
NA COOASF I, em Santa Fé, era cheia de pacientes a tarde no ambulatório de Atenção 

Primária. Já haviam sido atendidas vinte pessoas. Porém, ainda faltavam três e apenas quinze minutos 
para encerrar o expediente, quando Drª. Marcela foi chamada para avaliar mais um caso “simples” de 
sutura de pequeno ferimento cortante, com aproximadamente 5 cm, pouco profundo, limpo, na região 
ventral do antebraço esquerdo de um senhor de 55 anos, que compareceu com seu neto na unidade. 

O atendimento seria rápido e objetivo se não fosse um detalhe que passara despercebido pela 
equipe: o hálito alcoólico, notado discretamente à aproximação.

A médica percebeu, então, que não era o caso de uma simples sutura de ferimento. Solicitou à 
Viviane que avaliasse os casos dos pacientes que aguardavam e a possibilidade de transferi-los para 
outro dia. Um deles tratava-se de um paciente hipertenso controlado, assintomático, sem lesões em 
órgãos-alvo, que gostaria apenas de mostrar seus exames; foi orientado e aceitou. O outro caso era de 
uma paciente puérpera com fissuras em um dos mamilos, mantendo bem a amamentação. E, ainda, a 
avaliação de um paciente que possuía úlceras de membros inferiores que vinha sendo acompanhado 
pela Viviane. Os três foram orientados e as consultas remarcadas.

O senhor ferido era aposentado, sempre trabalhou em churrascaria, mas feriu-se em casa, numa 
segunda-feira ensolarada. Com jeito de avô bonachão, cabelo grisalho e abdome abaulado, mantinha 
postura alegre, com bom senso de humor, algo hesitante, mantendo distância. Enquanto atendia o seu 
Francisco, a médica Marcela foi conversando...

Drª. Marcela: — Machucou fazendo o quê, seu Francisco - cumprimentou-o com aperto de mão, 
olhando 'no olho' do paciente.

Francisco: — Chico, doutora, pode me chamar de Chico (gestos expansivos, fala muito 
discretamente alterada - ‘me’ cortei faz umas três horas, mais ou menos . Uma distração. Estava 
ajeitando uns bambus pra uma pipa. Meu neto gosta muito. Não sei como aconteceu. Eu que lidei com 
faca a vida toda...

Drª. Marcela: — Um avô tão bacana merecia melhor sorte...  - amistosamente.

Francisco: — É muito bom brincar com os netos. Hoje, nesse mundo só tem computador, é bom 
ensinar como a gente brincava, construindo os próprios brinquedos...

Drª. Marcela: — Sem dúvida, seu Chico, brincar pode ser uma ótima forma de dar o exemplo... 
Afinal, brincadeira é coisa séria... E como vai a vida, seu Chico? Com o que mais anda brincando?

Francisco: — Ah, doutora, depois que me aposentei, ando com bastante tempo livre... 
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Depois de uma pausa na conversa...

Drª. Marcela: — É, mas tem que ter cuidado com algumas brincadeiras, podem ser perigosas - 
olhando no olho do paciente, postura firme, mas não confrontadora - Mora com quem, seu Chico?

Francisco: — Moramos eu e minha esposa, os filhos já saíram de casa.

Drª. Marcela: — Sempre viveu por aqui?

Francisco: — Não, trabalhávamos na roça de fumo no interior, aí mudamos pra cidade.

Drª. Marcela: — Falando em tabaco, o senhor aproveitava para fumar uns palheiros?

Francisco: — Ah, sim, vez por outra acontecia sim. Mas já parei há muitos anos...

Drª. Marcela: — E uma cachacinha ou cervejinha... quase todo mundo gosta... e o senhor - 
falando com naturalidade - também gosta?

Francisco: — Ah, claro! Todo homem gosta de uma boa cachacinha, não é, doutora... Tenho 
bebido seguido...

Drª. Marcela: — Me fale mais sobre esse “seguido”?

Francisco: — Ah, quase todos os dias, doutora... São as coisas boas da vida, não é?

