
Alessandra tem 34 anos, trabalha numa casa de família, está no seu segundo casamento e 

é mãe de 4 filhos.  Atualmente, está casada com o Agnaldo, 37 anos.   Deste casamento tem três filhos: 
Mariana, 6 meses, Júlia, 3 anos, e o Enzo, 5 anos.  Do primeiro casamento com José (desempregado), 
teve o Henrique, com 15 anos agora.  Henrique e Enzo estudam na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Erico Verissimo, Mariana e Júlia ficam na creche Alegria de Viver, ambas no bairro 
Guabiroba, onde residem.

A família de Alessandra é cadastrada nesta USF há 6 anos, e todos sempre utilizaram a unidade. 
A situação de moradia está bem descrita na Ficha A (casa com 3 comôdos e 1 banheiro, sem 
saneamento básico, rebocada), preenchida pela ACS Josefa, responsável há 3 anos pela microárea 
onde a família mora, que também acrescentou no relatório de visitas que a casa é pouco organizada, 
porém sempre limpa, e que Alessandra e seu esposo fumam em casa. 

Nesta semana, Alessandra procurou a unidade porque Enzo não estava bem. Ela foi acolhida e o 
Enf. Júlio fez a avaliação. Como não encontrou nenhum sinal de risco iminente, ele teve sua consulta do 
dia encaixada na agenda da Drª. Ivana para o fim da manhã.  

No fim da manhã, a Drª. Ivana chamou Alessandra e Enzo, que já estava mais tranquilo, para a 
consulta.  A Drª. Ivana já havia atendido toda a sua demanda programada e estava um pouco cansada. 
Pensa: “Porque temos que atender esses casos de pronto-atendimento?” Alessandra entra com o rosto 
preocupado, e Enzo corre para os brinquedos que ficam na sala. 

Alessandra conta à Drª. Ivana que, há alguns dias, Enzo não estava bem, havia deixado de 
comer e, há três dias, começou a apresentar febre e dor no corpo e naquele dia ficou preocupada porque 
apareceram manchas pelo corpo. Negava qualquer alteração do hábito intestinal, além de relatar tosse 
seca e diminuição do apetite.  

Durante a anamnese, Drª. Ivana observou o “Kit do agente comunitário” (que contém a ficha A, o 
relatório de visitas e as fichas de acompanhamentos – B e C). Ela viu que Mariana (6 meses) havia 
faltado na última consulta de puericultura e também que o Henrique já tinha 15 anos e estava com a 
vacina atrasada.  Assim, já solicitou à Alessandra que, ao sair daquela consulta, agendasse a consulta 
de rotina para Mariana e a orientou quanto à vacinação de Henrique.  

Naquele momento, a Drª. Ivana “correu o olho” pelo prontuário de Enzo para ver se encontrava 
alguma informação que fosse relevante para o caso e viu a lista de problemas, o campo de alergias e 
vacinação, mas não encontrou nada importante. 

Drª. Ivana realizou com cuidado o exame físico de Enzo que, apesar de conhecê-la, correu para 
os braços da mãe. Durante o exame, a Doutora percebeu que Alessandra estava preocupada, porque 
houve casos de dengue na região durante o último mês e, também, porque não saberia como organizar 
sua vida se não pudesse mandar o filho para a escola.  
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No exame, encontrou-se apenas um “rush” cutâneo, não havia alterações em orofaringe, em 
ouvidos, nem qualquer alteração neurológica.  A Drª. Ivana explicou que a doença ainda estava no início 
e que era difícil definir um diagnóstico, orientou para os sinais de alerta, o retorno, medicou com 
sintomáticos e afastou o Enzo por alguns dias da escola. Alessandra não retornaria. 

Dez dias depois, Alessandra voltou para a consulta de rotina de Mariana. Veio com Júlia a 
tiracolo. Esta parecia um pouco “caidinha”.
  

Iniciou-se a consulta.
Drª. Ivana: — Oi, Alessandra, tudo bem? Como está o Enzo? Melhorou?

Alessandra: — Oi doutora, tudo indo, ele está bem sim, já vai voltar pra escola...

