
Game – Story Board – ABORDAGEM FAMILIAR

Orientações gerais para equipe de programação:
- Para seguir o itinerário do game use EXCLUSIVAMENTE OS BOTOES. Não avance normalmente a apresentação.

- As cores dos botões e os pontos a frente do respectivo rótulo NÃO DEVEM APARECER. São apenas orientadores para pontuação do game
e do trajeto.

- As orientações dos mini-games/puzzles servirão como base para criação deles em h5p. Importante que a pontuação possa migrar para 
tábua de pontuação do jogador/aluno.

- Os diálogos serão criados em áudio, mas seria importante obter ilustrações compatíveis para cada tela. Imagens estáticas que ilustrem o 
diálogo mas não entreguem a solução correta. Pode ser inclusive conformações parecidas de rostos, com mudanças de fundo conforme
cena, p.ex. Importante é estar bonito e agradável ao jogo.

- Deve ser criada a tábua de pontuação e o conceito de High Score do jogador, nota final. Não há “continues”. Chegou ao ponto final, deve 
jogar o jogo novamente. O jogo não pode permitir que se retorne pelo navegador. Se isso ocorrer, o jogo termina com a pontuação do 
momento.

- Os critérios de desempate da tabua de pontuação (High Scores) se dão:
- 1. Maior pontuação
- 2. Primeiro a terminar
- 3. Maior tempo efetivo jogando 
- 4. Maior nota na soma das pontuações do mini-game/puzzle Genograma-Ecomapa
- 5. Maior nota no Desafio Clínico
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No inicio do dia, conversavam o ACS Marcos, a Enf. Ana Ligia e a Dra.Joana sobre quem seria o famoso homem da Kombi, o

Sr.Moacir.

- ACS Marcos – Gente, eu confesso que quando aquela repórter me perguntou sobre o homem da Kombi eu fiquei meio sem saber

o que dizer... Sempre via aquele homem ali, mas nem imaginava que aquele era o endereço dele...

- Enfa. Ana Ligia: É Marcos, o pessoal caiu matando. O homem estava lá invisível e de repente, foram fazer uma politicagem lá e

deu no que deu... sobrou pra gente! E o pior que aquela margem do rio, na minha opinião é da UBS Vitoria...

- Dra.Joana: Ah pessoal, ele estava ali o tempo todo, mas tínhamos que ter pensado. Apesar das dificuldades é uma pessoa né? E a

UBS Vitoria sem Estratégia de Saúde da Família, a gente devia ter falado com eles... comemos bola...

- ACS Marcos: É verdade Doutora... Ficou até chato pra gente né? E do jeito que a politica é, capaz de sobrar pra gente essa

história...

- Enfa.Ana Ligia: Ah Marcos! Apesar de tudo o que devemos fazer é entender como esse homem foi parar ali e tentar ajuda-lo a se

reerguer. Você podia ir fazer uma visita a ele, tentar entender com os vizinhos um pouco mais sobre sua vida e sua história né?

- Dra Joana: É Marcos! Faça isso! Se houver algo a fazer pra ajudar esse homem a sair dessa situação, devemos tentar, até porque

daqui a pouco vem a época de chuva e sabemos que ali alaga tudo...

- ACS Marcos: Pode deixar! Hoje mesmo já passo lá e vejo o que consigo...

- Dra Joana: E Ana Ligia, a gente podia tentar levantar com o pessoal da Secretaria de Saúde se esse homem, Moacir né? Se ele

passou em algum serviço da rede, se alguém tem alguma informação. Acho pouco provável que esse homem, vivendo naquelas

condições não tenha passado nunca em lugar nenhum...

- Enfa.Ana Ligia: É verdade Joana, vamos fazer isso sim!
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ACS Marcos retorna da visita e na reunião de equipe relata:

- Ih pessoal, a coisa é feia lá. O homem é super fechado! Tentei conversar com ele, mas não me deu muita atenção não. Não falava muito

coisa com coisa não... Falava que era azarado, que tudo que se metia com ele se desgraçava e que era um desgraçado igual ao pai. Depois já

me xingava. Parecia cansado pra caramba e tossia muito.

- Enfa. Ana Ligia: Eu e Joana levantamos na Secretaria de Saúde e no arquivo da unidade e descobrimos que ele fez cadastro aqui já faz

bastante tempo, uns 5 anos atrás, mas estava perdido com endereço lá da Ilha das Flores. Pelo que levantamos, há 3 registros de passagens

dele no pronto-socorro. A primeira há 10 anos, o prontuário estava ilegível mas parecei ter relação com dor pra ter relação sexual. A

segunda, já faz cerca de 7 anos, foi encontrado embriagado desacordado na rua e trazido. A ficha era pobre, descrevia pouca coisa, descrevia

um aspecto mal cuidado, com pele suja, descamativa, com manchas avermelhadas pelo corpo, hálito etílico. Foram solicitados exames, mas

evadiu antes do resultado. Há 1 ano atrás, novamente foi trazido desacordado, em situação de embriaguez, já bastante emagrecido, foi

encaminhado pro CAPS, mas não teve alta de fato pois evadiu novamente assim que acordou.

- Dra Joana: Ah, ele no CAPS também, mas exigiram dele endereço fixo e impuseram lá que não podia beber, que tinha que assinar um

termo de compromisso de aceitação do tratamento e aí ele não apareceu mais.

- Dr.Erico (Dentista): É pessoal, enquanto vocês estavam levantando esse material dele, atendi um membro do conselho gestor que disse que

a coisa tá feia. Disse que o Conselho Municipal de Saúde foi fazer pressão no gabinete do prefeito e vai exigir que o prefeito faça alguma

coisa para tirar o Moacir de lá...

- Enfa.Ana Ligia: Ah.. faz sentido então a fala da secretaria de que já estávamos nos movimentando pra agradar o prefeito... Dei risada

porque achei que era por conta da entrevista só...

- ACS Marcos: Iiiihhh pessoal, vamo que vamo pq senão a corda vai estourar é na gente, principalmente no ACS.

- Enfa.Ana Ligia: Enfim, se já era prioridade pra gente, agora mais ainda. O que faremos?
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DECISAO 
1

Novo Encaminhamento para o CAPS (0 pts)

Programação de Visita domiciliar em dois tempos (+10 pts)

Escolha uma opção
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- ACS Marcos leva o encaminhamento até Moacir e tenta explicar a importância do acompanhamento. Moacir retruca que não

é louco e que beber é algo que ele gosta. Mesmo assim Marcos deixa o encaminhamento com Moacir, que, na data estipulada

simplesmente não aparece.

- Enfa. Ana Ligia fala com coordenação do CAPS que remarca Moacir, que falta novamente. Dra.Joana liga no CAPS e a

gerência local reitera que o modelo assistencial da unidade pressupõe que o paciente queira o tratamento e que não possuem

equipe para fazer busca ativa no território. Se Moacir quisesse o tratamento estaria disponível, mas eles não tem meios para

acompanha-lo no território.

- ACS Marcos: Ah, será que não seria melhor interna-lo não? Seria mais rápido e faria bem pra ele...

- Dra Joana: Gente, perder a liberdade é pesado, não é?

- ACS Marcos: Ah Dra, que liberdade que um cara desse tem? A gente ta querendo ajudar e o prefeito vai ficar feliz...

- Dr. Erico: Mas podíamos ir até lá, tentar compreender melhor o caso, esses casos são muito difíceis...

