
Dona Vera é uma mulher de 56 anos, casada com João há 25 anos. Ela mora com o marido e 

seus dois filhos, Pedro (22 anos) e Débora (20 anos), numa casa alugada, à rua Júlio de Castilhos, no 
bairro Alto Santa Fé.

O pai de D. Vera, seu Antônio, tem 76 anos e mora na casa ao lado da dela. Há três anos, sofreu 
um AVC, apresentando hemiparesia leve à esquerda. Seu Antônio faz acompanhamento regular com o 
Dr. Ivo na ESF Alto Santa Fé, médico há quase 30 anos, mas que ainda não perdeu a curiosidade dos 
tempos de recém-formado e está se especializando em Saúde da Família pela UFCSPA.

Ela, D. Vera, costuma acompanhar seu pai nas consultas. Na última consulta, Dr. Ivo mostrou-se 
preocupado com o fato de D. Vera não ter procurado atendimento médico nos últimos dois anos e 
insistiu para que ela agendasse um horário para consultar. 

No dia marcado, ela foi à consulta, porém parecia apreensiva.

Dr. Ivo: — Bom dia, dona Vera!

D. Vera: — Bom dia, Dr. Ivo. Estou nervosa... Não gosto de ir ao médico. Sempre aparece um 
problema diferente. Vim porque confio muito no senhor. Gosto muito da forma como o senhor cuida do 
meu pai.

Dr. Ivo: — Não precisa ficar assim, dona Vera. Quanto mais cedo descobrimos um problema de 
saúde, melhor é o resultado. O perigo é estar doente e não saber, pois a pessoa não se cuida e acaba 
ficando pior.

D. Vera: — É. Não tinha pensado nisso...

Dr. Ivo: — Como vem se sentindo?

D. Vera: — Muito bem, doutor. Há anos que não sinto nada, nem dor de cabeça.

Dr. Ivo: — Bom, isso é ótimo... Agora vou examiná-la.

O médico faz um exame físico completo e percebe as seguintes alterações: PA = 140 X 90 mmHg 
em duas medidas, IMC= 30,1 (peso 82,1 kg; altura 1,65 m) e circunferência abdominal 95 cm.

Dr. Ivo: — Dona Vera, vejo que a senhora andou ganhando peso, principalmente na região da 
barriga.

D. Vera: — Pois é, doutor. Ando relaxada mesmo. Tem um ano que parei de fazer caminhada. 
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Além disso, o Pedro está trabalhando numa padaria e sempre traz pães e doces gostosos para 
casa. Daí, o senhor já viu, 'né'?

Dr. Ivo: — Sua pressão está um pouco alta. O excesso de peso, entre outras coisas, aumenta a 
pressão. Precisamos melhorar sua alimentação e recomeçar a caminhada. É um compromisso que 
estamos assumindo hoje.

D. Vera: — Combinado.

Dr. Ivo: — Vou pedir alguns exames, de sangue e de urina, para sabermos melhor da sua 
situação. Assim que os resultados estiverem prontos, quero vê-la de novo.

D. Vera: — Tudo bem, doutor, muito obrigada pela sua atenção!

Dr. Ivo: — Não tem de quê, dona Vera, estou aqui para isso. Não esqueça nunca de cuidar de si 
mesma, viu? Pense nisso. Nem sempre podemos cuidar só dos outros...

D. Vera: — Ah, doutor, isso é que é... vou começar as caminhadas... pode deixar.

No intervalo do almoço, a equipe conversa sobre o trabalho.

Dr. Ivo: — Consegui convencer a dona Vera a se cuidar mais. Desde que o seu Antônio teve o 
AVC, ela acabou deixando de pensar em si.

C.D. Lidiana: — Pois é, também acho que essa gente, esses aí que são cuidadores, têm alguma 
condição sistêmica crônica. Se eles não têm uma odontalgia importante, uma pulpite aguda ou 
pericementite, acabam não procurando o nosso atendimento. São uns relapsos com a saúde. 

Joana, a Técnica em Enfermagem, que ouvia atenta, pergunta.
Téc.Enf. Joana: — Mas como assim!? Que relação tem entre a saúde dos dentes e pressão alta? 

Sabem que, num dia desses, ela até comentou que está com mau hálito... falei que deveria consultar 
com o doutor. Deve ser algum problema no estômago, 'né'?!