Drª. Ivana: — Oi, Mariana (ela brinca com Mariana), oi Júlia... Está tudo bem com ela? Tem 
alguma coisa em que eu possa ajudar?

Alessandra: — Está tudo bem, já acostumou com a creche e eu também estou mais tranquila pra 
‘deixar ela’ lá. Hoje vim pra consulta da Mariana, mas 'tô' preocupada com a Júlia, a senhora pode dar 
uma olhada nela? (Drª. Ivana ficou um tempo pensativa, pois ficou preocupada em atrasar as outras 
consultas...)

Drª. Ivana: — Sim, posso vê-la também. Vamos fazer assim: vejo a Mariana primeiro e depois 
vejo a Júlia rapidinho, tudo bem?

Alessandra: — 'Tá' bom! 

Drª. Ivana: — Que bom que você está mais tranquila em deixá-la na creche; esta é uma etapa 
difícil para muitas mães.  Como foi esse momento com suas outras crianças?

Alessandra: — Doutora, foi um pouco mais fácil, não sei bem porquê. Acho que é porque sei que 
ela é a última, a mais pequenininha e agora trabalho mais pra ajudar em casa, antes ficava mais tempo 
com as crianças. 

Depois do combinado, Drª. Ivana seguiu a consulta, conversou com Alessandra sobre o 
desenvolvimento de Mariana, sobre como estava sua alimentação, comentou sobre os cuidados com 
acidentes nesta faixa etária e verificou a vacinação. Enquanto, examinava a Mariana começou a 
perguntar de Júlia (talvez pensando: “Vou agilizar para não atrasar muito”). Alessandra contou que, na 
última semana, Júlia teve febre por três ou quatro dias e ficou muito irritada, porém melhorou sem 
tratamento. E no dia anterior começou a sair secreção do ouvido direito. Contou que, no último ano, Júlia 
já teve problema no ouvido mas não saiu secreção como dessa vez, não relatou nenhuma outra queixa. 
A Drª. Ivana pediu para examinar a criança. Alessandra já começara a tirar a roupinha de Júlia.  
Enquanto isso, a Drª. Ivana procurou o otoscópio no consultório, fez o exame e o diagnóstico. Explicou 
rapidamente, falou que não havia nada grave e que Júlia podia frequentar a creche. 

Na reunião de equipe do dia seguinte, Drª. Ivana comentou sobre o atendimento. A ACS Josefa 
informou que na sexta-feira faria visita aos pacientes acamados daquela área. Então, o Enfº. Júlio 
sugeriu que aproveitasse para saber de Júlia e se o Henrique já havia tomado a vacina. 

Na segunda-feira seguinte, no início da reunião de equipe, ACS Josefa começou logo falando 
que Júlia melhorou e que Henrique não quer tomar a vacina de 15 anos porque tem medo. Contou que 
Alessandra aproveitou esse momento e comentou que Henrique tem falado muito no pai, que está 
longe, e quer ir visitá-lo nas férias, mas não vai porque não tem condições, está preocupada com ele, 
'anda' sempre triste, não vai bem na escola e encontrou cigarro nas suas coisas. Henrique ficou muito 
bravo com os comentários da mãe e foi agressivo com ela na sua frente. A Aux. Buc. Maria Aparecida
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observa que conhece o Henrique desde que ele era um guri pequeno, nos tempos em que ela 
trabalhava na UBS Dr. Hans Günther, e que ele tem consulta odontológica marcada no começo da 
próxima semana. Nesse momento, a equipe não se prendeu ao assunto e começou a discutir outros 
casos que naquele dia chamaram mais atenção. 

No mês seguinte, a coordenadora da Vigilância em Saúde, Enfª. Gisele, compareceu a uma 
reunião da equipe e solicitou a justificativa de algumas vacinas que estavam em atraso, pois, também, 
teria que justificar isso para a Secretaria Municipal de Saúde. A equipe começou a fazer uma revisão das 
famílias que apresentavam atraso na vacina, e novamente a família de Alessandra foi citada. A equipe 
retomou o caso e decidiu marcar uma consulta com a Drª. Ivana para avaliar a situação familiar. Como o 
Enf.  Júlio tem bom vínculo com Henrique, durante uma visita domiciliar, aproveitou para convidar mãe e 
filho para essa consulta. 