- Enfa. Ana Ligia: Bom gente, temos que decidir... Internamos ele ou vamos até lá pra ver o que dá pra fazer?
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DECISAO 
2

Encaminhamento para internação compulsória (-20 pts)

Programação de Visita domiciliar em dois tempos (+10 pts)

Escolha uma opção

6



7

Conforme os termos da Lei 10.216 de 2001, a equipe providencia o relatório, detalhando as condições de vida de Moacir

e o risco social que submete a população geral, suas precárias condições de saúde e sua resistência em tratar seu

transtorno mental, detalhando suas reiteradas faltas aos serviços públicos e a necessidade de reestabelecimento de seu

estado de saúde e encaminha ao Ministério Público.

O MP acolhe o pedido e pede ao juiz a internação compulsória de Moacir.

A prefeitura, na mesma semana da internação de Moacir retira a Kombi do terreno e faz mais um ato com a presença do

prefeito no qual reitera que a prefeitura providenciou cuidado em saúde para aquele “coitado” em uma Comunidade

Terapêutica.

6 MESES DEPOIS

ACS Marcos visualiza Moacir nas imediações do terreno, ainda mais emagrecido, visivelmente transtornado. Fumava

crack ao lado de outros 3 moradores de rua. Ao tentar aproximar-se Moacir fica enraivecido, ameaça-lhe atirar uma pedra.

Bradava:

- Moacir - Desgraçado, sai daqui! Por sua causa perdi o nada que eu tinha. Sai daqui que não sou passarinho seu coisa

ruim. Tiraram tudo de quem não tinha nada, mas não vao tirar de novo! Sai! Sai!

Marcos se afasta. Entra no mercadinho e conversa com Sr.Manoel que diz que Moacir tinha fugido da comunidade fazia 3

meses já. Recusava-se a qualquer contato e cuidado com sua saúde. Aliás, sempre se refere a equipe de saúde como

“traíra” e “trancadora de gente”. Desolado, Marcos resolve ir embora.

1 semana depois, no noticiário de Cachoeira, a repórter noticia que o homem da Kombi foi encontrado morto na beira do

córrego. No seu velório, nem prefeito, nem imprensa, nem equipe, apenas sua mãe, sozinha, chorava ao lado do caixão

providenciado pelo serviço funerário municipal.
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FIM DE JOGO
(Retorne ao início)

PONTUAÇÃO FINAL: 



- Enf. Ana Ligia: Imagina Marcos! Deve nos importar muito mais saber que estamos ajudando o Moacir a se

reencontrar de verdade. Acho que Joana tem razão...

- Dra.Joana: Sim Marcos! Vamos tentar pensar uma estratégia de visita em dois tempos para aumentarmos o

contato com ele e assim tentarmos aprimorar nosso vínculo. Quem sabe assim a gente entende melhor sua forma

de pensar e conseguimos ajuda-lo a se reerguer e se cuidar, né?

- Dr. Erico: É Marcos! A Ana e Joana estão certas. Com essa pressão toda a gente acaba pensando meio

autoritariamente mesmo, mas a gente não pode deixar de entender que temos responsabilidade sobre todos que

moram na nossa área! Contem comigo!

- ACS Marcos: Por isso que gosto de trabalhar aqui! Aprendo muito com vocês!

- Enf. Ana Ligia: Claro, sem dúvida! Temos que ter serenidade... Marcos, amanhã vamos nós dois conversar com o

Moacir?

- ACS Marcos: Claro! Estou à disposição!

- Dra. Joana: Aí gostei! Amanhã nos reunimos e já programo uma visita minha na sequencia!

- Todos juntos: Fechado!
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Dois dias depois...

-ACS Marcos: Pessoal, as coisas estão ficando mais claras, mas ainda tá nebuloso. Ele é muito reticente, não se abre... Olhar sempre cabisbaixo... Esquisitão, sabe?

Caminha pouco e é todo “durão”, parece um soldado, mas com um olhar cansado, abatido. Coitado! Magro que dá dó... Tropeçou umas três vezes enquanto

estávamos lá. Mas o lado positivo é que já fez algum contato maior conosco, trocamos algumas palavras...

- Enf. Ana Ligia: É, de fato falou algumas coisas conosco. Citou um filho de 5 anos que não vê já há algum tempo. Quando perguntei da mãe, ele desconversou e

falou que era “só mais uma que ele desgraçou igual o pai...” Chegamos lá e ele tava comendo um pão velho com algo que parecia margarina eu acho... Disse que

quem tinha dado pra ele era o Sr.Manoel da vendinha. Disse que seu Manoel era “gente fina” pq sempre dava um jeito dele não ficar dias sem comer alguma coisa.,

mas que sempre que dava tentava pagar porque o “que era certo, era certo”. Achei legal!

- Dra. Joana: Interessante que ele ainda tem essas pontes sociais que podem ser resgatadas... O que mais?

- Enf Ana Ligia: Mas realmente o ponto que mais me chamou atenção foi logo em seguida ele falar que tinha desgraçado a esposa igual o pai, tinha desgracado a

mãe, e eu perguntei se os pais eram vivos. Ele falou “Coitada da minha mãe... Queria ter sido tão diferente e não fui... Sou desgraça, melhor ficar longe dela, já

sofreu demais coitada na mão do infeliz do meu pai. Homem é desgraça na vida de mulher...”.

- ACS Marcos: É verdade. Nessa hora ele mudou. Fechou a cara, não quis mais papo. Tivemos que ir embora...

- Dra. Joana: Vou amanhã lá pra ver o Moacir e tentarmos avançar...

- ACS Marcos: Dra, não vai sozinha não porque lá é dureza... Tem uns caras esquisitos, é ponto de droga... Lá na Kombi mesmo eu vi uns restos de droga. Perigoso

ir a senhora sozinha lá...

- Dra. Joana: Cléo, você pode ir comigo então?

- Aux.de Enf. Cleo: Claro Doutora!

- Dra Joana: Obrigada! Então amanha cedinho vamos pra lá!
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Na segunda-feira seguinte, logo pela manhã a equipe se reúne com as informações obtidas na visita da Dra Joana e da Auxiliar de

Enfermagem Cléo:

- Dra Joana: Pessoal foi bastante interessante a visita ao Moacir na sexta-feira. Ele já conversou um pouco mais. Gostou da Cleo!

- Aux.de Enfermagem Cleo: Ele é gente fina... cisudão, aquela cara de cansado, mas por dentro parece ser um cara do bem que

sofreu demais com a vida. A fala dele está bem arrastada... Dificil até de entender de vez em quando...

- Dra.Joana: É, foi interessante! Enfim, o aspecto dele emagrecido chama a atenção. Tinha um olhar estranho, não sei Tem

claramente uma desnutrição importante. Tem condições de higiene bem precárias, muito sujo. O local também é bem difícil. Não vi

banheiro, parece que usa o rio mesmo pra fazer as necessidades, o que é péssimo pq ali o rio esta bem sujo. Um cheiro horrível de

urina por todo lado. Reclamou bastante de dor nas costas, disse que estava dificultando se movimentar e respirar fundo, mas que não

tinha falta de ar. Disse que a dor nas costas as vezes descia pras pernas e ficava tudo meio dormente e aí doía muito mesmo, mas aí

“tomava uma pinguinha e ficava tudo bem”. Quis auscultar seu pulmão e ele não deixou.. disse que não estava doente não e que a

gente não ia lhe “enfiar num hospital” porque senão aquele “politico la” ia tirar a Kombi dele de la... (risos).

- Aux.de Enfermagem Cleo: É, ele tinha sempre um olhar meio cabisbaixo, um discurso meio derrotado. As vezes pesado, sabe?

Mais de uma vez se rotulou como desgraçado e infeliz... Pra mim, queixou-se que nem comer o pao do Sr.Manoel estava

conseguindo direito pq tinha uma dor de dente que não passava de jeito nenhum...
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- Dra.Joana: Cleo, conta pra nós a rotina dele que ele te contou...

