
São quatro horas da tarde e o Doutor Ivo encontra-se no consultório atendendo ainda: é seu 

sétimo e penúltimo paciente da tarde do seu “HIPERDIA”. Seu Antônio é um senhor de 60 anos, com 
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Diabetes Mellitus não controlados, com baixíssima adesão ao 
tratamento, mesmo após todas as explicações do Dr. Ivo, que tenta, mais uma vez, apesar de muito 
atrasado, convencê-lo a usar os medicamentos corretamente.

      De repente, batem na porta. Dr. Ivo, irritado, responde: “Pode entrar!” O coração dispara, ele 
vira a cabeça em direção à porta e pensa que lá vem mais problema.

Téc. Enf. Sílvia: — Sou eu, doutor – apresenta-se, meio sem graça – posso falar com o senhor um 
minuto?

Dr. Ivo: — Claro, Sílvia. O que houve desta vez? — responde Dr. Ivo, cansado, tentando não 
demonstrar irritação, pois Sílvia só o interrompe quando é realmente necessário.

Téc.Enf. Sílvia: — Sei que o senhor está atrasado, mas estou com um paciente que machucou a 
coluna e está com muita dor. — fala Sílvia, identificando a irritação do Dr. Ivo e tentando se justificar pela 
interrupção da consulta.

Dr. Ivo: — Hummm... – o médico leva a mão ao queixo e pensa um pouco – muita dor?

Téc. Enf. Sílvia: — Sim, doutor. Ele mal consegue se mexer – responde a técnica, com cara de 
preocupação.

Dr. Ivo: — Faz assim, então: dá pra ele agora um comprimido de ibuprofeno e libera uma cartela 
de paracetamol pra dor. Orienta a procurar a emergência traumatológica. E qualquer coisa, se não 
melhorar, ele vem aqui pela manhã no acolhimento – comenta Dr. Ivo e já se vira em direção a seu 
Antônio, como se estivesse encerrando o assunto.

Téc. Enf. Sílvia: — Posso perguntar só mais uma coisa? – questiona Sílvia, com sorriso 
malicioso.

            Dr. Ivo suspira e responde, já com pouca paciência:
Dr. Ivo: — Adianta eu dizer que não? – e sorri, em resposta ao sorriso de Sílvia.

Téc.Enf. Sílvia:—  É que ele, Carlos, caiu e se machucou no trabalho. Precisa orientar mais 
alguma coisa? – pergunta, disfarçando o sorriso, por saber que esse tema sensibiliza muito o doutor, 
que está muito estressado com as cobranças no trabalho e já foi até para o INSS há alguns meses.

            Dr. Ivo suspira fundo e enche o peito para responder:
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Dr. Ivo: — Tá, tá... já sei o que você quer... – e sorri novamente para Sílvia. Pede a ele pra chegar 
amanhã cedo, passar como primeiro acolhimento que eu avalio melhor o caso dele. Mas, fala pra ele 
não esquecer de ir à emergência descartar algo mais grave – e já vira-se de novo para o seu Antônio, 
pensando:  ‘Putz, já sei que amanhã vou me atrasar de novo.’

            No dia seguinte, Carlos chega cedo, é o segundo da fila conforme orientação de Sílvia.

Téc.Enf. Sílvia: — Bom dia, seu Carlos. – cumprimenta. 

Carlos: — Ai... bom dia, doutora – responde com cara de dor.

Téc.Enf. Sílvia: —  O senhor foi à emergência como orientamos?

Carlos: — Sim, mas eles só fizeram um raio-X, me deram uma injeção e disseram que não tinha 
nada e que era para eu vir no postinho falar com o médico – responde Carlos, com desapontamento e 
pensando como pode não ter nada e estar sentindo tanta dor.

Téc.Enf. Sílvia: — Aguarde um pouco, sentado, que já vou passar seu prontuário para o doutor 
Ivo – tranqüiliza-o Sílvia.

Em poucos minutos, doutor Ivo vem à recepção e chama:

Dr. Ivo: — Carlos dos Santos?

Carlos levanta-se com um pouco de dificuldade e caminha, meio encurvado.

Carlos: — Bom dia, doutor  – Carlos, cumprimenta, tentando sorrir.

Dr. Ivo: — Bom dia, seu Carlos (sorri e estende a mão). Sou o doutor Ivo.