Henrique e Alessandra chegaram um pouco antes da hora marcada. Henrique estava inquieto na 
sala de espera e ficou em pé. Alessandra pediu-lhe para sentar e ele não respondeu a sua solicitação.  
Em seguida, o Enf. Júlio e a Drª. Ivana os chamaram para a consulta. Eles já haviam conversado um 
pouco sobre a família e sobre como fariam a abordagem dos problemas que haviam sido levantados 
pela ACS. Júlio introduziu o assunto e seguiu para outras demandas e Ivana começou a consulta, 
propriamente dita.

Drª. Ivana: — Alessandra, veja se entendi bem, o que a está incomodando é o fato de o Henrique 
não falar muito com você, de não saber o que está acontecendo na escola, é isso?

Alessandra: — É isso, doutora… ele 'tá' dando muito trabalho e, às vezes, fala coisas muito 
pesadas em casa comigo e com os irmãos. 

Drª. Ivana: — Henrique, o que você acha dessas coisas que sua mãe está falando?

Henrique: — Não sei... não é bem assim. Só tive algumas dificuldades na escola, mas já estou 
recuperando. 

Alessandra: — Não é só isso, e o cigarro que encontrei nas suas coisas e aqueles meninos com 
quem você está andando à tarde...? Tenho medo, o pai dele bebia muito e fumava...  por isso também 
não quero que você vá visitá-lo nas férias. (Henrique se encolhe na cadeira... e cruza os braços.)

Drª. Ivana: — Henrique, você queria visitar seu pai? Onde ele mora?

Henrique: — Ele mora em Santana do Livramento... queria ir nas férias... mas minha mãe não 
deixou. 

Drª. Ivana: — Como foi essa conversa em casa?

Alessandra: — Não foi uma conversa, doutora, foi uma briga tremenda!

Drª. Ivana: — Tá certo, então as brigas são comuns em casa… Essa é uma fase difícil; os filhos 
estão crescendo e querendo mais autonomia, e, ao mesmo tempo, os pais não estão acostumados com 
isso e também têm dificuldades. É um momento delicado para a família. Como vocês têm lidado com 
isso em casa?

Alessandra: — Peço ajuda pro Agnaldo, mas o Henrique fala que ele não é pai dele e que não 
manda nele.  

Henrique: — E não é mesmo, o meu pai é o José. 
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Drª. Ivana: — Vamos fazer aqui algo diferente do que tem acontecido em casa. Vamos tentar 
conversar com mais calma e fazer alguns acordos? Que acordos vocês gostariam de fazer?

Alessandra: — Eu começo: Henrique, queria que você tivesse um pouco mais de paciência 
quando vou conversar com você.  Só isso! E eu também vou tentar ser melhor mãe...

Drª. Ivana: — Henrique, você ouviu o que sua mãe propôs, como você poderia ajudar?

Henrique: —  Ah, não sei...

Drª. Ivana: — Pensa um pouco, você acha que dá para tentar ser mais calmo quando vocês vão 
conversar? 

Henrique: —  Acho que sim, mas também quero que ela me respeite mais...

Drª. Ivana: —  Você poderia falar isso para ela...

Henrique: —  Mãe, quero que você me respeite mais, dê um tempo pra mim. 

Alessandra: — Filho, tento fazer meu melhor e vou ficar mais atenta com isso. 

Depois de mais um tempo de conversa, combinaram de conversar de novo em 15 dias, e Drª. 
Ivana ainda propôs que Henrique escrevesse uma carta para seu pai, falando um pouco do seu dia-a-
dia e, se quisesse, até sobre a falta que sente dele em alguns momentos, como forma de se aproximar 
dele e saber sobre a vida do pai e também do pai conhecer um pouco da vida dele. 

