
Neste caso, conheceremos uma família que mora na Linha dos Imigrantes. Essa família é 

formada por quatro pessoas: Josélia, Reinaldo (casados há cinco anos), Stefane (filha do casal) e Eliete, 
filha do primeiro casamento da Josélia.

A equipe de Saúde da Família da Unidade de Saúde Imigrantes realiza diariamente a reunião de 
equipe, de uma hora de duração, no início do dia. Nessa reunião, participam todos da equipe e são 
discutidos os casos que os Agentes Comunitários de Saúde Paulo, Nair, Gianfrancesca e Tatiana 
trazem da visita que realizaram no dia anterior, bem como os casos visitados pela Doutora Fátima 
Finesse, pela Enfermeira Silvana Capri e pelos Técnicos em Enfermagem Sílvia Medeiros e Giancarlo 
Vindima, conforme a agenda de cada um. 

Com relação à visita dos ACSs.: os mesmos trazem os dados para discussão a partir dos 
registros feitos nos relatórios de visita. Cada relatório é composto por quatro fichas; a primeira 
(cadastral), com o endereço da família, nome de todas as pessoas que moram na casa, enfim, o básico, 
incluindo doença ou condição referida. A segunda ficha aborda as condições de moradia, saneamento e 
outras perguntas sobre terem ou não um plano de saúde, qual meio de comunicação usado, meio de 
transporte e se participam de grupos comunitários. A terceira ficha trata do relatório da situação-
controle, a qual merece maior cuidado da equipe de saúde pois, em geral, está vinculada aos programas 
de saúde que são considerados prioritários e dignos de intervenção e prevenção, tais como: 
hipertensão, diabetes, pré-natal, puericultura, etc. A quarta ficha apresenta o relatório descritivo de cada 
visita e pendências que deverão ser trabalhadas futuramente ou por outros profissionais da equipe. As 
fichas, o relatório de visita são instrumentos usados por todos os ACSs. de Santa Fé.

Nesse dia, durante a reunião, a Enfª. Silvana relata sua preocupação com as dificuldades na 
solução dos problemas de saúde bucal no território. Não são só as infecções que atingem níveis 
preocupantes pela ausência de saneamento, mas também os problemas dentários.

Enfª. Silvana: — Pessoal, estou preocupada com os problemas bucais diagnosticados aqui. Os 
nossos indicadores de saúde são os piores de Santa Fé e, talvez, isso explique o que a gente vê nas 
visitas domiciliares. Chega a dar uma tristeza... Numa família encontramos crianças com diarréia e 
quando vemos também as boquinhas delas constatamos uma situação horrível! Pra mim, é 
inadmissível que uma criança pequena sofra com dor de dente! Além da diarréia, não pode nem comer, 
porque os dentinhos estão em 'petição de miséria'.

Drª. Fátima: — É, Silvana, é uma realidade que precisamos levar, mais uma vez, pro Conselho 
Municipal de Saúde. Vamos pressionar, até porque, previsto no nosso plano municipal, a razão de 
Equipe de Saúde Bucal para a equipe Básica na Saúde da Família tem que ser 1:1. Infelizmente, isso 
não é uma exigência, conforme essa portaria que saiu agora sobre acesso e qualidade na Atenção 
Primária (referindo-se à portaria 2027 de 25 de agosto de 2011), mas uma conquista da comunidade 
pela qual temos que lutar!
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Téc.Enf. Sílvia: — De fato, Fátima, a Secretaria comunicou todo mundo que tem planejada a 
implantação de mais uma equipe. Acho que é hora de fazermos um movimento junto com a comunidade 
pra trazê-la pra cá. Toda vez que temos um encaminhamento de Odonto, temos que ficar 'mendigando' 
pras outras unidades, principalmente pra Guabiroba. O dentista de lá, Roberto, é muito gentil, mas 
nossa comunidade está precisando urgente de um atendimento contínuo e aqui, perto deles...

Drª. Fátima: — Bom, então os agentes têm que mobilizar a comunidade pra próxima reunião do 
Conselho, certo, pessoal?

ACS. Nair: — Pode deixar com a gente, doutora, Fátima!

Após essa combinação, continuaram a reunião com outros itens rotineiros.

Na do dia seguinte, Nair contou o caso da família da Josélia, que visitou no dia anterior.

ACS Nair: — Ontem, eu passei na casa da Josélia. Lembra da família? – faz essa pergunta em 
tom de cobrança, como que exigindo a lembrança. A médica da equipe não consegue esconder que não 
se lembra.

Drª. Fátima: — Nem completei um ano nesta equipe... como vou me lembrar de todo mundo? São 
tantos...

