
Era uma manhã como todas as outras na ESF Velha Guabiroba. A rotina de vacinas, atendimento 
aos hipertensos, às crianças, aos idosos, tudo transcorrendo normalmente. Até que entra no posto, aos 
gritos, a ACS Diana:

ACS Diana: — Dra. Ivana, doutora! Houve um acidente aqui na esquina! Rápido! Rápido!

Sai correndo porta a fora de novo, mas volta, arfando...
Ivana sai do consultório rapidamente.

Dra. Ivana: — Que foi, Diana?! Que confusão é essa? Te senta e toma um ar, olha a asma.

ACS Diana: — Arf, arf. O acidente... na esquina... rápido.

Dra. Ivana: — Ai, ai, já falei que não somos emergência! Júlio, chama a SAMU para atender este 
chamado, pois não temos colar cervical, maca rígida, nada! Rápido!

Enf. Júlio: — Já estou providenciando, doutora. Mas temos de ir dar a primeira assistência, pelo 
menos evitar que mobilizem o vivente e queiram colocá-lo amontoado num fusca e levá-lo para a 
emergência.

Dra. Ivana: — Tens razão, Júlio, tens razão... Eu fico indignada com as nossas limitações, mas 
vamos lá cuidar da redução dos danos. Shirlei, pega a mala de Visitas Domiciliares!

Téc. Enf. Shirlei: — Ai, 'tô' terminando uns pacotes de gaze, tens como ir nessa, Renatinha?

Téc. Enf. Renata: — Como se eu não soubesse...

Na via pública, Diana abre espaço entre os curiosos e avalia a situação. Um motociclista no chão, 
com o joelho esfolado e o motorista de um carro de passeio desesperado ao lado. A equipe chega atrás, 
abrindo espaço no meio dos curiosos.

Dra. Ivana: — O que aconteceu aqui?

Motorista do carro: — Olha doutora, eu vinha pela rua e nisso esse rapaz cortou a minha frente e 
eu não tive como desviar. Eu não tive culpa.

Dra. Ivana: — Ok, ok, meu senhor. Deixa eu falar com o motociclista. Como é o seu nome, rapaz?

Motociclista: — Marcos, ai! Marcos Costa.

Dra. Ivana: — Chegou a desmaiar Marcos? Perder a consciência?

Marcos: — Não, ai, só bati o joelho forte no chão e acabei batendo com a boca na calçada...
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Dra. Ivana: —  Como está para respirar?

Marcos: — Acho que estou bem. Acho que sim...

Dra. Ivana: — Deixa eu ver se tem algum sangramento importante. Hum, não, só o joelho e o 
cotovelo. Consegue mexer os braços e as pernas?

Marcos: — Sim, só dói a perna direita.

Dra. Ivana: — Sim, mas com o joelho do jeito que está, não tem como.

Marcos: — Doutora, acho que quebrei uns dentes também... na hora eu bati com a boca no chão, 
pois 'tá' saindo muito sangue da minha boca.

Motorista: — Doutora, vamos colocá-lo no carro. Eu levo pro hospital.

Enf. Júlio: — Não, nada disso! Já chamamos a SAMU, vamos deixá-lo aqui, sem movimentá-lo, 
pois o principal risco é ter lesão na coluna cervical e piorar com o deslocamento.

Motorista: — Ah, doutor, não sabia disso!

Enf. Júlio: — Pois é, isso é uma das coisas mais importantes.

Dra. Ivana: — Diana, chama o Roberto! Acho que ele estava atendendo no consultório... Ah, tu já 
estás aqui.

CD Roberto: — Sim. Mesmo com o barulho da broca, eu consegui ouvir a gritaria da rua. Como 
ele está?

Dra. Ivana: — Aparentemente, está bem. Machucou feio o joelho.

CD Roberto: — O senhor tem um sangramento na boca. Posso examinar?

Marcos: — Ahã... Acho que quebrei um dente.

CD Roberto: — Olha, usas aparelho fixo e acho que ele machucou a boca, fez um corte. Não 
estavas de capacete?

Marcos: — Sabe o que é, doutor? É que como eu só estava indo na casa da minha mãe, acabei 
não colocando o capacete. É que é tão pertinho, né!?

Nesse momento, o som da sirene da Unidade Móvel já soava pelas ruas do Bairro anunciando 
que estava prestes a chegar...

CD Roberto: — Marcos, a ambulância já está chegando. Acredito que o aparelho vai segurar 
qualquer dente que tenha sofrido algum trauma e vamos cuidar do corte na tua boca. Vou ver se consigo 
um carro para te acompanhar até a emergência do hospital.

A equipe do SAMU chega e já começa os procedimentos para a remoção.

Dra. Ivana, então, comenta com Roberto...

Dra. Ivana: — Roberto, não sei se é uma boa ir junto... Será que a equipe da emergência não 
cuidaria da sutura da mucosa bucal também?
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CD Roberto: — Acho que não, Ivana. Eles não tem bucomaxilo e nunca se preocupam com a 
boca do paciente. Sei que não é minha responsabilidade, já que sou da Saúde da Família, mas se não 
fizer nada agora, este cara vai voltar daqui uns dias com os dentes moles e a boca toda retalhada. Eu já 
atendi outro caso assim e não adiantou eu ligar para o médico responsável avisando que me 
disponibilizaria de acompanhar o caso.

Dra. Ivana: — Bom, Roberto, tu que sabes... Sempre acabamos comprometidos com nossa 
profissão, não posso te condenar...

A ambulância inicia seu alerta de socorro novamente, abrindo caminho no aglomerado de 
pessoas e levando mais um acidentado para o hospital... Rotina que poderia ser evitada com a 
precaução de segurança que muitos motociclistas insistem em não utilizar por achar 'besteira'. 

A equipe retorna à unidade divagando sobre esses acidentes e a violência no trânsito, que deixa 
um mar de jovens inválidos ou mortos, o que, ainda bem, não foi o caso do Marcos.
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