
Caso Natasha

Natasha reside no Bairro Alto Santa Fé, é uma menina de 13 anos que está se preparando 

para uma consulta. Ela gosta muito de batom e esmalte vermelhos, além das camisetas da Sininho. Está 
esperando há algumas semanas a consulta com o Dr. Ivo Pereira. Marcou sem sua mãe saber, pois tem 
algo que julga secreto para conversar com o médico. Uma amiga sua já passou duas vezes por consulta 
no posto: uma vez com o Dr. Ivo e outra com a Enfermeira Aline Mercandeli, e foi essa amiga que 
convenceu Natasha a procurar orientações no posto, pois o Dr. Ivo é um médico experiente e, ao 
contrário do que parece, mantém uma linguagem adequada e moderna ao lidar com adolescentes, se 
fazendo compreender e obtendo bons resultados, aconselhando e ajudando jovens dessa faixa etária 
por já ter passado por várias experiências com esse público. Inicialmente, Natasha não queria ir ao 
posto, pois achou que os médicos do convênio eram melhores e pediam mais exames, e os consultórios 
do convênio eram mais bonitos. Mas, agora... ela não tinha mais convênio.

O Dr. Ivo é médico de família e comunidade na Estratégia de Saúde da Família Alto Santa Fé, 
periferia da cidade. Hoje, a agenda dele está cheia. Ele precisa trabalhar bem seu tempo em cada 
consulta. Sua primeira paciente, depois da reunião de equipe, é a Natasha. Uma adolescente de 13 
anos, sem a mãe... O médico se questiona: “será que posso atender?”

A consulta começou com um “Bom - dia!” e uma pergunta do Doutor.

Dr. Ivo: — Como posso ajudar você, Natasha? E Natasha começou a contar o motivo pelo qual 
procurou o posto. Ela queria um encaminhamento para o gastro e um encaminhamento para o neuro.

Dr. Ivo explicou que podia ajudá-la e, se precisasse, faria o encaminhamento para o gastro e o 
neuro, mas precisava saber porque ela necessitava desses encaminhamentos. A jovem começou a 
contar que seu estômago estava doendo demais havia quase um ano, desde a morte de seu pai. Ela já 
havia ido muitas vezes ao pronto-socorro no Hospital Santa Bárbara. Melhorava a dor, mas depois 
voltava. Passou por um tempo e voltou com toda força havia alguns meses. O médico do pronto- socorro 
a orientou a procurar o posto para pegar um encaminhamento urgente para o médico especialista de 
estômago. Ela se sentia cada vez pior. Quase todo dia tinha dores. Junto com a dor no estômago, 
também apareceu uma dor de cabeça que já tinha melhorado, mas agora aparecia toda vez que ela 
brigava com o namorado.

Dr. Ivo observou no prontuário que Natasha esteve em várias consultas de demanda espontânea 
nos últimos meses. Algumas consultas foi ele mesmo que atendeu. As queixas variavam entre dor de 
cabeça, formigamento nos braços e dor epigástrica. A dor epigástrica quase sempre estava presente. 

Dr. Ivo perguntou à Natasha desde quando estava com piora da dor e fez vários questionamentos 
para entender melhor o padrão de dor epigástrica e da cefaléia da adolescente, além de outros fatores 
acompanhantes. Depois, perguntou se havia mais alguma coisa em que ele poderia ajudar. Ela 
respondeu que tinha medo com relação às dores. 
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disso, estava com medo de ficar grávida, pois estava com um novo namorado... Este era o segredo. Ela 
queria tomar anticoncepcional, mas tinha medo... podia engordar e/ ou a mãe descobrir. 

Após o exame físico, o doutor explicou para Natasha o que achou a respeito de seu caso. 
Durante sua conversa com a adolescente, Dr. Ivo foi interrompido por uma ligação no celular da Natasha 
que durou alguns minutos e atrasou mais a consulta.

Dr. Ivo explicou para Natasha que não se tratava de doença do fígado e, sim, de uma provável 
gastrite. Explicou que a perda do pai pode ter influenciado nesses sintomas e deu espaço para Natasha 
expor como se sente sobre a perda do pai. O medo de ficar grávida agora podia também ter piorado os 
sintomas de gastrite. O doutor explicou os riscos e os benefícios de anticoncepcionais hormonais, os 
outros tipos de anticoncepconais e a importância de sempre usar camisinha, mesmo com 
anticoncepcional, para evitar as Doenças Sexualmente Transmissíveis. Prescreveu dieta adequada 
para o quadro de dispepsia e um anticoncepcional, conforme consenso entre os dois. Orientou-a a 
marcar uma consulta com a Enfermeira Aline para colher o Papanicolau e conhecer sobre outros 
métodos anticoncepcionais. Orientou Natasha, também, a fazer uso de Omeprazol por 45 dias e marcar 
retorno com ele na “vaga cheia” após 30 ou 40 dias.

