
Registro Clinico na APS 

Atividade Saúde do Homem 

A partir da leitura dos casos “Paloma” e “Luiz” e utilizando seu conhecimento  acerca do 

registro pelo ROP ou SOAP realize o registro clínico de ambos os casos. Ao finalizar envie as 

suas descrições em um arquivo ao tutor. 

Na quinta-feira, à tarde, Luiz veio para a consulta com a Dra. Bárbara. Ele era jovem e 

vestia o uniforme do trabalho. Aparentava estar cansado. Tinha epilepsia há mais ou 

menos 6 anos. Na época, estava com 21 e contou que, desde o início, acompanhou a 

doença com neurologista, pelo convênio; fez diversos exames, mas não sabe referir 

que tipo de epilepsia tem. Disse que, atualmente, faz uso de carbamazepina 200mg de 

8/8h e há um ano e meio estava sem acompanhamento. Relata que há alguns meses 

voltou a apresentar crises mais frequentes (1-2x/mês), mas não tinha relatado isso em 

casa, pois sua mãe era muito ansiosa e ele queria poupá-la de mais uma preocupação. 

Negava ter interrompido a medicação (no momento dessa resposta, Dra. Bárbara ficou 

em dúvida se ele era sincero, porque Luiz ficou um pouco pensativo antes de 

responder). Quando questionado sobre já ter utilizado drogas ou álcool, relata já ter 

experimentado maconha, mas isso tinha sido na adolescência. Contou também que 

começou a apresentar dores de cabeça muito fortes havia um ano, muitas vezes no 

mês, e que isso era um fato novo, não costumava ter dores de cabeça, não relacionava 

com alguma mudança no seu dia a dia. Relata dor na região parietal, e, às vezes, era 

hemicraniana, do tipo latejante, de moderada intensidade. Alguns dias, a dor o 

obrigava a sair mais cedo do trabalho ou a faltar a Universidade à noite. A dor era 

sempre acompanhada de um pouco de náusea. Melhorava com o repouso e com uso 

de Neosaldina®.  

A dor podia durar mais de um dia. Dra. Bárbara fez o exame neurológico e não 

encontrou qualquer alteração. Ficou um pouco apreensiva com o reinício das crises 

epiléticas, as quais, pela descrição de Luiz, não ficaram esclarecidas se eram ou não 

focais. Também não se tinha muito claro se devia, já naquele momento, aumentar a 

dose do antiepilético. A Doutora decidiu, então, encaminhá-lo para o neurologista. 

Veja esse diálogo:  

Dra. Bárbara – Bem, Luiz, fiquei tranquila com o seu exame neurológico; mas, com essa 

história que você me contou, vou precisar encaminhá-lo para o neurologista para 

podermos ter uma avaliação sobre o tratamento da epilepsia.  

Luiz — Doutora, a senhora acha que isso demora quanto tempo?  

Dra. Bárbara — Não sei bem, mas acho que dentro de três meses você conseguirá ser 

visto pelo neurologista.  

Luiz — Nossa! Três meses!!! No convênio era mais rápido… e não tem problema ficar 

mais três meses descontrolado? E a minha dor de cabeça?  

Dra. Bárbara — Bem, quanto à dor de cabeça, quero que você faça um diário da dor 

(mostra a Luiz como preencher o papel), para podermos ter mais informações sobre 

ela, além disso, vou precisar pedir alguns exames de sangue para ver como está o nível 

da medicação que usa para a epilepsia e para saber se está tudo bem. Esse remédio 

pode ter alguns efeitos colaterais em outros órgãos que os exames ajudam a perceber. 



Luiz, realmente o neurologista pode demorar um pouco, mas vou te acompanhar de 

perto. Qualquer coisa pode vir falar comigo.  

Luiz — Tá certo, quando devo voltar?  

Dra. Bárbara — Quero te ver em 45 dias, assim que os exames estiverem prontos, e dá 

tempo de você fazer o diário que te pedi. Ah! Mais duas coisas: gostaria que você 

evitasse o uso da Neosaldina, prefiro que use Paracetamol quando tiver dor; mas não 

abuse, essa medicação pode ser usada três vezes na semana, conforme escrevi na 

receita. É importante saber também que o efeito é melhor se tomar a medicação logo 

no início da dor. Aqui está a receita. Bom se você tiver nova crise epilética, me procure. 