Carlos aperta com força a mão de Ivo e responde:  —  “É um prazer conhecer o doutor. O senhor 
trata a minha sobrinha Natasha, ela fala muito bem do senhor (Carlos sorri, na esperança que sua dor 
seja aliviada). Ivo retribui o sorriso, orgulhoso.

Dr. Ivo: — Pode passar aqui na primeira sala à direita - aponta a entrada e espera Carlos passar 
para fechar a porta.

Ivo entra na sala atrás de Carlos e mostra a cadeira ao mesmo, dirigindo-se à sua cadeira do 
outro lado da mesa.

Dr. Ivo: — Por favor, pode falar o que o traz aqui, seu Carlos - fala olhando atentamente para o 
paciente.

Carlos: — É que ontem eu dei um mau jeito na coluna, doutor, e estou com muita dor. Mal consigo 
colocar o pé no chão de tanta dor - responde, franzindo a testa - Já tomei os remédios que o senhor me 
deu, tomei até injeção no hospital e não melhorou nada. Não entendo porque a doutora lá do hospital 
disse que não tinha nada se dói tanto (faz cara de desapontamento e palpa as costas).

Dr. Ivo: — Vamos olhar com calma, não se preocupe — Ivo tenta acalmar a ansiedade de Carlos 
— Mas, antes, me conte um pouco melhor como isto aconteceu. Onde estava? Como ocorreu? O que 
você fez na hora e depois? — pergunta Ivo, com olhar curioso.

Carlos: — Foi assim, doutor... Eu trabalho num restaurante lá no centro, que serve buffet livre no 
almoço. Só que somos poucos garçons para servir tanta mesa e estamos sempre correndo. Aí, ontem, 
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na hora do almoço, lotado, pra variar, tinham umas 'três mesas' me chamando enquanto eu estava indo 
levar as bebidas de outro cliente. Nisso, me distraí pra sinalizar pros clientes destas mesas que já ia 
atendê-los e tropecei no batente para a outra parte do salão, derrubando tudo no chão.

Dr. Ivo: — Que horas mais ou menos foi isso? E o que você fez depois? 

Carlos: — Era mais ou menos uma da tarde. Aí tentei levantar e senti muita dor nas costas. Juntei 
as coisas que havia derrubado e fui voltando meio assim, encurvado para a cozinha. Nisso, o dono do 
restaurante vinha vindo em minha direção e gritou do meio do salão: — Depois a gente conversa sobre 
os prejuízos, agora corre lá na cozinha e avisa para Jandira vir limpar a merda que tu fez e volta logo para 
cá que os clientes não podem ficar sem atendimento - baixa a cabeça, envergonhado, lembrando-se da 
cena.

Dr. Ivo lança um olhar de solidariedade ao sentimento e Carlos continua:

Carlos: — Me senti tão humilhado que até esqueci minha dor. E aí continuei trabalhando. Lá 
pelas três da tarde o movimento acalmou um pouco, parei pra almoçar e fumar um cigarro. Aí, quando 
tentei levantar de novo, não agüentei mais. As costas tinham travado e doía muito. Nem consegui ficar 
de pé. O João deu uma olhada e disse que era melhor que eu fosse ao médico porque estava muito torto. 
Fiquei com medo de ir falar com o patrão, mas a dor era tanta que não agüentei e fui pedir para sair mais 
cedo - abre novamente um semblante triste.

Dr. Ivo: — E o que aconteceu então, Carlos? - pergunta Ivo, já esperando a resposta e 
balançando a cabeça como em desagravo à atitude do patrão.

Carlos: — O que eu já temia, doutor - responde baixando a cabeça - ele me xingou de desastrado, 
incompetente e me disse que se eu quisesse sair era por minha conta, que ele não ia me dispensar, que 
eu já tinha dado muito prejuízo naquele dia - aí aumenta o tom de voz e conclui com raiva - E que nem 
adiantava vir com atestado que ele não ia pagar pra vagabundo que não quer trabalhar.

Dr. Ivo: — Imagino como você se sentiu... - retruca o médico em apoio e lembrando as cobranças 
inadequadas por número de consultas no seu trabalho.

Carlos: — Logo eu, doutor, que sempre fiz questão de nunca botar atestado nestes quatro anos 
que trabalho lá. Aí, agora que preciso, ele me trata assim, fala em tom de desapontamento.

Dr. Ivo: — É, seu Carlos, hoje em dia não me impressiono com mais nada. O ser humano não tem 
nenhum valor quando não pode produzir lucro - retruca Ivo, tentando empatizar com o sentimento do 
paciente.

