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A agente comunitária de saúde Jelly, ao chegar à Unidade Básica de Saúde 
Uirá-Purú, se depara com a enfermeira Ranulfa e relata de imediato o que 
havia passado na casa da usuária Maria, saindo de lá bastante preocu-

pada, pois a achou diferente. A enfermeira Ranulfa, então, questionou o que exata-
mente chamou sua atenção, e Jelly respondeu:

ACS Jelly: - Ranulfa, achei Maria esquisita, estava toda desleixada, se 
queixando de mal-estar. Perguntei quando tinha consulta no posto e ela disse 
que consultaria semana que vem. Aproveitei que estava lá e pedi para falar com 
a mana dela, a Cláudia sabe?! A mãe do Ezequias, aquele que teve diarreia braba 
e está com baixo peso, lembra? Um mezinho, que maldade a dela!

Enf. Ranulfa: - E aí, tu conseguiste falar com ela? 

ACS Jelly: - Sim, mas vai ser importante que a visites e não saia de lá sem 
falar com ela, que situação! Vixe! O menino tava de dar dó, todo pequeno, sei 
não se se cria. Sabe como é o pai delas, moendo açaí no pátio sem condição de 
higiene nenhuma, dando açaí de comer pra família toda, nem pesca mais.

Enf. Ranulfa: - Puxa, precisaremos conversar sobre esta família em nossa 
próxima reunião.

Passados alguns dias:
Enf. Ranulfa: - Boa tarde pessoal, vamos iniciar nossa reunião de equipe, 

hoje vamos discutir casos, acho que a Jelly tem um para nós. 

ACS Jelly:- É mesmo! Até trouxe o prontuário da família para vocês, se pre-
cisar. Eu queria falar da família da Maria, maninha da Cláudia, da família Silva.

Dr. Josney: - Que bom Jelly! Atendi a Maria ontem, está com a pressão alta 
e veio com uns assuntos perguntando sobre uns chás que ela ouviu falar, que-
ria minha opinião sobre eles. Também a encaminhei para ti Clóvis, ela estava se 
queixando de dor de dente. 
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ASB Delmira: - A menina tá agendada numa programática pra próxima 
segunda-feira, Dr. Clóvis. Ela pediu consulta de urgência, mas ontem tava uma 
loucura né...

CD Clóvis: - É verdade, parece que todo mundo resolveu complicar no mes-
mo dia. Não deu pra encaixar ela... Já sabíamos do caso, quando a examinamos 
na Escola. Ela está com um dente com lesão cariosa profunda, provavelmente 
com envolvimento pulpar. Por isso essa consulta programática foi agendada.

Enf. Ranulfa: - Que bom Clóvis, é mais uma forma de oferecermos atenção 
à saúde do adolescente. Como foi a última atividade na Escola?

CD Clóvis: Então, fomos eu, a ASB Delmira e a ACS Jelly. Trabalhamos com 
duas turmas, no 1º ano foi realizado o exame de acuidade visual, onde 5 alunos 
tiveram seus exames alterados. Na turma do 9º ano trabalhamos gravidez na 
adolescência e fizemos os exames odontológicos. Eu e a ASB Delmira combina-
mos que os exames alterados de alunos de nossa área de abrangência seriam 
agendados sem necessidade de vir na unidade, os demais serão encaminhados 
a sua unidade de referencia. Josney, o que podemos fazer com os exames altera-
dos de visão?

Dr. Josney: Vocês podem passar a relação das crianças pertencentes a nos-
sa unidade, que para essas faremos o encaminhamento ao oftalmologista e as 
demais, referenciamos para a sua unidade de saúde.

Enf. Ranulfa: Que bom! O Programa Saúde na Escola facilita o acesso dos 
estudantes aos serviços de saúde. 

ACS Jelly: CD Clóvis, lembra daquele menino do 1º ano que teve seu exame 
de visão bem alterado? Ele é sobrinho da Maria, do caso que falamos antes e que 
está no 9º ano. 

Clóvis, pensativo, conclui que talvez a gravidez na adolescência deveria 
ser abordada mais precocemente tanto em consultas quanto em atividades co-
letivas..



ACS Jelly: - Então, doutor, achei ela bem estranha, desde que o namorado 
dela não quis mais saber dela, ficou assim, toda desanimada, descuidada, e é tão 
menina, apenas 15 anos. Mas também tô preocupada com o Ezequias, depois 
daquela diarreia, tão novinho, já sem o leite da mãe, não tá desenvolvendo.

