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O doutor Joventino, a enfermeira Kenany e a técnica de enfermagem 
Iracema estavam finalizando a atividade educativa na escola quando 
foram chamados de urgência pelo Seu José Caíque, para atender um 

acidente com Adelson, o filho mais novo de uma família que já era conhecida de 
todos na região, em função do envolvimento dos rapazes com o uso de drogas...

Ali na comunidade, todos conheciam a história dos três: Adílson e Adroaldo 
não eram fáceis e comandavam o ponto de tráfico na área... Estavam sempre en-
volvidos em brigas e confusões, principalmente naquelas em que Adelson, o 
mais jovem dos três, que era usuário, estava envolvido...

Eles tinham ficado órfãos de pai e mãe há uns dez anos, depois de um 
acidente trágico que os pais sofreram na volta do trabalho. Foram criados então 
pela avó, Dona Maria Quitéria, que, talvez, em função da idade, nunca conseguiu 
lidar com a rebeldia dos meninos e acabou falecendo, de desgosto, já fazia uns 
dois anos...

Depois da morte da avó, os três rapazes, que já não gostavam de estudar, 
resolveram se juntar com o grupo do Bené, um bandido lá do centro da cidade 
e começaram a praticar pequenos furtos. Com o tempo, as drogas passaram a ser 
mais lucrativas e eles ficaram responsáveis pelo único ponto de drogas da Vila Cajú.

Para garantir a segurança do ponto de venda, eles nunca aprontavam ali 
na comunidade. Moravam sozinhos na casa, vendiam e consumiam drogas, mas 
tinham certo respeito pelo seu José Caíque.

Dr Joventino: - O que teria acontecido, pensou Joventino. Será que foi tiro? 
Se for, o pior é que não tenho quase nada na maleta, afinal hoje era dia de ativi-
dade educativa.

Enfermeira Kenany: - Mas o que aconteceu Seu José, perguntou Kenany, 
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parecendo adivinhar os pensamentos de Joventino. Se foi tiro a gente não tem 
muito que fazer, nessas urgências sempre tem que chamar o SAMU.

Sr Caíque: - Não, enfermeira, ele caiu daquela moto... Eu vivo dizendo para 
o pessoal que aquilo é um perigo, mas ninguém me ouve mais, e sabe como é, 
depois que eles se meteram com aquilo - referindo-se ao uso de drogas -, está 
cada vez mais difícil falar com eles numa boa.

Sr Caíque: - Foi o Neco que veio me avisar. Ele caiu lá na entrada da estrada 
de asfalto e acho que tá bem machucado. Eu levo vocês no carro. Venham por 
aqui, apontando a velha Kombi que usava para trabalhar na feira do centro, to-
dos os finais de mês.

Enfermeira Kenany: - O celular pega por aquelas bandas? Se não, já chama-
mos agora o SAMU! Falou Kenany, que acreditava que o atendimento ao trauma 
não era seu papel na equipe.

Dr Joventino: - Calma, Kenany, interveio rapidamente Joventino, não va-
mos utilizar um recurso tão escasso quanto uma ambulância do SAMU se não 
sabemos ainda do que se trata. Em cinco minutos estamos lá e avaliamos a cena 
do trauma e se for necessário acionamos a equipe de urgência.

Enfermeira Kenany: - Avaliamos como? Eu não tenho condições de avaliar 
um trauma Joventino... Além do que acho que não devemos acostumar à popu-
lação a esperar por nós... Isso é função deles, referindo-se Kenany, à equipe do 
SAMU.

Dr. Joventino: - Kenany, nós não estamos acostumando à população. Esta-
mos apenas fazendo o nosso trabalho e acho que depois nós podemos marcar 
uma reunião de educação permanente para isso, mas lembre-se, usamos uma 
regra fácil de lembrar, chama-se ABCDE – “A” de vias aéreas, “B” de respiração...

Técnica em Enfermagem Iracema: - “B” de respiração? Interrompe Iracema

Enfermeira Kenany: - É que vem do inglês, Iracema, explica meio à con-



tra gosto Kenany, depois que viu que sua teimosia não ia ter vez com o jovem 
médico.

Técnica em Enfermagem Iracema: - Vixe meu Deus, deixa eu só pegar umas 
luvas extras... Disse Iracema, pois acho que vamos precisar... Por sorte ainda veio 
alguma coisa, mas pouca de material, pois a Rebeca veio junto para fazer alguns 
atendimentos na parte alta da Vila Cajú.

Enfermeira Kenany: - Pegue a maleta Iracema, disse Kenany. De repente 
podemos precisar de mais alguma coisa... É não tem jeito, vamos ter que retomar 
a história do protocolo de urgência para a equipe Lampião... É nestas situações 
que ele faz falta, Deus nos ajude agora. 