- Aux. De Enfermagem Cleo: Ah... ele disse que acorda, fica por la pela Kombi, la pelo meio da manha dá uma

vasculhada no terreno se alguém jogou umas sucatas novas, separa quando tem e leva pra Kombi. Depois vai la na

vendinha do Sr.Manoel. As vezes pede um pãozinho, mas as vezes só uma pinguinha mesmo. Falou que o Sr.Manoel era

gente fina e que as vezes nem cobrava dele... Depois disse que voltava porque ficava cansado. Disse que era bastante

sozinho porque os “trutas” não eram de confiança, exceto o Joca, que era gente fina também. Contou que o problema era

que o Joca era muito Noia e tava sempre atras de pedra... Ele usava junto com ele de vez em quando, mas não gostava

muito porque sentia que ficava noiado demais... preferia a “brisa” da pinguinha... Perguntei o que ele gostava de fazer e

ele disse que não gostava de nada, que quem era desgraçado só tinha que sobreviver mesmo... Basicamente isso foi o que

ele contou...

- Dra.Joana: É.. uma restrição de repertório bem importante, sinais de desvalia e anedonia bem marcantes. Parece um

humor bem deprimido. Outro ponto que chamou atenção foi a tosse dele. Realmente muito importante. Vimos uma hora

ele cuspir e fomos dar uma olhada. Tava na terra, difícil ter certeza, mas parecia até ser hemoptise...

- Enf. Ana Ligia: Bom, temos já um ponto de partida. Temos que tratar esse cara. É uma Tuberculose provavelmente...

- Dra.Joana: É, concordo... Além disso tem um transtorno depressivo evidente associado a uso abusivo do álcool, e uma

dorsalgia a esclarecer, isto, fora tudo que pode estar escondido por tras daquela situação de vulnerabilidade imensa...

- Enf. Ana Ligia: E o que faremos?



DECISAO 
3

Encaminhamento para internação compulsória (-20 pts)

Escolha uma opção
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Marcar consulta na UBS (0 pts)

Marcar atendimento ondontológico na UBS (0 pts)

Prescrição de medicamentos analgésicos (+10 pts)

Solicitação de exames na UBS (0 pts)

Nova visita, dessa vez conjunta com Medico e Enfermeira (+20 pts)
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Equipe se mobiliza e marca uma consulta médica para Moacir na quarta-feira na unidade. ACS Marcos vai até a 

Kombi e conversa com Moacir:

- ACS Marcos: E aí Moacir... Tudo bem?

- Moacir: Hãn? Ah... você gente fina... Na paz aqui...

- ACS Marcos: A Dra marcou uma consulta pra você lá na unidade, quarta. Tudo bem?

- Moacir: aham

- ACS Marcos: Pô Moacir, não vai deixar a Dra na mão hein... 

- Moacir:  tá bom...

- ACS Marcos: Então você vai...

- Moacir: Vou, vou... 

Quarta-feira Moacir simplesmente não aparece...
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Dr.Erico encaixa Moacir para o dia seguinte. ACS Marcos vai até a Kombi e conversa com Moacir:

- ACS Marcos: E aí Moacir... Tudo bem?

- Moacir: Hãn? Ah... você gente fina... Na paz aqui...

- ACS Marcos: Dr Erico, dentista, falou pra você aparecer na unidade amanha que ele vai tratar se dente. 

Tudo bem?

- Moacir: Ô gente fina... Não tenho dinheiro nao

- ACS Marcos: Ahahaha, é de graça Moacir... É um direito seu.

- Moacir:  Ôooo gente fina... Aí sim! tá bom...

- ACS Marcos: Então você vai...

- Moacir: Vou, vou... 

No dia seguinte, Moacir simplesmente não aparece...
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Dra Joana prescreve analgésicos para dorsalgia e odontalgia para tentar garantir o vinculo. 
ACS Marcos vai até a Kombi e conversa com Moacir:

- ACS Marcos: E aí Moacir... Tudo bem?

- Moacir: Hãn? Ah... você gente fina... Na paz aqui...

- ACS Marcos: Amigo, a dra disse para você tomar esses remédios que você ia melhorar da dor nas costas e no 
dente.
- Moacir: Iiiihhh gente fina... Sei não...
- ACS Marcos: Mas a dor não te incomoda? Toma que você vai melhorar, depois você vai la na unidade pra 

gente continuar tratando você...
- Moacir: Ah gente fina... Na boa, vou tomar esse negocio não... Minha pinguinha já segura a dor e essa dra

aí, sei não... Vai ajudar um desgraçado que nem eu porque? Ela quer é me dopar pra me tirar daqui que 
nem aquele lazarento daquele politico safado lá...

- ACS Marcos: Imagina Moacir.. A Dra é gente fina... Ela quer teu bem...
- Moacir: Entao fala pra ela me trazer uma pinguinha que nois toma junto ahahahah
- ACS Marcos: ahaahaha Moacir... Vamo lá... Toma 
- Moacir: Iiiihhh gente fina... Tá embaçando já... Não vou tomar essas bagaças ai não... Se fosse bom ela 

mesma vinha... 
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Dra Joana entende que precisa confirmar os diagnósticos e solicita exames de sangue, de escarro e Raio-X a 
serem feitos na unidade. Já articula também com hospital para se precisar fazer algo mais difícil, poder fazer 
com prioridade. Marcos vai até a Kombi e conversa com Moacir:

- ACS Marcos: E aí Moacir... Tudo bem?

- Moacir: Hãn? Ah... você gente fina... Na paz aqui...

- ACS Marcos: A Dra ficou preocupada contigo... Queria que fosse na unidade pra fazer uns exames. Tudo 

bem? 

- Moacir: hmmm... Sei não...

- ACS Marcos: Pô Moacir, não vai deixar a Dra na mão hein... 

- Moacir:  tá bom...

- ACS Marcos: Então você vai...

- Moacir: Vou, vou... 

Moacir simplesmente não aparece...
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Nova reunião de equipe.

- Enf.Ana Ligia: É pessoal, não funcionou...

- ACS Marcos: Eu fui lá pessoal... Ele é dureza...

- Dra Joana: Não podemos desistir!

- Erico: Sem dúvida

- Enf. Ana Ligia: E o que faremos?



DECISAO 
3

Encaminhamento para internação compulsória (-20 pts)

Escolha uma opção

19

Marcar consulta na UBS (-2pts)

Marcar atendimento ondontológico na UBS (-2 pts)

Prescrição de medicamentos analgésicos (+5 pts)

Solicitação de exames na UBS (-2 pts)

Nova visita, dessa vez conjunta com Medico e Enfermeira (+10 pts)
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Dra Joana, Enf. Ana Ligia e Cleo vão juntas até Moacir conversar com ele. Tentam compreender mais suas

motivações. Descobrem que mora no lixão desde que seu melhor amigo foi assassinado numa briga de bar. Sua Mae

vive na área da UBS Ilha das Flores. Teve problemas com o pai ex-alcoolatra. Presenciava violência doméstica. Tem

3 irmãos, sendo que dois moram fora da cidade. Irmão caçula vive com a mãe e já tentou ajuda-lo de várias formas. A

mãe e esse irmão se preocupam com ele porém tem vergonha de conviver com eles pelo seu estado físico e por ser

uma desgraça pra quem tenta viver e conviver com ele. Foge do assunto do filho e quase encerra a conversa. Diz que

chora diariamente por ser o lixo que é.

Tem ciência do prejuízo que as drogas causam em sua vida. Diz que já tentou parar mais sempre passa mal e tem que

voltar a beber. Tem bebido mais recentemente pois assim consegue aliviar a dor dente.

