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Pestes
Podemos observar que de todos os tipos 
de eventos, os mais catastróficos são 
os causados por grandes pestes que 
assolaram grande parte da população 
mundial.

Diante de um vírus, a população trava 
uma guerra contra o invisível e sua 
única arma é a ciência, na descoberta 
de vacinas e melhores formas de 
prevenção.

(Dominio Público/Reprodução)

Porém, infelizmente, governos não dão 
a devida importância, apenas quando 
se deparam com uma epidemia ou 
pandemia e quando a economia é 
devidamente afetada, logo, o mundo 
nunca está preparado para este 
enfrentamento, com isso as pestes 
sempre saem vencedores, levando a 
morte milhões de pessoas.



3

F a t o s    H i s t ó r i c o s

VAMOS INICIAR COM ALGUMAS EXPLICAÇÕES 
SOBRE AS PESTES:

  A zona das zoonoses: De acordo 
com o escritor americano David 
Quammen, autor do livro Spillover: 
Animal Infections and the Next Human 
Pandemic (“Propagação: infecções 
animais e a próxima pandemia 
humana”), são as intervenções 
humanas na natureza, cada vez 
mais agressivas, que provocam o 
surgimento das chamadas zoonoses - 
a passagem de vírus dos animais para 
o homem. 

  Surto: Acontece quando há o aumento 
repentino do número de casos de uma 
doença em uma região específica. 
Para ser considerado surto, o aumento 
de casos deve ser maior do que o 
esperado pelas autoridades. 

 

  Epidemia: A doença é considerada 
uma epidemia quando há número de 
casos acima do esperado em diversas 
localidades. Uma epidemia a nível 
nacional acontece quando há casos 
em diversas regiões do país. 

 
  Endemia: A endemia não está 
relacionada a uma questão 
quantitativa. Uma doença é 
classificada como endêmica (típica) 
de uma região quando acontece com 
muita frequência no local.

  Pandemia: Em uma escala de 
gravidade, a pandemia é o pior dos 
cenários. Ela acontece quando uma 
epidemia se espalha por diversas 
regiões do planeta. 

fonte: https://istoe.com.br/o-que-se-sabe-e-as-incognitas-sobre-a-epidemia-de-coronavirus/
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EFEITOS ECONÔMICOS DE UMA PESTE
A Organização Mundial de Saúde (OMS) 
calcula que uma pandemia de moderada 
a grave custaria 570 bilhões de dólares. 
“É 0,7% da riqueza do planeta”, afirma 
José Luis Blasco, sócio da KPMG a cargo 
de Governança, Risco e Compliance.

E como projetar na economia algo que 
ainda não existe e como se preparar? 
Vírus que sofrem mutação ou bactérias 
indiferentes aos antibióticos. Um 
estudo financiado pela ONG Wellcome 
Trust revela que se até 2050 não forem 
tomadas medidas contra a resistência 
dessas pestes, serão perdidos 100 
bilhões de dólares em produtividade e 
10 milhões de vidas por ano, até mesmo 
para aquelas que são regionais e não se 
tornam pandemias.

Vamos pegar o exemplo da 
mais devastadora pandemia

A peste negra foi a proliferação 
generalizada de uma doença causada 
pelo bacilo Yersinia pestis, ocorrida 
na segunda metade do século XIV, na 
Europa. 

A Peste Negra tem sua origem no 
continente asiático, precisamente na 
China. Sua chegada à Europa está 
relacionada às caravanas de comércio 
que vinham da Ásia através do Mar 
Mediterrâneo e aportavam nas cidades 
costeiras europeias, como Veneza e 
Gênova. Calcula-se que cerca de um 
terço da população europeia tenha 
sido dizimada por conta da peste. Ela 
foi sendo combatida à medida que se 
melhorou a higiene e o saneamento das 
cidades, diminuindo a população de 
ratos urbanos.
Seus principais efeitos foram uma série 
de acontecimentos que contribuíram 
para a Crise da Baixa Idade Média, como 
as revoltas camponesas, a Guerra dos 
Cem Anos e o declínio da cavalaria 
medieval.

Não se deve minimizar o tumulto 
psicológico e emocional causado pela 
Peste Negra, porém a maioria dos que 
sobreviveram passou a desfrutar de 
melhores condições de vida.

Após a pandemia, a escassez de 
mão-de-obra levou a um aumento de 

fonte: https://escolaeducacao.com.br/peste-negra/
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salários dos trabalhadores. As dietas 
dos trabalhadores também melhoraram 
e incluíram mais carne, peixe fresco, 
pão e cerveja. Embora os proprietários 
lutassem para encontrar inquilinos para 
as suas terras, as alterações nas formas 
de posse melhoraram as rendas.

