
O mês havia transcorrido tranquilo na cidade de Muiraquitã, a Equipe de 
Saúde Macunaíma comenta sobre os avanços no controle de doenças 
endêmicas, mas que muito ainda tem a fazer. 

Cláudia procura acolhimento na unidade de saúde logo no primeiro 
horário da manhã e parece bastante aflita. A técnica Francisca escuta atenta-
mente ao seu relato:

Cláudia: - Eu preciso muito falar com o doutor. As coisas não andam nada 
bem lá em casa. Eu quase não aguento mais os nervos, durmo mal, passo o dia 
todo cansada. A vida já não é fácil, e agora mais isso.

Téc. Francisca: - O que houve?

Cláudia: - O Jeferson está na droga, tenho quase certeza. Nunca vi ele 
usando na minha frente, mas ele chega em casa transtornado, não come, troca 
o dia pela noite. Ultimamente anda agressivo e quase não fala comigo direito.

Téc. Francisca: - Pelo jeito a situação tá complicada mesmo. Vou te passar 
em consulta com o Dr. Josney para vocês conversarem melhor sobre o aconte-
cido.

Cláudia: - Obrigada, Francisca. Tô precisando falar com alguém sobre isso, 
senão acabo fazendo uma bobagem.

Téc. Francisca: - Como assim mulher? Por acaso andou pensando em cometer 
suicídio neste último mês? Chegou a fazer algum plano?

Cláudia: - Não, não. Só falei por falar mesmo.

Téc. Francisca: - Que bom, aguarde um instante que o Dr. Josney já lhe chama.

Na consulta, Cláudia relata a situação ao médico, que entre outras coisas, 
combina de fazer uma visita domiciliar para conversar com Jeferson, uma vez 
que este não aceita ir ao posto para consultar sobre seu aparente problema de 
abuso de substâncias.

Enquanto se despede da paciente, Dr. Josney encontra com a enfermeira 



Ranulfa que observa:
Enf. Ranulfa: - Esta é a mãe da Janaína, não é? Aquela menina que sofre 

de autismo, ali da área da Jelly. Eu sei por que a menina tem consulta agendada 
com o Clóvis hoje à tarde.

Dr. Josney: - Ela mesma. E se eu te contar tu não acredita menina, eles tão 
com sérios problemas em casa, parece que o Jefferson está na droga direto e a 
gente precisa investigar melhor. O problema é que ele não aceita se tratar, mas 
pelo menos uma visita para avaliação inicial a gente consegue sem problemas.

Enf. Ranulfa: - Desgraça nunca vem sozinha. Mas fazer o quê, vamos li-
dando com a vida conforme ela se apresenta.

Dr. Josney: - Na reunião de equipe decidimos melhor sobre o plano terapêu-
tico. Até mais, vou almoçar, pois à tarde tenho atividade do PROVAB lá na secretaria 
de saúde.

O CD Clóvis começa sua tarde de agenda tranquilamente, revisou no 
comecinho do turno os pacientes que atenderia, e comenta com a TSB Ana 
que já fazia mais de ano que não atendia Janaína, portadora de necessidades 
especiais. Comenta também que às vezes ela fica muito agitada durante o aten-
dimento odontológico, o que o leva a pedir a TSB agendar o retorno dela em 
dois horários, podendo assim dedicar mais tempo a ela.

TSB Ana: - Olá Clóvis! É bom o senhor se preparar, a Janaína vem hoje!

CD Clóvis: - Há quanto tempo não vejo a Janaína! Ela é autista, não é?!

TSB Ana: - Sim. Ela é difícil socialmente, bem isolada, tem dificuldade para 
falar e quase não se relaciona com as outras crianças. Ah! Um dia a Cláudia me 
disse que achava estranho ela não querer brincar de faz-de-conta, mas, em com-
pensação, ela tem uma boneca pela qual é obcecada!

CD Clóvis: - Ela possui atraso na linguagem e não consegue se comunicar 
por mímica, apenas através de gestos repetitivos que, muitas vezes, a gente não 
consegue interpretar! E ela tem mania de ficar mexendo a cabeça sempre que é 



contrariada! Bom, vamos ver o prontuário da família?!

TSB Ana: - Claro, doutor!

CD Clóvis: - Vamos ver o que temos aqui! A Cláudia se juntou com o Jeferson 
faz uns 7 anos.

TSB Ana: - Interessante. Desde que os pais da Janaína se separaram parece 
que a menina piorou! Tadinha!

CD Clóvis: - Não estamos no papel de sentir pena, temos que ajudar a 
Janaína, e a melhor maneira de fazer isso é conhecendo a sua família. Aliás, como 
anda o Jeferson? 

TSB Ana: - O Jeferson é guarda-noturno e faz uns bicos durante o dia. 
Ele cuida da casa enquanto a Cláudia trabalha.

CD Clóvis: - A última vez que falei com ele, ele estava desempregado. 
Fico feliz por ele!

