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O Henrique é um jovem de 28 anos, que reside com a avó desde o falecimento dos pais.

Sempre foi pouco comunicativo nas consultas e já não vai ao centro de saúde há vários

anos. Nas últimas semanas a Dona Maria tem agendado consultas para lhe contar que

o neto não sai de casa, e que sempre que sai do quarto parece muito desconfiado. Hoje

vem muito agitada a pedir-lhe ajuda pois o Henrique trancou-se no quarto e disse que

de lá não saía mais, queixa-se que os vizinhos têm escutas lá em casa.

O Henrique apresenta um quadro de isolamento e delírios persecutórios, que pode ser

compatível  com  um  primeiro  surto  de  psicose.  Este  surge  habitualmente  em

adolescentes  ou  jovens  adultos,  podendo  manifestar-se  com  sintomas  de  delírios,

alucinações,  comportamento  e  pensamento  desorganizados.  Pode  resultar  de

condições médicas e neurológicas, do uso de substâncias ou como manifestação de

uma doença psiquiátrica (esquizofrenia,  perturbação bipolar,  depressão major  com

características psicóticas). 

Existem várias cuidados/preocupações que devemos ter em conta no primeiro surto

de psicose do Henrique.

Impacto no doente

O primeiro surto psicótico tem um grande impacto no doente. O Henrique aparenta

apresentar  delírios  persecutórios,  pois  acredita  estar  a  ser  vigiado,  e  poderá

apresentar mais sintomas não percecionados pela sua avó. Todo este quadro, pode

provocar no Henrique confusão, medo e sensação de perder o controlo dele próprio

ou do ambiente. Esta disrupção pode alterar os seus planos para o futuro e influenciar

assim a sua carreira e objetivos pessoais. 



É importante haver um bom suporte social e familiar nesta fase, sendo imprescindível

o apoio da avó do Henrique. Relativamente a amigos, estando o Henrique isolado em

casa poderá ser mais desafiante manter estas relações e apoio,  além de que pode

também existir estigma relativamente a saúde mental, o que pode afastar ainda mais

os  amigos  do  Henrique.  Isto  só  vai  agravar  o  próprio  isolamento  do  Henrique  e

redução da atividade social. 

Impacto na família

O primeiro surto psicótico pode ter um enorme impacto na família do Henrique, neste

caso a avó, com quem habita. A avó demonstra preocupação com o neto, e alguma

sensação de impotência, uma vez que não sabe como será a melhor forma de o ajudar.

Também  pode  ficar  receosa  em  relação  ao  seu  comportamento  e  o  que  poderá

acontecer no seu futuro. Existe também um risco acrescido para a saúde da avó no

caso de o Henrique vir a desenvolver comportamentos de heteroagressividade.

Pode então desenvolver-se uma sobrecarga física e emocional sobre a avó, o que pode

provocar um agravamento de stress e ansiedade, enquanto ela cuida do Henrique e

lida com os seus sentimentos e preocupações, além de eventuais despesas extra que

possam surgir, podendo ter um impacto na vida financeira da família.

Intervenção precoce

No primeiro surto psicótico, a intervenção precoce apresenta vários benefícios, como

redução  de  problemas  secundários  relacionados  com  o  trabalho  e  relações

interpessoais, menor necessidade de hospitalizações e recuperação mais rápida, sem

tanto  impacto  na  vida  familiar  e  social  do  doente.  No  caso  do  Henrique,  é  difícil

perceber quando se terá iniciado o quadro clínico:  se “há umas semanas”,  quando

começou a manifestar sintomas que preocuparam a avó, ou antes disso, quando se

começou  a  isolar.  De  qualquer  das  formas,  deve  ser  iniciado  tratamento  o  mais

precocemente possível. 



Para tal, é importante realizar uma avaliação inicial do Henrique, seja em consulta no

Centro de Saúde ou em visita domiciliária, uma vez que a avó demonstra dificuldade

em conseguir levá-lo a uma consulta, caso se verifiquem condições de segurança para

o utente, família e profissionais de saúde. Deve ser feita uma história clínica completa

e investigadas eventuais  causas físicas do quadro clínico, através  de uma avaliação

analítica e exames de imagem. Deve também ser feita uma avaliação pela Psiquiatria

para posteriormente iniciar o tratamento que mais se adequa no caso do Henrique. 

A  abordagem  inicial  tem  como  objetivo  assegurar  a  segurança  dele  e  dos  outros,

melhorar os sintomas e promover a recuperação funcional. 

Em conclusão, estamos então perante um jovem de 28 anos no seu primeiro surto de

psicose, com data de início indeterminada, mas pelo menos há umas semanas. Este

episodio está a ter um impacto na vida da avó,  que demonstra já alguns sinais de

preocupação  e  ansiedade,  e  até  possivelmente de frustração e  desespero por  não

saber como ajudar o neto.  Por outro lado,  o Henrique, sendo aparentemente uma

pessoa mais reservada e pouco comunicativa, acredita que está a ser vigiado, o que

desencadeia  um  agravamento  do  isolamento,  por  forma  a  proteger-se  de  fontes

externas de “perigos” – isto pode estar a causar um sofrimento do Henrique, quer

tendo ou não insight do que se está a passar, podendo provocar consequências a nível

psicológico,  social  e  familiar.  Como  médica  de  família,  é  o  meu  papel  prestar  os

primeiros  cuidados  ao  Henrique,  eventualmente  em  visita  domiciliária  se  se

verificarem  condições  de  segurança  para  todas  as  partes,  e/ou  avaliação  por

psiquiatria em contexto de urgência,  de forma a ser  feita uma intervenção o mais

precocemente  possível.  Adicionalmente,  devo  acompanhar  e  auxiliar  a  avó  do

Henrique nesta fase, ajudando não só a avó a prestar o melhor apoio ao Henrique,

como promovendo a sua própria saúde mental.



Questões:

1. Numa situação em que o Henrique recusa sair do quarto ou ver pessoas, qual

será o limite de respeito pela privacidade e desejo do doente? Qual a melhor

abordagem para contornar?

2. O que poderia ter sido feito diferente para antecipar/prevenir o primeiro surto

de psicose do Henrique?

3. Poderá ter sido o falecimento dos pais um fator desencadeante do primeiro

surto psicótico?

4. Qual a melhor intervenção farmacológica, e em qual momento, para que se

evite sub ou sobretratamentos?
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Faixa bónus – clip da música Sufoco da Vida do grupo musical Harmonia Enlouquece

formado por utentes do Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro: 

Sufoco da Vida (Harmonia Enlouquece) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ioND0cHD7I8

