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Resumo: O presente trabalho apresenta um estudo acerca das Equações Diferenciais
aplicadas à saúde e saúde pública e propõe uma sequência didática envolvendo laboratório
de informática. Tal sequência tem como objetivo auxiliar professores de Matemática do
Ensino Médio (EM), permitindo-lhes a utilização de técnicas para retomar e aprimorar o
conhecimento dos alunos em relação ao conteúdo de funções exponenciais e logaŕıtmicas,
além de oferecer o aprendizado de forma autônoma. Após um estudo sobre a Equação
de Gompertz e de seus parâmetros para tumores em humanos, foram usados os dados
contidos em um estudo já existente sobre o crescimento tumoral em ratos de laboratório,
o que possibilitou estimar o parâmetro referente a velocidade de crescimento do tumor
em roedores. Este parâmetro foi obtido por meio do software SciDaVis e em seguida
realizou-se o esboço da curva no software GeoGebra. Da mesma forma, foi realizado uma
pesquisa sobre o modelo SIR (Suscet́ıvel-Infectado-Removido). Para exemplificar o mo-
delo SIR, pesquisou-se dados epidemiológicos do munićıpio de Belo Horizonte referentes
a epidemia do novo coronav́ırus, o que possibilitou o cálculo do número de Reprodução
Básico (R0), calculado a partir dos recursos dispońıveis no software LibreO�ce, anali-
sando posteriormente, o modelo SIR no GeoGebra, exibindo assim, as três curvas S(t),
I(t) e R(t), que representam as funções suscet́ıveis, infectados e removidos, respectiva-
mente. As atividades propostas foram pensadas de maneira a fugir do tradicionalismo das
aulas, sendo uma forma diferenciada e interdisciplinar de promover o processo de aprendi-
zagem através de temas interessantes e chamativos aos olhos dos alunos. Por meio dessa
pesquisa buscou-se a elaboração de duas sequências didáticas com vistas à potencialização
da prática pedagógica do professor quando ensina funções exponenciais e logaŕıtmicas no
E.M. As atividades estão de acordo com a BNCC do Ensino Médio, assim como, as com-
petências e habilidades propostas. Os efeitos pedagógicos oriundos da aplicação dessas
sequências didáticas em sala de aula, não serão analisados neste trabalho, podendo ser
objeto de investigação em pesquisas futuras.
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