
Caso Darlene

Darlene Santos, filha do Seu Agenor e da Dona Claudete, 32 anos, veio à Unidade Figueira 

Nova I para uma consulta do dia, acompanhada de seu filho, Danrley Anderson, de 3 meses. Entrou no 
consultório do Dr. Carlos e, já na porta, disse que estava muito cansada e precisava trocar a fralda do 
filho antes da consulta. O médico, atencioso, indicou a cadeira pra ela sentar, perguntou como a família 
estava indo e falaram algumas amenidades. Darlene pareceu relaxar os ombros e suspirar enquanto 
trocava a fralda de Danrley Anderson. Durante a conversa, Darlene confessou ao doutor que andava se 
sentindo “desleixada” nos cuidados com o bebê. 

Enquanto Darlene trocava a fralda do filho, Dr. Carlos revisava seu prontuário. Observou que ela 
ajudava no orçamento doméstico realizando faxinas, mas que após o último parto fez um quadro de 
depressão puerperal e parou de trabalhar. Lê as anotações de outras consultas e, em uma delas, 
constata que a paciente referia sentir-se culpada pela morte do filho Danrley, de 15 anos, que utilizava 
drogas e estava envolvido com tráfico (“acha que fracassou como mãe”). Tem dois filhos vivos: Danrley 
Anderson (homenagem ao filho que morreu), de 3 meses, e Madalena, de 14 anos. É casada com 
Samuel. Ela mora no mesmo pátio de seus pais e seu irmão menor.

Após a revisão de prontuário, médico e paciente iniciaram a conversa:
Dr. Carlos: — Darlene, você faltou à última consulta agendada para fazermos a revisão de 3 

meses do Anderson. Hoje, você não vai embora sem deixar marcada esta consulta. Você sabe como é 
importante, já conversamos sobre isto.

Darlene: — Estava começando a me sentir mal naquela época da consulta, além de ter que 
acompanhar a minha mãe numa consulta do meu pai. Mas eu marco sim. Hoje vim consultar porque 
estou com febre e mal-estar, que só pioraram nos últimos quatro dias. Tenho dor de garganta. Antes, eu 
podia engolir de tudo e agora dói... até com água... não consigo comer nada sólido desde ontem pela 
manhã. Também tenho uma tosse seca que piora à noite, quando refresca. Tenho que ficar acordada na 
maioria das noites por causa desse aqui, que resolveu só mamar à noite... 

Depois de alguns segundos de silêncio, o médico resolve perguntar:
Dr. Carlos: — Bom, então vamos tentar ver este teu episódio atual, o motivo que te trouxe aqui 

hoje. Me fala mais sobre o que está sentindo.

Darlene: — A dor de garganta é o pior, raspa, é bem igual que tive durante a gravidez. Eu já não 
estava com muito apetite antes, mas agora, com a dor, não consigo engolir. Para a febre já tomei um 
Dôrico®, que eu tinha pegado no Posto, mas os comprimidos acabaram ontem à noite. Não tenho mais 
nenhum remédio em casa.

Dr. Carlos: — E a febre? Usou o termômetro para medir? (confirmado com um aceno positivo 
com a cabeça, por parte de Darlene). Era de quanto?

Darlene: — 38,5 ºC.
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positivo por parte dela). Vamos medir novamente a temperatura daqui a pouco para ver se está 
baixando. Vou pedir para uma das meninas segurar o Anderson enquanto te examino.

Dr. Carlos volta acompanhado pelo Técnico de Enfermagem Pedro, que pega o bebê. Ele 
examina a paciente que responde algumas outras perguntas sobre o seu problema atual de saúde.

Após o exame físico e as novas informações, o Dr. Carlos tem a hipótese diagnóstica de 
Amigdalite Bacteriana.

