
Caso Família Lima

Há mais ou menos 10 meses, a família Lima mudou-se para a Linha dos Imigrantes, uma 

área bastante vulnerável socialmente, localizada junto à zona rural de Santa Fé. Dona Aparecida e seus 
dois filhos foram morar numa casa nos fundos da propriedade da irmã da D. Aparecida, Dona Joana. A 
mudança foi necessária, porque o esposo da D. Aparecida falecera havia um ano. Desde então, a D. 
Aparecida tornou-se uma paciente freqüente na Unidade de Saúde da Família Imigrantes. 

Hoje, no turno da tarde da USF Imigrantes, a médica Fátima foi participar de uma capacitação na 
Secretaria de Saúde. Sem atendimento médico, a unidade fica mais tranqüila e, por isso, a Enfermeira 
Silvana convidou uma das técnicas de enfermagem para revisarem o material de urgência. Na sala de 
urgência havia caixas com material para cada tipo de atendimento: Parada cardiorrespiratória, Manejo 
do Bronco-espasmo, da Dor Torácica, do Edema Agudo Pulmonar e Cuidado Pré-hospitalar em casos 
de trauma. 

Ainda conferiam o material quando ouviram um grande estrondo, parecia que alguém havia 
caído, correram para a recepção e encontraram Luiz, filho de D. Aparecida, em uma crise de epilepsia, 
com movimentos involuntários de flexão e extensão muscular. Logo, procuraram afastar objetos que 
poderiam feri-lo, como bancos ou cadeiras, e mantê-lo lateralizado para evitar que aspirasse a salivação 
abundante com presença de sangue, provavelmente porque Luiz mordera a língua durante a crise.  
Após alguns minutos, que pareceram uma eternidade, a Enfª. Silvana conseguiu introduzir uma cânula 
de Guedel na boca de Luiz.  Ao introduzir a cânula, ela notou que Luiz não havia mordido a língua, mas 
que sua gengiva estava inflamada e com volume bastante aumentado. Intrigada, resolveu que 
conversaria depois com o Cirurgião-dentista Roberto da USF Velha Guabiroba. 

Ao avaliá-lo rapidamente, percebeu que ele respirava de maneira irregular, FC 100 bpm, estava 
urinado. A enfermeira instalou O2 em óculos nasal e ligou para a SAMU/Hospital para falar com o 
médico de plantão, que a orientou a encaminhá-lo ao hospital. 

Neste momento, a crise aguda havia passado e Luis mostrava-se sonolento. A enfermeira soube 
que o paciente procurou a unidade para verificar a pressão, queixava-se de dor de cabeça, a técnica que 
o atendeu pediu que sentasse um pouco para descansar da caminhada até a unidade. Quando ela 
estava verificando a Pressão Arterial de outro usuário, ouviu o barulho da queda. A recepcionista 
complementou o relato de que não percebeu nada de errado, ele estava sentado, bem quieto e, de 
repente, caiu...

Luis estava sozinho, a enfermeira ligou para o celular de D. Aparecida, mas quem atendeu foi a 
irmã dele, Laura. Explicou-lhe o que havia acontecido e que deveriam providenciar um meio de 
transporte para levá-lo ao hospital para uma avaliação médica. Laura pediu que Raquel não 
comentasse sobre o ocorrido com D. Aparecida, depois ela contaria, pois ela andava muito nervosa.  
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atendimento às situações de urgência/emergência e de, periodicamente, realizarem treinamento sobre 
este tema. Conversou também com o Cirurgião-dentista Roberto, da Velha Guabiroba, que havia ido à 
USF Imigrantes discutir o caso com a equipe, sobre o ocorrido quando da colocação da cânula de 
Guedel.  

Enfª. Silvana: — Notei as alterações quando introduzi a cânula de Guedel no Luiz. Ainda que 
estivesse todo mundo nervoso com a situação, notei que o sangramento na boca dele não vinha de um 
corte na língua por uma mordida, como eu pensava, mas sim da gengiva, que estava bem inflamada e 
com aumento de volume. Isso pode ser por causa da crise epilética?

C.D. Roberto: — É muito provável que o aumento da gengiva tenha relação com o medicamento 
para epilepsia, Raquel. É muito comum entre pacientes epiléticos que fazem uso de fenitoína. Para que 
esse aumento ocorra, é essencial também a presença de quantidades aumentadas de placa dental, o 
que quer dizer que uma má higiene bucal costuma estar presente, juntamente com o medicamento, para 
que ocorra essa condição. 