TSB Ana: - Pois é! Ele costumava cuidar da Janaína, agora que arranjou uns 
bicos, uns dias ele cuida dela, outros é o avô.

CD Clóvis: - E a Janaína, como fica nessa história?

TSB Ana: - Na realidade, acredito que a Janaína não gosta muito de ne-
nhum dos dois. Tá sempre agitada, impaciente, não é colaborativa!

CD Clóvis: - Temos que entender que ela precisa de cuidados diferentes de 
uma criança da idade dela, ela tem outras demandas!

TSB Ana: - Eu sei! O senhor tem razão! Sabe doutor, uma pessoa que eu 
nunca engoli foi aquele avô da Janaína, ô sujeitinho estranho!

CD Clóvis: - Estranho por que, Ana?
TSB Ana: - Quando eu fui lá na casa da Cláudia fazer uma visita, quem me 



atendeu foi o pai dela, avô da Janaína. Estava todo desconfiado, com uma cara 
de quem viu e não gostou.

CD Clóvis: - Como assim?

TSB Ana: - Não sei, estava carrancudo, mal-humorado, todo desajeitado.

CD Clóvis: - Há quanto tempo ele mora na casa da Cláudia?

TSB Ana: - Desde que a esposa faleceu, acho que faz uns 6 anos.

CD Clóvis: - Então a Cláudia abrigou o pai e se juntou com o Jeferson quase 
na mesma época?

TSB Ana: - Ahãm! Mas voltando à visita. Bom, eu achei muito estranho 
porque a Janaína estava berrando e ele estava meio impaciente, e depois um 
silêncio. Daí demorou uns 5 minutos e ele veio nos atender. Aliás, veio um forte 
cheiro de cigarro de dentro da casa, também, com o companheiro e o pai da 
Cláudia fumando, há de se querer o quê?

CD Clóvis: - Notou algo diferente?

TSB Ana: - Percebi que a minha presença e da ACS Jelly era inesperada 
e inoportuna. Ele nem nos convidou para entrar, pois disse que estava tendo 
muito trabalho com a Janaína e nos fechou a porta na cara. 

CD Clóvis: - Muito estranho. Um dia vou visitar a Janaína, já que ela vem 
aqui hoje, um dia desses retribuo a visita!

A unidade de saúde abre as portas. Começa mais uma tarde de trabalho.

CD Clóvis: - Janaína?

Cláudia: - Oi “dotôr”, Há quanto tempo? Trouxe a Janaína que tá manhosa 
pro senhor ver. Acho que é dor de dente!



CD Clóvis: - Iiiih Janaína será mesmo? Vem cá um pouquinho, há quanto 
tempo não te via por aqui? Há um ano eu acho?!

Janaína: - Não quero falar com o dotô, ele vai me machucar!

Cláudia: - Janaína, é para o teu bem! Vem cá!

CD Clóvis: Vem aqui Janaína, deixa eu falar contigo!

A TSB Ana conversa com Janaína e aos poucos vai ganhando a confiança 
da menina, ao mesmo tempo em que a leva para o consultório odontológico.

Janaína mostra-se arredia, desatenta, muito irritada, e fica difícil para o CD 
Clóvis conversar com ela.

Cláudia: - Eu não sei por que ela é assim com o senhor. Ah, com o médico 
Josney também é uma dificuldade! Acho que se fosse profissional mulher ela ia 
ficar mais calma!

TSB Ana: - Pois é, Cláudia! Mas aqui na unidade de saúde temos profis-
sionais que são homens e que prezam pelo bem-estar da tua filha. Vamos tentar 
mais uma vez!

Ana leva Janaína para a cadeira e fica segurando a sua mão e contando 
histórias enquanto Clóvis examina a criança.

CD Clóvis: - Vamos ver o que está incomodando essa garota!

Ao exame, Clóvis percebe hematomas no pescoço e queimaduras de 
cigarro no braço de Janaína. Começa a ficar preocupado, pois acredita que a 
menina está sofrendo algum tipo de violência em casa.

CD Clóvis: - Dona Cláudia, a Janaína teve alguma queda ou se queimou 
com alguma coisa? A senhora percebeu algo diferente nela nessas últimas se-
manas?



Cláudia: - Não, dotô, por quê? Tem alguma coisa diferente com a minha 
menina?

Clóvis opta por negar, pois prefere investigar minuciosamente antes de 
falar a sua hipótese para a mãe. Já se encontrava desconfortável com a situação. 
Então, começa a fazer o exame bucal.

Ao exame, o CD Clóvis diagnostica a presença de petéquias na junção 
dos palato duro e mole. Examinando mais cuidadosamente, Clóvis nota várias 
lesões pediculadas, rosadas, presença de vários nódulos que possuem aspecto 
de couve-flor na língua, característica de condiloma acuminado causado pelo 
papiloma vírus humano, o HPV. O CD fica muito pensativo, pois acha muito sus-
peito uma criança ter uma manifestação oral de uma doença sexualmente trans-
missível, e imediatamente pensa que Janaína está sendo abusada sexualmente.