Dr. Josney: - Bom, diante do quadro, sugiro que façamos uma visita domi-
ciliar, eu posso na quarta, daí vemos de perto a situação e pensamos num plano 
para a família. O que vocês acham? 

Todos concordaram e após alguns dias, Dr. Josney e a ACS Jelly saem para 
visitar a família Silva. Ao chegar ao domicílio, são muito bem recebidos pelo Sr. 
Ari, que fica feliz com a visita do médico do posto à sua residência. A moradia é 
simples, mas organizada e limpa, os cachorros ficam no pátio e o Sr. Ari vai logo 
chamando a família toda para conversar no pátio, pois o dia estava muito quente 
e o calor dentro da residência estava muito grande.

ACS Jelly: - Hoje eu trouxe o Doutor aqui, pois fiquei preocupada com o 
bebê, e viemos ver como vocês estão. 

Dr. Josney: - Então, pessoal, atendi a Maria semana passada, com a pressão 
um pouco alta, como você se sente hoje, Maria? 

Maria: - Ai, Dr, tô bem, não precisava vir até aqui não, tá tudo bem comigo.

Cláudia: - Mentira! Agora que o marido largou, ela tá saindo com umas 
“meninas” que precisa ver! Nunca vi, se vestem como homem. Acho até que es-
tão namorando, não se largam, não respeita nem a barriga esta “desavergonhada”.

E Maria começa a chorar. Enquanto o pai vira as costas resmungando algo. 
Cláudia continua reclamando.

Cláudia: - E também tem essa peste do João, que só me arranja problema 
na escola. A professora vive me reclamando que ele está muito mal nas provas 
e que acha que vai reprovar e quando chega em casa não consegue estudar 
porque está sempre com dor de cabeça.



Dr. Josney: Sobre o João, a nossa equipe realizou uma atividade na escola 
e identificamos que ele pode estar com problema de visão, talvez seja por isso 
que ele não consegue prestar atenção na aula e esteja indo mal nas provas. Já 
estamos providenciando o encaminhamento ao oftalmologista.

O médico Josney e a ACS Jelly continuam a visita, após algumas combina-
ções, se despedem de todos e retornam à unidade de saúde.

Na segunda-feira, ASB Delmira chega cedo para abrir a UBS, como de cos-
tume, porque ela mora pertinho e ficou com esse costume desde os tempos em 
que o serviço abriu. Entra prefeito, sai prefeito e a Delmira, que é uma das poucas 
concursadas, continua sempre firme, representando um dos vínculos mais fortes 
da comunidade com o serviço.

ASB Delmira: - Bom dia Dr. Clóvis! Já separei o material para irmos a escola 
realizar nossas atividades do PSE. 

CD Clóvis: - Hoje além dos exames odontológicos, a ACS Jelly irá junto 
para realizarmos uma gincana de alimentação saudável.

ASB Delmira - Que bom, pois na última vez que fomos a escola, a Diretora 
reclamou que os lanches trazidos pelas crianças estão cada vez piores. 

CD Clóvis: - Está certo. Vamos chamar a ACS Jelly então para irmos.

Chegando na escola: 
ASB Delmira: - Bom dia Diretora Joana. Hoje iremos realizar dois trabalhos na 

Escola. Serão exames de saúde bucal e uma gincana de promoção da alimentação 
saudável. Pelo nosso cronograma trabalharemos as turmas do 2º e 3º, tudo bem? 

Diretora Joana: - Bom dia Equipe! Claro, conversei com as professoras no inicio 
do ano letivo e já passei o dia em que a Equipe estaria na escola fazendo seu trabal-
ho. Falando nas professoras, elas me pediram para ver a viabilidade de vocês realiza-
rem uma capacitação sobre trauma dentário. Temos muitas escadas aqui na escola e 
tem acontecido algumas quedas com fratura de dente. Esse ano já foram 5 crianças. 

CD Clóvis: Que ótima ideia! Eu e a ASB Delmira gostaríamos de ter um 



momento com as professoras e os pais, mas queríamos saber qual a demanda 
de assunto para conversarmos. Trauma dentário é um tema muito pertinente, 
apesar da pouca ocorrência, quando acontece precisamos estar atentos e sem 
nenhuma duvida para manejar o caso da melhor forma.

ASB Delmira: - Podemos combinar numa reunião de professores então! 