No fim do mês, quando a equipe estava reunida para planejar algumas ações para o mês 
seguinte e também revendo algumas informações, Drª. Ivana viu que Henrique tinha tomado sua 
vacina.  

No começo da tarde, após a reunião, o C.D. Roberto, revisando a agenda da tarde, notou que  
Henrique era o paciente do primeiro horário.  Aparecida comenta que o guri deve estar com alguma 
coisa incomodando, pois sabe que os adolescentes costumam fugir de dentista...

Aux. Buc. Aparecida: — Oi, Henrique, pode passar que o C. D. Roberto ‘tá’ esperando. 

Henrique: — Oi, Dona, tudo bem?

Aux. Buc. Aparecida: — Tudo, e contigo?

Henrique: — Tudo bem.  Oi, Doutor. 

C.D. Roberto: — Oi, Henrique.  Pode sentar que a gente já conversa. 

Henrique: — Tá certo, Doutor. 

Aparecida pega a ficha de exame e a passa para o Roberto, ao que ele observa que a última 
consulta do Henrique ocorreu há alguns anos...

C.D.  Roberto: — 'Tô' vendo aqui, Henrique, tua última consulta foi há três anos (enquanto revisa 
as informações no prontuário, pensa que os adolescentes realmente representam um desafio para o 
manejo clínico odontológico e ele tem que conseguir um tempo para pensar numa solução pra isso ali na 
comunidade da Velha Guabiroba). 

Henrique: — Bah, Doutor, achava que não fazia tanto tempo (Henrique esboça um sorriso
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maroto). Mas eu vim porque 'tô' com um dente com lascado aqui, ó (enquanto abre a boca e aponta para 
um molar inferior do lado esquerdo). Eu 'tava' comendo um troço no colégio e, de repente, caiu uma 
lasca do dente. Já tinha visto um buraco antes, mas não 'tava' me incomodando muito. Agora começou a 
raspar na língua e vim aqui pra ver com o senhor se dá pra ajeitar isso aí... 

C.D. Roberto: —  Muito bem, Henrique, mas vamos aproveitar também para fazer uma consulta 
de avaliação.  Pode ser?

Henrique: — Já que 'tô' aqui, né (Henrique dá de ombros)...

Aux.  Buc. Aparecida: — Mas que guri! Te conheço desde pequeno, vê se respeita o Dr.  Roberto! 
Afinal, ele só quer te ajudar!

C.D. Roberto: — Bem, vou começar perguntando sobre teus hábitos.  Estás escovando quantas 
vezes por dia os dentes, Henrique?

Henrique: — Ih, doutor, umas três (esboça um sorriso amarelo)...

C.D. Roberto: — Tá certo. . .  Nem vou perguntar se usa fio dental, então...

Henrique: — Bah, não 'vô' mentir, porque nem temos em casa... Mas uso palitinho pra tirar a 
comida do meio dos dentes. 

C. D. Roberto: — Sem problemas, Henrique. O importante é que use escova e pasta, pois o flúor 
é fundamental pra proteger contra as cáries.  Além disso, é importante evitar ao máximo essas porcarias 
tipo salgadinhos e balas.  Além de estragarem os dentes, causam aumento de peso! Acho que as gurias 
não vão gostar tanto de ti se ficares gordinho e com os dentes feios. . . 

Henrique: — Bah, doutor, nem me ‘diz’... (mostrando constrangimento com a conversa do C.D. 
Roberto).

Aparecida, atenta à conversa, ri. 

C.D. Roberto: — Aparecida, por favor, senta o Henrique na cadeira que vou lavar as mãos e 
colocar o EPI para começar o exame. . . 

Aux. Buc. Aparecida: — Tá certo, doutor. Ô, Henrique, passa aqui comigo e senta na cadeira - 
começa a preparar Henrique para o atendimento clínico. 

C.D. Roberto: — Vamos começar, Henrique - enquanto realiza a inspeção extra-oral e não nota 
nenhuma anormalidade.  Agora, por favor, abre a boca “bem grande” para eu fazer o exame. 