ACS. Nair: ― A Josélia é aquela que a filha sempre marca consulta e ela falta e remarca de 
novo... Ela ganha por dia! Então, a menininha deles, a Stefane, está com a vacina atrasada. Eu falei pra 
Eliete, a filha mais velha da Josélia, que ela precisa cuidar melhor da irmã. E a Josélia continua com 
aquela dor que não melhora no ombro. Ah, o marido dela, o Reinaldo começou a catar papelão e latinha. 
Convidei ele para o grupo de catadores. O que a senhora vai fazer com eles? 

Nair mostra as fichas e o relato escrito.

Anotação do relatório de visita:

 Na consulta de Josélia...
Drª. Fátima: ― Bom dia, Josélia – entra Josélia e seu acompanhante, que manca.

Josélia: ― Bom dia, Drª. Fátima.

Drª. Fátima: ― E o senhor? Acho que é o esposo da Josélia, 'né'?

Reinaldo: ― Sou eu mesmo, Doutora.

Drª. Fátima: ― Veio acompanhar a esposa, 'né'? Como posso ajudar vocês?
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Converso com Eliete, que conta que todos estão bem, mas Josélia voltou a ter dores nas juntas 

dos braços, e o remédio que a Doutora receitou não está mais servindo. Ela passou na última consulta 
com a Enfª. Silvana e tem retorno marcado com a Drª. Fátima – oriento não faltar. Josélia e Eliete estão 
com o Papanicolau em dia. Reginaldo começou a pegar materiais de reciclagem para vender e guarda 
no quintal. Convido para o grupo de catadores da unidade e oriento sobre cuidados com a dengue. 
Stefane fez cinco anos e ainda não tomou a vacina dessa idade – oriento a procurar o posto.
                                                                                                                                Nair
Pendências:
a)  dores nas juntas dos braços;
b)  grupo de catadores;
c)  vacina atrasada.



Josélia: — Doutora, antes eu queria perguntar se a senhora não pode ver meu marido primeiro. 
Antes de ontem, ele torceu o pé e também furou com alguma coisa e 'tá' doendo.

Drª. Fátima: — É... – a médica olha para os dois, pensativa – ...tenho bastante gente marcada 
hoje e não sei se consigo ver vocês dois. E se eu vir seu marido hoje e remarcamos sua consulta para 
outro dia? 

Josélia: ― Pode ser, doutora, mas é que eu também 'tô' com muita dor no ombro e não está 
melhorando com o remédio que a senhora deu... É a bursite. E depois eu preciso trabalhar nos outros 
dias...

Drª. Fátima: ― Como podemos resolver esta situação?

Alguns segundos de silêncio, a doutora olha os dois.

Drª. Fátima: ― Vou fazer uma proposta. Me mostra sua carteirinha de controle da pressão, vou 
medir quanto ela está hoje. Daí, acerto o remédio da pressão e um para dor e peço para marcar seu 
retorno na próxima vaga de encaixe que tiver. E assim posso ver seu marido, que parece ter uma certa 
urgência. Pode ser?

Josélia: ― Pode ser... - Josélia falou com o tom um pouco descontente mas concordou.

A médica viu a carteira de controle de pressão da Josélia e mediu sua pressão. Manteve a 
medicação anti-hipertensiva e acrescentou um remédio para a dor no ombro e solicitou retorno na 
próxima vaga de encaixe.

Drª. Fátima: ― Vamos lá, agora é você, Reinaldo.

Reinaldo: ― Ai, Doutora, eu não queria 'consultá'. Não é nada, foi minha mulher que me trouxe, é 
que 'tá' doendo muito. Foi assim: eu 'tava' trabalhando, catando papelão numa área do córrego aqui 
perto, onde junta bastante coisa, daí escorreguei e alguma coisa me furou. Depois, meu tornozelo 'ficou 
uma bola' e 'tá' doendo. Mas só vim porque fiquei com medo de ser doença do rato.

Drª. Fátima: ― Por que você ficou com medo?

Reinaldo: — É que um amigo meu teve a tal doença do xixi do rato e quase morreu, ele trabalhava 
que nem eu e acho que foi meio parecido.

Drª. Fátima: ― Você teve febre?

Reinaldo: — Por dentro.

Drª. Fátima: ― Está com dor nas pernas?

Reinaldo: — Não, só esse tornozelo...

Drª. Fátima: ― Onde fez o furo está vermelho?

Reinaldo: — 'Tá'.

Drª. Fátima: ― Já tomou vacina para hepatite e tétano? 

Reinaldo: — Tomei não, que me lembre. Por quê? Protege da doença do rato?
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Drª. Fátima: ― Não. Protege de outras doenças que também são importantes. 

Drª. Fátima: ― Este acidente está te atrapalhando?

