
O dia morno de trabalho na ESF Figueira Nova I, em Santa Fé, está chegando ao fim. Com o 

fim do inverno, os dias amanhecem mais cedo e motivam o Dr. Carlos Boaventura a trabalhar. Até que, 
ao entardecer, enquanto toma um café, Carlos, já cansado da rotina, fica pensando...

Dr. Carlos: — Estou num dia comum de trabalho, atendendo as pessoas que agendaram 
consulta comigo. É agendado um paciente a cada 20 minutos, com um intervalo no meio do período, que 
nem sempre consigo usar (como agora, que estou “engolindo” um café). Deixo quatro horários 
reservados para livre demanda. Usualmente não é assim, mas hoje estou me sentindo muito irritado, 
porque já está no final do período, os horários destinados para não agendados já foram usados, e, 
quase toda vez que abro a porta para chamar o próximo, tem alguma pessoa que me aborda e diz que 
precisa “só falar rapidinho comigo”.  Além disso, vários funcionários e colegas de trabalho já 
interromperam minhas consultas para falar algo administrativo, pedir para carimbar um exame, 
perguntar alguma dúvida sobre paciente ou pegar algum material da sala.

Em uma das vezes que abro a porta, vejo Priscila, uma moça que conheço bem porque já a atendi 
várias vezes, sei que é bem ansiosa e me vê como “amigo”, vindo sempre desabafar e me procurar 
muito por qualquer dúvida sobre seus problemas clínicos. Sempre me traz um “presentinho” quando 
vem consultar. Fico em dúvida se não usa isso como um “ticket de entrada” ou se é só uma forma de 
agradecimento.

Priscila: — Oi, Dr. Carlos, preciso falar com o senhor! É bem rapidinho! – vejo que segura um 
pacotinho de presente.

Dr. Carlos: — Oi, Priscila, eu tenho várias pessoas que agendaram consulta para atender, não 
poderei te atender agora, mas se quiser esperar para ver se alguém vai faltar ou se consigo fazer um 
encaixe...

Priscila: — Vou esperar então, porque “tô” com uma diarréia danada – cochicha ao falar isto – e 
preciso que me ajude, por favor, Dr. Carlos! 

Atendo todas as pessoas, preocupado com o tempo, ansioso. Chega o final do turno, ninguém 
faltou, não consegui atender em menos tempo, porque havia muitos casos complexos. Priscila ainda 
está lá: me olhando com aquele olhar de “me atende, por favor!”. Já estou no meu horário de saída e 
preocupado, pois tenho que buscar meu filho na escola, já que hoje a Ivana tem compromissos na 
Unidade Velha Guabiroba, onde trabalha.

Dr. Carlos: — Priscila, ninguém faltou e já estou no meu horário de saída. Você não pode voltar 
amanhã?

Priscila: — Ai, Dr. Carlos, já estou esperando há uma hora, não tenho como ficar assim e ainda 
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tenho que ir trabalhar. Puxa, eu achei que podia contar com o senhor, que sempre me atende. Não quero 
ter que ir para o hospital. Por favor, me atende, só um pouquinho, é bem rapidinho!

Dr. Carlos: —  Vamos lá, então, Priscila. Mas estou abrindo uma exceção hoje, hein!

Priscila entra e logo me entrega o presentinho, que agradeço. Digo que não precisava, não abro e 
coloco de lado. Conta que começou hoje com diarréia líquida e dor abdominal. Acha que teve febre, mas 
não aferiu. Sente, além disso, náuseas e dor no corpo, relatando também dor intensa e dificuldade para 
abrir a boca ao acordar. Trabalha com serviços gerais numa empresa. Como estava com pressa, nem 
examinei e já passei um soro de reidratação oral, metoclopramida para náuseas, uma hioscina para 
cólica e paracetamol, se houver febre. Além disso, dois dias de atestado e encaminhamento para a 
Cirurgiã-dentista(C.D.) da Unidade, Isadora. 

Priscila: — Mais uma coisinha, Dr. Carlos, minha receita de anticoncepcional, o Microvlar®, 
venceu e não querem me dar na farmácia. Estou sem nenhum comprimido e tenho que começar a tomar 
hoje, tenho medo de 'engravidá'! Dá a receita pra mim, rapidinho?

Ai, mais isso! Fico pensando que o certo seria eu fazer um monte de perguntas, para avaliar se 
posso renovar a receita; aliás, normalmente faço isso, porém estou com pressa, penso que pior é ela 
engravidar. Renovo rapidamente a prescrição e a oriento a participar do Grupo de Planejamento 
Familiar com a Enfermeira (Enfª) Laura.