Disse que tem frio e sua muito, principalmente a noite. Questionou se não tinham um cobertor pra doar pra ele.

São oferecidas a ele as diferentes consultas e ele confessa que não vai porque não vai correr o risco de perder a Kombi

ou de doparem ele pra se livrarem do problema que é.

O trio convence-o da importância de verificar se o que ele tem é grave, pedem e ele consente em ser examinado e

permite que se colham alguns exames no local. ACS Marcos se prontifica a cuidar da Kombi para ele fazer os exames

que precisavam ser feitos na UBS. Caso precisasse ir ao hospital fazer algum exame mais específico, Marcos também

garantiria que a Kombi estaria la quando voltasse.

Finalmente, Moacir aceita.
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GAME DESAFIO CLINICO – APOIO DIAGNÓSTICO

A investigação diagnóstica:
O Mini game consiste na elucidação diagnóstica feita a partir da historia e de achados de exame físico. 

Dessa historia/Exame físico, abrem-se opções de exames de apoio diagnóstico a serem solicitados, na logica de seleção. Cada carta virada, dá uma 
resposta. Os jogadores não sabem e só terão clareza dos diagnósticos no decorrer do evento, ao final do mini-game. 

O minigame está pensado para 2 fases
1. Exames prioritários – primeiros a serem pedidos
2. Exames a serem solicitados em segundo momento.

Foi pensado para ser feito com a funcionalidade “Flashcards” do h5p. 

Cada carta que aparece o jogador deve selecionar os exames que solicitará. O jogador é livre para selecionar quantas cartas quiser. 

Cada etapa tem um numero de pontos mínimos para passar de fase que atribuo como pontos.  Na primeira fase: , cada exame fundamental: +10 pontos 
(azul),. Cada exame secundário (até pode ajudar, mas não era central) - verde: +5 pts. Exame desnecessário (dificilmente teria serventia mas não ocasiona 
risco maior ou custo exagerado)- preto : -5 ;cada exame errado  (alto custo ou risco ao paciente sem beneficio para o caso) vermelho: -10 pontos. 
Pont.Maxima Possivel: +305, Pont. Para fechar o game: +150 pontos, Pontuação mínima possivel:  -200 pontos
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Descrição do Exame Físico:

Exame Fisico Geral:

Regular Estado Geral, descorado 2+/4+, hidratado, acianótico, anictérico, T.axilar 37,5ºC, Altura: 1,69m Peso: 54kg
Frequencia cardíaca repouso 98 bpm. Frequencia respiratória 25 ipm, emagrecido, com sujidades visíveis em 
todo o corpo compatível com ausência de higiene pessoal adequada, halitose etílica.

Diversos Aparelhos:
Cabeça e Pescoço: linfonodos palpáveis em cadeia cervical e retroauricular, com cerca de 1cm, não confluentes, 
com aspecto reacional. Lesões descamativas em couro cabeludo difusas.
Ap.Cardiovascular: Bulhas rítimicas normofonéticas em 2 tempos, com sopro sistólico 3+/6+ mais audível em foco 
mitral.
Ap. Respiratório: Murmurio vesicular presente bilateralmente, reduzidos nos ápices bilateralmente, com roncos 
difusos e estertoração grossa bilateralmente.
Abdome: semigloboso, flácido, com fígado a 4 cm RCD, baço palpável a 1cm RCE. 
Genitourinário: s/alterações
Extremidades: perfusão periférica adequada, pulsos distais palpáveis nos quatro membros. 
Neurológico: pouco confuso, desorientado no tempo, MiniMental Score 12 pontos, tremores faciais episódicos, 
hipotonia discreta, levemente afásico, marcha talonante.
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Raio-X de Torax Raio-X Coluna Lombar Raio-X de Seios da Face Hemograma Completo

Reticulócitos Ferro Sérico Ferritirina Transferrina

VDRL Pesquisa de BK no escarro Teste treponêmico PCR

TGO TGP Gama GT Fosfatase Alcalina

Eletrocardiograma Tomografia de Crânio Eletroencefalograma Anticorpo Anti-Ro

Anticorpo Anti-La FAN T4 Livre TSH

T3 HIV T4 Ecocardiograma

US Doppler de m.inferiores US abdome US Carótidas Urina Tipo I

Urocultura Urina de 24 Horas Holter Tilt Test

Sorologia Rubéola Sorologia Dengue PPD Análise de Liquido Cefalorraquidiano

Glicemia de Jejum Sodio Potassio Avaliação oftalmológica completa

Acido Úrico Ureia Creatinina Magnesio

Fósforo Vitamina D DHL Amilase

Lipase Insulina de jejum Colesterol Total e Frações PSA

Protoparasitológico de fezes VDRL no LCR Hepatite B Hepatite C

Tomografia de Torax Biopsia de Pleura Proteinas Totais e Frações Bilirrubinas Totais e Frações

2ª FASE – APOIO DIAGNOSTICO
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Exames fundamentais para o diagnóstico:

Raio-X de Torax

Hemograma Completo

VDRL

Pesquisa de BK no escarro

Teste treponêmico

TGO

TGP

Gama GT

Fosfatase Alcalina

HIV

US abdome

Urina Tipo I

PPD 

Glicemia de Jejum 

Potassio

Creatinina

Colesterol Total e Frações

Hepatite B

Hepatite C

Proteinas Totais e Frações

Bilirrubinas Totais e Frações

Explicação da solicitação dos exames de apoio diagnóstico e o 
que no caso deveriam ser os resultados esperados amarrando 
com a lista de diagnósticos

(Daniel, se puder me ajudar pra acelerar o processo, agradeço)

Exames que apoiam, mas que não 

fazem parte da confirmação 

diagnóstica, podendo não ser 

solicitados, pelo menos num primeiro 

momento:

Reticulócitos

Ferro Sérico

Ferritirina

Transferrina

Raio-X Coluna Lombar

Análise de Liquido Cefalorraquidiano 

VDRL no LCR

Avaliação oftalmológica completa

Eletrocardiograma

Tomografia de Crânio

T4 Livre

TSH

Ureia

DHL

Protoparasitológico de fezes

Ecocardiograma

Exames não indicados pelas hipóteses 

diagnósticas mais prováveis, cuja 

repercussão de custo ou de risco ao 

paciente seja menor:

T3

T4

Urocultura

Sodio

Acido Úrico

Magnesio

Fósforo

Amilase

Lipase

PSA

Exames sem nenhuma indicação 

para o quadro clinico e/ou que 

apresentam risco maior ao paciente 

e/ou custo elevado:

Raio-X de Seios da Face

Eletroencefalograma

Anticorpo Anti-Ro

Anticorpo Anti-La

FAN

US Doppler de m.inferiores

US Carótidas

Urina de 24 Horas

Holter

Tilt Test

Sorologia Rubéola

Sorologia Dengue

Vitamina D

Insulina de jejum

Tomografia de Torax

Biopsia de Pleura
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• TUBERCULOSE PULMONAR 

• DESNUTRIÇÃO CRONICA

• SIFILIS TERCIARIA – NEUROSIFILIS

• DORSALGIA POSTURAL 

• CARIES DENTÁRIAS, COM PROVAVEL ACOMETIMENTO DE CANAL E PERDAS DENTÁRIAS

• TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR

• USO ABUSIVO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS

• VULNERABILIDADE SOCIAL EXTREMA COM HIGIENE INADEQUADA

• RISCO PARA INUNDAÇÕES E DOENÇAS RELACIONADAS A EXPOSIÇAO A FALTA DE SANEAMENTO BASICO

• VINCULOS SOCIAIS SENSIVEIS

LISTA DE PROBLEMAS ENCONTRADOS

Na semana seguinte, em posse dos resultados dos exames realizados, ocorre nova reunião de equipe:

É feita então a síntese dos conhecimentos/diagnósticos obtidos até aqui:

Com base nos diagnósticos, a equipe dialoga sobre o que fazer.