Natasha faltou à consulta agendada com a Enfª. Aline. Após 45 dias, voltou no retorno agendado 
com o Dr. Ivo.

Nesse retorno, o médico solicitou uma vaga especial na sua agenda, que lhe dá a possibilidade 
de maior tempo de consulta. É uma combinação que ele tem com a gerência e auxiliares administrativos 
e se chama ‘vaga cheia’. São poucas essas vagas na agenda. Então, o doutor Ivo retomou a última 
consulta com a Natasha e utilizou algumas técnicas para o quadro de somatização. Natasha 
apresentou-se com melhora dos sintomas de dispepsia, mas ainda mantinha a cefaléia após brigas com 
o namorado. Ao final, Dr. Ivo reforçou para ela a importância da consulta com a enfermeira e pediu novo 
retorno à Enfª. Aline.

No dia marcado para a consulta com a Enfª. Aline Mercandeli, Natasha entra no consultório 
mastigando chiclete, com os olhos vermelhos e um leve odor de maconha. É uma menina, mas já tem 
aparência de moça, alta e magra. A Enfª. Aline fica um pouco desconsertada com a aparência da jovem, 
pede para que Natasha sente. Ela senta-se e começa a falar.

Natasha: — Sabe enfermeira, 'tô' achando que engravidei, minha menstruação não vem há dois 
meses. Além disso, 'tô' com ardência pra urinar e uma feridinhas nas partes...

A enfermeira Aline ouvia atentamente.

Enfª. Aline: — Natasha, o que estavas fazendo antes de vir para esta consulta?

Natasha: — Eu passei na casa do meu namorado...

Enfª. Aline: — E, vocês fumaram...

Natasha: — É, ele fuma maconha... eu 'tô' experimentando...

Enfª. Aline: — Olha só, Natasha, eu percebi, pelos seus olhos vermelhos e pelo cheiro, que 
havias fumado, não posso continuar nosso atendimento. Vamos remarcar para outro dia nesta semana 
ainda, as suas queixas são importantes e precisam de acompanhamento, tudo bem?

Natasha: — É, enfermeira, foi mal. 

Natasha contou que tem medo de morrer como seu pai, que tinha problema de cirrose. Além 
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Na sala de lanche, Aline encontrou a equipe e comentou.

Enfª Aline: —  Vocês nem imaginam o que me aconteceu hoje! Sabes a Natasha, Ivo?

Dr. Ivo: — Sei sim, aquela menina adolescente que esteve aqui e que pedi que fosse atendida por 
ti.

Enfª. Aline: — Sim, ela mesma. Pois não é que chegou com um 'bafo' de maconha...

C.D. Lidiana: — Hum... Essa guria eu não sei aonde vai parar. Já esteve aqui outras vezes pra 
consultar comigo e eu suspeitei que ela andava bebendo. Agora, pelo jeito, tá na maconha também... 
Desde que ela começou a namorar o tal do ‘Palito’, mudou muito. Até uns dias atrás era uma guria 
entrando na adolescência como qualquer outra. Na última vez que esteve aqui pra tratar umas cáries, eu 
mepreocupei e tentei orientar sobre a bebida, mas na Odonto a gente não tem formação pra isso, fico 
meio perdida nessas horas...

Enfª. Aline: — Acho que é hora da gente pensar em trabalhar essas questões em equipe, porque 
se tu identificaste antes isso, a gente podia ter agido de outra forma.

C.D. Lidiana: — Mas o que eu vou fazer numa situação dessa? Eu não sou médica, nem 
enfermeira...

Dr. Ivo: — Mas nós somos uma equipe de saúde e concordo com a Aline: precisamos pensar em 
alguma proposta comum para identificação e abordagem, até porque essas situações estão cada vez 
mais comuns.

Enfª. Aline: — É verdade, Ivo. Na próxima reunião de equipe vou trazer um material pra gente 
pensar numa proposta. Certo, pessoal?

Todos concordaram e voltaram ao trabalho.

  A consulta é remarcada.
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