Drª. Marcela (sorrindo): — É, mas a vida também tem muitas outras coisas boas... E qual a 
quantidade quando bebe, seu Chico?

Francisco: — Ah, nada demais...

Drª. Marcela: — Quanto?

Chico: — Ah, uma dosezinha por dia...

Drª. Marcela: — E quando bebe mais que isto? Qual é a quantidade?

Francisco: — É... Aí, quando bebo a mais, chego a quase uma garrafa...

Drª. Marcela: — Essa quantidade pode ser muito perigosa... - tom de seriedade.

Francisco: — É... - expressão de contemplação - ...Tenho bebido um pouco demais, doutora... 
Na verdade, às vezes, chego quase a uma garrafa de cachaça por dia...

Drª. Marcela: — Há quanto tempo está assim?

Francisco: — Bebendo muito já faz alguns meses...

Drª. Marcela: — Notei que o senhor parece um pouco preocupado com o fato de estar bebendo 
demais, seu Chico... 

Francisco: — É... ‘ando’ preocupado com minha saúde... Também por causa das brigas com 
minha esposa...

Drª. Marcela: — Já pensou ou tentou diminuir a quantidade ou parar? 
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Francisco: — Já tentei parar sim, fico uns 15 a 30 dias sem beber, não sinto nada, Doutora, não 
tremo, não suo, não fico enxergando coisas que não existem, como já ouvi falar nos alcoólicos 
anônimos... Mas aí, volto a beber novamente...

Drª. Marcela: — Então, tem tentado parar... Foi também nos Alcoólicos Anônimos... Enfrentar 
seu problema já é um belo exemplo para o seu neto, seu Chico.

Ele abaixa a cabeça, pensativo.

Drª. Marcela: — Sente-se aborrecido quando alguma pessoa pede para o senhor diminuir ou 
parar de beber?

Francisco: — Fico aborrecido quando minha esposa pede.

Drª. Marcela: — Sente-se culpado por beber?

Francisco: — Sim, me sinto...

Drª. Marcela: — E chega a beber de manhã, para ‘abrir os olhos’, ou ‘firmar o pulso’?

Francisco: — Não... Isso não...

Drª. Marcela: — Então, seu Chico, já terminamos esse serviço aqui, vai poder fazer mais pipas 
para o netinho brincar. Vou mostrar ao senhor como cuidar desse curativo e vamos, também, fazer mais 
uns encaminhamentos sobre tudo, ok?

Francisco: — 'Tá' certo, doutora...

Terminada a sutura, realizado o curativo, o paciente foi orientado sobre os cuidados que deveria 
ter com o ferimento. O momento de sua presença na unidade também foi importante para atualizar a 
vacina antitetânica. Além disso, ele foi convidado a parar de beber, lhe foram solicitados exames de 
sangue para avaliar a função hepática e co-morbidades, que seriam um motivo adicional para retorno, e, 
finalmente, saiu com consulta marcada para sete dias após, na qual poderiam conversar sobre os 
problemas que ele havia mencionado. Tal consulta acabou não acontecendo. Foi solicitado, então, à 
agente de saúde que procurasse criar um vínculo maior com a família, convidando-a para retornar à 
unidade de saúde, tomando o cuidado para não tocar diretamente em nenhum assunto que a família 
não trouxesse a ela espontaneamente.

Duas semanas após conversar com a agente de saúde, a esposa, Tereza, com 52 anos, procurou 
atendimento com a Enfermeira, para uma consulta em Saúde da Mulher. Ela iniciou relatando sintomas 
de climatério: calorões em tórax superior e região cervical, secura vaginal, irregularidade na 
menstruação, todos de intensidade moderada, suportáveis, porém solicitou reposição hormonal, que 
havia visto ser “milagrosa” em famoso programa de televisão. Além disto, estava há dois anos sem 
mamografia. Após as orientações de Viviane, Marcela a atendeu devido a sintomas igualmente 
limitantes de dor intensa em punhos e parestesias em dedos, diagnosticados há dois anos como 
tendinite, creditada ao trabalho de muitas horas em limpeza de residências, sintoma que a limitava 
muito. Contava que lavava muitas roupas durante manhãs inteiras; às vezes, também limpava muitos 
vidros de janelas. Ao exame físico, apresentou sinais de Tinel e de Phalen. Nunca antes havia feito 
fisioterapia e fazia uso diário de anti-inflamatórios não hormonais.