Reinaldo: — 'Tá', porque não consegui trabalhar esses dias. Acho que amanhã eu consigo. Se 
não trabalhar, não ganho; e eu comecei nesse negócio agora. 

Drª. Fátima: ― Posso examinar? 

A médica realiza um exame físico pontual. Está preocupada, pois já está quase acabando o 
tempo da consulta de quinze minutos. Ela precisa examinar rápido. 

Ao exame, na inspecção, observa-se edema em região maleolar lateral, sem hematoma. Ao 
exame, com movimentos passivos de eversão, inversão e flexão plantar do pé, não se observam 
alterações de mobilidade, com discreta dor à inversão e dorsiflexão. Na região posterior da perna direita, 
observa-se pequena lesão puntiforme, com crosta, apresentando edema, rubor e calor local.

Pressão arterial: 120 x 80 mmHg
Fc: 100 bpm
Temperatura: 38ºC

Drª. Fátima: ― Reinaldo, pelo que você me contou e com o exame que fiz no seu pé, não parece 
doença do rato, a leptospirose, mas precisamos cuidar bem desse machucado, pois está com uma 
infecção com nome de erisipela. Você precisa tomar umas vacinas, pois no lixo tem muitas coisas que 
podem causar outras doenças, além da doença do xixi do rato. Tem hepatite B, hepatite C e tétano, além 
de outras bactérias que podem infeccionar a pele. Também precisamos de alguns exames que mostram 
se você já teve ou não hepatite. No hospital, no seu caso, eles saem bem rápido. 

Reinaldo: — Eu nunca tive hepatite!

Drª. Fátima: — Mas, às vezes, ela não se mostra mas tem como a gente tratar antes dela se 
mostrar. Quem trabalha nessa profissão tem que se vacinar para hepatite B e agora, com esse acidente, 
precisamos ficar bem atentos para hepatite B e C. Precisamos também avaliar infecção por HIV, pois 
não sabemos se no lixo havia algum material do tipo sangue, secreção, mas é bem mais raro, pois o 
vírus do HIV morre fácil fora do corpo humano.

Josélia: ― E isso pega do furo?

Drª. Fátima: ― Sim, pega do furo e do contato próximo com o lixo. Pode pegar também hepatite B 
e C na relação sexual ou contato com sangue, secreções do sangue e passa da mãe para o bebê 
durante a gravidez ou amamentação. Por isso, é importante usar camisinha. A camisinha é proteção 
contra várias doenças sexualmente transmissíveis. E teremos que fazer uma parte dos exames no 
Hospital e outros aqui no posto mesmo, daqui a 3 e 6 meses, para ter certeza de que está tudo certo. 
Também vai precisar tomar essas medicações para infecção da pele. Se a área vermelha da pele 
aumentar ou aparecer bolha ou pus, procure a unidade das 8h às 12h, na demanda espontânea, que é o 
atendimento sem marcar hora. Este papel é para marcar retorno, e este para procurar o Hospital. 
Precisa ir hoje ainda, Reinaldo. No grupo de catadores aqui do posto tem explicação disso tudo e outras 
coisas importantes. A Nair já chamou você, 'né'? 

Reinaldo: — Já, Doutora, mas é difícil ter tempo. Vou ver.

Drª. Fátima: ― Sobre o tornozelo dolorido, pode caminhar, mas nestes dois primeiros dias é bom 
deixar a perna para cima, evitar andar muito, fazer bolsa de gelo a cada duas horas, com duração de 20 
minutos em cima do inchaço. Pode usar um saco plástico com gelo e cobrir com uma toalha o saco para
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fazer uma bolsa de gelo. Durante o dia, pode enfaixar também. Vou enfaixar para vocês verem como 
devem fazer em casa. À noite, dorme sem a faixa.

Reinaldo: — Mas, Doutora, preciso trabalhar já!

Drª. Fátima: — Eu sei, mas a gente podia combinar de você se cuidar bastante nesses dois dias 
para, depois, não ter problemas e precisar parar, de novo, de trabalhar, pois pode piorar se andar muito. 
O que acha? 

Reinaldo: — Se é assim... – Reinaldo fez uma cara que deixou certa dúvida sobre se faria ou não 
o que a médica disse.

Drª. Fátima: ― Até o retorno!

Josélia: ― Até!

No encontro mensal do grupo de catadores que, pela programação, é a Enfª. Silvana que 
conduzirá o grupo, o assunto do encontro trata dos riscos e prevenção da ocupação de catador. Um 
pouco antes do horário marcado, as pessoas começam a chegar, há algumas mulheres, mas a maioria 
são homens em torno de 30 a 45 anos de idade. Silvana cumprimenta a todos e se apresenta...