Ao mesmo tempo em que fica apreensivo com o possível ocorrido, não 
sabe como agir, pois, apesar de ter presenciado muitos casos de violência no ter-
ritório, a equipe nunca discutiu o assunto. Dessa maneira, não há uma conduta 
ou um protocolo a ser seguido, já que a violência doméstica nunca está na pauta 
de discussão e apenas alguns profissionais conhecem os fluxos nesses casos. 

TSB Ana: - Está tudo bem, Clóvis?

CD Clóvis: - Oi, Ana? Que foi que você disse?

TSB Ana: - Quero saber se o senhor já acabou o exame, pois a Janaína já 
está impaciente!

CD Clóvis: - Sim, sim. Estava distraído nos meus pensamentos!

Cláudia: - E então, dotô, tudo bem com a minha princesa?

CD Clóvis: - Tudo bem, Cláudia. Ela tem algumas lesões na mucosa que 
preciso investigar melhor. Vou marcar um retorno para ela, tudo bem?

Cláudia: - Tudo bem!



CD Clóvis: - Então nos vemos na semana que vem! E a senhora fique atenta 
a qualquer mudança de comportamento da Janaína!

Cláudia: - Ela não me incomoda! Só fica meio nervosa quando o Jeferson 
chega, sabe como é, cresceu sem pai e agora não se acostuma com meu marido 
dentro de casa. Até do avô ela anda fugindo, parece que tem medo!

CD Clóvis: - Até semana que vem! Tchau Janaína!

Janaína vai embora muito brava e retraída. 

  Após o atendimento e as suspeitas do CD Clóvis, o mesmo despede-se 
da família e vai à cozinha encontrar a enfermeira Ranulfa para discutir o caso.

CD Clóvis: - Ranulfa, podemos ir à sua sala? Precisamos discutir um caso 
daqueles! Não sei o que fazer!

Enf. Ranulfa: - Claro Clóvis. A minha última paciente faltou vamos ali para 
o consultório que conversamos mais à vontade.

Após relatar a anamnese, o exame físico e as percepções do experiente 
cirurgião-dentista, Ranulfa pensa um pouco e fala.

Enf. Ranulfa: - Puxa vida, situação mais difícil. A pobre da Cláudia já com o 
fardo da vida. Atendi ela mês passado, com insônia, tristeza, até desleixada com 
sua higiene pessoal. Conversamos bastante, mas daí ela não retornou, pedi para 
a ACS Jelly fazer uma visita, mas ela não percebeu nada de novo, daí achei melhor 
deixar ela me procurar.

CD Clóvis: - Mas e agora?

Enf. Ranulfa: - Bom, vejamos, primeiro acho que devemos conversar com o Dr 
Josney, relatar a ele a situação, sei que tem atendido o marido dela, o Jeferson, sei que 
ele não é o pai da Janaína, mas estão juntos há muito tempo, desde que ela era 
bem pequena, e tem o avô junto também, sujeito esquisito, quieto, quase não 
aparece por aqui. Após esta conversa precisamos preencher um SINAN (ficha 



de notificação da suspeita de violência). Como ela tem somente 9 anos, pre-
cisamos entrar em contato com o Conselho Tutelar também, mas penso que 
teremos que informar a família disso tudo.

CD Clóvis: - Pois então, eu acho melhor não avisar a família! Senão já viu o 
que pode acontecer conosco, ou melhor, comigo!

Enf. Ranulfa: - Não te preocupe Clóvis, vamos conversar com o Josney 
primeiro, hoje ele não veio, foi realizar uma atividade do Curso de Especialização 
em Saúde da Família do PROVAB, mas amanhã ele está aí, o que tu acha de espe-
rarmos até amanhã para conversarmos todos juntos?

CD Clóvis: - Acho que sim, mas não vamos comentar nada por enquanto, 
para evitar transtornos desnecessários.

Enf. Ranulfa: - Com certeza, ainda me lembro de outro caso que terminou 
bem ruim por causa de “diz-que-me-disse”. Mas fica tranquilo que logo tudo es-
tará encaminhado.

No dia seguinte, Dr Josney chega animado, cheio de novidades das ativi-
dades do seu curso.

Dr Josney: - Bom dia colegas? E as coisas por aqui?

Enf. Ranulfa: - Olá, que bom humor? É bom mudar os “ares” de vez em 
quando?! (risos). Vamos discutir um caso? Vou chamar o Clóvis.

Dr Josney: - Iiihh, lá vem caso sério, para virem os dois conversar. Mas va-
mos lá.

CD Clóvis: - Bom dia colega? Como foi o curso?

Dr Josney: - Muito interessante. Mas o que houve?

Após relatarem o caso, os três definem os próximos casos, como Janaína 
não era atendida em consulta de saúde há mais de um ano (conforme revisão 



do prontuário individual), resolveram chamar para um atendimento a mãe e a 
filha, junto a isto, realizaram os registros da suspeita e a notificação do caso via 
preenchimento do SINAN, notificação do Conselho Tutelar e acompanhamento 
do caso.