Carlos: — É assim mesmo que me sinto, doutor, sem valor algum - responde Carlos um pouco 
mais feliz por sentir-se entendido.

Dr. Ivo: — Mas, e depois, o que aconteceu? - pergunta angustiado, percebendo que já se 
passaram quase 15 minutos de consulta.

Carlos: — Aí eu já 'tava' com vontade de partir pra briga, doutor - olha com semblante de raiva 
para o doutor. Estava quase explodindo e achei melhor sair logo dali antes de dizer alguma besteira e 
perder minha razão. Os colegas chamaram um táxi porque eu não conseguia nem andar direito e eu vim 
até aqui.

Dr. Ivo: — Aí a Sílvia te atendeu e te encaminhou a emergência pra fazer uma avaliação — 
complementa Ivo, tentando apressar a história.

Caso Carlos
03



Carlos: — Isso, isso... Me deu também uns remedinhos pra dor e disse pra eu voltar hoje aqui 
com o senhor para ver um tal de CAT. Lá na emergência...

Dr. Ivo: — Eles te deram uma injeção e disseram que não tinha nada - interrompe Ivo, 
preocupado mais uma vez com o horário - Você trouxe o boletim do atendimento?

Carlos: — Sim, está aqui. 
Carlos procura o boletim na sua pasta.

Dr. Ivo: — E o raio-X?

Carlos: — Está aqui também. 
(Entrega os dois para o doutor Ivo.).

          Ivo olha o boletim e depois direciona a radiografia contra a janela, concluindo.

Dr. Ivo: — É, concordo com a avaliação do médico. Realmente não existe nenhum sinal de fratura 
- fala Ivo, como se estivesse pensando alto.

Carlos: — Como assim, doutor? Quer dizer que não tenho nada? - Carlos pergunta assustado e 
sem entender mais nada.

Dr. Ivo: — Não, Carlos. Não foi isso que eu quis dizer - sorri para Carlos tentando acalmá-lo -
Estava apenas pensando um pouco alto. Até porque a radiografia só serve para avaliar o osso. E o fato 
de não haver nenhuma fratura não significa que você não tem nada. Até porque está bastante dolorido e 
um pouco inchado, além de um hematoma e um “roxão” importante, não é isso?

Carlos: — Sim, doutor. Tomei os remédios que me deram aqui, tomei a injeção no hospital, estou 
tomando os comprimidos de Paracetamol de 2 em 2 a cada 6 horas e não estou me agüentando de tanta 
dor.

Dr. Ivo: — Ok. Vamos dar uma olhada então nas tuas costas. Você consegue sentar um pouco 
aqui na maca?

Carlos ergue-se e, com ajuda do doutor, senta na maca para ser avaliado. O médico examina o 
dorso do paciente e faz as manobras necessárias (exame ortopédico sumário). Em seguida, ajuda 
Carlos a descer e voltar para a cadeira, sentando também.

Dr. Ivo: — Só um instante, Carlos, enquanto preparo os papéis, a receita e já te explico tudo.

Carlos: — Tudo bem, doutor  - responde Carlos aguardando, ansioso, o desfecho da consulta.

Depois de 5 minutos escrevendo, Ivo ergue a cabeça e olha para Carlos.

Dr. Ivo: — Vamos começar então pela questão trabalhista.

 Carlos olha atentamente para o doutor enquanto este segue falando.

Dr. Ivo: — Primeiramente, você terá que fazer a emissão de uma CAT. A CAT é uma 
“Comunicação de Acidente de Trabalho” e serve pra notificar o Ministério do Trabalho quando 
acontecem acidentes. É um direito do trabalhador e um dever do patrão. Mas, geralmente, os patrões 
não querem emitir por gerar estabilidade de um ano ao trabalhador quando este vai pra o INSS e levar a 
uma fiscalização dos riscos existentes no ambiente de trabalho quando muitos acidentes acontecem -
Dr. Ivo está angustiado com o horário, mas sabe que está num momento crucial da consulta e tenta falar 
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pausadamente verificando se Carlos está conseguindo compreender, apesar de saber que já está há 
cerca de 20 minutos com Carlos.

Carlos: — Se é assim, tenho certeza que meu patrão não vai querer fazer esta tal de CAT. Ele 
disse que não ia aceitar nem atestado - responde, desolado.

