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Eu conheci o Leão antes de ser agente comunitária de saúde, há vinte anos. Ele 
ficava em cima da laje da casa dele mexendo com todo mundo. Acho que me lembro 
bem desta época porque sempre que eu passava, ele dizia: 

— Olha! Você é muito bonita. Eu queria casar com você... 
Agora, eu vou relatar a minha experiência com esse paciente muito especial que 

é o Leão: 57 anos, 1,88 metros de altura e que pesa perto de noventa quilos. As orelhas 
dele são como daqueles bichinhos do filme Gremlins, e ele tem como característica 
principal uma voz rouca e muito alta. 

No princípio, relutei em fazer o cadastro dele por medo e por achar que não teria 
nada que fazer por ele aqui no Posto de Saúde. Mesmo assim, no dia 20 de março de 
1998, eu fiz o cadastro com informações dadas pelo pai de Leão. Ele explicou os 
problemas do filho, os remédios que tomava e, cada vez mais, eu me convencia de que a 
Equipe não podia fazer nada por ele. 

Aos poucos, fui me aproximando mais por insistência dele do que por vontade 
própria. Nesse primeiro momento, ele era para mim assustador e eu tinha a impressão de 
que, a qualquer minuto, ele iria me atacar. Fui conhecendo um outro lado dele durante 
as reuniões com a Equipe de Saúde Mental (Salete e Luíza). As discussões do caso 
travadas por nós me ajudaram a vê-lo como realmente é: um ser sensível, carente, 
ingênuo, e não um monstro assustador. Alguém que sabe o que quer e muito 
reivindicador; principalmente agora que já está bem mais seguro. 

Lembro-me do primeiro dia em que eu e a Saron (médica de família) fizemos a 
primeira visita domiciliar e conhecemos, separados da casa dos pais, os dois cômodos 
em que ele reside. 

Disputando espaço em seu pequeno mundo, muitos rádios antigos e de todos os 
tamanhos, uma vitrola, vários discos e um monte de livros na estante. Porém, o que 
mais me chamou a atenção foram os muitos, muitos bilhetes colados na parede que ele 
escreve para ele mesmo como: "Nunca fale alto!", "Não é para sair do quarto quando 
tiver visitas na casa de meus pais!", ou "Não é para brincar com a Sandrinha [sobrinha] 
que ela fica assustada!". Em todos os bilhetes, uma palavra se repetia: Não! Não! Não! 

Assim, percebi todas as suas angústias e suas dificuldades de se relacionar não 
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só com os outros, mas também com as pessoas da própria família, que ele ama muito. 
Sempre nos elogiando: "vocês são muito competentes!". Nós, a equipe, no princípio, 
éramos eu e a doutora Saron. Dessa forma, ele foi nos cativando e nos incentivando a 
cuidar mais dele. 

Leão tomava muitos remédios e falava repetidamente o nome deles mudando 
sempre o modo de tomar. Agora, imaginem uma pessoa de quase dois metros de altura 
falando bem alto: "Eu tomo um Amplictil de 100 mg e um Fenergan de 25mg de manhã 
e à tarde. À noite, eu tomo dois Amplictil de 100 mg, um Haldol de 5mg, um Fenergan 
de 25mg e o Akineton de 5mg, às vezes, eu não tomo. Às vezes, eu tomo dois Fenergan 
de 25mg e um Amplictil, à noite...", e assim por diante. 

Pensei com meus botões: — Assim fica difícil fazer amigos, né? 
Foi quando decidimos levar o caso para o doutor Walter, que também foi ao 

quarto dele. Ele não gostava que as pessoas entrassem em seu quarto, mesmo assim 
permitiu a visita do Walter, da equipe (eu, doutora Saron, enfermeira Jane, agente 
comunitária de saúde Jovane) e de sua mãe. 

Conversamos muito com ele, e o doutor Walter deixou que ele falasse das suas 
angústias e dos seus problemas sexuais, que ele relata mais ou menos assim: "sabe, é 
que os espermatozóides ficam na minha cabeça e eu passo mal. Aí, eu me masturbo e 
me sinto bem... eu queria ter uma namorada...", e diz que uma de nós é muito bonita e 
que quer namorar e casar com a gente. 

Leão começou a sentir-se mais seguro e começou a ir ao consultório, onde 
doutora Saron o atendia na hora que ele aparecesse mas enquanto esperava, a conversa 
era sempre a mesma: os remédios e os espermatozóides. No entanto, suas vindas ao 
Posto eram raras, ele tinha muito medo de sair de casa sozinho. 

Constantemente, Leão brigava com o pai, que chegou a me pedir para interná-lo 
em um hospital psiquiátrico. Nesse dia, o próprio paciente concordou dizendo que 
também queria ir para o hospital (ele passou por várias internações e estava impregnado 
pela medicação). 

