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Para os sacerdotes dos terreiros, pais e mães de santo, as folhas e as ervas têm um grande
poder terapêutico nos tratamentos recomendados pelo candomblé. Mas elas só funcionam se
forem associadas a uma boa dose de fé. Aquela fé que encoraja, que ajuda o espírito a
enfrentar as doenças.
"O candomblé é um parceiro da medicina. Da mesma forma que é o espiritismo, que é o
catolicismo. Mas o que difere nos terreiros de candomblé é que o tratamento é muito mais
efetivo porque se dá de modo afetivo. Então, as mães de santo e os pais de santo acolhem
essas pessoas acometidas de qualquer problema de saúde de modo muito mais amoroso".
"A gente não pode crer que o poder do homem, o nosso poder, é soberano. Seria uma falta
total de coerência. Principalmente com as informações que a gente tem nos dias atuais",
revelou o oncologista João Carlos Campos.
Globo Repórter 2012
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É um pedacinho de todo lugar. Do ponto de vista cultural, a Bahia tem a sorte de ter um
favorecimento afro, indígena e europeu. Todos puderam “correr” aqui com uma certa
liberdade.Diferentemente de outros lugares, a cultura negra tem uma presença marcante
aqui. Até pelonúmero, já que a população negra é bem maior. Mas, ao mesmo tempo em
que se encontram traçosdessa cultura espalhada por toda a cidade, também há toda uma
população vivendo ainda comoescrava. As periferias são aldeias largadas à própria
sorte. Então, a negra sorrindo vestida deturbante de acarajé, dessa Bahia que pode ser
vendida pela Bahiatursa, tira o turbante, volta paracasa e encontra seu filho fumando
maconha, roubando. Sua filha, ainda adolescente, grávida. Talveznós cuidemos muito
do que chamamos o legado cultural africano, mas esquecemos de cuidar dessepovo.
Joselito Crispim, p. 6.
Grupo Cultural Bagunçaço
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Considerando as opiniões apresentadas, de forma explícita ou implícita, pelo autor dos
textos motivadores e suas reflexões sobre o papel do médico como sujeito social e
humano, além das novas propostas para o currículo médico, redija uma dissertação
argumentativa, na norma padrão da língua portuguesa, sobre a importância das
ciências humanas na formação acadêmica do profissional de saúde, de forma que,
paralelo à excelência científica, o médico, esteja preparado para, diante da
pluralidade cultural, desenvolver o respeito à cultura do seu paciente, à sua
condição humana, no que tange à verdade e ao comprometimento com a vida e a
saúde.