Dr. Ivo: — Não se preocupe, Carlos. A lei, já prevendo isso, deixa alternativas. Normalmente, os 
patrões convencem o empregado a não emitir a CAT dizendo que a mesma é necessária só quando se 
vai pra o INSS, mas a lei é bem clara dizendo que ela deve ser emitida em qualquer acidente. Além disso, 
quando o patrão se negar a emitir, o sindicato ou até mesmo o empregado podem fazer a emissão. 
Assim, te aconselho a procurar o teu patrão com esta solicitação que vou te entregar e, se ele se negar a 
emitir, vá ao sindicato - entrega a solicitação endereçada ao empregador - Caso o sindicato não tenha 
médico, o que é muito comum, eles preenchem a parte administrativa e você traz a parte médica que 
preencho aqui com os dados do seu prontuário. Entendeu?

Carlos: — Acho que sim, doutor - responde Carlos meio confuso com tanta informação - mas, e 
minha dor? - pergunta ansioso.

Dr. Ivo: — Calma, Carlos - olha para o paciente tentando tranqüilizá-lo. Vamos por partes pra 
você não se atrapalhar. Além disso, você vai precisar de repouso inicialmente de, pelo menos, sete dias. 
Aqui está o atestado. E na próxima quarta-feira eu vou te reavaliar numa consulta agendada onde 
teremos mais tempo pra conversar e vamos decidir se vai precisar se afastar mais dias ou, até, se é 
necessário ir pra o INSS.

Carlos: — Mas, doutor, ele já me disse que não adiantava colocar atestado que não ia pagar 
vagabundo.

Dr. Ivo: — Mas, você não é vagabundo, Carlos. É um cara responsável e trabalhador que neste 
momento está doente e não tem condições de trabalhar.

Carlos sorri agradecido enquanto Dr. Ivo segue falando:

Dr. Ivo: — Faça o seguinte: leve para o seu patrão o atestado e essa solicitação, mas antes tire 
uma cópia pra você. Caso ele resolva não pagar, depois você pode ver isso com o sindicato ou com um 
advogado. O atestado é um direito do trabalhador!

Carlos: — Está certo, doutor. Mas, e minha dor? - pergunta Carlos mais uma vez.

Doutor Ivo sorri e entende que, naquele momento, tudo aquilo, apesar de importante, é supérfluo 
diante da necessidade de alívio da dor. Entrega a receita e explica a Carlos como deve tomar os 
medicamentos, devendo, antes de ir para casa, passar na enfermagem para fazer uma injeção que 
aliviará a dor.
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Dr. Ivo, então, reforça a importância das orientações para evitar complicações.

Dr. Ivo: — Mas, nada de ficar andando por aí, hein, seu Carlos? Use corretamente as medicações 
e caso a dor não alivie, o senhor volta aqui no acolhimento antes mesmo da consulta que agendamos.

Dizendo isso, o doutor Ivo vai levantando e estendendo a mão para Carlos, ansioso por encerrar 
a consulta.

Dr. Ivo: — Tenha um bom dia então, Carlos. E se cuide, rapaz. Na próxima consulta me lembre de 
conversarmos um pouco mais sobre o cigarro. Apesar de não falar sobre isso hoje, lembro que você fez 
referência a fumar e tenho certeza que se a gente ajudar um pouco e, se você quiser, pode parar e 
economizar uma boa grana.

Carlos, levantando-se e estendendo a mão.

Carlos: — É claro que quero parar, doutor. Minha esposa vive pedindo. Até já tentei parar 2 vezes, 
mas, quando me estresso no trabalho, não consigo me acalmar de outra forma - pára alguns segundos e 
segue - Doutor, posso pedir só mais um favorzinho?

Dr. Ivo: — Se não tomar muito tempo. Até porque já estou bem atrasado - responde o médico, 
tentando ser ágil.

Carlos: — Eu tenho sempre um ardorzinho aqui no estômago - aponta para a região epigástrica - 
principalmente depois que tomo café. Mas, desde ontem quando tomei aquele comprimido que me 
deram aqui o ardor piorou um pouco. Será que o senhor poderia me dar algum remedinho? 

Dr. Ivo: — Vamos fazer o seguinte: tome os comprimidos junto às refeições e diminua o uso de 
café e chimarrão. Na próxima semana, conversamos melhor sobre isto, até para não passar uma 
medicação inadequada. Tudo bem? - questiona Dr. Ivo, enquanto vai se dirigindo até a porta.