Em vez disso, combinamos com a Equipe de Saúde Mental que eu iria 
acompanhá-lo no Grupo de Caminhadas, organizado pelo Posto, três vezes por semana. 
No dia e horário marcados, passei na casa do Leão e o levei ao Posto para nos 
encontrarmos com o grupo, cerca de cinqüenta participantes, a maioria idosos. Eles 
estavam conversando e rindo quando eu disse: 

— Pessoal, este aqui é o Leão; ele vai participar com vocês da caminhada. 
Houve silêncio mortal! Todos o olharam fixamente causando mal-estar geral, e, 

claro, Leão não quis mais participar da caminhada. 
A rua tornou-se silenciosa e fria. Começou a chuviscar mas ele sempre tinha um 

guarda-chuva preto que deixava providencialmente pendurado no braço. Descemos 
protegidos da chuva e, ainda assim, ficamos encharcados pelo preconceito. Neste dia, 
fiquei deprimida e me sentia também como ele: rejeitada. 

A partir daí, eu passava na casa dele em dias alternados para nossa caminhada. 
No começo, eu lembro que a Jovane ia comigo porque eu tinha medo de ir sozinha. Eu 
estava começando a entrar no seu mundo... 

Ele abaixava a cabeça e saía andando bem rápido e eu falava: 
— Olha o céu, tá bonito, né? Olha o passarinho na árvore... 
Ele olhava porque eu mandava e voltava o olhar para o chão novamente. Eu 

achava engraçado e pensava: é, eu estou ficando louca mesmo! Mas eu continuei por 
menos tempo do que eu pensava. 

O problema da caminhada foi resolvido de forma inesperada. Era dia de visita 
domiciliar, eu e doutora Saron fomos visitar uma paciente e, no caminho, encontramos o 



 3

Leão passeando na rua com a mãe dele (na época ele não andava sozinho). Quando ele 
nos viu quis entrar no carro de qualquer jeito. Acabamos por deixá-lo nos acompanhar. 
Depois, na casa da paciente não tinha quem o segurasse. Então, doutora Saron pediu que 
eu o levasse de volta para casa e a esperasse lá, enquanto ela terminava as visitas 
domiciliares com Jovane. 

Fiquei conversando com ele durante duas horas e quinze minutos enquanto 
caminhávamos. 

Leão pediu para segurar o meu braço e eu desci a rua de braço dado com ele, o 
que causou indignação de todos os vizinhos. As pessoas saíram para a rua e 
comentavam brincadeiras de mau gosto do tipo: "Ei, Solange! Agora você também é 
paga para andar de braço com esse aí?". E eu respondi com firmeza: 

— Esse é o meu trabalho e esse aqui é o Leão. 
Os meninos da rua o xingaram como de costume e jogaram pedras. De forma 

inesperada, eu chamei a atenção deles e nunca mais eles o insultaram. 
A partir desse dia, Leão começou a sair sozinho de casa. As pessoas da rua 

começaram a vê-lo de forma diferente e passaram a respeitá-lo. 
Com o tempo, Leão começou a participar do grupo de caminhada e a interagir 

com outras pessoas. Neste período, Walter mudou sua medicação por Risperdal 2mg, de 
doze em doze horas e, assim, ele parou de falar dos remédios... e começou a falar, cada 
vez mais, de sexo. Ele é virgem e queria ter uma namorada. Agora, doutor Walter 
mudou novamente a dosagem do remédio, que ele às vezes toma, às vezes não toma; e 
ainda muda a quantidade, mas nada de alarmante. 

O Leão é um membro atuante no Grupo de Caminhada, já participou de vários 
passeios promovidos pelo grupo e começa a ter relacionamentos com algumas mulheres. 
Outro dia, uma moça lhe dedicou uma música pelo rádio, que ele retribuiu. 

Escolheu o presente que queria dar ao amigo secreto. Fez tratamento 
odontológico, antes impossível, por não dar continuidade. Toma banho, o que também 
não conseguia por ser uma atividade diária. Usa roupas da moda. Passa perfume. É 
acolhido no Posto de Saúde de forma geral por todos os funcionários. 

Dias atrás, o Posto de Saúde foi assaltado e ele comentou com as pessoas à sua 
volta: "tem muita gente que não gosta de mim, por isso assaltaram o Posto. Por minha 
causa". 

A Unidade Básica de Saúde Doutora Ilza Hutzler é a casa do Leão. 
Quando ele se sente ameaçado, infeliz, nervoso ou muito feliz ele vem aqui e 

fica. Foi convidado para participar do Grupo de Artesanato e, aceitou! Agora, é só 
aguardar para ver o que vai acontecer. Seja o que for, fico feliz por ele... 

Leão tornou-se um cidadão! Espero e sei que ele vai conseguir muito mais. 
O importante é que, nesse caso, eu vejo a vitória de um Projeto onde todos 

podem contribuir com o que há de mais importante no ser humano que é a solidariedade 
e o amor. 
 

PERGUNTAS 
1) O que você acha que Leão tem? 
2) Como Leão se reintegrou?  
3) Que medicação nesse caso deveria ser usada no PSF? 
4) Qual o papel da Equipe do PSF na assistência a esses pacientes? 
5) Qual o papel da Saúde Mental? E qual seu papel junto á equipe do PSF para atender este 

paciente? 

 