A diretora Joana conduz a equipe até a turma do 2º ano e apresenta-a a turma.

CD Clóvis: - Bom dia turma, hoje viemos realizar o exame odontológico 
e após iremos propor uma gincana de alimentação saudável para vocês. A ACS 
Jelly irá chamar um aluno por vez para ser examinado. Não se preocupem, pois é 
bem simples. Caso alguém precise de acompanhamento no consultório, os pais 
serão avisados e orientados a ir na unidade para uma consulta. 

Professora Mirna: Que legal! Muitos alunos faltam as aulas por dor de den-
te, já orientamos os pais, mas acho que não levaram para consulta ainda. 

ASB Delmira: Sim professora Mirna, e além disso com o encaminhamento, 
já deixaremos as consultas marcadas. Mais uma facilidade pros estudantes.

Após o término do exame odontológico, nove alunos tiveram seu exame 
alterados. A professora foi orientada a avisar os pais e entregar o encamin-
hamento ao posto de saúde, para marcação de consulta.

Após organizada a sala de aula, a equipe organiza a sala de aula para gincana.

ASB Delmira: Turma, na gincana trabalharemos alimentos saudáveis e não 
saudáveis. Trouxemos várias figuras de alimentos. Vamos dividir a turma em duas 
equipes, uma representará os alimentos saudáveis e outra, os não saudáveis. 
Vocês formarão um fila de cada equipe e um aluno por vez pegara o alimento 
que representa sua equipe e levará na cesta respectiva que estará do outro lado 
da sala. A equipe que juntar mais alimentos corretos, ganha. 

A gincana termina e é anunciado o grupo ganhador. 

CD Clóvis realiza a finalização da terefa mostrando que a equipe saudável 



apesar de ter juntado mais alimentos que a equipe não saudável, perdeu pois 
considerou saudável alimentos como refrigerante e chocolate.

Ao retornar para a unidade, a equipe realiza o preenchimento dos relatóri-
os do PSE e programa a próxima atividade na escola.

Depois de uma semana, Maria retorna à unidade de saúde, pois tinha con-
sulta de pré-natal agendada com o Dr. Josney. Enquanto tinha os sinais vitais 
medidos pela técnica de enfermagem, relatou que seguia com tontura.  

Durante a consulta, Dr. Josney escuta o relato da paciente. Essa refere que 
já sabia estar grávida há algum tempo. Sua última menstruação havia sido há 4 
meses, mas não tinha certeza pois já tinha ficado outras vezes quase 3 meses 
sem menstruar. Era sua segunda gestação.

Pelo exame físico, Dr. Josney presumiu que Maria devia estar com 20 a 24 
semanas de gestação, visto que a altura uterina era de 22 cm. Para surpresa da 
paciente, mesmo sem ter feito nenhum exame de rotina pré-natal, foi possível 
auscultar o coração do nenê com bastante facilidade. 

Dr. Josney: - Então, Maria, esse é o seu menino, já batendo o coraçãozinho 
com força. Parece que está tudo bem por enquanto, mas você tem que fazer 
os exames de sangue para termos certeza. A única coisa que me preocupa é a 
sua pressão. Não devia estar alta assim, pois pelo que a gente saiba, você não é 
hipertensa e, além disso, é muito nova para ter essa doença desde tão cedo. Por 
acaso seus pais tem problema de pressão alta ou coração?

Maria: - Que eu saiba não, Dr. mas é bom o Sr. ter perguntado. Faz um tem-
pinho que meu pai se queixa que cansa fácil, quase não consegue mais bater açaí. 
Trabalha um pouco e já tem que parar. Além disso, de noite, tem que dormir prati-
camente sentado, senão se afoga e falta o ar. Mas sabe como é gente velha, acha 
que não é nada, diz que vai melhorar com uma garrafada e que não tem precisão 
de vir ao médico. Será que tem a ver com essa minha pressão que anda alta, Dr.?

Dr. Josney: - Não sei não Maria, acho que são duas situações diferentes. No 
teu caso é mais provável que tenha a ver com a gravidez. Já o teu pai teríamos 



que investigar melhor e para isso ele tinha que vir consultar.

Maria: - Ih, Dr. difícil hein! Meu pai tem horror a médico. Acho que ele não 
vem não.

Dr. Josney: - Nesse caso a gente teria que fazer uma visita a ele. Será que 
ele concorda em ser atendido em casa mesmo, só pra conversar um pouco?