Ao conversar um pouco mais, a paciente sentiu-se à vontade para falar do quanto sofria com o 
problema de etilismo do esposo, que até apresentava comportamento violento, mesmo que raramente. 
Foi oferecida uma consulta para o casal e foi questionada a possibilidade de ocorrer violência durante 
esse encontro, ao que ela respondeu negativamente. Foi recomendado, então, que ela fizesse o convite 
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para o esposo. Marcela a estimulou a simular como imaginaria convidá-lo, o que ela falaria: — “Tem uma 
terapia aí que podemos ir. Está de acordo?” O tom do convite revelou certa ambiguidade da paciente 
quanto ao problema. Foram orientadas, então, outras formas de convite, cujo reforço foi uma carta de 
próprio punho, de médico para paciente, solicitando o comparecimento de seu Chico. Deu certo.

 Seu Chico e Dona Tereza compareceram à consulta agendada. Estavam um pouco tensos. 
Davam a impressão de preverem um embate, como dois galos de rinha. Dona Tereza até lembrava um 
desses duelos, com os punhos envolvidos em ataduras untadas em ervas, que acreditava melhorar a 
dor. Drª. Marcela iniciou com uma conversa amena e, depois, abordou o assunto.

Drª. Marcela: — Então quer dizer que enquanto um está de caso com a bebida, o outro, de caso 
com o trabalho... - sorriram.

Francisco: — Ela começou primeiro, doutora... - sem hálito alcoólico, fala normal.

Tereza: — De jeito nenhum - irritada - você bebe tem muito mais tempo do que eu que trabalho 14 
horas por dia.

Francisco: — Nada!

Tereza: — É sim! E você não admite! - provocando-se mutuamente, ambos ficaram em pé, 
ânimos 'esquentando'.

Drª. Marcela: — Ei, calma! - em pé, entre o casal, braços abertos, guardando distância entre os 
dois. Vocês, pelo jeito, ainda fazem isso muito bem em casa. Mas por aqui podemos começar uma 
história diferente... Respirem fundo, sentem-se, por favor - ao que obedecem. 

Drª. Marcela - em tom de brincadeira: — Acho que eu deveria ter solicitado a revista de vocês dois 
lá na entrada - risos.

Tereza: — Não é para tanto também - mal-humorada.

Drª. Marcela: — Nós já conversamos um pouco sobre o problema da bebida, e pude perceber 
que isso toca vocês dois, de formas semelhantes e diferentes... Podemos falar um pouco sobre isso?

Tereza suspira profundamente: — Isso é um problema mesmo, Doutora.

Drª. Marcela: — Quando começou?

Francisco: — Foi há muito tempo, quando eu ainda tinha bons motivos pra viver...

Tereza: — É que ele foi se decepcionando, até desanimar de vez... 

Drª. Marcela: — Sem motivos pra viver... Se decepcionando... - silêncio e pequena pausa - com o 
quê, seu Chico?

Francisco: — Não sei, bem... talvez com a aposentadoria... ou com o falecimento de minha mãe.

Drª. Marcela: — Há quanto tempo?

Francisco: — Uns cinco anos.

Drª. Marcela: — O que você acha do que ele diz, Dona Tereza?
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Tereza: — Acho que é por aí.

Drª. Marcela: — E há quanto tempo você deu o troco, começando a trabalhar por todo o tempo? - 
testando hipóteses...

Tereza: — É... Talvez isso faça um pouco de sentido... Foi quando eu não vi mais o que fazer pra 
não ficar sozinha...

Drª. Marcela: — Hum... Entendo. O senhor acha a mesma coisa?

Francisco: — Mais ou menos. Acho que ela quer sempre ter o controle.

Drª. Marcela: — E sua rebeldia é beber?

