
O dia amanhece primaveril em Santa Fé. Na Linha dos Imigrantes, aos poucos, vão 

diminuindo os atendimentos de casos decorrentes da umidade do inverno e aqueles relativos ao verão, 
igualmente, vão se anunciando. Na reunião de equipe da ESF Imigrantes, todos os integrantes falam ao 
mesmo tempo. É impossível tomar qualquer decisão. Sílvia, a auxiliar de enfermagem, pede silêncio e 
que todos prestem atenção ao que Silvana, enfermeira da equipe, tem a dizer. Sílvia diz que a equipe 
está desperdiçando o tempo da reunião com “conversas paralelas”, quando deveriam estar 
empenhados em propor ou definir ações para a próxima semana. De forma enérgica, mas educada, diz 
que é preciso que todos se concentrem na pauta da reunião. O grupo, então, se organiza e Silvana 
começa a falar.

A enfermeira Silvana agradece e inicia informando sobre as crianças faltosas à puericultura da 
última semana. Relata o caso de Daiane, a filha de Kelly. Informa que, pelo segundo mês consecutivo, 
Kelly não traz a filha, que é uma criança prematura e de baixo peso, de um ano e três meses. Além disso, 
Daiane apresentou anemia no hemograma realizado no último mês. O ACS Paulo, responsável pela 
família, diz que se sente impotente diante de tal situação, pois sempre orienta a família e reforça a 
necessidade de controle das crianças da casa. Silvana pergunta se Paulo sugere uma nova abordagem 
para o caso e ele responde:

ACS. Paulo: — É difícil, sabe como é mãe adolescente, Silvana. A Kelly só tem 17 anos, já 
abandonou a escola... Também quem ajuda muito é a Inês, a mãe do pai da Daiane. Mas, mesmo assim, 
não sei... - fica pensativo.  

Drª.  Fátima: — Desse jeito, fica difícil... - e continua preenchendo o formulário do SIAB. Alguém 
precisa fazer alguma coisa... 

Passam-se alguns segundos e o agente diz:
ACS Paulo: — Hoje a Inês deve vir aqui trazer a menina pra ser avaliada porque ela está com 

diarréia desde anteontem. Eu encontrei com ela quando vinha para cá. Quem sabe a doutora e a Silvana 
conversam, juntas, frente a frente com ela e explicam de novo tudo o que eu já expliquei... Vocês têm 
mais autoridade... 

Enfª. Silvana: — A sua autoridade é como a nossa, Paulo. Acho melhor que nós três 
conversemos com Inês.  Assim podemos definir uma estratégia conjunta para o acompanhamento. 
Você pode pedir para a Inês vir logo depois do almoço, Paulo?

ACS. Paulo: — Posso. Acho que se os três conversarem seriamente com ela, podemos ganhá-la 
pela imposição do respeito. 

Drª. Fátima: — Hoje à tarde, vou atender consultas de Saúde da Mulher. Não sei se eu posso 
conversar... É muito apertado o horário; você sabe disso, Silvana.  
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Enfª. Silvana: — É, Fátima, mas nesse momento precisamos definir essa situação. Os riscos de 
Daiane estão aumentando. Você sabe que precisamos ter atenção redobrada.  

Drª. Fátima: —  Então, está bem, concordando a contragosto. 

C. D. Vinícius: — Sabem, tem mais uma coisa. A Inês já trouxe a menina, Daiane, aqui. Já ‘tô’ me 
acostumando com as coisas por aqui, mas dessa vez, confesso que fiquei assustado... 

Téc. Enf. Sílvia: — Que foi, Dr. Vinícius? Essa sua cara... O quê houve???