DECISAO 
4

Encaminhamento para internação compulsória (-20 pts)

Escolha uma opção

26

Encaminhamento ao Hospital para seguimento no CAPS (-5pts)

Construir com Moacir um itinerário terapêutico clinico e odontologico na APS (+20pts)
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- Dra Joana: Pessoal, este caso é muito complexo. Eu não acho que temos condições de tratar esse paciente aqui.

- Enf. Ana Ligia: É, realmente. Neurosifilis é uma doença grave e o nosso nível de complexidade não é pra isso.

- Aux.de Enfermagem Cleo: Pessoal, estou com dificuldades de compreender isso. Foi tão difícil construirmos esse

vinculo e agora vamos jogar no colo da complexidade? Não sei se ele vai, hein?

- Dra Joana: É Cléo, mas não dá pra eu por o meu CRM nessa historia. Ele tem que querer se cuidar também, né?

- Enf Ana Ligia: É verdade.. eles la no hospital tem muito mais condições de tratar disso... Mas fico pensando se

não daria pra fazer algo em regime de internação-dia? Não sei...

- Dra Joana: Ana, prefiro não arriscar. Temos que saber a hora que o paciente não é mais nosso... Cleo e Marcos,

vcs conversem com o Moacir e tentem amarrar com ele esse trajeto Hospital / CAPS?

- Cleo e Marcos: Ok, vamos tentar!

Moacir refuta a ideia e não se apresenta para a internação nem ao acolhimento do CAPS. ACS Marcos conta que

ouviu de Moacir: “Local mais adequado? Local mais adequado é onde eu moro!”
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Após a decisão de construção de um itinerário de cuidados com o próprio Moacir a equipe se reuniu para determinar

a estratégia:

- Enf.Ana Ligia: Gostei pessoal! Como vamos fazer esse homem se cuidar?

- Dr.Erico: Galera, o caminho é a dor de dente. Se tem uma coisa que ele citou que está atrapalhando é a dor de

dente. Se dermos garantias pra ele que nada vai acontecer com a Kombi, talvez dê pra tratar essa dor de dente aí e

ele vincular aqui na unidade...

- Cleo: É, mas temos que tratar essa Tuberculose dele, porque emagrecido como ele está, não sei se ele aguenta

muito tempo não...

- Dra.Joana: Sem dúvida, mas o que mais me preocupa é a neurossifilis. Ele já está dando sinais de agravamento e

temo que logo logo tenhamos surpresas bem desagradáveis dele... Principalmente se alimentando mal como se

alimenta...

- ACS Marcos: Gente, vamos ter calma porque esse homem é fogo. Ele vai fazer o que ele quiser fazer. O melhor é

irmos conversar com ele...

- Dra. Joana: É verdade, mas será que temos que aproximar da família dele? Será que vale a pena sentar com o

pessoal da UBS de Ilha das Flores, com o CAPS, o hospital, o NASF, sei lá... Mais gente.. Esse caso é tão difícil...



DECISAO 
5

O caso é muito urgente! Não vale a pena discutir com mais ninguém (+10 pts)

Escolha uma opção

29

A construção deve ser faseada, ainda que atrase um pouco, 

precisamos da família dele. Vamos fazer uma nova VD para 

tentarmos entender a família e suas relações?(+20 pts)
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A decisão foi de construção de um itinerário de cuidado com as informações já obtidas pela equipe. Com isso, decidiu-se por uma

nova visita à Moacir para construir com ele tal plano de cuidados.

- Dra Joana: Moacir, sei que você tem muitas desconfianças nas razões que nos trazem aqui mas veja, você sabe que as coisas não

estão boas... estou aqui com seus exames que demonstram isso também. Você está desnutrido, consumido pela tuberculose que está te

comprometendo cada vez mais. Esse frio e suor noturno é por causa disso... Com certeza você já viu gente com essa doença aqui e

tenho certeza que muitos não estão mais aqui... Pelo que te conhecemos você não parece querer isso. Além do que, você tem uma

doença grave já faz muito tempo... E nunca tratou. Essa doença que ta acabando com a sua memoria, te dando esses tremores,

atrapalhando seu caminhar... Se você não tratar, com certeza em pouco tempo você pode não ter mais condições de viver como você

deseja...

- Enf.Ana Ligia: Moacir, estamos aqui pra ouvir de você o que sente sobre isso e como podemos ajudar você. Vamos tratar esses

problemas? Dr. Erico se dispôs a tratar sua dor de dente! Voce na precisa ficar tendo dor todo dia, amigo!

Moacir vai ouvindo e se sensibilizando com as palavras da equipe...

- ACS Marcos: É, amigo! Vamos cuidar de você. Eu me responsabilizo aqui pra ninguém levar tua Kombi. Fica tranquilo...

- Cleo: É.. E se o Marcos não puder, eu dou um jeito de ajudar... Conheço um pessoal aqui que dá uma mão... Além disso, venho

diariamente aqui te trazer o remédio pra você tomar, saber se esta precisando de algo. Não vou deixar você sozinho!

E assim Moacir aceitou. Marcos e Cleo assumem o compromisso de se revezarem para passar diariamente na Kombi para

supervisionar a tomada da medicação antituberculínica. Dr. Erico na primeira consulta trata o ponto de dor o que melhora

consideravelmente sua qualidade de vida.
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Entretanto, o humor deprimido e a percepção de desgraçado permaneciam vivos em seu discurso. 

Após finalizado o tratamento odontológico, Moacir volta a evitar a equipe, inclusive Cleo e Marcos, causando 

preocupação com tratamento inadequado que está sendo levado a cabo.

O tempo passa. Três meses depois, Moacir já é uma figura conhecida mas seu problema social se diluiu em uma 

infinidade de outros problemas do cotidiano da equipe. 

Envoltos no mar de atribuições e de metas a serem cumpridas, a equipe considera a necessidade de acompanhar 

pelo menos a cada três meses em visita e, devido a quantidade de famílias acompanhadas decide avaliar a 

continuidade, apenas se apresentar alguma intercorrência.

Passados 4 meses do tratamento antituberculose, e já tratado da neurossifilis, Marcos e Cleo deixam de 

supervisionar a tomada dos medicamentos. Passados 45 dias do últimos contato, Moacir não mais apareceu na 

unidade. Seu silêncio foi o fim do plano de cuidados...

Moacir voltou a ser um problema invisível...



32

FIM DE JOGO
(Retorne ao início)

PONTUAÇÃO FINAL: 
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Equipe decide por realizar nova visita domiciliar para tentar compreender melhor as razões do embotamento afetivo e da fala 
recorrente de ser desgraçado. Entendem que a instituição de qualquer tratamento neste momento precisa de uma base psicológica
mais solida, consistente, senão ele corre risco de abandonar o tratamento no meio do caminho. Resolvem então irem acompanhados 
de Marcos e Cleo. Na visita descobrem:

• Moacir foi casado e tem um filho de 5 anos, Joaquim, fruto de um casamento que não deu certo com uma mulher chamada Josefa 
por conta do álcool e da violência. Relata que a gota d´agua foi uma doença sexualmente transmissível que a esposa descobriu que 
tinha já a algum tempo e que teria inclusive prejudicado a criança segundo os medicos.

• Teve alguns empregos registrados: metalurgia e marcenaria. Sempre demitido pelo uso do alcool. Recebeu apoio da ONG da cidade 
mas sempre recaia na bebida. 