Francisco: — Não sei.

Drª. Marcela: — O que você acha, Tereza? 

Tereza: — Eu não acho que quero sempre o controle. Ele é que me diz coisas desagradáveis 
quando bebe demais, e chega a... chega a... - começa a chorar, seu Chico imóvel... silêncio.

Francisco: — Eu, às vezes, perco o controle, Doutora, e chego a dar uns tapas nela.

Drª. Marcela: — Como acontece?

Francisco: — Quando bebo demais eu saio fora de mim. Então, depois, fico com remorso e muito 
arrependido.

Drª. Marcela: — Acho que o mais importante nesse momento é eliminarmos o risco dessa 
situação de violência se repetir. Isso é muito grave (Drª. Marcela fala com voz grave e tom sério...). 
Parece que tem uma relação direta com o ato de beber, e, pelo que estou vendo, os dois estão aqui, 
juntos, para resolverem esta situação, certo?

Francisco e Tereza: — Sim! - Respondem juntos.

A partir desse momento, Drª. Marcela realiza todo o diálogo com tom de seriedade. A abordagem 
segue com o comprometimento do casal em relação ao tratamento e acompanhamento por parte de 
toda a equipe de saúde...

Passados alguns meses ...

Dia movimentado na unidade de saúde. Dona Tereza e o marido saem da consulta com a Drª. 
Marcela.

Tereza: — Chico, eu acho que agora que a gente resolveu se tratar, que tal ir no dentista? Tem 
anos que não vou!!! E tu 'tá' com essa chapa velha que tem dias que machuca a tua boca!

Francisco: — Olha, Tereza, tu 'sabe' que não sou chegado nesses doutores aí, mas acho que, se 
a gente vai se cuidar, pode ser bom!!

O casal caminha até a recepção onde agenda atendimento para o início da outra semana.
Alguns dias depois...

Ao chegar no consultório, o casal é recebido pela Aux.Buc. Gabriela.
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Aux. Buc. Gabriela: — Olá!!! Vocês são Dona Tereza e Seu Francisco?

Tereza: — Sim!!

Aux. Buc. Gabriela: — Ok, vamos atender um por vez, certo? Quem vai ser o primeiro?

Francisco: — Vai tu, Tereza!! – disse um pouco assustado.

Tereza: — Tudo bem, vou eu!!!

Aux. Buc. Gabriela: — Certo!! Pode passar, Dona Tereza!!!

Ao entrar no consultório, Dona Tereza é recebida pelo Cirurgião-dentista Jerônimo. 

C.D. Jerônimo: — Olá, como vai, dona Tereza?

Tereza: — Bem, doutor!!

C.D. Jerônimo: — O que traz a senhora aqui?

Tereza: — Bom, na verdade faz tempo que não venho.

C.D. Jerônimo: — É verdade, eu não tenho nenhuma ficha sua aqui.

Tereza: — Ih, doutor...é que antes eu não tinha muito tempo, mas agora comecei a me tratar e 
quero fazer tudo de uma vez.

C.D. Jerônimo: — Sim, Dona Tereza, mas a senhora sabe que a vida é uma questão de 
prioridades e que saúde sempre deve ser a prioridade.

Tereza: — Então, doutor, eu e o Chico 'tamo' usando dentadura. O senhor sabe como é, né, são 
'chapas', a gente não tem mais dentes.

C.D. Jerônimo: — Mas isso não significa que vocês não 'tem' que vir mais ao dentista. A 
dentadura se desadapta, pode machucar a boca por dentro...existem outras doenças que 'dão' na 
boca... não é só cárie.

Tereza: — Então, doutor, tem dias que a minha boca fica um pouco dolorida, acho que a 
dentadura 'tá' me machucando!!!

C.D. Jerônimo: — Façamos assim: vou fazer alguns exames, umas perguntas e, em seguida, 
vou examinar sua prótese.