Carlos: — Claro que sim, doutor. Desculpa o incômodo e muito obrigado - Carlos estende a mão, 
agradecido.

Dr. Ivo: — Até a próxima semana, seu Carlos. Se cuide - se despede o Dr. Ivo, estendendo a mão 
enquanto verifica no relógio que já são 08h30min, só terá pouco mais de 1 hora para os próximos 5 
acolhimentos até chegar o primeiro paciente agendado.

 O médico, então, fecha a porta, volta a sua cadeira, pega o prontuário de Carlos e guarda-o na 
primeira gaveta para evoluir no final do dia - ou quando sobrar tempo - e não se atrasar mais. Vai, em 
seguida, à sala de espera para chamar o próximo paciente e pensa, desolado: “Que situação essa do 
Carlos! Que sociedade cruel. Não é o que produzo que tem valor e sim o quanto produzo. Afinal, quanto 
vale o ser humano?”
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Dias depois, a Enfermeira Aline está trabalhando no acolhimento, parece que justamente neste 
dia as pessoas resolveram adoecer. São queixas variadas: de insônia, diarréia, febre à dor lombar; 
todos foram atendidos, ouvidos e devidamente encaminhados. Mas um caso em especial chamou sua 
atenção. Natasha vem à unidade acompanhando seu primo Carlos. Quando chega sua vez de ser 
atendido, os dois entram na sala. Natasha rapidamente apresenta Carlos e Aline: “Enfermeira Aline, 
este é meu primo Carlos, ele esteve aqui no início da semana consultando, mas as coisas não estão 
indo muito bem. Ele teve uma queda e ainda tem dor...” Aline os cumprimenta e ouve atentamente a 
descrição de Natasha. A seguir, indaga.

Enfª. Aline: — Carlos, tens feito uso de algum medicamento?

Carlos afirma que sim.

Carlos: — Enfermeira, minha dor aliviou, mas eu 'tô' me sentindo fraco, emagreci nos últimos 
tempos.

Aline pensa em Tuberculose (TB) e pergunta: ‘Tens tido tosse ou febre?’

Carlos: — Não, tenho muita sede, mas acho que não é febre. Chego a acordar à noite umas três 
vezes pra ir ao banheiro.

Enfª. Aline logo identifica os sintomas de diabetes e pergunta aos dois:

Enfª. Aline: — Natasha e Carlos, vocês se lembram de alguém com diabetes na família?

A menina responde rápido:

Natasha: — Sim, nossa vó morreu disso, teve até as pernas amputadas.

Enfª. Aline: — Para tirarmos a dúvida, vamos fazer um teste de glicose, para termos noção de 
como está o seu açúcar no sangue, pois o que estão contando parece um quadro de glicose alta - Aline 
vai à sala de procedimentos e retorna com o material necessário. Faz o teste e o valor é 240 mg/dl.

Retorna à sala, pensando que terá que explicar toda a situação aos dois.

Enfa. Aline: — Olha só, Carlos, realmente tua glicose está alterada, te encaminharei novamente 
a uma consulta com o Dr. Ivo, ok?

Carlos: — Tá bom, enfermeira, mas, isso é grave, vou ficar como minha avó?

Enfª. Aline: — Carlos, muita coisa mudou no tratamento do diabetes, casos como o da tua avó 
hoje acontecem pra quem não usa medicamentos ou abusa da alimentação. Mas, eu não 'tô' dizendo 
que tens diabetes, é preciso investigar mais, mas temos indicativos disso e por isso vais passar por uma 
consulta médica e deverás fazer exames em jejum, mais apurados que este aqui. Poderá também 
revisar tua queixa da dor, estás com bastante medicação...

Carlos: — A dor aliviou um pouco, mas eu 'tô' me sentindo fraco e mais magro, acho que tudo foi 
se juntando...

Enfª. Aline: — Certo, Carlos, podes aguardar a consulta.

 Despedem-se. Ele e Natasha voltam à recepção e Enfª. Aline continua o acolhimento. A próxima 
pessoa atendida, Dona Fátima, relata.
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D.Fátima: — Enfermeira, 'tô' com tanta dor nas costas, mal consigo caminhar.

Enfª. Aline: — Dona Fátima, a senhora trabalha fora de casa, o que faz?

D.Fátima: — Eu trabalho sim, faço faxinas e hoje até nem deu pra ir trabalhar...