C. D. Vinícius: — Pois como eu disse, a Inês trouxe a Daiane aqui, uma bebê miúda, mas até aí 
tudo bem... Daí eu perguntei qual o motivo da consulta, ao que a Inês me responde que 'tava' 
preocupada, não sabia o que fazer. Disse que a menina chorava muito desde que os dentinhos tinham 
começado a erupcionar, há uns seis meses, e que ela suspeitava que a Kelly não estava limpando a 
boca da menina e que, além disso, a mãe ‘entupia ela de porcarias’. Imagina, dar bala, bolachinha, 
salgadinho pra uma criança de um ano... 

A equipe, refletindo sobre os relatos, solicita ao Paulo, ACS responsável pela microárea, que faça 
uma visita para conversar com a Kelly e o pai da menina. 

C. D. Vinícius continua seu relato: — Pedi pra Inês sentar com a menina na cadeira e qual não foi 
a minha surpresa... Já ‘tô’acostumado com os casos de cárie precoce, mas a Daiane, pobrezinha, 'tava' 
com os dentinhos destruídos... E nesses casos, nem tenho muito o que fazer, a não ser encaminhar pra 
faculdade de Odonto em Passo Fundo... É só pra frustrar a gente... 

Téc. Enf. Sílvia: — Que horror! Nós temos que tomar alguma atitude mesmo!

C. D. Vinícius: — De acordo, Sílvia. Mas tem uma coisa que me preocupa: o registro dessas 
informações clínicas. A minha esposa, Janice, é advogada e sempre me alerta pra isso. 

Téc. Enf. Sílvia: — Você está querendo dizer, por exemplo, no caso de acionarmos o Conselho 
Tutelar?

C. D. Vinícius: — Do pouco que eu entendo dessas coisas, isso também... Aqui na unidade temos 
as fichas padrão e vocês sempre fazem os registros dos consolidados, mas temos que nos certificar que 
os documentos odontolegais  –  e isso acho que vale também pros registros médicos e de enfermagem  
–  estejam apropriados... Mas o que temos são os prontuários de família! Eles são ótimos, mas sinto falta 
de um apoio da secretaria pra ter um registro mais detalhado sobre Saúde Bucal. Nós temos apenas um 
odontograma simples, mas fico preocupado com o registro de situações como essa da Daiane. Como 
vamos fazer se precisarmos agir pra proteger uma criança como ela? Acho que esse odontograma que a 
gente tem aí não protege nem a ela, nem a nós mesmos nas coisas que a Janice chama de 
“responsabilidade civil”. . . 

Enfª. Silvana: — Olha Vinícius, acho que não é motivo para tamanha preocupação, mas 
concordo que temos que conversar com a Coordenação da Atenção Básica na Secretaria e avançar 
nessa questão, inclusive pressionar em relação aos prontuários informatizados!

Téc. Enf. Sílvia: — Bah, Silvana, eu que já 'tô' aqui faz muito mais tempo que vocês ouço essa 
história de prontuários por computador há tempos... Essa eu vou pagar pra ver!  –  rindo ao pronunciar a 
promessa. 

A enfermeira Silvana recebe Inês, que traz Daiane. 

Enfª. Silvana: —  Boa tarde, Inês! 
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Inês: —  Boa tarde, Silvana. Eu vim trazer a Daiane, que está com diarréia há dois dias. Será que 
você pode dar uma olhadinha nela?

Enfª.  Silvana: —  É só diarréia ou tem mais alguma coisa acontecendo?

Inês: — Não, é só a diarréia. Também tem dois dias que ela não come nada, mas o xixi está bom, 
só muito amarelo. 

Enfª. Silvana: —  Quantas vezes ela fez cocô hoje?

Inês: — Não tem nem conta, tá água pura.  

Enfª. Silvana: — Você observou se tem pus, catarro ou sangue junto com a diarréia?

Inês: — Não tem nada disso.  Está pior que mingau, molinho. 

Enfª. Silvana: — Teve febre ou vomitou?

Inês: — Não, só não quer comer; está pálida e muito chorona.  Se bem que ela ficou meio 
quentinha ontem à noite e hoje de manhã. 

Enfª. Silvana: — Podia ser febre... 

