verificar se o saber popular foi constatado cientificamente e conhecer mais so-
bre a abrangência dessas plantas, para verificar se são endêmicas ou exóticas.

3ª ETAPA       SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

 
DOENÇAS AGENTE CAUSADOR PLANTA MEDICINAL ENCONTRADA  

NA CAATINGA UTILIZADA NO TRATAMENTO

Resfriado Vírus/camisa molhada/banho de chuva Alfavaca, babosa, umburana-de-cheiro...*

Virose Vírus Capim-santo, angico...*

Dengue Mosquito

Verminose Verme Mastruz, batata-de-teiú ou batata-do-campo...*

Diarreia Bactéria Umburana-de-cheiro, pau-de-rato...*

Doença de Chagas Protozoário

 
CONHECIMENTOS PRÉVIOS CONHECIMENTOS ADQUIRIDOS

AGENTES BIOLÓGICOS São bichos; mosquitos. Vermes, bactérias, protozoários e vírus.

AGENTES QUÍMICOS Produtos químicos. Substâncias químicas usadas de forma incorreta, como produtos de 
limpeza, medicamentos e inseticidas.

ENDEMIAS Doenças, epidemia.
Endemia é um tipo de doença infecciosa que ocorre habitual e recor-
rentemente numa dada região. Já epidemia é um surto ocasional e 
transitório de uma dada doença infecciosa.



 
MAIS COMUNS NA 

COMUNIDADE
(nome)

CAUSADOR (biológico: ví-
rus, bactéria, protozoário, 

verme; ou químico)

PLANTA MEDICINAL ENCONTRADA NA CAATINGA UTILIZADA NO  
TRATAMENTO (nome, a folha do vegetal e sua respectiva descrição)

Resfriado Vírus

Umburana-de-cheiro

semente

folha

Propriedades medicinais: 
Aromática, anticoagulante, anti-
inflamatória, broncodilatadora, 
cardiotônico, diaforético, estimulante, 
estomáquico, febrífugo, narcótico, 
peitoral.

Indicações: Afecções pulmonares, 
asma, astenia, balsâmica das vias 
respiratórias, broncodilatadora, 
bronquite, cólicas intestinais e 
uterinas, febre, gripe, hemorragias, 
inflamação, resfriado, tosse.

Fonte: http://www.plantasquecuram.
com.br/ervas/imburana-de-cheiro.
html

LEVAR PARA A SALA DE AULA FOLHAS DAS PLANTAS CITADAS NA PESQUISA E 
REALIZAR AS SEGUINTES ATIVIDADES:

• Distribuir uma folha de cada planta coletada para cada aluno presente;

• Solicitar que a descrevam detalhadamente através de desenhos e da escrita;

• Após a descrição, pedir que depositem sua folha em um recipiente plástico;

• Embaralhar as folhas das plantas no recipiente e trocar as folhas de papel A4 
que contêm a descrição do vegetal entre os alunos;

• Pedir aos alunos que encontrem, no recipiente plástico, a folha da planta descri-
ta no papel A4 de posse do aluno após a troca;

• Solicitar que os alunos apresentem a descrição escrita oralmente e a folha da 
planta visualmente, para que a pessoa que a descreveu revele se o estudante 
acertou ou não;

• Então, o professor deverá escolher, junto dos alunos, a descrição mais detalha-
da da folha de cada planta citada na pesquisa, para posteriormente identificá-la 
pelo seu respectivo nome.

• Para dar continuidade, sugere-se a preparação de um plano de pesquisa a par-
tir de uma planta usada com fim medicinal para determinada doença sem com-
provação científica, com o objetivo de organizar um projeto de pesquisa a ser 
apresentado na Feira de Ciências.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE, Julia Pinheiro & SENNA, Célia Maria Piva. Bahia, Brasil: Espaço, Ambiente e Cultura: Livro do 
Professor. São Paulo: Geodinâmica, 2012.

BRASIL. Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Fundamental. Disponível em: <http://portal.mec.
gov.br/index.php?Itemid=859&catid=195%3Aseb-educacao-basica&id=12657%3Aparametros-curricula-
res-nacionais-5o-a-8o-series&option=com_content&view=article>. Acesso em: 9 mar. 2013.

FURLAN, Sueli Angelo (org). Bahia, Brasil: Espaço, Ambiente e Cultura. São Paulo: Geodinâmica, 2012.

KRASILCHIK, Myriam & MARANDINO, Martha. Ensino de Ciências e Cidadania. São Paulo: Moderna, 2007.

• Dividir os alunos em grupos e pedir que cada grupo prepare um cartaz, con-
tendo a tabela que deverá ser completada da seguinte forma:

4ª ETAPA      AVALIAÇÃO

Este trabalho está licenciado sob a Licença Creative Commons Atribuição  4.0 Internacional. Para ver uma cópia desta licença, visite 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ou envie uma carta para Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.