Maria: - Vou falar com ele, mas acho que aceita sim. O velho é teimoso, mas 
não é burro. Não é todo dia que um doutor vai na casa da gente.

Dr. Josney: - Tudo bem, vou falar com a equipe e agendar essa visita para 
o seu Ari. Aqui está a requisição dos exames. Vou deixar agendado um retorno 
para daqui 4 semanas. Até lá quero que tu venha ao posto medir a pressão 2 
vezes por semana. Quero ver esses exames na próxima consulta, ok?

Maria: - Sim doutor, pode deixar que vou fazer direitinho como o Sr. tá 
pedindo. Já não chega o que eu ouvi do dentista por fazer tudo errado com meu 
dente ruim. 

Os dois se despedem e Dr. Josney preenche os papéis do SIS Pré Natal e 
anota no prontuário da paciente: “Suspeita de doença hipertensiva da gestação. 
Aguardo exames e controle ambulatorial de TA. Retorno em 4 semanas”

Na semana seguinte, durante a reunião de equipe, Dr. Josney conversa 
com a ACS responsável pela família Silva:

Dr. Josney: - Sabe, acho que temos de fazer uma visita ao seu Ari. Na con-
sulta pré-natal da Maria ela disse que o pai não anda muito bem. Cansa fácil, não 
consegue mais trabalhar direito e tem uns afogamentos quando dorme. Temos 
que investigar isso, pois a filha tá com suspeita de hipertensão na gestação e se 
deixar por ele, não vem ao posto nunca. 

O paciente se queixa de cansaço há alguns meses, com piora lenta e pro-
gressiva. Ultimamente, se sente fraco e sem fôlego logo que começa a bater 
açaí. Além disso, diz que o coração dispara e quando isso acontece, fica tonto e 
cansado. Quando o médico pergunta sobre os “afogamentos” quando deita, Sr. 



Ari relata que ultimamente tem que dormir quase sentado, com vários traves-
seiros de encosto, pois chega a acordar sem ar se dorme “no plano”. Diz também 
ao médico, que não tinha esses problemas antes e que nunca tomou remédio 
para pressão ou coração.

Dr. Josney repara no pátio da casa, onde o Sr. Ari bate o açaí e observa as pés-
simas condições de higiene do local, impróprias à produção de qualquer alimento. 
Não comenta nada na hora, mas anota que deve discutir sobre isso com a equipe. 

Ao final da visita, Dr. Josney fala a Sr. Ari:

Dr. Josney: - Olha, seu Ari, não parece normal isso tudo que o Sr. disse que 
anda sentindo. Pode ser várias coisas, temos que investigar melhor. Para isso, 
tem que fazer uns exames. Vou deixar a requisição aqui com sua filha e agendar 
uma consulta para quando tiver com os resultados na mão. Pode ser?

Ari: - Sim doutor, pode deixar que eu apareço lá no posto com os exames. 
Não tô muito bem mesmo. Não vou lhe mentir: é difícil eu ir em médico, mas 
desse jeito que não consigo nem trabalhar direito, tá me atrapalhando a vida.

Dr. Josney: - Muito bem, vou lhe esperar com os exames, então. Se por acaso 
o Sr. passar mal ou precisar de auxílio, vá ao posto  que a gente conversa, ok?

Ari: - Tudo bem doutor, o Sr. é gente boa mesmo, se precisar eu apareço sim.

Após algumas semanas, na consulta pré-natal de Maria.

Dr. Josney confere a carteirinha de pré-natal de Maria, com o controle de 
TA e o resultado dos exames de rotina. Percebe que a pressão não está tão alta 
assim, porém com valores anormais para uma gestante de 24 semanas (140/90 e 
150/90 mesmo após repouso em decúbito lateral por 10 minutos). 

Exames: 
Hemograma com Hb: 11,8 VCM 88 Leucócitos de 9500 sem desvios na 

contagem diferencial
Glicemia de jejum: 81 mg/dl 
Sumário de urina normal, exceto por proteínas + (uma cruz). Exame cul-



tural negativo.
Sorologias negativas para HIV e hepatites.
VDRL positivo até diluição de 1:16.

Ao exame:
Altura uterina de 25 cm.  BCF positivos em região infra umbilical de 152 bpm.

Movimentação fetal ativa. Sem relato de perdas líquidas ou sangramento 
vaginal. Extremidades sem edema.