Inês: — Nós não temos aparelho de medir a febre... Dei só um banho nela... 

Enfª. Silvana: — E estas feridas na volta do nariz?

Inês: — Ih, já ia esquecendo... Surgiram faz uns três dias. 

Enfª. Silvana: — Vou chamar a Drª. Fátima para examinar a Daiane junto comigo. Ela está 
bastante abatida. Também quero aproveitar que você veio e conversar sobre o acompanhamento da 
Daiane.  

Inês: — O Paulo me falou que vocês 'tão' preocupados. 

Enfª. Silvana: — Só um momento.  Já volto. 

Drª. Fátima entra no consultório acompanhada da Enfª. Silvana. Mostra o semblante cansado e 
parece irritada. 

Drª. Fátima: — Deixa eu ver a menina. É só diarréia, né, Inês?

Enfª. Silvana: — Diarréia aquosa sem vômitos, Fátima. Ela não sabe falar com certeza se teve 
febre.  Além disto, temos essas lesões ao redor do nariz e no couro cabeludo, que parecem impetigo. . . 

Drª. Fátima: — Estou atrasada com as minhas consultas, vou dar uma olhada rápida (e começa a 
examinar a criança). Podes ir anotando o exame físico pra mim? (Vira-se para Inês). Quantos anos tem 
a baixinha?

Inês: — Ela 'tá' com um aninho, doutora. 

Drª. Fátima: — Corada, desidratada. Freqüência cardíaca 140 bpm, freqüência respiratória 32 
irpm.  Ritmo cardíaco regular, pulsos cheios e perfusão periférica imediata. Pele com lesões crosotosas, 
de aspecto melicérico em couro cabeludo e fossas nasais. Sons pulmonares sem alterações. Ouvido e 
garganta não vou olhar porque não tem queixa. Pesa quanto? Nada de errado no abdome.  
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Inês: —  Faz tempo que ela não pesa... Há dois meses, tinha 8,5Kg. 

Drª. Fátima: — Leva ela na sala de observação e dá soro. Se ela tolerar bem, pode liberar. (Drª.  
Fátima se vira, acena para Inês e se dirige para a porta do consultório.) Até a volta, a enfermeira Silvana 
quer conversar umas coisas com você, Inês. (Drª.  Fátima sai do consultório e Silvana fica bastante 
decepcionada). 

Enfª. Silvana: — Bom, deixa eu ver, está pesando quase 8Kg. Ela perdeu peso. Vem, vamos dar o 
soro e ver como ela fica. 

Cerca de uma hora depois, Silvana reavalia a criança. 

Enfª. Silvana: — Ótimo, está mais acordadinha, já está até sorrindo. Ela tomou direitinho, né?

Inês: — Tomou, fez xixi. Já pediu até a mamadeira. 

Enfª. Silvana: — Deixa eu pesar ela de novo... Hum, 8,3Kg. Inês, queria combinar com você o 
acompanhamento da Daiane, afinal de contas ela tem sido mal cuidada e não podemos ser coniventes 
com estes acontecimentos, pois isso pode se caracterizar como maus tratos. Você sabe o que isso 
significa?

Inês: — Eu já vi isso acontecer... Já falei para a Kelly que ela precisa ter mais responsabilidade, 
tomar juízo. Mas sabe como é moça nova. Parece que tem vento na cabeça e a menina fica aí 
magrinha... Se eu não trago ela hoje... (Inês abaixa a cabeça e parece envergonhada).  

Enfª. Silvana: — Pois é, ela precisa trazer a Daiane nas consultas agendadas. É o segundo mês 
seguido que ela não vem. Vamos dar mais uma chance e, ficaremos acompanhando, mas, se vocês não 
a trouxerem regularmente para as consultas ou ela não melhorar, avisaremos o Conselho Tutelar – 
Silvana prossegue em tom conciliador – Será que você não vem junto com a Kelly trazer a Daiane? 

Inês: — Eu tenho que cuidar das minhas coisas também. . . 