Quando estou entregando a prescrição e já me levantando para ir, observo que ela parece estar 
escondendo o rosto com o cabelo. Acabo perguntando sobre isso, fiquei preocupado que pudesse ter 
sido agredida. Priscila me mostra uma acne grande, com abscesso. Priscila diz que está se sentindo 
muito envergonhada e começa a chorar. E eu também sinto uma angústia...

     São três da tarde invernal e, na ESF Figueira Nova I, a Enfª. Laura Ribeiro inicia o trabalho com o 
Grupo de Planejamento Familiar.

Enfª. Laura: — Boa tarde, pessoal! Sejam bem-vindas! Hoje é o primeiro dia do nosso Grupo de 
Planejamento Familiar. É, o nome é bonito e comprido, mas quer dizer algo do nosso dia-a-dia, como 
vocês vão ver. Nesse grupo, abordaremos assuntos relacionados à sexualidade e também à 
anticoncepção, ou seja, sobre nossos hábitos de relação e quais as principais formas de evitar a 
gravidez de acordo com as necessidades de vocês, ou seja, idade e fase que cada uma está vivendo.

Priscila levanta a mão para pedir a palavra e desabafa:
Priscila: —  Drª. Laura, eu só vim porque o Dr. Carlos me mandou aqui, eu já tomo pílula, mas 

nem sempre tenho receita pra 'pegá' na farmácia ou 'comprá', então, às vezes, eu não tomo. 

Enfª. Laura: — Ok, Priscila, depois discutiremos sobre a importância de tomar a pílula 
corretamente. Pessoal, primeiramente, vou me apresentar e depois vocês se apresentam e digam o que 
as trouxe ao grupo, sei que é para saber sobre anticoncepção, mas digam qual é a expectativa, o que 
vocês esperam obter aqui. A maioria de vocês me conhece, mesmo assim esta apresentação é 
importante para que cada uma de vocês possa trocar informações e se conhecerem melhor. Bom, meu 
nome é Laura, estou aqui nesta unidade desde sua inauguração no ano de 1997, e este grupo se 
encontra uma vez por mês, na primeira quinta-feira de cada mês. O grupo é aberto e qualquer pessoa 
poderá participar, basta chegar aqui até as 13h30min. Vocês podem, inclusive, convidar os maridos, 
amigas, vizinhas, enfim, quem estiver interessada ou interessado no assunto. Afinal, evitar a gravidez 
não é só tarefa da mulher e sim, do casal. Por favor, vamos pela ordem da roda. Pode começar, Priscila!

Priscila: — Eu sou a Priscila, tomo o Microvlar® há cinco anos. 
        Gesticula exageradamente enquanto fala e a enfermeira percebe um certo grau de ansiedade.
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Cleusa: — Meu nome é Cleusa, 'tô' grávida do meu oitavo filho, tenho 35 anos e quero 'fazê' a 
ligadura, meu marido até disse que aceita 'fazê' aquela do homem, mas hoje ele não pode vir — fala um 
pouco embaraçada.

Enfª. Laura: — Ah, sim, a vasectomia. Ok, Cleusa, conversaremos também sobre estes métodos 
cirúrgicos.

Cleide: — Bem, meu nome é Cleide e vim aqui porque quero trocar de método, 'tô' fazendo injeção, 
aquela que a gente fica sem 'menstruá', só que engordei muito, não quero mais usar...

Haida:  — Eu me chamo Haida, tenho 30 anos e 'tô' com a pressão um pouco alta, então o Doutor 
Carlos disse pra mim ‘vim’ e conhecer outras maneiras de prevenir a gravidez, ele me falou do DIU...

Enfª. Laura:  —  Ok, falaremos do DIU também.

Jussara: — Meu nome é Jussara e vim porque não uso nada, só a tabelinha e camisinha, mas 
ultimamente tenho ficado preocupada, pois a camisinha já 'estorô' umas vezes e eu troquei de emprego 
e não quero 'engravidá'.

 Enfª. Laura: —  Bom, meninas, acho que os motivos de vocês estarem aqui são muito pertinentes, 
sem dúvida será muito proveitoso este espaço. Enquanto apresento os diferentes métodos, vocês 
podem falar, perguntar o que não ficou claro, alguma curiosidade, o que vocês quiserem. Ainda assim, 
acho que às vezes precisamos conversar algumas coisas a sós, nas consultas de enfermagem. Hoje foi 
só para a gente se conhecer e, da próxima vez, vamos falar sobre os métodos e formas de 
contracepção, de modo que cada uma escolha o seu. É verdade que alguns engordam, outros não são 
para as esquecidas e é por isso que precisamos de informação para podermos escolher e nos adaptar. 
Não esqueçam de voltar, hein?

Priscila sai da sala do Grupo com Cleide e lembra que tem a consulta agendada com a C.D. 
Isadora. Naquele dia, parece que Priscila tirou a tarde para ficar no posto e fazer o “serviço completo”. 
Ao final do grupo de Planejamento Familiar organizado pela enfermeira Laura, ela se dirige para a sala 
de espera novamente para aguardar a consulta agendada com a C.D. Isadora. Já no Consultório 
Odontológico, começa o atendimento...