Porém o período após a Peste Negra 
foi, segundo o historiador económico 
Christopher Dyer, um período de 
“agitação, excitação, raiva, antagonismo 
e criatividade”. A resposta imediata do 
Governo foi tentar conter a maré de 
oferta e demanda da economia.

A lei do Estatuto dos Trabalhadores foi 
aprovada em 1351, na tentativa de fixar 
os salários nos níveis anteriores à praga 
e restringir a liberdade de movimento 
dos trabalhadores. Outras leis foram 
introduzidas tentando controlar o preço 
dos alimentos e até restringir quais 
mulheres podiam usar tecidos caros.

Os economistas do Deutsche Bank 
estimam que o pior declínio desde 
esta época da Peste Negra, será 
experimentado no primeiro semestre 
de 2020. “Os declínios trimestrais no 
crescimento do PIB que prevemos, 
superam substancialmente qualquer 
coisa anteriormente registrada, pelo 
menos até a Segunda Guerra Mundial”. 

Oxford Economics estima que a 
economia dos EUA contratará a uma 
taxa anual de 12% no final de junho.

Mas o mainstream continua otimista. 
Todos eles preveem uma forte 
recuperação no segundo semestre de 
2020. A China está se recuperando 
rapidamente, argumentam, e em 
setembro as principais economias 
capitalistas se recuperarão, assim que 
a pandemia diminuir ou as autoridades 
puderem contê-la (como parecem ter 
acontecido na China, Coréia e Japão).
Economicamente falando, vão haver 
vencedores e perdedores à medida que 
a atual emergência de saúde pública se 
desenrola. No contexto da Peste Negra, 
as elites tentaram entrincheirar o seu 
poder, mas a mudança da população a 
longo prazo forçou um reequilíbrio em 
benefício dos trabalhadores, tanto em 
termos de salários e mobilidade, como 
na abertura do mercado de terras para 
novos investidores.

O declínio da população também 
incentivou a imigração, embora ocupem 
empregos pouco qualificados ou com 
baixos salários. Todas são lições que 
reforçam a necessidade de respostas 
medidas e cuidadosamente ponderadas 
dos Governos atuais.

fonte: https://www.socialistamorena.com.br/caes-e-gatos-usavam-mascaras-durante-a-gripe-espanhola-e-agora-devem/
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Principais pestes da história
Peste Negra

A peste bubônica ganhou o nome de 
peste negra por causa da pior epidemia 
que atingiu a Europa, no século 14.

Contaminação: Causada pela bactéria 
Yersinia pestis, comum em roedores 
como o rato. É transmitida para o 
homem pela pulga desses animais 
contaminados.

Sintomas: Inflamação dos gânglios 
linfáticos, seguida de tremedeiras, dores 
localizadas, apatia, vertigem e febre alta

Tratamento: À base de antibióticos. Sem 
tratamento, mata em 60% dos casos

fonte: https://www.meionorte.com/curiosidades/saiba-como-era-o-trabalho-dos-medicos-durante-a-peste-negra-353927
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Cólera

O vibrião colérico (Vibrio cholerae) 
sofreu diversas mutações, causando 
novos ciclos epidêmicos de tempos em 
tempos

Contaminação: Por meio de água ou 
alimentos contaminados

Sintomas: A bactéria se multiplica no 
intestino e elimina uma toxina que 
provoca diarreia intensa

Tratamento: À base de antibióticos. A 
vacina disponível é de baixa eficácia 
(50% de imunização)

fonte: https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/colera/
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Tuberculose

Sinais da doença foram encontrados 
em esqueletos de 7.000 anos atrás. O 
combate foi acelerado em 1882, depois 
da identificação do bacilo de Koch, 
causador da tuberculose. 

Contaminação: Altamente contagiosa, 
transmite-se de pessoa para pessoa, 
através das vias respiratórias.

Sintomas: Ataca principalmente os 
pulmões.

Tratamento: À base de antibióticos, o 
paciente é curado em até seis meses.

fonte: https://www.fortenanoticia.com.br/bahia-ja-registrou-615-casos-de-tuberculose-este-ano/



9

F a t o s    H i s t ó r i c o s

Varíola

Sinais da doença foram encontrados 
A doença assolou a humanidade por 
mais de 3.000 anos, não poupando até 
figuras históricas como o faraó egípcio 
Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra 
e o rei Luís XV da França, que tiveram a 
temida “bixiga”. A vacina foi descoberta 
em 1796. O último caso teria sido na 
Somália, entre 1977 e 1978.