Enfª.  Aline pensa que cada vez mais as pessoas buscam a medicalização para seus males, no 
entanto, eles poderiam ser resolvidos com outras medidas...

Enfª. Aline: — Dona Fátima, me conte um pouco de sua rotina, como é seu trabalho?

D.Fátima: — Ah, minha filha, subo muita escada com baldes cheios, sabe, eu trabalho desde 
criança...

Enfª.  Aline: — Dona Fátima, a senhora usou algum remédio?

D. Fátima: — Sim, eu tomei ibuprofeno...

Enfª. Aline: — Então, siga tomando de 8 em 8 horas e use uma bolsinha de água morna três vezes 
ao dia. Hoje não tem mais ficha pra atendimento médico, lhe darei um comprovante que a senhora 
esteve na unidade e volte amanhã para consulta médica. 

Durante uma pausa para um cafezinho no meio da tarde, Aline encontra a Cirurgiã-dentista 
Lidiana e comenta que um dos medicamentos mais consumidos na unidade é o ibuprofeno, para 
combater as dores no corpo, mas outras medidas como alongamento, fortalecimento da musculatura e 
respeito aos limites do corpo seriam eficazes. Mas, todos buscam o alívio para o aqui e agora...

C.D. Lidiana: — Pois é Aline, o consumo de ibuprofeno assusta mesmo. Todo dia tem paciente 
chegando e querendo prescrição de ibuprofeno pra qualquer dor na boca, inclusive dor de dente... 
Parece até que já vem com a prescrição na “ponta da língua”.

A auxiliar de saúde bucal Érica interrompe a conversa e avisa à dentista que chegou uma 
paciente reclamando de dor de dente.

C.D. Lidiana: — Viu só, Aline, no mínimo vai dizer que quer uma receita de ibuprofeno.

Érica: — Essa eu acho que não quer, não, Lidiana. 'Tá' com a mão no rosto e uma cara de dor. O 
nome dela é Jordana. Tu te lembras dela?

C.D. Lidiana: — Não lembro não, Érica, mas prepara a sala e o material pra exame que vou 
passando ela. Vamos ter que correr porque eu não quero passar da hora hoje!

Enquanto prepara os materiais, Érica pensa que a Drª. Lidiana nunca quer passar da hora... 

C.D.Lidiana se dirige à sala de espera e vê uma mulher jovem, aparentando cerca de 30 anos, 
com a mão no rosto e aparentando bastante dor.

C.D. Lidiana: — Jordana?

Jordana: — Sou eu, doutora.

C.D. Lidiana: — Passa comigo no consultório.

Jordana: — Tá certo, doutora. Já 'vô' avisando que o ibuprofeno não vai dar. Tomei cinco essa 
noite, que eu tinha pego da última vez que vim no posto, mas a dor 'tá' cada vez mais forte.
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C.D.Lidiana pede que Jordana sente-se na cadeira, separa o instrumental e realiza um exame da 
cavidade bucal, avaliando mucosa e dentes.

Dra. Lidiana: — Olha, Jordana, eu acho que o ibuprofeno não tem como dar jeito nisso mesmo. 
Vocês, pacientes, teimam em usar os remédios pra dor, ao invés de cuidar dos dentes! Não me 
impressiona que tu tenhas chegado aqui nesse ponto!

Jordana: — É que eu tenho medo de dentista! Mas agora não tive como agüentar...

Ao exame clínico, Lidiana observa tumefação no fundo do vestíbulo superior esquerdo, 
associado à mobilidade dental do 26, que apresenta cavidade de cárie extensa e provável 
comprometimento pulpar, e sensibilidade elevada à palpação. Jordana relata dor intensa quando do 
exame de percusão do 26 e dos dentes 24, 25 e 27. 

A hipótese diagnóstica da profissional é abscesso periapical agudo, o que a faz solicitar à Erica 
que prepare o material para anestesia de modo a permitir a realização um acesso à câmara pulpar para 
drenagem de pus. Ainda que a dentista esteja cada vez mais impaciente com a recusa da SMS em 
comprar dique de borracha, material que considera essencial para a realização desse tipo de 
procedimento, ela sabe que não pode mandar a paciente para casa medicada com ibuprofeno, dadas as 
chances de uma complicação importante, como uma drenagem pela via do seio maxilar. E o dia de 
atendimento na USF Alto Santa Fé segue...
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