C.D. Lidiana: — Pois sabes que a maioria das pessoas têm esta mesma dúvida. Existem muitas 
causas para o mau hálito, que nós chamamos também de halitose, mas, na maioria dos casos, ele é 
causado por problemas bucais como as doenças periodontais e cáries. 

Téc.Enf. Joana: — Drª.Lidiana, quem sabe a senhora não fala essas coisas pra toda a equipe? 
Sobre essa tal halitose... precisamos saber mais sobre estas coisas pra falar pros pacientes. 
Precisamos falar a mesma língua... hehehe... muitas vezes não entendo o que vocês falam.

C.D. Lidiana: — Pode ser, Joana. Sabes que eu estava conversando sobre isto com a Érica. 
Muitas vezes, eu também não entendo o que vocês falam!

Lidiana nunca havia pensado muito sobre este assunto mas, naquele momento, se deu conta do 
problema que é a linguagem técnica utilizada por cada categoria profissional. Seria impossível realizar 
uma abordagem multidisciplinar se os colegas não desenvolvessem melhor sua comunicação, 
realmente um idioma comum. Isso seria importante, mesmo quando ela fosse para o seu tão sonhado 
consultório particular.

C.D. Lidiana: — Acho que poderíamos nos entender melhor se trabalhássemos mais próximos. 
Quem sabe se vocês nos acompanhassem nas visitas aos pacientes e se discutíssemos alguns casos 
em conjunto? Poderíamos ensinar “odontologuês” para vocês!
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As gargalhadas só confirmaram o tamanho do problema de comunicação existente na equipe.

Dr. Ivo: — Vocês sabem que isso é umas das coisas que estamos aprendendo no Curso de 
Especialização da UFCSPA que estou fazendo. É muito bom frequentar o “cafezinho virtual” com meus 
colegas e trocar idéias. Agora estamos na fase de estudar os casos complexos para montar um portfólio, 
que vai abordar, justamente, questões como o trabalho multidisciplinar e, nesse sentido, eu concordo 
com a Lidiana: precisamos interagir sobre as linguagens usadas... Mas voltando para o caso da dona 
Vera, acho que poderíamos combinar de atendê-la juntos. Assim, Lidiana, tu já conversas sobre a saúde 
bucal e podemos tentar abordar o tema da halitose. Pode ser? 

C.D. Lidiana: — Claro, Ivo! Já vou anotar na agenda.

Dr. Ivo: — Aline, ela já agendou a consulta contigo para a coleta do preventivo?

Enfª.  Aline: — Sim, foi agendada para a semana que vem. 

Dr. Ivo: — Então, está aí uma boa oportunidade para trabalharmos multidisciplinarmente.

Téc. Enf. Joana: — E eu posso estar junto para aprender tudo isso?

Em coro, praticamente, os três respondem: — “Claro, Joana, é muito bom que saibas tudo isso 
para os encaminhamentos...”

D. Vera vem à consulta de Enfermagem conforme havia marcado. No dia em que agendou a 
consulta, recebeu de Joana um folheto e orientações sobre o preparo para a coleta do preventivo: 
abstenção sexual na noite anterior, higiene apenas da região externa da vagina no dia do exame e não 
estar menstruada, mas D. Vera havia informado que já estava na menopausa. Ela é chamada no 
consultório 1.

Enfª. Aline: — Boa tarde, dona Vera, como vai? Sou a Enfermeira Aline. 

D. Vera: — Estou bem, doutora Aline, um pouquinho nervosa... a senhora sabe, 'né'?  Faz muito 
tempo que não faço esse exame e a última vez que fiz foi muito dolorido, fiquei com medo...

Enfª. Aline: — Não se preocupe, D. Vera, faremos tudo com calma, primeiro vamos conversar um 
pouquinho. A senhora se sentirá melhor, tenho certeza.
         

A  Aline pesa e verifica a pressão arterial da paciente: 
Peso: 80 kg
PA: 135x90 mmHg

Enfª. Aline: — Dona Vera, vejo que a senhora não perdeu mais peso desde que consultou a 
última vez com o Dr. Ivo. E sua pressão está um pouquinho alterada, especialmente a mínima, que está 
90. A senhora tem conseguido fazer as caminhadas?