Henrique abre a boca e o C.D. Roberto inicia inspecionando o palato, a região jugal e o assoalho 
bucal, não observando qualquer eritema ou ulceração. Na borda da língua, do lado esquerdo, Roberto 
nota um leve eritema, compatível com a queixa do Henrique. Na continuidade do exame clínico, Roberto 
pede à Aparecida que tome nota do achado e procede ao exame de placa dental. Aparecida anota os 
achados do Dr. Roberto e não se impressiona com a grande quantidade de placa registrada... Ela sabe 
que os guris nessa idade não são lá muito fãs de escovação... 

C.D. Roberto: — Aparecida, por favor, me passa o material de profilaxia. 

Aux. Buc. Aparecida: — Já está tudo na bandeja, Dr. Roberto. 

C.D. Roberto: — Bah, é mesmo...  
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Roberto realiza a profilaxia e já observa que o 36, o 37 e o 26 apresentam cavidades de cárie já 
atingindo dentina e se preocupa com a situação. Também na profilaxia observa abundante sangramento 
da margem gengival e grande quantidade de cálculo pigmentado de castanho escuro nos molares e 
incisivos. Roberto desconfia que o adolescente está fumando. 

C.D. Roberto: — Henrique, vou te dar uma água e podes cuspir aí na cuspideira do teu lado 
esquerdo, certo?

Aparecida entrega o guardanapo ao adolescente, que se movimenta para cuspir o excesso de 
água.  Roberto realiza o exame dentário e confirma uma cavidade de cárie na face oclusal do 26, em 
terço superficial de dentina, outra cavidade de cárie mésio-oclusal no 37, em terço médio de dentina, e 
uma terceira cavidade de grande extensão envolvendo as faces oclusal, distal e lingual do dente 36, 
com um bordo agudo e indicativo de fratura no terço médio da face lingual. Além disso, Henrique 
apresenta manchas brancas disseminadas que, após secagem com a seringa de ar, apresentam 
aspecto opaco, indicando atividade de cárie. Enquanto conclui o exame dental, Roberto pensa que vai 
ter que solicitar uma radiografia à UBS Dr. Hans Gunther, visto que lá está o único equipamento de 
radiografia odontológica da rede municipal... De qualquer forma, vai precisar de uma radiografia para 
avaliar o grau de formação do ápice do 36... 

C.D. Roberto: — Henrique, agora vamos precisar conversar um pouco sobre os achados do 
exame.  Você tinha razão, tem uma cárie grande no teu molar inferior do lado esquerdo que está 
machucando a tua língua.  Mas também tem outras duas cáries grandes e várias que ainda não viraram 
buracos, mas temos que cuidar. 

Henrique: — 'Tá', Doutor... - Henrique se mostra um pouco impaciente. 

C.D. Roberto: — Já estamos acabando, Henrique, mas temos que fazer uma combinação sobre 
o teu tratamento. Vi que tens bastante tártaro e que ele está marrom. Isso é típico de quem fuma 
cigarros... Sabes que isso é uma coisa séria, certo?

Henrique: — Ih, Doutor, pára com isso... Já não basta minha mãe e depois a doutora Ivana 
enchendo o saco, agora vem o senhor também!

C.D. Roberto: — Calma, Henrique, não estamos aqui pra te punir, mas pra conversar sobre isso 
(Roberto reflete que talvez não seja a melhor hora para continuar a conversa e decide que voltará ao 
assunto na próxima consulta). Vamos combinar que hoje eu vou raspar esse tártaro e fechar a cárie que 
está te incomodando. Daí, vou solicitar uma radiografia. Tens que fazê-la lá no postinho do centro. A 
Aparecida vai te entregar a requisição e marcar tua volta aqui, quando vamos começar pelo tratamento 
das cáries pequenas, que ainda não têm buracos e restaurando um dos dentes que te falei, certo?

Henrique: — Tá bom, doutor... 

Ao fim da consulta, Henrique se despede e Aparecida observa que terão que ficar atentos para 
que o adolescente complete o tratamento. Roberto concorda e fica pensando no que vai fazer se tiver 
que tentar uma vaga pra ele na endodontia da faculdade em Passo Fundo... 