Enfª. Silvana: — Que estranho Roberto. Você falou em fenitoína, mas o Luiz relatou tomar 
carbamazepina há 6 anos... A carbamazepina também causa esse aumento de volume da gengiva? 
Mas e o sangramento da gengiva, tem alguma relação com os medicamentos para epilepsia?

C.D. Roberto: — Pois é... Vou dar uma procurada nos meus livros, mas me lembro que o 
medicamento mais comumente associado com o aumento gengival em epiléticos é a fenitoína. Quanto 
ao sangramento que você observou, deve estar relacionado ao acúmulo de placa, mais do que ao 
medicamento ou qualquer outra coisa. Mas poderia ser por um trauma de um osso da face ou de um 
dente, coisa não muito incomum entre epiléticos, em decorrência das quedas durante as crises. 

Enfª. Silvana: — Bem notado, Roberto. Isso me lembra que estávamos, a Auxiliar de 
Enfermagem e eu, organizando as caixas para atendimento de urgências e que não temos nada 
estruturado para atender os casos de trauma de face e dentes aqui na USF. E todas nós já estamos 
cansadas de ver as mães correndo pra cá com as crianças com um olho roxo, dois dentes quebrados e 
outras coisas mais depois de uma “aventura” pelos terrenos baldios do bairro... Você não gostaria de 
nos ajudar com um protocolo para atendermos melhor essas situações, já que estamos sem equipe de 
saúde bucal aqui na Imigrantes?

C.D. Roberto: — Vou falar com a Auxiliar de Saúde Bucal e veremos o que conseguimos 
organizar, Silvana. Tem muito material bom à disposição e acho que a gente pode deixar um material 
educativo exposto na sala de entrada, além de organizar kits pra essas situações, um pra deixar aqui 
com vocês e outro pra escola. O que você acha?

Enfª. Silvana: — Ótimo, Roberto! Vamos conversar com a equipe na próxima reunião e mandar 
brasa!

C.D. Roberto: — Ah Silvana! Quando o Luiz voltar, por favor, pede pra ele passar lá na Velha 
Guabiroba e agendar uma consulta comigo. 
 

Enfª. Silvana: — Combinado!

No dia seguinte, logo às 7h, D. Aparecida já estava na porta da USF.  Parecia um pouco agitada e 
ansiosa.  Foi acolhida pela equipe e solicitou uma consulta para o seu filho mais velho. Contou que ele 
voltou a ter crises e precisava passar no neurologista com urgência. Como o Luiz não estava presente, 
tinha ido trabalhar, a equipe marcou uma consulta para quinta-feira à tarde e pediu pra ele tentar marcar 
uma consulta com Roberto na Unidade Velha Guabiroba para dali há duas semanas, conforme a Enfª. 
Silvana já havia combinado com ele. D. Aparecida reclamou, pois achou a data da consulta 

No fim do dia, em casa, Silvana percebeu a necessidade de providenciarem um protocolo de 
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foi um pouco agressiva com Silvana, dizendo que, na época que tinha convênio, tudo era melhor... Essa 
atitude era habitual. Às vezes, ela deixava a Drª. Fátima triste com essas comparações. 

Na quinta-feira, à tarde, Luiz, veio para a consulta com a Drª. Fátima. Ele era jovem e veio com o 
uniforme do trabalho. Aparentava cansaço. 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 fazia uso de 
carbamazepina 200mg de 8/8h e há um ano e meio estava sem acompanhamento. Relatou que há 
alguns meses voltou a apresentar crises mais freqüentes (1-2x/mês), mas não tinha relatado isso em 
casa, pois sua mãe era muito 'nervosa' e ele queria poupá-la de mais preocupação. Negava ter 
interrompido a medicação (no momento dessa resposta, Dra. Fátima ficou em dúvida se ela era sincera, 
porque Luiz ficou um pouco pensativo antes de responder), ou iniciado uso de drogas ou álcool. Já havia 
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; 
relatava dor na região parietal, e, às vezes, era hemicraniana, do tipo latejante, de moderada 
intensidade.  Em alguns dias, o obrigava a sair mais cedo do trabalho ou a faltar ao culto da igreja à noite 
e 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. Fátima 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 ficou esclarecido se eram ou não focais. Também não tinha muito claro se devia, 
já naquele momento, aumentar a dose do anti-epilético. A doutora, decidiu, então, encaminhá-lo para o 
neurologista.  