D. Vera: — Olha, doutora, o doutor me mandou caminhar, mas confesso que não tenho 
caminhado muito, meu pai precisa muito de mim e quase não sobra tempo pra eu me cuidar. A senhora 
sabe que isso me judia muito as costas, sinto muita dor e, às vezes, uso ibuprofeno que tenho em casa, 
aí até alivia um pouco.

Enfª. Aline: — Vera. Posso lhe chamar assim? - D. Vera fez sinal afirmativo com a cabeça.

Enfª. Aline: — Isso. Então a senhora me chamará Aline a partir de agora, 'tá'? Vera, vamos, então, 
rever estas questões, iniciando pelo seu exame preventivo: o que vamos fazer aqui é muito simples, vou
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coletar material do interior do colo uterino que é o mesmo lugar por onde seus filhos passaram ao 
nascer. Tiveste parto normal, não foi?

D. Vera: — Foi sim! E lá pobre pode fazer cesárea? A gente passa é muita dor!

Enfª. Aline: — Pois é, nem sempre é assim, e eu acho o parto normal muito saudável... Mas, 
voltando ao assunto, por este mesmo canal por onde sai o bebê, passa também a menstruação.

D. Vera: — Eu não menstruo mais, faz um ano que parou de vez.

Enfª. Aline: — Ah, certo. Imagina que o orifício, a abertura, do colo do útero, o que comunica 
nosso útero com a vagina, seja como uma mão fechada (na junção do indicador e polegar), o que 
faremos na coleta é o seguinte: usamos este espéculo para visualizar melhor (abre o espéculo e mostra 
à paciente); com esta espátula coletamos a secreção que se encontra pela parte de fora do colo do útero 
e, com esta escovinha, que lembra a de um rímel de pintar os olhos, introduzo um pouquinho no orifício, 
no buraquinho do colo para coletar o material, a secreção de dentro, certo? Alguma dúvida?

D. Vera: — Por enquanto, não.

Enfª. Aline: — Então, Vera, tu ias me dizendo que já não menstruas mais, não é mesmo? E como 
é que está a relação sexual com teu marido, algum desconforto, dor ou sangramento?

D. Vera: — Ultimamente minha vagina está mais seca e, às vezes, até sangra.

Enfª. Aline: — 'Tá' certo, isso acontece porque não há mais menstruação, entende? Mas não te 
preocupas que já, já vamos dar uma olhadinha. Vera, tu faz o auto-exame de mamas ou já fizeste 
mamografia?

D.Vera: — Eu vi na televisão e quando lembro faço no banho, mas mamografia nunca fiz.

Enfª. Aline: — Ok, Vera, pode passar ali atrás daquele biombo, tira toda tua roupa, coloca o 
avental aberto para frente e pode deitar na maca. Aline realiza o exame na paciente.

Enfª. Aline: — Pronto, Vera, podes te vestir. Como foi, dessa vez, o exame?

D. Vera: — Acho que eu estava mais tranquila, a gente conversou antes, foi melhor.

Enfª. Aline: — Então, não levarás cinco anos para aparecer novamente, não é? Agora tu viste que 
não dói nada e que é rápido, não é mesmo?

D. Vera se veste e senta novamente em frente à Aline.

Enfª. Aline: — Vera, vamos aos encaminhamentos. Em 30 dias teu exame estará pronto.  Podes retirá-lo 
na recepção e marcar comigo ou com o Dr. Ivo para mostrá-lo. Estou solicitando mamografia bilateral, 
ou seja, das tuas duas mamas. Podes trazer o resultado junto com o citopatológico do colo do útero 
quando vieres consultar. No teu exame de mama não identifiquei nenhuma alteração, mesmo assim é 
muito importante que faças a mamografia. Em relação a teu desconforto nas relações sexuais, é o 
seguinte: quando para a menstruação, os hormônios femininos diminuem e, com isto, os sintomas que 
falaste surgem, tipo a vagina ficar seca e, às vezes, até sangrar... Podes usar um lubrificante vaginal à 
base de água, comprar em qualquer farmácia e usar antes das relações. Gostaria de te fazer um convite: 
temos um grupo de caminhada que está iniciando aqui na unidade. O Márcio, que é filho da agente 
Lisete, faz faculdade de Educação Física e aceitou fazer estágio voluntário aqui no Alto Santa Fé. Então, 
três vezes na semana, tem uma caminhada de 30 minutos e mais 30 para alongamento. Pode participar 
quem quiser. Tenho certeza que, se fizeres essas caminhadas, te aliviará em muito tuas dores nas 
costas, além de ser um momento para cuidar de ti, pois assim, poderás cuidar melhor do teu pai. Além 
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disso, vou marcar uma visita na tua casa para te dar umas dicas de como movimentar o teu pai na cama 
sem que fiques com tantas dores.