Dentista Rebeca: - Ele sempre ajuda, Kenany. Interrompeu, rindo, a den-
tista Rebeca que voltava do atendimento e não sabia do acontecido e só tinha 
ouvido a última fala da enfermeira...

Dentista Rebeca: - O que eu perdi? Disse Rebeca...

Depois de ouvir a explicação rápida de Iracema, Rebeca também prontificou-
se a ir junto, pois sabia que muitos destes acidentes com as motos acabavam em 
trauma de face...

Partiram então todos para o local do acidente e em menos de dez minutos 
estavam no local que há essa altura já estava cheio de curiosos...

Sr José Caíque: - Pessoal, disse seu José Caíque, vamos dando lugar para 
o doutor e sua equipe Acabou o espetáculo, muito ajuda quem procura o que 
fazer - finalizou o líder comunitário com a autoridade que lhe era peculiar...

Dr. Joventino aproximou-se do jovem que estava caído ainda no mesmo 
lugar, pois alguém havia dito que não deveriam mexer para não piorar a situa-
ção. Observou vários ferimentos na face, porém, sem hemorragias. Não havia 
obstrução à respiração, que estava em padrão regular. As extremidades estavam 
aquecidas e perfundidas. Joventino solicitou à Iracema que aferisse a pressão 
arterial – 120/70mmHg. No restante do corpo, apenas escoriações.



Dr Joventino: - Adelson - chamou o médico-, Você consegue me ouvir? 
Sou eu, o Dr. Joventino. Pode ficar calmo que estamos aqui para te ajudar...

Adelson: - Eu estou bem, doutor, já falei pro pessoal me deixar tomar 
meu rumo.

Dr Joventino: - Você fez bem em nos esperar, Adelson. Uma queda dessas 
pode ser grave. Está com alguma dificuldade em mexer alguma parte do corpo? 
Disse Joventino, que a essa altura já avaliou a consciência e buscava alguma in-
capacidade.

Adelson: - Só estou com um pouco de dor no joelho, que raspei na queda, 
doutor. Iracema, me passa aquelas gazes que tinha na mala da Rebeca e o soro, 
para tentarmos limpar um pouco essa perna. Quero ver se tem fratura. 

Técnica em Enfermagem Iracema: - Pode deixar doutor, já está tudo aqui 
comigo, respondeu prontamente a técnica que gostava muito da disposição do 
médico. 

Joventino então limpou os ferimentos, palpou a cabeça da fíbula e a patela, 
que estavam indolores. Chamava atenção à magreza do rapaz. Após descartar 
dano cervical e ao restante da coluna, pediu que ele se levantasse e verificou 
que Adelson podia suportar o próprio peso e flexionar a perna em mais de 90º. 
Dessa forma, até mesmo a radiografia de joelho era desnecessária.

Dr Joventino: - Você teve mais sorte que juízo dessa vez, menino. Mas pre-
cisamos conversar outro dia sobre a forma como você está arriscando sua vida... 
Só vou pedir para a Rebeca olhar as escoriações do seu rosto.

Rebeca então começa a limpar as escoriações e percebe uma queimadura 
no lábio que não é compatível com o acidente.

Dentista Rebeca: - Então Adelson, e essa queimadura aqui, isso é crack, não é?



Adelson: - Não doutora, capaz, isso foi de agora.

Dentista Rebeca: - Tá Adelson, não é momento para se preocupar com 
isso, agora vocês tem que cuidar desses machucados, mantê-los limpos e não 
pegar sol. Mas na semana que vem quero conversar com você. Você já ouviu 
falar em redução de danos? 

Adelson: - Não doutora, não sei do que se trata (disse Adelson, já irritado).

Dentista Rebeca: - Bom, fumar crack não é nada bom, Mas, se você for 
fazer isso, pelo menos proteja o lábio com protetor solar ou vaselina sólida. As-
sim, você evita queimaduras.

Adelson: - Tá bem doutora, mas eu nem sei porque a senhora tá falando 
comigo sobre isso. A minha boca está machucada é de hoje mesmo.

Pensando sobre o princípio ético de autonomia, Rebeca decidiu deixar 
Adelson em paz. Afinal, só é possível ajudar a quem quer ser ajudado. Mas, que 
era difícil respeitar certas escolhas, era. Pensava que logo logo aquela queimadura 
poderia virar uma úlcera Mas, fazer o que?

Rebeca e Joventino se entre olharam e o Dr disse:
Dr Joventino: - Bom, Adelson, você pode ir para casa. Só queremos lem-

brar você que estamos a sua disposição para o que você precisar.  

 