Jerônimo faz anamnese e exame extra-oral, em seguida parte para o exame clínico. Durante o 
exame intra-oral, o dentista observa uma lesão sob a base da prótese superior. Essa lesão era 
constituída por manchas ou áreas eritematosas avermelhadas, com pequenos pontos avermelhados 
dispersos. Além disso, Jerônimo percebeu um discreto edema na região.

C.D.Jerônimo: — Dona Tereza, a senhora está com uma estomatite causada por dentadura.

Tereza: — O que é isso, doutor?! 

C.D. Jerônimo: — É uma lesão que se desenvolve na parte debaixo da dentadura. Por isso a 
senhora sente um ardor na região. No seu caso, ela está associada a um fungo chamado de candidíase.
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Tereza: — E isso tem um tratamento? 

C.D. Jerônimo: — Sim, senhora. Vou prescrever um antifúngico (Nistatina 100.000 UI) para a 
senhora usar diariamente. E a senhora tem que melhorar a higiene dessa prótese e tirá-la para dormir.

Tereza: — Tá certo, doutor!!!

Os dois se despediram e Jerônimo solicitou que Tereza marcasse uma nova consulta para 
reembasamento da prótese e para acompanhamento da evolução do quadro clínico apresentado.

A seguir, Jerônimo atende o seu Francisco, um pouco mais arredio à consulta. O histórico era 
muito parecido com o de sua esposa. No entanto, ao exame clínico, Jerônimo constatou que as próteses 
estavam mal adaptadas e a presença de hiperplasia no rebordo alveolar superior, lado direito. Jerônimo 
também detectou uma má adaptação da prótese.

C.D. Jerônimo: — Esse caroço na gengiva? Há quanto tempo apareceu?

Francisco: — Tem uns seis meses, doutor. O que é?

C.D. Jerônimo: — Provavelmente, resultado da sua prótese que se desadaptou. Há quanto 
tempo o senhor tem essa prótese?

Francisco: — Ih, mais ou menos 15 anos, doutor!

C.D. Jerônimo: — É seu Chico, ela está muito velha, gasta e está machucando a sua boca. O 
senhor tem de fazer uma nova.

Francisco: — Mas, doutor, como? 

C.D. Jerônimo: — Agora, temos um laboratório de próteses. Então, quem vai fazer essa prótese 
para o senhor serei eu aqui na unidade. 

Francisco: — Mas é de graça, doutor?

C.D. Jerônimo: — Sim, de graça. Mas é claro que isso levará um tempo e o senhor não poderá 
faltar às consultas.

Francisco: — Pode deixar. 

C.D. Jerônimo: — Certo, mas antes nós vamos ter que remover esse caroço que apareceu na 
sua boca.

Francisco: — 'Tá' bom, doutor. Mas e a dentadura demora muito?

C.D. Jerônimo: — No dia que removermos a hiperplasia, o caroço, eu vou fazer uma prótese 
imediata para o senhor utilizar e, depois, iremos começar a fazer uma prótese definitiva para o senhor.

Francisco: — 'Tá' bom, doutor!!!

C.D. Jerônimo: — Chico, como está a sua alimentação? Ouvi um relato da enfermeira de que o 
senhor está abaixo do peso. 

Francisco: — Olha, doutor, eu não como muita coisa não, a dentadura 'tá' desse jeito que o 
senhor viu! E, ainda por cima, eu 'tô' com um probleminha com a bebida... tem dia que nem como quase!

Caso Francisco e Tereza
07



C.D. Jerônimo: — Chico, a boa alimentação é muito importante. O senhor está fraco e exposto a 
várias doenças porque seu sistema imune fica mais baixo quando o senhor se alimenta mal. O senhor 
tem que levar uma vida mais regrada. Ainda mais na sua idade. 

Francisco: — 'Tá' certo, doutor. Agora 'tô' me cuidando melhor! Mas com a boca assim, a gente só 
come coisinha macia, um pãozinho, uma massa...

C.D. Jerônimo: — Então, vamos combinar assim: na próxima semana vamos remover a 
hiperplasia e fazer uma prótese imediata. 

Francisco: — 'Tá' certo, doutor! 

Os dois se despedem. O casal, então, vai agendar a consulta de retorno.
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