D. Vera: — Aline, muito obrigada por tua paciência e consideração comigo. Às vezes, a gente fica 
sem ter com quem conversar essas coisas. Pode deixar que vou ouvir os seus conselhos e do Dr. Ivo e 
vou vir sim pra caminhada, até mais. Tchau!

Enfª. Aline: — Tchau, Vera, vamos ver se a caminhada vai funcionar! Até a próxima!

Enfª. Aline, então, procede aos registros no prontuário:

Após um mês, dona Vera retorna ao posto, trazendo os exames para uma inter-consulta. 
Animada, relata que está caminhando diariamente, não só nos grupos do Márcio, o filho da Lisete, e 
fazendo dieta. Dr. Ivo diz que gostaria que a dentista também conversasse com ela e pergunta se pode 
chamá-la para o consultório. Embora não tenha entendido muito bem, aceita a sugestão do médico. Dr. 
Ivo começa a ler os laudos dos exames e a dentista entra na sala. 

C.D. Lidiana: — Sim, Dr. Ivo, em que posso ajudá-lo?

Dr. Ivo: — Oi, Lidiana! Queria ver a dona Vera contigo, pode ser?

C.D. Lidiana: — Claro! Boa tarde, dona Vera.

D. Vera: — Boa tarde, Drª.Lidiana.

C.D. Lidiana: — Ele me contou sobre seu caso e achamos melhor também oferecer o tratamento 
dos seus dentes já que, em alguns casos, os problemas de saúde afetam a boca. Afinal, o nosso corpo é 
um só... somos nós que dividimos em partes para melhor compreender as doenças.

D. Vera: — Muito bem... vocês é que sabem.

      Analisando as anotações do prontuário e os resultados dos exames, Dr. Ivo observou seis 
alterações principais: diminuição de 1,1 kg de peso, leve redução da pressão arterial para 135 X 83 
mmHg, colesterol total: 248 mg/dL, HDL 35 mg/dL, triglicerídios: 190 mg/dL e glicemia de jejum 130 
mg/dL.

Dr. Ivo: — Dona Vera, seus exames mostraram que o excesso de peso está afetando a forma 
como seu corpo lida com as gorduras e os açúcares. Quando a gordura se acumula muito na barriga, ela 
atrapalha o funcionamento de um hormônio importante para o nosso corpo, a insulina. Chamamos isso 
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de resistência à insulina. Devido a essa resistência, o corpo tem dificuldade de controlar as gorduras, os 
açúcares e a pressão.

D. Vera: — Insulina não é aquele remédio pra diabetes?

Dr. Ivo: — A insulina é usada por diabéticos que não produzem o hormônio em quantidade 
suficiente.

D. Vera: — Entendi. E eu, doutor? Estou diabética?

Dr. Ivo: — Ainda é cedo para dizer. Preciso repetir o exame da glicose. Enquanto isso, é muito 
importante que a senhora continue fazendo a caminhada e a dieta.

Dona Vera: — Ah, sim... vou continuar me cuidando.

C.D. Lidiana: — Dona Vera, a senhora já observou sangramento na gengiva e mau hálito?

D. Vera: — Já, sim. Eu até comprei um líquido azul pra bochechar...  achei que iria melhorar mas 
já terminei com o vidro e ainda não resolveu o problema do cheiro ruim da boca.

C.D. Lidiana: — Sabes que estas alterações hormonais que o médico estava falando podem 
afetar também a saúde das gengivas. O tratamento é basicamente fazer raspagens e limpezas. Mas 
precisamos fazer isto em parceria com o tratamento do Dr. Ivo. Posso pedir para a Érica ir preparando o 
material para iniciarmos o seu exame bucal?

D. Vera: — Claro. Agora que comecei a me ajeitar, vou até o fim. 
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