Passam-se alguns dias. Alessandra traz Mariana para revisão de puericultura. A consulta deste 
mês é com o Enf. Júlio.

Enf. Júlio: —  Boa tarde, Alessandra, oi, Mariana. Como estão? 

Alessandra: — Vamos bem, ainda bem que a Mariana tinha revisão hoje, ela tá gripadinha, o 
nariz correndo... 
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Enf. Júlio: —  Mais alguma coisa de diferente com a Mariana? Teve febre, tosse...

Alessandra: — Ela teve um pouquinho de febre, 37,5. 

Enf. Júlio: — Isso a gente não considera febre, febre é a partir de 37,8, mas tu deste algum 
remédio para febre?

Alessandra: —  Dei sim, 7 gts de paracetamol.  

Enf. Júlio: —  Certo, o melhor é medicar quando a temperatura está igual ou acima de 37,8.  Um 
banhinho morno também ajuda.  E xixi, cocô, como estão?

Alessandra: — Tudo normal, não tem nenhum problema.  

Enf. Júlio: —  Como está a alimentação? Tem aceitado bem?

Alessandra: —  Tem sim, mama bem no peito e agora iniciei com comidinha. 

Enf. Júlio: — Ah, então agora temos que iniciar com sulfato ferroso, são 5 ml uma vez por 
semana, podes oferecer um suco de laranja, bergamota, mas não leite, nenhuma comida no momento 
que der o sulfato ferroso. 

Mariana dorme enquanto conversam. Ele olha a curva de crescimento da caderneta de 
vacinação e elogia.

Enf. Júlio: — Parabéns, Alessandra, cuidas muito bem da Mariana, percebo só em olhar a 
carteirinha, o peso e altura sempre aumentando.  Agora vou examinar Mariana. Vamos ver...

Ao tirar a roupa para pesagem e medição, Mariana acorda chorosa, é acalmada com a chupeta.  

Enf. Júlio: — Olha, Alessandra, neste momento parece um resfriado mesmo, a garganta 'tá' um 
pouco vermelha, assim como o ouvido. O pulmão tem um ronquinho mais na parte de baixo, vamos fazer 
o seguinte, use SF 0,9% no nariz umas 4x ao dia. E observe se ela vai ter febre ou se respira com 
dificuldade, se isso ocorrer traga ela para avaliação, ok?

Alessandra: —  Certo.  

Enf. Júlio: —  Então 'tá' combinado, 'né', Alessandra, qualquer piora traga a Mariana para nova 
avaliação. Vou deixar a próxima revisão agendada com a Drª.  Ivana.  

Enf.  Júlio: —  Alessandra, tem mais uma coisa que me lembrei, tu e teu marido fumam, não é?

Alessandra faz sinal afirmativo com a cabeça. 
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Enf.  Júlio: —  Isso prejudica muito as crianças, especialmente os menores, procurem não fumar 
dentro de casa ou pegá-los no colo logo após fumar. 

Alessandra: —  É, nós fumamos, mas estamos diminuindo. . . 

Enf.  Júlio: —  Que bom, além de não fazer bem, ainda queima-se um bom dinheirinho. 

Alessandra: —  Nem me fale. – Termina a fala já de pé, pronta para sair do consultório. Então, 
tchau, Júlio, obrigada. 

Dois dias depois, Alessandra traz Mariana para o acolhimento.
Alessandra: —  Júlio, essa noite a Mariana teve febre, acho que é dor de ouvido.  

Enf.  Júlio: — Certo, Alessandra, aguarda um pouquinho que já chamo para uma avaliação.  

Em seguida, Júlio pede para Alessandra passar.
Enf. Júlio: —  Oi, Alessandra, conte-me o que houve?

Alessandra: — Ela teve 38,5 de febre, dei o paracetamol, mas depois que passava o efeito do 
remédio voltava a febre.  

Mariana está chorosa. 

Enf. Júlio: — Alessandra, vou passá-la para consulta com a Drª. Ivana, certo? É só aguardar a 
chamada.  

Alessandra: — Tá bom, obrigada. 

E a rotina segue na Unidade...
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