A conduta na consulta foi manejar a Amigdalite Bacteriana prescrevendo Amoxicilina 500mg, 
8/8h, por 10 dias e medicamentos para controlar a febre, além de medidas gerais como gargarejos com 
chá de malva. Ele também comenta que este era o quinto episódio de amigdalite neste último ano e que 
deveriam averiguar isso. Além disso, ressalta que deveriam voltar a conversar sobre como ela estava se 
sentindo em relação à chegada do aniversário de um ano da morte do seu filho mais velho, e, poderia ser 
na nova data da consulta de revisão, reservando dois horários. Darlene saiu com uma consulta 
agendada para 10 dias depois.

Uma semana após essa consulta, Darlene volta à Unidade de Saúde no horário do acolhimento. 
Darlene chega à unidade de saúde às 10h30min da manhã e pede na recepção para falar com a 
Enfermeira Laura. A auxiliar administrativa pergunta do que se trata e Darlene insiste que é só com ela e 
é urgente.

A auxiliar administrativa vai até a sala da enfermeira que está terminando alguns relatórios 
solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde e avisa: “Olha, a Darlene está aí na frente e insiste que 
quer falar contigo, parece nervosa”.

Enfª. Laura: — Já vou lá, diz pra ela aguardar um pouquinho, por favor.

Em 15 minutos, a Enfermeira chama Darlene em sua sala para conversarem em posse de seu 
prontuário.

Enfª. Laura: — Oi, Darlene, passa aqui, sente-se. O que aconteceu?

Darlene: — Minha vida 'tá' um inferno, doutora!!! A senhora sabe tudo o que passei e venho 
passando desde a morte do Danrley... O Samuel tem me tratado muito mal, temos brigado, discutido 
muito, não consigo mais trabalhar e as faxinas que eu fazia ajudavam muito em casa, mas agora já nem 
trabalhar eu consigo mais.

A enfermeira Laura, vendo a aflição de Darlene, coloca a mão suavemente sobre a sua mão, 
como um sinal de “estou aqui, pode contar comigo”, e Darlene começa a chorar. 

Enfª. Laura: — Darlene, entendo a tua dor e as dificuldades que tu e o Samuel têm enfrentado, é 
bem comum, em um caso como este, o casal culpar um ao outro pela perda. Difícil é ver no 
acontecimento uma oportunidade de recomeço e aprendizado, sem culpa.

Darlene: — Pois é, mas a gente não fala sobre isso, é só briga, além de 'tá' próximo de fazer um 
ano que ele se foi, mas eu não aceito e sei que o pai dele também não. 

Enfª. Laura: — Darlene, estamos aqui para te auxiliar mas algumas respostas estão dentro de ti. 
Olha, estou vendo aqui que tens agendada uma consulta para daqui a uma semana de puericultura, eu e 
o Dr. Carlos faremos o atendimento e conversaremos mais sobre isto. Quem sabe você aproveita esse 
dia que você vem para consulta com o Danrley Anderson e participa do grupo de saúde bucal dos bebês 
que o Jorge realiza uma vez por mês aqui na unidade? É uma atividade bem divertida e acho que você já 

Dr. Carlos: — Hoje, aqui, estava com 38ºC. Te deram um comprimido para tomar? (novo aceno 
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estarão nascendo. Uma nova vida, Darlene!

Darlene: — Sim.... Pois é, eu até posso vir no grupo... É bom sair um pouco de casa. Lá eu fico 
pensando muito no meu filho... Mas eu queria mesmo muito era falar com o Dr. Carlos, será que consigo 
consultar com ele hoje? Semana passada ele me deu tratamento para a garganta e há 3 dias 'tô' com 
muito corrimento, coceira e ardência pra urinar.

A Enfª. Laura, então, decide encaixá-la na agenda de Dr. Carlos, ao invés de dar seguimento na 
consulta, pois percebe que Darlene está “sufocada” e eles têm um bom vínculo. Ela sabe que o último 
paciente está hospitalizado e o horário vago.

Enfª. Laura: — Darlene, vamos combinar o seguinte: vais consultar com o Dr. Carlos, que tem um 
horário vago justo agora. Certo?

Darlene: — Ai, pode ser, que bom, Doutora, assim já saio daqui melhor. Muito obrigada!

Enfª. Laura: — Vamos passar?