Dr. Josney evolui no prontuário:
“Maria, G2, P1, A0. IG: 24 semanas por DUM e altura uterina. Suspeita de 

DHEG (TA alterada + proteinúria). VDRL positivo (sífilis a confirmar).” 

Após a consulta, Dr. Josney conversa com Enfermeira Ranulfa:
Dr. Josney: - Ranulfa, temos que conversar sobre a Maria, atendi ela a pou-

co e fiquei bastante preocupado, está com a pressão alterada, encaminhei para 
avaliação no Centro Obstétrico (CO), vai ficar no Alto Risco, mas penso ser im-
portante seguirmos acompanhando ela aqui no posto também, fala com a ACS 
Jelly sobre isto.

Enf. Ranulfa: - Ai, Josney, que bom que tu veio falar comigo sobre ela, já ia 
esquecendo, a irmã dela me confidenciou que ela consultou com a benzedeira 
do bairro, há mais ou menos 1 mês e tomou alguns chás, e como não deu certo, 
Maria está se sentindo muito culpada, tem chorado muito e está em conflito na 
família, devido ao seu “romance” com outra menina. Não está fácil para ela! Mas 
vou conversar com a Jurema, para irmos visitá-la novamente após a avaliação no 
CO, daí voltamos a conversar.

No dia seguinte, Sr. Ari comparece à unidade de saúde para sua consulta 
agendada, trazendo consigo os exames solicitados:

Ari: - Bom dia, minha filha! Eu tenho hora com o doutor.

Enf. Ranulfa: - Tudo bem, seu Ari? Vou separar sua “ficha” e já lhe passo 
para ver a pressão.... Descanse um pouco, tem que aguardar 10 minutos antes de 
medir, senão altera o resultado.



Ari: - Nem precisa pedir, já estou cansado só de andar esse “tantinho” até aqui.

Enf. Ranulfa: - Vou avisar o Josney que o senhor chegou.
Após a técnica em enfermagem verificar os sinais vitais e preparar o paci-

ente para a consulta, o médico chama:
Dr. Josney: - Sr. Ari pode passar aqui, nesta sala aqui.....  Vamos entrando, 

sente aí.

Dr. Josney: - Mas então, me conte como tem passado.... Como anda sua saúde?

Ari: - Bem não está, não é doutor.... Me sinto fraco, canso fácil, ando daqui 
até ali e já me falta o fôlego. De noite também... É só deitar que me afogo. É pre-
ciso dormir quase sentado, que nem uma coruja...

Dr. Josney: - O senhor já sofria disso antes ou surgiu há pouco tempo?

Ari: - Já vinha um ano quase, mas duns tempos pra cá piorou... Será que 
é fastio doutor? Eu como bem... açaí todo dia e farinha... Não sei porque ando 
fraco, às vezes o coração acelera e me dá uma tonteira... Mas nunca fui doente 
doutor, sempre trabalhei e tive boa saúde.

Dr. Josney: - Trouxe os exames que lhe pedi?

Ari: - Sim, doutor, estão aqui..  Fiz todos até aquele “elétrico” do coração. 
O médico que fez o exame disse umas coisas que não entendi, mas pelo jeito é 
ruim, porque ele fez cara feia quando viu esse papelzinho comprido aí. 

Dr. Josney: - Vamos ver o que deu....

Josney anota então no prontuário:

Exames:
Hematócrito: 38% Hb: 10,2 Leucócitos: 4500 sem desvios Glicose jejum: 90 

mg/dl Colesterol total: 188 
VCM: 78 Plaquetas: 220.000 VHS: 40 TSH: 1,6 



HDL: 46 
CRE: 0,8
Potássio: 4,0 
Triglicerídeos: 160 
Exame de Urina: negativo para proteína, corpos cetônicos, açúcares redu-

tores, nitrito, ou sedimentos alterados. Ausência de bacteriúria. 

Rx de Toráx: Aumento global da área cardíaca, de moderada intensidade, 
presença de infiltrado bilateral em bases. Mediastino sem alterações.

ECG: Ritmo irregular, presenças de extrassístoles ventriculares, bloqueio 
divisional de ramo esquerdo e sinais de sobrecarga ventricular esquerda.

Após registrar os resultados dos exames, Dr. Josney reflete o que poderia 
estar causando tal quadro de insuficiência cardíaca em um paciente normoten-
so e previamente hígido como o Sr. Ari: “Isso pode ser Chagas”.