Contaminação: O Orthopoxvírus 
variolae era transmitido de pessoa para 

pessoa, geralmente por meio das vias 
respiratórias

Sintomas:  Febre, seguida de erupções 
na garganta, na boca e no rosto. 
Posteriormente, pústulas que podiam 
deixar cicatrizes no corpo

Tratamento:  Erradicada do planeta 
desde 1980, após campanha de 
vacinação em massa

fonte: https://escola.britannica.com.br/artigo/var%C3%ADola/482524



10

F a t o s    H i s t ó r i c o s

Gripe Espanhola

O vírus Influenza é um dos maiores 
carrascos da humanidade. A mais 
grave epidemia foi batizada de gripe 
espanhola, embora tenha feito vítimas 
no mundo todo. No Brasil, matou o 
presidente Rodrigues Alves.

Contaminação: Propaga-se pelo ar, por 
meio de gotículas de saliva e espirros

Sintomas: Fortes dores de cabeça e no 
corpo, calafrios e inchaço dos pulmões

Tratamento: O vírus está em permanente 
mutação, por isso o homem nunca 
está imune. As vacinas antigripais 
previnem a contaminação com formas 
já conhecidas do vírus

fonte: https://www.hipercultura.com/gripe-espanhola-fatos/
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Tifo

Como a miséria apresenta as condições 
ideais para a proliferação, o tifo está 
ligado a países do Terceiro Mundo, 
campos de refugiados e concentração, 
ou guerras. Anne Frank, vítima do 
holocausto, teria morrido em decorrência 
do tifo.

Contaminação: A doença é causada pelas 
bactérias do gênero Rickettsia O tifo 
exantemático (ou epidêmico) aparece 

quando a pessoa coça a picada da pulga 
e mistura as fezes contaminadas do 
inseto na própria corrente sanguínea. O 
tifo murino (ou endêmico) é transmitido 
pela pulga do rato

Sintomas: Dor de cabeça e nas 
articulações, febre alta, delírios e 
erupções cutâneas hemorrágicas

Tratamento: À base de antibióticos

fonte: https://www.dicavida.com.br/tifo-causas-sintomas-e-prevencao/
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Febre Amarela

O flavírus já foi causa de grandes 
epidemias nas Américas e na África, 
dizimando centenas de moradores, 
tanto de zonas urbanas, quanto rurais. 
Na Etiópia, a febre amarela teria matado 
aproximadamente 30 mil pessoas entre 
1960 e 1962. Em razão da doença, o 
Brasil chegou a ser considerado um 
“destino perigoso” e foi privado do 
transporte marítimo e da exportação do 
café. Dom Afonso, filho de Dom Pedro II, 
foi uma das vítimas da febre amarela.

Contaminação: A febre amarela não é 
transmitida de uma pessoa para a outra. 
A transmissão do vírus ocorre quando o 

mosquito pica uma pessoa ou primata 
(macaco) infectados, normalmente em 
regiões de floresta e cerrado, e depois 
pica uma pessoa saudável que não 
tenha tomado a vacina.

Sintomas: Febre alta, mal-estar, 
cansaço, calafrios, náuseas, vômitos e 
diarréia. 85% dos pacientes recupera-se 
em três ou quatro dias. Os outros podem 
ter sintomas mais graves, que podem 
levá-los à morte.

Tratamento: Existe vacina, que pode ser 
aplicada a partir dos 12 meses de idade 
e renovada a cada dez anos.

fonte: https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/febre-amarela/
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Sarampo

Era uma das causas principais de 
mortalidade infantil até a descoberta da 
primeira vacina, em 1963. Com o passar 
dos anos, a vacina foi aperfeiçoada, e a 
doença foi erradicada em vários países.

Contaminação:  Altamente contagioso, 
o sarampo é causado pelo vírus 
Morbillivirus, propagado por meio das 
secreções mucosas (como a saliva, por 
exemplo) de indivíduos doentes

Sintomas: Pequenas erupções 
avermelhadas na pele, febre alta, dor de 
cabeça, mal-estar e inflamação das vias 
respiratórias

Tratamento: Existe vacina, aplicada aos 
nove meses de idade e reaplicada aos 
15 meses.

fonte: (South_agency/Getty Images)
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Malária

Em 1880, foi descoberto o protozoário 
Plasmodium, que causa a doença. A 
OMS considera a malária a pior doença 
tropical e parasitária da atualidade, 
perdendo em gravidade apenas para a 
Aids.