No consultório do Dr. Carlos, Darlene refere prurido vaginal intenso e corrimento esbranquiçado 
que piora quando ela urina. Ao exame físico, a região perineal está avermelhada brilhante e apresenta 
corrimento branco grumoso, que é coletado para a realização de um exame a fresco. Durante a 
conversa, Darlene deixa escapar que Samuel, seu marido, anda muito distante, insultando-a 
constantemente e referindo que “tudo de ruim que acontece com os filhos é culpa dela”. O cansaço que 
ela havia referido na última consulta permanece e as noites de pouco sono também. Sente-se muito 
desanimada e acha que não está enxergando bem, o que dificulta a leitura das revistas de fofocas, uma 
de suas poucas diversões. A testagem da acuidade visual com uma tabela de Snellen mostrou-se 
alterada.

Conduta da consulta: prescrição de nitrato de miconazol — creme vaginal, por 7 dias, e banhos 
de assento com permanganato de potássio diluído em água morna. Encaminhamento ao oftalmologista 
para avaliação da acuidade visual. Foi anotada a existência de conflito conjugal e necessidade de 
investigar a existência de violência física, tendo em vista que, ao revisar o prontuário do marido, 
encontra anotações sobre o desajuste do casal.

Uma semana depois...
Darlene não comparece ao grupo de saúde bucal e sua ausência é notada pelo Auxiliar de Saúde 

Bucal Jorge, apesar de ele ter chegado atrasado novamente, que relata a ausência de Darlene com 
Danrley Anderson à equipe durante a hora do almoço...

Aux.Buc. Jorge: — Hoje de manhã o grupo foi bom, tivemos um bom comparecimento de mães e 
bebês e pudemos trabalhar sobre higiene e também sobre alimentação saudável. No início, achava que 
esse grupo não daria certo, mas depois que a gente passou a trabalhar com essa idéia do “risco comum” 
que o Dr. Carlos propôs pra gente na reunião de equipe foi melhor. Mas eu não pude deixar de notar que 
a Darlene não apareceu...

Enfª. Laura: — Ué, que esquisito... A Darlene nunca costuma faltar às atividades aqui na 
unidade, mesmo depois da morte do Danrley. Será que aconteceu alguma coisa?

Agente Comunitária de Saúde(ACS.) Dilcinéia: — Eu posso passar na casa da Darlene hoje, já 
que eu tenho que passar na casa da Bernadete, que é do lado da dela, pra atualizar o cadastro de 
família. Daí eu aproveito e já dou uma conversadinha com a Darlene...

Enfª. Laura: — Dilcinéia, por favor, descobre com ela, então, porque ela não veio hoje.

pode ir se preparando pra cuidar dos dentinhos do Danrley Anderson, que daqui a um pouquinho já 

Caso Agenor
03



ACS. Dilcinéia: — Oi, Darlene, o que houve?

Darlene: — Não houve nada não, Dona Dilcinéia... 'Tá' tudo bem, só estou um pouco triste hoje... 
Com saudades do Danrley...

Dilcinéia identifica sinais de violência doméstica física. Darlene está com o lábio superior 
inchado e, quando fala, expõe um dente quebrado mais ou menos na metade.

ACS. Dilcinéia: — Eu entendo o que 'tá' acontecendo Darlene, você pode confiar em mim, 'tá' 
bom? Você já me disse que as coisas não vão muito bem por aqui desde que o Danrley se foi. Mas nós 
vamos te ajudar. Vou conversar com a equipe e pedir pra Laura dar uma passada aqui pra ver você.

Ao retornar à Unidade, Dilcinéia relata o ocorrido à equipe. Imediatamente, Laura agenda uma 
visita domiciliar (VD) à casa da Darlene e decide conversar com a Isadora para perguntar se ela tem 
condições de acompanhá-la, visto que Dilcinéia identificou um traumatismo dentário que precisa ser 
examinado. A visita fica marcada e as duas conversam sobre a estratégia de abordagem sem 
constrangimentos.

Ao chegar à casa de Darlene, Dilcinéia a encontra chorando, com o bebê no colo.
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