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…O Senhor X, esquizofrenia descompensada ou outra razão 

 

Chegou ao “serviço” da Delegada de Saúde um pedido: o irmão de X 

queria que este fosse internado no serviço de psiquiatria do Hospital. Era 

um doente com uma esquizofrenia, estava reformado apesar dos seus 

50 anos, por incapacidade decorrente da sua doença mental, estava 

muito agressivo com todos…a mãe, com quem ele vivia tinha morrido há 

tempos e agora ele não fazia a medicação injetável, não tratava da casa 

em condições, não queria falar com o irmão e mostrava uma atitude 

agressiva, com ameaças à sua integridade física, até para os vizinhos…. 

Rejeitava qualquer ida ao hospital ou ao médico. Referia que o viam com garrafas de cerveja…pedia 

intervenção urgente e já com mandatado advogado.  

Residia na nossa área e estava inscrito numa das nossas unidades de saúde.  

Havia que verificar o que se passava com este doente: não havia indicação hospitalar que estivesse 

em acompanhamento em hospital de dia; mas havia registos de consulta no médico de família, de 

prescrição de Haldol e de tomas regulares na unidade de saúde. Falei com o colega: o individuo deve 

estar descompensado…já por três vezes vem pedir a receita…que não está bem “passada”…ele é que 

não está bem…pegou-se com o segurança porque queria uma receita em “condições”, dizia ele. Mas 

até verifiquei se havia algum engano mas não…era o Decanoato e o nome e o número do SNS 

estavam certos… A enfermeira tentou falar com ele mas vai dar sempre ao mesmo: quero a 

receita…a que eu tenho não presta…é melhor mandá-lo para o hospital. 

Falamos com a enfermeira que já o conhecia havia muito tempo para tentar encontrar que fatores 

estavam a condicionar este comportamento: não sabia…não a tratava mal mas quando ela lhe dizia 

para ir à farmácia ao lado porque o Dr. Já lhe tinha entregado a receita ele ficava furioso e queria 

uma nova receita...se calhar estava a abusar no beber…até andava mal arranjado…seria a falta que a 

mãe estaria a fazer no equilibrar da situação… 

Visitamos o doente na sua casa: atendeu-nos e apresentei-me como médica acompanhada da 

senhora enfermeira Ana Maria. De modo grosseiro, perguntou o que queríamos? Falar consigo e ver 

o que está em falta para o tratamento.  

Abeiramo-nos da entrada e realmente a casa estava desarrumada, com várias embalagens e restos 

de refeição ainda na mesa…mas já havíamos visto situação pior. Com agressividade na voz mas sem 
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gestos, barafustou: mas vocês continuam sem me deixar fazer o tratamento? Porque é que não me 

dão o que preciso…a receita nova…A que o meu médico passou não presta…Eu preciso do tratamento 

para me sentir melhor… Estou a ficar doente e a culpa é do médico…Já devia ter feito o tratamento 

no mês passado e assim a farmácia não me dá o meu medicamento…Querem é pôr-me daqui para 

fora e dizer que sou maluco…Eu bem sei…fora…fora…  

Com calma, perguntei-lhe qual era a farmácia e referi que iria lá para saber porque não vendiam o 

medicamento.  

Vendem, vendem, mas tem que ser com uma receita do médico, mas bem passada….   

Sem pressa (apesar de sentir que a Enfermeira Ana, ao meu lado, não estava confortável…nem eu 

me sentia segura...) disse-lhe que iria falar com o meu colega. E se trouxesse o medicamento, ele 

estaria disposto a fazer a injeção? Olhou para nós e respondeu: se ela é enfermeira ela pode dar-me 

porque as outras não acreditam em mim…. 

Bom, saímos dali e lá fomos à farmácia…será que ele tinha mesmo ido à farmácia ou estava com 

delírios? Na farmácia tudo se esclareceu.  

Sim, o X já cá veio uma porção de vezes. Ele quer levar o Decanoato injetável mas para ficar com 

100% de comparticipação o senhor Dr., tem que escrever na receita a Portaria…como a receita 

informatizada não sai com a indicação da Portaria é necessário colocar à mão…eu tenho-lhe dito mas 

ele não deve perceber… 

Nós é que ficámos a perceber: a comunicação falhou e o pobre do doente queria tratar-se mas o 

preço não estava certo e não encaixava na sua lógica… 

Fui falar com o colega para resolver a situação e …conseguiu-se… 

A nossa palavra tinha sido dada e era importante reafirmar a confiança nos se rviços de saúde. 

Voltamos à farmácia, levamos o haldol e a Enfermeira Ana Maria lá fez o injetável enquanto o X, na 

sua sala, não tirava os olhos de mim…você é que é a médica…mas não quero que venha cá mais… 

E realmente não fui lá mais…a equipa da unidade de saúde ficou a saber das razões do “mau fe i tio” 

do X…e passou a monitorizar a situação… 

Foi um olhar para além do que está na nossa frente… 

 

Eduarda Ferreira, Coordenadora da USP Porto Oriental 