C.D. Isadora: —  Oi, Priscila, tudo bem?

Priscila: —  Oi, Drª., tudo indo, 'né'...

C.D. Isadora: — O que te trouxe aqui, Priscila?

Priscila: — Olha, Drª., 'ontonti' eu vim consultar com o Dr. Carlos porque não estava me sentindo 
muito bem e ele achou que era bom eu vir aqui também pra senhora dar uma olhada em mim...

C.D. Isadora:  —  E o que você tem, Priscila?

Priscila: —  Pois é... nesse dia acordei com dor por aqui (toca a região da mandíbula) e tentei abrir a 
boca, mas não consegui... Fiquei muito nervosa, sabe... Depois, fiquei com bastante dor aqui ó (Priscila 
aponta o músculo masseter e a região posterior do pescoço). Latejou bastante até ontem, mas deu uma 
acalmada e, agora, já estou me sentindo um pouco melhor. Acho que foi o remédio pra dor que o Dr. 
Carlos me deu que ajudou.

C. D. Isadora:  —  Mas se a dor era na boca , tinhas que vir falar comigo, né?

Priscila: — É, Drª., sabe como é. A vida da gente é corrida. Saio cedo pro trabalho e acaba 
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sobrando pouco tempo pra cuidar de mim um pouquinho. Além disso, as coisas lá no trabalho andam 
feias e não dá pra gente bobear, senão vai pra rua. Ando muito nervosa com toda essa situação lá na 
firma... Só consegui vir na consulta porque o Dr. Carlos me deu atestado e consegui marcar com a 
senhora nesses dias em que não fui trabalhar...

C.D. Isadora: — Certo, Priscila. Vou começar com umas perguntinhas. Como é que você se 
sentiu no dia em que não conseguia abrir a boca quando acordou?

Priscila: — Olha, Drª., eu acordei e fui bocejar, mas não consegui. Parecia que a boca 'tava' 
travada, sabe... Fiquei apavorada. Daí, fiz uma força danada e a boca abriu um pouquinho, tava doendo 
bastante, era uma dor que pulsava aqui ó (Priscila aponta a região correspondente ao músculo 
masseter do lado direito)...

C.D. Isadora:  — Você tem estado muito estressada atualmente?

Priscila: — Tenho sim, Drª., por causa desses problemas todos no trabalho que eu falei. Sabe 
como é, a gente acaba ficando nervosa com tudo isso.

 C.D. Isadora:  —  E você se lembra que remédio o Dr. Carlos deu pra você?

 Priscila:  —  É aquele pra dor que tem aqui no postinho, sabe?

 C.D. Isadora: —  Foi ibuprofeno, Priscila?

 Priscila: —  Esse mesmo, doutora.

 C.D. Isadora: — Certo, Priscila, então senta na cadeira pra gente começar o exame (a mesma 
pede ao Auxiliar de Saúde Bucal, Jorge, que prepare o instrumental para um exame bucal). Por favor, 
Priscila, inclina a cabeça para frente, relaxa (C.D. Isadora realiza palpação bidigital dos músculos da 
nuca e do pescoço, sem notar qualquer alteração ou gatilho de dor).
        

Em seguida, a C.D. realiza inspeção da articulação temporomandibular e também não nota 
nenhuma alteração clínica significativa. Ao realizar palpação dos músculos mastigatórios, a Isadora 
verifica rigidez dos músculos masseter, temporal e pterigóideo medial.

Priscila: —  Ai, doutora., doeu bastante aqui ó, fala apontando para o masseter direito.

C.D. Isadora: —  Certo, Priscila, o exame dos músculos da face e da articulação que abre e fecha 
a boca sugerem que você está fazendo bruxismo noturno, que é o 'apertamento' dos dentes durante o 
sono, mas ainda vou fazer um exame bucal para confirmar o diagnóstico — vira-se para o Aux.Buc. — 
Jorge, por favor, me alcance o odontoscópio e uma sonda periodontal.
         

Durante o exame clínico odontológico, a C.D. Isadora solicita ao Aux.Buc. Jorge que registre a 
presença de facetas de desgaste nos incisivos, caninos e pré-molares. Além disso, o exame revela 
presença de quantidades elevadas de biofilme dental e cálculo dental supragengival no sextante 5. 
Após realização de profilaxia e raspagem do cálculo supragengival, a dentista considera que é uma boa 
oportunidade para abordar práticas preventivas de saúde bucal com Priscila.

C.D. Isadora: — Priscila, me conte como você cuida dos seus dentes... E a consulta segue até a 
abordagem.
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