Drª. Fátima: — Luiz, fiquei tranqüila com o seu exame neurológico; mas, com essa história que 
você me contou, vou precisar encaminhá-lo para o neurologista para termos uma avaliação sobre o 
tratamento da epilepsia. 

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

Drª. Fátima: — 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 quanto à minha dor de cabeça?

Drª. Fátima: — Bem, quanto à dor de cabeça, quero que você faça um diário da dor (mostra a Luiz 
como preencher o papel), para poder ter mais informações sobre ela. Além disso, vou pedir alguns 
exames de sangue para ver como está o nível da medicação que usa para a epilepsia e 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. Fátima: — 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. 

Depois de duas semanas, Luiz vai à USF Velha Guabiroba para a consulta com o Cirurgião-
dentista...

médica muito “longe”, que não tinha ido ao posto para pedir aquela bobagem de consulta com dentista e 
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Auxiliar de Enfermagem Renata: — Tá certo, Luiz. Bate ali na porta dele e avisa que você 
chegou...

Luiz dirige-se ao consultório odontológico, bate na porta e anuncia sua chegada. 

Auxiliar de Saúde Bucal Maria Aparecida: — Você é o Luiz? Espera só um pouquinho que o Dr. 
Roberto já vai te atender. 

Depois de alguns minutos, o Dentista avisa ao Luiz para entrar na sala. 

C.D. Roberto: — Oi, Luiz, tudo bem?

Luiz: — Tudo indo, 'né', Doutor... Imagino que pediu pra marcar a consulta pra mim por causa 
desse problema na gengiva. Mas o que tá me preocupando mesmo é essa dificuldade em conseguir 
consulta com o neurologista para acompanhar o meu problema da epilepsia. 

C.D. Roberto: — Pois é, Luiz, a Silvana lá da Imigrantes falou comigo sobre o seu problema de 
saúde e sobre o medicamento que você está tomando. Você sabe que este medicamento pode estar 
relacionado com o problema de gengiva?

Luiz: — Não sabia, Doutor... O que uma coisa tem com a outra???

C.D. Roberto: — Em algumas situações, pacientes que usam medicamentos para epilepsia 
podem desenvolver um aumento de volume da gengiva, um inchaço, que normalmente está associado 
ao controle da placa dental. 

Luiz: — Hum...  'Tô' entendendo agora. De uns tempos prá cá, isso surgiu. Foi depois que o pai 
morreu e viemos pra cá. Eu achei que era por causa do estresse. Mas estou com tanta coisa que nem dei 
muita bola pra isso... 

C.D. Roberto: — Certo, Luiz, eu entendo. Imagino que cuidar da higiene bucal seja a última das 
suas preocupações no momento. E tem relação com o estresse, sem dúvida.Vou examinar você e 
vamos decidir como proceder, está bem?

Luiz: — Sim, Doutor. E agora tenho que me preocupar com isso sim... Comecei a namorar uma 
guria bem bonita e não quero fazer feio, hein!

Todos riem com o comentário do Luiz. 

C.D. Roberto: — Pode deixar, Luiz, que vamos te ajudar com essa “questão”!

Aux. Buc. Aparecida: — Quer o material de exame periodontal, Doutor?

C.D. Roberto: — Isso mesmo, Cida, e também as curetas para raspagem de cálculo dental, por 
favor. 

Aux.Buc. Maria Aparecida: — OK, vou separar as curetas no material que foi esterilizado. 

C.D. Roberto: — Luiz, agora vou fazer um exame da gengiva e do periodonto, que é o tecido que 
dá sustentação aos dentes, para decidir qual a melhor abordagem no teu caso. 

O profissional pensa em realizar um exame periodontal completo, com avaliação do índice de 

Luiz: — Oi Renata, estou aqui para consultar com o Dentista, Dr. Roberto. 
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sondagem e do nível de inserção clínica, mas dado o adiantado da hora e o pouco tempo para cada 
consulta, decide realizar apenas o índice de placa visível e o de profundidade de sondagem. Além disso, 
o Luiz não é do território da Velha Guabiroba, mas um encaixe da Imigrantes, que não tem equipe de 
saúde bucal... 