Enfª. Silvana: — Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso 8º encontro do ano. Hoje, como 
havíamos programado, nosso assunto será: riscos e prevenção da ocupação de catador. Acho que a 
maioria de vocês me conhece, me chamo Silvana, sou enfermeira aqui, da Imigrantes, desde que abriu. 
Como nosso grupo é um grupo aberto, sempre temos pessoas novas chegando, assim vamos fazer uma 
apresentação de cada um, falando o nome, há quanto tempo está na ocupação de catador e quais os 
riscos que vê no seu dia-a-dia de trabalho.

A primeira pessoa a falar é Reinaldo.

Reinaldo: — Bom, meu nome é Reinaldo, é minha primeira vez no grupo, sou catador há pouco 
tempo, comecei depois que perdi meu emprego de vendedor e não consegui mais nada. Então, o jeito foi 
catar material reciclável. Olha, eu acho que tem muitos riscos no nosso trabalho, outro dia mesmo 
finquei uma agulha no pé e agora tive que tomar vacinas, fazer exames, até o exame da AIDS eu fiz.

Os outros participantes do grupo seguiram dando depoimentos do cotidiano de trabalho e dos 
riscos aos quais estavam expostos. Ao final da apresentação, Silvana retomou a palavra e, em sua 
apresentação, utilizou muitas das experiências dos catadores para exemplificar os riscos dessa 
ocupação, assim como apontou formas de prevenir tais fatos.

Enfª. Silvana: — Pessoal, como sempre, nosso grupo conversa sobre os assuntos que vocês 
trazem, assim, vou retomar algumas coisas importantes para a proteção da saúde de vocês e também 
para que vocês não corram riscos durante o trabalho. A primeira coisa que precisamos prestar atenção é 
no tipo de sapato usado. Preferencialmente, no inverno, é melhor usar botas e, no verão, sabemos que é 
quente e a vontade de usar chinelos é enorme, mas precisamos optar por um calçado mais leve e 
fechado, para dar firmeza ao pé e evitar imprevistos, como relatou o Sr. Reinaldo. Outra coisa muito 
importante é manter as vacinas em dia, começando desde a infância, para que quando chegue a idade 
adulta, vocês já estejam protegidos contra as doenças como o tétano e a hepatite. Se vocês têm dúvidas 
sobre as vacinas que fizeram ou não, o melhor é fazer o reforço e aproveitem para manter as crianças 
vacinadas desde agora, ok? E além da AIDS, ou HIV, outras doenças também podem ser transmitidas 
por material contaminado como seringa ou agulha com sangue, e muita gente descarta esse material de 
forma inadequada. Assim, quando vocês pegam o material, correm o risco de se infectarem. É claro que 
a forma mais comum de transmissão, já aprendemos no grupo de prevenção de DSTs é a relação 
sexual, principalmente quando ela ocorre sem camisinha, por isso precisamos ter cuidados básicos: 
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usar calçados fechados e luvas na coleta, e sempre, sempre, usar a camisinha quando fizer sexo. Já vou 
deixar aqui alguns preservativos masculinos para vocês.  E lembrem, por fim, se alguém tem dúvida ou 
se descuidou, o melhor é fazer o teste de HIV/AIDS e seguir se cuidando sempre, ok? É melhor que se 
descubra qualquer doença logo no início. 

Enquanto distribuía os preservativos, os participantes cochichavam entre si sobre o que tinha 
sido abordado, mas não se arriscavam a fazer perguntas, por causa da vergonha. Percebendo isso, a 
Enfª. Silvana falou.

Enfª. Silvana: — Bom, pessoal, estamos encerrando por hoje. Alguém tem algo mais para 
acrescentar ou perguntar? 

Reinaldo levantou a mão, Silvana fez sinal positivo com a cabeça e ele falou.

Reinaldo: — Sei da importância de usar calçado fechado, porque me machuquei, mas não tenho 
como comprar uma bota de borracha. Não 'dá' pra fazermos um bingo, rifa ou coisa assim e com o 
dinheiro comprar esses sapatos pra todos nós?

As pessoas se manifestaram animadas com a idéia. 

Enfª. Silvana: — Pessoal, acho uma ótima idéia, poderíamos falar com a direção da associação 
de moradores da Imigrantes e organizarmos uma maneira de arrecadar dinheiro e comprarmos os 
calçados. O que acham?

Todos concordaram e despediram-se uns dos outros. Reinaldo voltou para casa pensando: 
“Puxa, e eu demorei tanto pra participar desse grupo, quanta coisa importante foi falada aqui sobre o 
dia-a-dia do meu trabalho. Vou voltar nos próximos encontros.”
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