• Desde a briga com esposa, saiu de casa para morar com a mãe. Há 1,5 começou a sentir dificuldade de andar, de fazer seus 
artesanatos, achou que era por causa da bebida.  Atormentado pelos irmãos por seu vicio, há 1 ano resolveu morar na rua após seu
melhor e único amigo morrer assassinado na sua frente, após uma briga no bar. Comprou uma Kombi velha, que logo virou sucata 
para ser seu lar. Aumentou o uso do álcool e começou a usar crack esporadicamente com seu amigo Joca. 

• Tem ciência do prejuízo que as drogas, principalmente o Alcool causam em sua vida. Diz que já tentou parar mais sempre passa 
mal e tem que voltar a beber. Nem gosta muito do Crack, acaba usando pela companhia do Joca, único amigo do terreno onde vive. 
Tem bebido mais recentemente segundo ele pois assim consegue aliviar a dor dente.

• Relata que sente-se um lixo igual ao pai, que bebia, batia na mãe, nele e nos irmãos. Que a fez sofrer muito e acha que seu fim será 
igual ao dele, que morreu assassinado num boteco na cidade natal da família, após uma briga.
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Equipe se reúne e inicia uma discussão sobre como apoiar Moacir.

- Enfa.Ana Ligia: Gente, o caso está ficando cada vez mais difícil. Temos que tentar conseguir algum apoio para esse caso. O 

Moacir está muito desestruturado, atormentado por um passado e por decisões que vem de um determinismo que assusta... 

Sozinho ele dificilmente vai conseguir...

- Dra.Joana: É, precisamos tentar resgatar um pouco a rede social dele, compreender como essa família que tanto sofreu pode se 

juntar nessa desgraça toda...

- ACS Marcos: Ah gente... A chave dessa história tá na mãe dele e nessa criança... Se conseguirmos puxar, acho que dá pra gente

ir aos poucos ajudando ele a ver sentido em sua própria vida...

- Dr.Erico: Boa Marcos! Acho que é isso mesmo... Nosso vínculo aqui acho que a gente pega pela dor de dente e vai trazendo de 

pouco em pouco ele pra um autocuidado. Com apoio da família vai ser muito mais fácil do que sem!

- Aux.Enf.Cleo: Pode deixar que vou levantar no sistema e vamos tentar um contato...
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Aux.Enf. Cleo consegue na Secretaria de Saúde o contato da casa da D.Matilda, mãe de Moacir e de D.Josefa, ex-mulher de Moacir . 
Liga primeiro para D.Matilda:

- Cleo: D. Matilda:? 
- D.Matilda: Sim, quem é?
- Cleo: Oi D.Matilda. Aqui é Cleo, sou aux.de enfermagem na UBS V.Sto Antonio tudo bem com a senhora? 
- D.Matilda: Tudo caminhando minha filha... O que posso te ajudar?
- Cleo: Ah D. Matilda... Estamos com um problema aqui. É seu filho... O Moacir.
- D.Matilda: Ihhh minha filha... Meu menino se perdeu... Ele é trabalhador, mas se perdeu na bebida... Tadinho, foi igual o pai 

dele, que Deus o tenha... 
- Cleo: D. Matilda, ele fala com muito carinho mas com muita dor da senhora... Contou da relação difícil que teve com os irmãos, 

com a esposa e do fim trágico do pai...
- D.Matilda: Ah a Josefa sofreu na mão dele... Coitada da menina... 
- Cleo: Mas como a gente pode ajudar o Moacir? Ele está muito doebte...
- D.Matilda: Iihhh fia... Infelizmente, só Deus pra ajudar ele... Meu coração até dói, mas não sei como ajudar não...
- Cleo: Mas se a gente tentar, se senhora topa ajudar?
- D.Matilda: Ah fia... Coração de mae sempre tá aberto, mas os irmãos dele acho que vao ficar bravos... Ele já pisou muito na bola 

aqui... Os irmãos não perdoam que ele virou mendigo e que pulou a cerca, deixando o menino Joaquim surdo por conta de 
doença de cafajeste... Mesmo doente, acho que os irmão não perdoa ele não...

- Cleo: Entao podemos tentar marcar uma reunião aqui pra gente ver como podemos ajudar?
- D.Matilda: Não sei não fia... Bom, preciso desligar... Que Deus ajude vocês a dar luz pro meu menino... Tchau... Tchau.... – e 

desliga bruscamente o telefone, desconversando...
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Cleo não desiste e liga para D. Josefa:

- Cleo: D.Josefa? Bom dia! Aqui é Cleo, da UBS V.Sto Antonio... Tudo bem?
- Josefa: Tudo bem... É sobre o Moacir né?
- Cleo: É sim... A senhora pode falar um minutinho?
- Josefa: Olha, posso, mas não acho que posso ajudar... O que eu passei na mão dele não desejo pra ninguém.
- Cleo: É... Eu fiquei sabendo de parte da história...
- Josefa: Entao... O que mais me doeu foi ele ter desistido do menino após ter deixado ele surdo... Já não bastasse me bater, 

beber até cair, mas abandonar o menino pra ir viver em lixão? Um desgosto...
- Cleo: Mas a senhora poderia ajuda-lo a se reerguer? Ele está muito doente...
- Josefa: Olha... Cléo né?... Entao Cleo... Não sei... Coisa pontual faço... Pelo meu filho que ate hoje não entende pq ninguém cita 

o pai dele... É deficiente, mas já sabe que tem diferença com os amiguinhos... Faria por ele...
- Cleo: E a senhora acha que dá pra resgatar a relação com os irmãos dele? Porque a D.Matilda nitidamente esta insegura por 

causa deles...
- Josefa: Não sei... Eles são muito moralistas e machistas. Não sei se vão perdoa-lo pelo que fez pro Quinzinho...
- Cleo: Mas a senhora podeira nos ajudar a tentar...
- Josefa: Não sei... Olha... Eu preciso desligar... Passo mal de falar desse homem... Ô encosto. 

Josefa desliga e Cleo retoma na discussão com a equipe:
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Cleo inicia a reunião contando da posição d eD. Matilda e D. Josefa e conclui

- Aux Cleo: É pessoal.. Acho que o Moacir até terá ajuda mas não sei se será muita não... A família não ta muito a fim de ajuda-lo 
não...

- ACS Marcos: Bom, é a família dele né.. Será que há algo que possamos fazer ou vamos pra cima com o que temos?
- Enf. Ana Ligia: Bom pessoal... Chegamos numa encruzilhada aqui... Temos o Moacir com um monte de problemas sociais e ainda 

muito doente precisando de apoios múltiplos e com uma família frágil. O que fazemos? Vamos pra cima dos problemas que já 
vimos com as ferramentas que temos e seja o que Deus quiser ou seguimos procurando uma forma de apoio?



DECISAO 
5

Devemos começar a atuar, mas devemos tentar buscar apoio de outros

pontos da rede uma vez que o caso é muito complexo e ainda não temos

elementos de apoio consistentes (+15 pts)

Escolha uma opção

38

Já há elementos suficientes para construirmos um Projeto 

Terapêutico Singular (+10 pts)
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A equipe decide com os elementos existentes já iniciar a construção do PTS, incluindo a família de Moacir.

- Dra Joana: Moacir, sei que você tem muitas desconfianças nas razões que nos trazem aqui mas veja, você sabe que as coisas não estão

boas... estou aqui com seus exames que demonstram isso também. Você está desnutrido, consumido pela tuberculose que está te

comprometendo cada vez mais. Esse frio e suor noturno é por causa disso... Com certeza você já viu gente com essa doença aqui e

tenho certeza que muitos não estão mais aqui... Pelo que te conhecemos você não parece querer isso. Além do que, você tem uma

doença grave já faz muito tempo... E nunca tratou. Essa doença que ta acabando com a sua memoria, te dando esses tremores,

atrapalhando seu caminhar... Se você não tratar, com certeza em pouco tempo você pode não ter mais condições de viver como você

deseja...