Ao realizar exame clínico, observa placa em cerca de 75% dos sítios examinados, especialmente 
nos incisivos superiores e nos molares superiores e inferiores, áreas onde há também maior aumento 
de volume gengival. O exame de profundidade de sondagem revela profundidades entre 4 e 6 
milímetros nesses mesmos dentes, mas aparentemente não há perda de inserção periodontal, pois não 
foi possível, nesse exame mais rápido, sondar cemento radicular. 

Ao fim da consulta, Roberto resolve raspar o excesso de cálculo dentário do sextante 5, realizar 
uma profilaxia e solicitar à Aux.Buc. a realização de instrução de higiene bucal. Comunica, também, ao 
Luiz que ele precisará voltar dentro de duas semanas para realizar um exame mais detalhado para 
decidir se o tratamento será realizado na USF ou se precisará de um encaminhamento para o 
especialista em periodontia. 

Desde então, a D. Aparecida não perdia a oportunidade em que estivesse no posto para saber 
como estava o encaminhamento, sempre comparando a questão da demora com a situação que tinha 
no convênio no meio da conversa. Isso, às vezes passava despercebido, porém, em muitas outras, 
atrapalhava a equipe, pois o SUS já não era bem-visto por todos do bairro e, às vezes, até a ACS. 
questionava o funcionamento do PSF e das especialidades com a Drª. Fátima e a Enfª. Silvana. 

Drª. Fátima aproveitou o assunto sobre epilepsia na reunião de equipe para orientar sobre os 
cuidados que deveriam ter quando presenciassem uma crise convulsiva e também debateu, junto com a 
Enfª. Silvana, as questões relacionadas ao SUS e à ESF. 

Depois de 45 dias Luiz voltou. Trouxe o diário da dor, os exames e contou que não teve novas 
crises nesse tempo entre as consultas; mas mesmo assim estava preocupado com o encaminhamento.  
Dra. Fátima consultou no prontuário de Luiz a lista de problemas da primeira consulta e também o plano 
de cuidado que havia combinado com o paciente. Depois disso, iniciou a consulta. Viu o diário e também 
os exames e concluiu que estava tudo bem, exceto pelo nível de carbamazepina no sangue, que estava 
abaixo do recomendado (<3 mg/mL). Naquele momento, interrogou novamente Luiz sobre o uso da 
medicação, e ele contou que, após a morte do pai, deixou de tomar a medicação corretamente, estava 
fazendo uso irregular.  Além disso, havia começado a namorar e tinha medo do remédio fazer mal. Drª.  
Fátima explicou a necessidade do uso correto da medicação, principalmente para o tratamento da 
epilepsia, e também falou que a carbamazepina não tem efeito colateral relacionado às relações 
sexuais. Explicou também que, pelo diário da dor e pelo jeito como suas dores de cabeça se 
apresentavam, ele tinha enxaqueca; falou um pouco sobre a doença e o medicou. Mesmo sabendo que 
as crises haviam voltado devido ao uso incorreto da medicação, Dra. Fátima resolveu manter o 
encaminhamento, para tentar não quebrar o vínculo com D. Aparecida e, também, com Luiz. 

Após 5 meses, Luiz veio à unidade procurar a Drª. Fátima. No momento, ela estava em 
atendimento e não podia vê-lo. Assim, ele fora orientado a voltar no início da manhã do dia seguinte, 
horário em que a Drª. Fátima costuma fazer alguns encaixes do dia para resolver problemas rápidos. 
 

Luiz voltou no dia seguinte, trazendo uma Tomografia Computadorizada de crânio e uma carta do 
neurologista. Dra. Fátima ficou surpresa, primeiro pela contra-referência recebida, o que não era muito 
comum desde que estava nesta USF, que a orientava quanto ao diagnóstico e acompanhamento de 
Luiz; e segundo, por Luiz ter voltado para lhe mostrar o exame e a carta, pois nem todos os seus 
pacientes tinham esse cuidado. Naquele momento, anotou todas as informações no prontuário para 
não perder a continuidade da atenção.  Além disso, sentiu que ele confiava no seu trabalho e queria 
ouvir sua opinião sobre o exame. Luiz não apresentara novas crises desde então. 

placa visível, do índice de sangramento gengival, do índice de sangramento, da profundidade de 
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