Enfª. Silvana: — Eu sei que a responsabilidade é da Kelly, mas, se a senhora vier junto, quem 
sabe não conseguimos comprometer mais a Kelly?

Inês: — É, pode ser...  —  Inês faz cara de desconfiada  —  E se ficar tudo por minha conta?

Enfª. Silvana: — Não, a senhora só vai ajudar a trazer. A Kelly tem que vir junto, precisamos 
conversar sério com ela, alguém tem que se responsabilizar por esta criança!

Inês: — Já vai marcar a data hoje?

Enfª. Silvana: — Vou marcar para amanhã à tarde. Assim, aproveitamos para reavaliar a Daiane. 
Você e a Kelly podem vir?

Inês: — Vou falar com ela e com meu filho. Se ela não puder, ele tem que dar um jeito e vir...

Enfª. Silvana: — Então, está bem. Você vai continuar dando o soro para ela. Coloquei na receita 
dois envelopes; é só diluir cada envelope em 1 litro de água filtrada ou fervida e ir dando para a Daiane 
como você fez aqui. Passa e pega na farmácia. 

Inês: — E a comida... O que eu vou dar para ela?
  

Enfª. Silvana: — Pode dar o que ela costuma comer, só mais levinha, com pouca gordura. Pode 
dar fruta, chá e suco. Não esquece: só deve usar em casa água filtrada ou fervida. 
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Inês: — Paro com o sulfato ferroso? Ela não está tomando mesmo... 

Enfª. Silvana: — Não, ela tem que voltar a tomar. Vai piorar a anemia. Preferencialmente dê o 
sulfato ferroso com um suquinho de laranja ou de bergamota. 

Inês: — Então, está combinado soro, muito líquido e a comida que ela gostar. Até amanhã, 
enfermeira. 

No outro dia, no retorno, Silvana chama o nome da menina. Dna. Inês aparece com a criança e 
mais um neto para a avaliação. 

Enfª. Silvana: — Ué, mais um pesteado?

Inês: — Pois é, Enfª. Silvana. O Josué 'tá' com umas 'perebas' nos braços e nas pernas. Não pára 
de se coçar esse guri!  A Daiane ficou um espetáculo, já 'tá' comendo tudo de novo. 

Enfª. Silvana: — Que beleza! Bom, hoje a Drª. Fátima  'tá' menos ocupada. Vou chamá-la pra dar 
uma olhada no Josué. 

Enfª. Silvana vai até a porta do consultório e passa o caso para Fátima, que prontamente vem à 
sala de acolhimento. 

Drª. Fátima: — Oi Inês! Desculpa por ontem, mas é que o posto 'tava lotado' e eu 'tava' meio 
atucanada.  A pequeninha tá com uma cara ótima!

Inês: — Ela ficou muito bem, doutora. Quem tá me preocupando é o Josué com esse coça-coça. 

Drª. Fátima: — Hum, deixa eu ver aqui... Piora à noite?

Inês: — Puxa, e como! Não pára na cama. Dá pena. 

Drª. Fátima: —  Mais alguém em casa com coceira?

Inês: —  Sim. O irmão dele. 

Drª. Fátima: —  Acho que temos uma sarna aqui, Inês . 

Inês: — Eu imaginei, doutora! Vivem brincando na sujeira esses dois. Não adianta 'falá'.  Ah, 
outra coisa, um dia desses ele botou uma lombriga enorme pra fora. 

Drª. Fátima: — Sim, vamos ter de tratar isso também... Semana que vem o Paulo vai fazer uma 
visita na casa de vocês, tem alguns cuidados para curar a sarna e “as lumbrigas” que precisamos tomar.

Inês: — Então, tá, doutora.  Muito obrigada pela sua ajuda!

Dra. Fátima: — Sim, dona Inês, estamos aqui, não esquece de dizer pra Kelly que ainda 
precisamos conversar com ela, certo? Se ela não vier, iremos os três na sua casa...   
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