- Enf.Ana Ligia: Moacir, estamos aqui pra ouvir de você o que sente sobre isso e como podemos ajudar você. Vamos tratar esses

problemas? Dr. Erico se dispôs a tratar sua dor de dente! Voce na precisa ficar tendo dor todo dia, amigo!

- Cleo: É Moacir... Eu falei com a Josefa. Ela disse que sofreu muito mas que sente mais você ausente com o Joaquinzinho... Ainda há

tempo pra vc tentar viver com seu menino...

Moacir nitidamente se emociona com as palavras de Cleo, vai ouvindo e se sensibilizando com as palavras da equipe...

- ACS Marcos: É, amigo! Vamos cuidar de você. Eu me responsabilizo aqui pra ninguém levar tua Kombi quando você não estiver.

Fica tranquilo... Vamos deixar também uns preservativos aqui pra você não passar essa doença e depois não pegar de novo.

- Cleo: É.. E se o Marcos não puder, eu dou um jeito de ajudar... Conheço um pessoal aqui que dá uma mão... Além disso, venho

diariamente aqui te trazer o remédio pra você tomar, saber se esta precisando de algo. Não vou deixar você sozinho! Vai ser difícil,

mas vamos juntos tentar? E a D.Matilda disse que tem coração de mãe... Que se você quiser se cuidar de verdade ela pode ajudar...

E assim Moacir aceitou. Marcos e Cleo assumem o compromisso de se revezarem para passar diariamente na Kombi para supervisionar

a tomada da medicação antituberculínica. Duas semanas depois do inicio do tratamento antituberculinico, Dr. Erico, já na primeira

consulta odontológica trata o ponto de dor o que melhora consideravelmente sua qualidade de vida.
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O resgate terapêutico de Moacir esbarra nas péssimas condições de vida do homem. A administração dos medicamentos 
antituberculínicos e as aplicações de penicilina melhoraram clinicamente seu estado geral. Houve melhora dos tremores e parada de 
evolução das perdas cognitivas. Porém, o uso do álcool ainda era um nó. 

Além disso, o meio no qual Moacir convivia não favorecia em nada a reconstrução de bases sólidas de vida. A impressão que a equipe 
tinha era de que qualquer evento poderia desandar novamente o caso, com perda de todo esforço de recuperação.

Procurou-se a partir da melhora clínica, reestabelecer-se a relação inicialmente com D. Matilda. Ela se propôs a ir até a UBS para 
encontrar o filho.  

Ao chegar, não foi sozinha. Levou consigo um dos irmãos de Moacir, Miguel. Miguel estava nitidamente reticente. Quando viram Moacir, 
houve um clima pesado. D.Matilda abraçou o filho demoradamente, emocionada. Dizia sem parar: 
- D.Matilda: Meu menino, meu menino... O que você fez com vc?

Miguel, ao ver o irmão, sorriu amarelo. Não sabia direito como se portar. Moacir, envergonhado e sujo, estendeu a mão ao irmão, que fez 
o mesmo. Um aperto de mãos, frio mas promissor...

Após algumas trocas de palavras, Miguel concorda em dar abrigo a Moacir, mas que ele tinha que se cuidar. Tomar banho, parar de usar 
drogas, deixar aquela vida de mendigo... 

- Miguel: Se fizer isso, levo você pra ver o Joaquinzinho... Se pisar na bola, serei eu que te botarei pra fora. É a última chance que vamos 
te dar, Moá...

Finalmente parecia haver algum caminho para Moacir... A Trajetória era longa, mas parecia finalmente que haveria chance...



41

Ocorre que Moacir não estava mais acostumado com aquela vida doméstica trivial. O vicio pelo álcool, a falta da companhia de Joca
começavam a ocupar um espaço uma vez que o tédio da vida na casa da mãe lhe incomodavam demais.

Começou a ficar agressivo. Teve já na primeira semana crise de tremores pela ausência da bebida. Gritou com a mãe. Miguel e os irmãos 
tensionavam ameaçando-o de coloca-lo pra fora de casa.

Cleo e ACS Marcos apoiavam no que podiam para manter o tratamento. Dra.Joana intensificou visitas domiciliares. Prescreveu medicação 
antidepressiva e ansiolítica para Moacir. 

Porém, após uma grave discussão com Miguel, Moacir sai de casa e recai. Vai até a vendinha do Sr.Manoel, encontra-se com Joca, e toma 
um grande porre de cachaça. È encontrado no dia seguinte sujo, desacordado próximo à Kombi.

A falta de apoios colocava em risco toda a recuperação e a equipe, pressionada pelos demais casos já não conseguia dar a mesma 
atenção...Moacir melhorara, mas sua vida e sua percepção de sentido e motivação com ela permaneciam abalados.  

Naquele mesmo dia o Secretário se vangloriava do trabalho para a rádio:

- E resgatamos o Moacir, hoje ele vive feliz com sua mãe e irmãos, resgatou sua saúde. Essa é a saúde de Cachoeira e o compromisso
do nosso prefeito. Cuidar de todos!

A equipe se entreolha. A agenda do dia aguardava. Não sabiam mais o que fazer...  Seguiram em frente. 
Moacir? 

Como diria o poeta, Fabricio Carpinejar... “Há feridas que nunca curam, apenas se esquecem de doer”...  
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FIM DE JOGO
(Retorne ao início)

PONTUAÇÃO FINAL: 
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A equipe decide com os elementos existentes já iniciar a construção do PTS, mas para que haja mais consistência deveriam expandir a 
análise para o restante da rede.

- Dra Joana: Moacir, sei que você tem muitas desconfianças nas razões que nos trazem aqui mas veja, você sabe que as coisas não estão

boas... estou aqui com seus exames que demonstram isso também. Você está desnutrido, consumido pela tuberculose que está te

comprometendo cada vez mais. Esse frio e suor noturno é por causa disso... Com certeza você já viu gente com essa doença aqui e

tenho certeza que muitos não estão mais aqui... Pelo que te conhecemos você não parece querer isso. Além do que, você tem uma

doença grave já faz muito tempo... E nunca tratou. Essa doença que ta acabando com a sua memoria, te dando esses tremores,

atrapalhando seu caminhar... Se você não tratar, com certeza em pouco tempo você pode não ter mais condições de viver como você

deseja...

- Enf.Ana Ligia: Moacir, estamos aqui pra ouvir de você o que sente sobre isso e como podemos ajudar você. Vamos tratar esses

problemas? Dr. Erico se dispôs a tratar sua dor de dente! Voce na precisa ficar tendo dor todo dia, amigo!

- Cleo: É Moacir... Eu falei com a Josefa. Ela disse que sofreu muito mas que sente mais você ausente com o Joaquinzinho... Ainda há

tempo pra voce tentar viver com seu menino...

Moacir nitidamente se emociona com as palavras de Cleo, vai ouvindo e se sensibilizando com as palavras da equipe...

- ACS Marcos: É, amigo! Vamos cuidar de você. Eu me responsabilizo aqui pra ninguém levar tua Kombi quando você não estiver.

Fica tranquilo... Vamos deixar também uns preservativos aqui pra você não passar essa doença e depois não pegar de novo.

- Cleo: É.. E se o Marcos não puder, eu dou um jeito de ajudar... Conheço um pessoal aqui que dá uma mão... Além disso, venho

diariamente aqui te trazer o remédio pra você tomar, saber se esta precisando de algo. Não vou deixar você sozinho! Vai ser difícil,

mas vamos juntos tentar? E a D.Matilda disse que tem coração de mãe... Que se você quiser se cuidar de verdade ela pode ajudar...

