
Na hora do cafezinho, na ESF Velha Guabiroba, quando estavam sentados na cozinha da 

unidade, a médica Ivana desabafa com o enfermeiro Júlio...

Dra. Ivana: — Júlio, de vez em quando sinto que 'tô' secando gelo. Trabalho, trabalho e as 
pessoas sempre retornam com os mesmos problemas. Não fazem o tratamento, não modificam os seus 
hábitos. Dá um desânimo isso...

Enf. Júlio: — Olha, Ivana, eu sei que tem uns dias que são mais difíceis, mas dias melhores 
virão... Oi, Roberto! Ainda bem que o dentista também resolveu tomar um cafezinho...

CD Roberto: — Oi, pessoal! Rola um café com prosa?

Dra. Ivana: — Claro, Roberto! 'Tava' falando pro Júlio que ele é muito otimista, as coisas sempre 
podem ficar pior.

Enf. Júlio: — O que te aflige tanto, santo Deus?

Dra. Ivana: — Acabei de atender a dona Silvana, aquela senhora diabética, com DPOC e 
tabagista. Ela não fez nada do que combinamos e o pior, 'tá' fumando ainda mais, pois está nervosa com 
a neta grávida. Nervosa fico eu com essa avalanche de pacientes que não obedecem.

Enf. Júlio: — Pois é, feliz ou infelizmente, eles têm livre arbítrio. Temos que negociar, senão é só 
conflito.

CD Roberto: — Pessoal, acho que não adianta pensar assim. É muito bom que os usuários 
tenham mais autonomia, mas para isso, as pessoas precisam ter mais condições de tomarem decisão. 
Sabemos que nossa vida não é apenas decidida pela avaliação de risco e proteção à saúde. Somos 
todos levados por um estilo de vida bem pouco saudável, né!? Nem a gente obedece os conselhos que 
passamos para os pacientes...hehehe!!!

Dra. Ivana: — Pois é...vocês me acham muito encrenqueira?

Enf. Júlio: — Olha, eu te acho extremamente dedicada e preocupada, além, é claro, de 
competente, mas acho que tu colocas as expectativas lá no alto, demais, aí é mais fácil de se frustrar.

Dra. Ivana: — Mas mesmo se eu colocar no chão, eu me frustro...

Enf. Júlio: — Acho que nós, como equipe, podemos te ajudar, ou melhor, nos ajudar.

Dra. Ivana: — Ah é, e como?
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Enf. Júlio: — Eu 'tava' lendo um dia desses sobre modelo de cuidados crônicos, para 
exemplificar como o caso da dona Silvana. Eles preconizam um maior envolvimento da equipe, do 
trabalho multidisciplinar, com tarefas definidas pra cada membro da equipe, além de centrar o foco na 
questão do autocuidado e da formação de rede de apoio.

Dra. Ivana: — Hum, mas a gente já não faz isso?

Enf. Júlio: — Faz, mas não de forma sistematizada. Não temos cadastrados todos os nossos 
pacientes crônicos, não sabemos o RCV deles, muito menos quem são os de maior risco, seja orgânico 
ou em relação às vulnerabilidades sociais.

Dra. Ivana: — Mas, e as microáreas de risco?

Enf. Júlio: — Isso é uma forma de identificar os riscos, mas precisamos aprofundar.

Dra. Ivana: — E qualificar!

CD Roberto: — Báh! É isso aí...vamos levar este tema para a reunião de equipe?!

Enf. Júlio: — Com certeza! E viva o café da Maristela!

Dra. Ivana: — Café salvador para um dia daqueles!
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