Contaminação: Pelo sangue, quando a 
vítima é picada pelo mosquito Anopheles 
contaminado com o protozoário da 
malária

Sintomas: O protozoário destrói as 
células do fígado e os glóbulos vermelhos 
e, em alguns casos, as artérias que 
levam o sangue até o cérebro

Tratamento: Não existe uma vacina 
eficiente, apenas drogas para tratar e 
curar os sintomas.

fonte: https://veja.abril.com.br/saude/malaria-america-registra-maior-aumento-no-numero-de-mortes-em-2017/
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AIDS

Para terror da geração do “amor livre”, 
a doença foi identificada em 1981, nos 
Estados Unidos, e logo ganhou o status 
de epidemia pela Organização Mundial 
de Saúde. Destrói o sistema imunológico, 
deixando o organismo frágil a doenças 
causadas por outros vírus, bactérias, 
parasitas e células cancerígenas.

Contaminação: O vírus HIV é transmitido 
através do sangue, do esperma, da 

secreção vaginal e do leite materno.

Sintomas: Destrói o sistema imunológico, 
deixando o organismo frágil a doenças 
causadas por outros vírus, bactérias, 
parasitas e células cancerígenas.

Tratamento: Não existe cura. Os 
soropositivos são tratados com 
coquetéis de drogas que inibem a 
multiplicação do vírus, mas não o 
eliminam do organismo.

fonte: https://www.nsctotal.com.br/noticias/aids-contagio-infeccao-e-prevencao-tire-duvidas-sobre-a-doenca
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COVID-19

Coronavírus é uma família de vírus que 
causam infecções respiratórias. O novo 
agente do coronavírus (Covid-19) foi 
descoberto em dezembro de 2019, após 
casos registrados na China, e tem se 
espalhado por vários países, levando 
cidades a entrarem em quarentena. O 
número de pessoas infectadas pelo 
Coronavírus, de acordo com a OMS, 
passou de 100 mil em todo mundo.
Estudos de como o novo Coronavírus 
começou a ser transmitido para 
humanos ainda estão em andamento. 
As análises iniciais indicam que o vírus 
da COVID-19, que vive em morcegos 

da China, passou por um hospedeiro 
intermediário e sofreu mutações para 
conseguir sobreviver no corpo humano.

Contaminação: O vírus COVID-19 é 
através do contato humano, de pessoa 
para pessoa.

Sintomas: São diversos os sintomas, 
principalmente perda do olfato e 
paladar, dores no corpo, dor de cabeça, 
febre alta, falta de ar, diarreia e vomito. 
Em seus níveis já avançados e graves, 
causa a degradação de todo o sistema 
respiratório.

Tratamento: Até o momento ainda não 
descobriram uma vacina eficiente e a 
principal medida é o isolamento social.

fonte: https://www.poder360.com.br/internacional/entenda-o-perigo-da-covid-19-se-comparada-
a-outras-doencas/



Guerras

VAMOS INICIAR CONCEITUANDO O 
QUE É GUERRA. 
Trata-se de um confronto sujeito a 
interesses da disputa entre dois ou mais 
grupos distintos de indivíduos mais ou 
menos organizados, utilizando-se de 
armas e estratégias para tentar derrotar 
o adversário. 

A guerra pode ocorrer entre países ou 
entre grupos menores como tribos ou 
facções políticas dentro do mesmo país 
(confronto interno). 

Os humanos se envolvem em guerras 
por inúmeros motivos, como disputas 
territoriais,  poder, dinheiro, até mesmo 
por motivos religiosos. 

As guerras ocorrem desde a Idade 
da Pedra, o qual, a cada período se 
predominou o poder bélico da época, 
porém, o avanço tecnológico ao longo do 
último milênio fez com que os conflitos 
fizessem muito mais vítimas fatais em 
menos tempo, como por exemplo o uso 
de armas biológicas, que atualmente 
são consideradas as mais fatais.

fonte: https://oglobo.globo.com/mundo/de-1918-2018-fim-da-primeira-guerra-mundial-completa-100-anos-23223474
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Grandes guerras mundiais
Porém, por mais que seja difícil entender 
o que faz as pessoas matarem umas às 
outras, o fato que isso vem ocorrendo 
sempre, em todas as culturas e em todos 
os lugares do mundo. E duas guerras 
tomaram proporções tão descabidas que 
se tornaram os emblemas dos conflitos.

Na maioria das vezes, sequer 
conseguimos entender direito o porquê 
dos conflitos e das guerras, do motivo de 
se matar tanto e com tanta atrocidade, 
pois ao acompanharmos a histórica é 
possível ver a evolução do armamento e 
estratégias para se vencer o inimigo.

fonte: https://www.infoescola.com/historia/guerra-mundial/