E assim Moacir aceitou. Marcos e Cleo assumem o compromisso de se revezarem para passar diariamente na Kombi para supervisionar

a tomada da medicação antituberculínica. Duas semanas depois do inicio do tratamento antituberculinico, Dr. Erico, já na primeira

consulta odontológica trata o ponto de dor o que melhora consideravelmente sua qualidade de vida.
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Com a vinculação iniciada, a equipe chama uma reunião com representantes do CAPS, do hospital, do NASF, da UBS de Ilha das Flores para pensarem 
juntos como seria o melhor Projeto Terapêutico Singular.

Segundo a equipe da Ilha das Flores, Josefa guarda grande magoa de Moacir. Segundo apurado, ela se afastou após um passado de um relacionamento 
abusivo, com muitas recaídas no álcool que resultavam em violência, sumiços. Diz no entanto que a gota d´agua realmente foi quando descobriu, na 
maternidade, que Joaquim havia nascido com Sifilis. O menino teve que tomar muitos medicamentos e tem deficiência auditiva de sequela definitiva, o 
que Josefa não perdoa Moacir. Entendem no entanto que é uma mulher boa, com moral religiosa muito marcada e que pode apoiar uma proposta 
estruturada.

Já quanto a D.Matilda trazem uma narrativa que Moacir faz parte de uma família que culturalmente bebe muito. Seu pai tinha problemas com álcool, seus
tios homens também. Contudo, alguns conseguem manter uma vida relativamente normal, mas tal como o pai, Moacir perde o controle e traz um 
comportamento violento associado. A mãe o defende sempre. Diz que é um menino bom e que foi a bebida que atrapalhou. Segundo ela, s irmãos não 
querem saber de Moacir porque ele virou mendigo, só anda com vagabundo e passou sífilis pro filho. São machistas e conservadores mas tem um respeito 
muito grande por D.Matilda. Ela demonstra cansaço e entende que só Deus pode julgar, queria conviver novamente com o filho, mas que não vai expor os 
outros filhos ao sofrimento causado por Moacir.

A Assistente Social do NASF traz a perspectiva de construção de um plano de resgate social, de apoio a essa família. Há um programa na ONG do bairro 
que oferta cursos e oficinas de capacitação que podem ajudar Moacir a se ocupar e se revitalizar para um trabalho. E, caso houvesse necessidade, para 
não tensionar ainda mais a família, ele poderia ser inscrito em um programa de distribuição de renda. Isso permitiria que ele se reorganizasse com mais 
calma...

Decidem que para melhor planejarem seria benéfica a contrução do ECOMAPA e GENOGRAMA
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GAME ECOMAPA E GENOGRAMA

A construção:
O Mini game consiste na verificação do conhecimento para construção de Genogramas e Ecomapas. 

Para tanto, será ofertado ao início um texto de revisão sobre o tema. Com base nas histórias e relações já apontadas, seriam propostos na logica da 
funcionalidade “Drag and Drop” do h5p que o jogador escolhesse a simbologia adequada para quadrantes dos genogramas e ecomapas previamente 
desenhados. 

Cada acerto representa uma quantidade de 20 pontos. O jogador só saberá o acerto ao final, quando finalizar a atividade. 

Cada etapa tem um numero de pontos mínimos para passar de fase que atribuo como pontos. Pontuação máxima total: + 150 pts no genograma +150 
pontos no ecomapa. Pontuação Minima 50% pontos. Se não acertar na primeira tentativa, seria bacana que o ponto máximo caísse em 10%. Isso nos daria 
a perspectiva de quem esta melhor, acertou de primeira, etc...
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A partir do Ecomapa e Genograma decide-se:

A UBS Ilha das Flores e a UBS de V.Sto Antonio combinam que farão uma reunião conjunta com a família de Moacir para sensibilizá-los da complexidade e 
gravidade do caso, inclusive apontando para a vulnerabilidade existente pelo comportamento cultural de uso de álcool. Os focos de atenção são os vínculos 
sensíveis com sua mãe e seu filho. O elemento sensibilizador é a própria situação de Moacir, a fé de Josefa e sua expectativa de convívio saudável do pai com 
Joaquinzinho e o amor da mãe, D.Matilda com o respeito que os filhos tem por ela.

O pessoal do CAPS entende que Moacir topar, pode iniciar um projeto para que ele possa enfrentar o uso abusivo do álcool e todos os sentimentos de desvalia 
que o acompanham. Há grupos locais com pessoas com problemas similares e todo um trabalho que tem ajudado muitas pessoas. Inclusive, há grupos 
familiares que podem ajudar a família do Moacir a lidar com o problema crônico do uso abusivo de álcool.

UBS Vila Santo Antonio fará uma conversa com Sr.Manoel para entender outros casos semelhantes e capacitá-lo para ofertar acesso à UBS para os que 
decidirem se tratar ou que apenas chame a equipe quando perceber uma vulnerabilidade maior. CAPS apoiará essa medida. Sugere-se uma aproximação com a 
ONG Cidadania.

Infectologista do hospital problematiza sobre a sífilis e a tuberculose, e se propõe a matriciar o caso, aumentando a capacidade de seguimento da APS. Diz 
também que sempre que necessário, o hospital pode ser usado para desintoxicação e agudizações dos tratamentos propostos. UBS Vila Santo Antonio e UBS 
Ilha das Flores farão busca ativa por contactuantes de Tuberculoses e possíveis pessoas que se relacionaram sexualmente com Moacir e que podem ter sido 
contaminadas com Sifilis. Equipe de V.Sto Antonio se aproximará de Joca para tentar apoiá-lo. CAPS oferta apoio especializado se necessário.

A Assistente Social do NASF fará a ponte com a ONG Cidadania para ofertar a Moacir a participação em cursos e oficinas, além de ofertar a inscrição nos 
programas sociais de distribuição de renda e de cestas básicas.

Decidem de maneira conjunta que o melhor a se fazer é deixar a família convidar Moacir ao retorno de convívio, mas que na reunião reforçariam essa 
importância. Combinaram que manteriam a Kombi lá por um tempo para evitar quebra de confiança e que até que haja uma mínima rede de proteção 
confeccionada ofertariam junto com os medicamentos antitubelínicos, um lanche equilibrado e saudável, itens de higiene pessoal e outras ações de redução de 
danos como a oferta de preservativos, a troca do colchão e oferta de cobertor, p.ex.

Decidem também que manterão reuniões periódicas para tratar sobre o caso para evitar deixar que caia no esquecimento e que cada unidade definirá um 
profissional de referencia para apoiar o caso.
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Moacir vai aos poucos se reestabelecendo. Há recaídas que precisam ser abordadas pela equipe.

As reuniões periódicas e o profissional de referencia impedem do caso cair em esquecimento. Os apoios ofertados pela ONG e pelos
programas sociais repercutem de maneira central para que Moacir vá aos poucos reconstruindo sua dignidade...

Naquele mesmo dia o Secretário se vangloriava do trabalho para a rádio:

- E resgatamos o Moacir, hoje ele vive feliz com sua mãe e irmãos, resgatou sua saúde. Está trabalhando Essa é a saúde de Cachoeira e 
o compromisso do nosso prefeito. Cuidar de todos!

A equipe se entreolhava, orgulhosa. Moacir não tinha sido só mais um... Tinha sido único. Ele não tinha virado santo mas estava 
tentando. E como era bom participar daquilo!

Na última consulta Josefa e Joaquinzinho o acompanharam. O menino ficara no colo do pai o tempo todo. 

É... Tinha valido a pena...
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