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RESUMO   
 
 

Rocha, Isaura Cristina Azambuja de Oliveira. Efeito da intervenção psicológica na 
ansiedade, depressão e qualidade de vida em pacientes com insuficiência 
cardíaca: ensaio clínico randomizado. 2019. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Cardiovasculares) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, 2019.  
 
 

Justificativa: Pacientes com Insuficiência Cardíaca, frequentemente, apresentam 
sintomas depressivos, de ansiedade e impactos sociais e psicológicos que promovem 
mudanças na qualidade de vida. Intervenções com psicoterapia têm sido utilizadas em 
diferentes condições crônicas, inclusive cardiovasculares, demonstrando melhoria nos 
aspectos ligados à saúde mental. Apesar disso, não existem estudos que tenham 
avaliado o efeito da intervenção psicológica, sob a ótica da Psicanálise, em portadores 
de Insuficiência Cardíaca. Objetivo: Avaliar o efeito da intervenção psicológica de curta 
duração nos sintomas depressivos, de ansiedade e na qualidade de vida de pacientes 
com Insuficiência Cardíaca, acompanhados em uma clínica especializada. Método: 
Ensaio clínico randomizado controlado com pacientes ambulatoriais com Insuficiência 
Cardíaca em Niterói/RJ. Foram aplicadas escalas para avaliação da depressão 
(Inventário Beck de Depressão), ansiedade (Inventário Beck de Ansiedade) e qualidade 
de vida (Minessota Living with Heart Failure Questionnaire), antes e após uma 
intervenção psicológica, sob a ótica da Psicanálise, com duração de 12 sessões 
semanais.  Resultados: O estudo envolveu 44 pacientes, sendo 23 do sexo feminino 
(52,3%), idade 65,6±11,3 e classe funcional NYHA I (23; 52,3%). 24 finalizaram, com 11 
participantes do grupo intervenção e 13 do grupo controle. Para os desfechos ansiedade 
(p-valor=0,36) e depressão (p-valor=0,15) não houve diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos controle e intervenção. No entanto, houve redução de 
sintomas de ansiedade e depressão de severos e moderados para leve e mínimo no 
grupo intervenção. Quanto à qualidade de vida, houve diferença estatística entre os 
grupos (p-valor=0,04), com efeito grande (d de Cohen=0,89). Conclusão: A psicoterapia 
de curta duração em pacientes ambulatoriais com Insuficiência Cardíaca mostrou 
impacto na qualidade de vida, particularmente na dimensão emocional, porém não 
evidenciou melhora sobre a depressão e a ansiedade, podendo ser decorrente do 
pequeno número de pacientes. A psicoterapia foi segura para os pacientes e deve ser 
implantada em clínicas especializadas por oferecer um espaço de escuta, reflexão e 
acolhimento sobre o adoecimento e questões pessoais. 

 
 
 

Palavras-chave: depressão, ansiedade, qualidade de vida, psicoterapia e 

insuficiência cardíaca. 
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ABSTRACT 
 

 
Rocha, Isaura Cristina Azambuja de Oliveira. Effect of psychological intervention 
in anxiety, depression and quality of life in patients with heart failure: 
randomized clinical trial. 2019. Dissertation (Master in Cardiovascular Science) – 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019.  
 
 
 

 
 
Justification: Patients with Heart Failure often present depressive symptoms, anxiety 
and social and psychological impacts that promote changes in quality of life. 
Interventions with psychotherapy have been used in different chronic conditions, 
including cardiovascular, demonstrating improvement in aspects related to mental 
health. Despite this, there are no studies that have evaluated the effect of psychological 
intervention, from the point of view of Psychoanalysis, in patients with Heart Failure. 
Objective: To evaluate the effect of short-term psychological intervention on 
depressive symptoms, anxiety and quality of life of patients with heart failure, followed 
up in a specialized clinic. Method: Randomized controlled clinical trial with outpatients 
with Heart Failure in Niterói/RJ. Scales were used to evaluate depression (Beck 
Inventory of Depression), anxiety (Beck Inventory of Anxiety) and quality of life 
(Minessota Living with Heart Failure Questionnaire), before and after a psychological 
intervention, from a psychoanalysis point of view, with duration of 12 weekly sessions. 
Results: The study involved 44 patients, 23 female (52.3%), 65.6±11.3 years and 
NYHA I functional class (23; 52.3%). 24 were completed, with 11 participants in the 
intervention group and 13 in the control group. For the outcomes anxiety (p-value = 
0.36) and depression (p-value = 0.15) there was no statistically significant difference 
between the control and intervention groups. However, there was reduction of anxiety 
and depression symptoms from mild to moderate to mild and minimal in the 
intervention group. Regarding quality of life, there was a statistical difference between 
groups (p-value = 0.04), with a large effect (Cohen's d = 0.89). Conclusion: Short-
term psychotherapy in outpatients with heart failure showed an impact on the quality 
of life, particularly on the emotional dimension, but did not show improvement on 
depression and anxiety, and may be due to the small number of patients. 
Psychotherapy was safe for patients and should be deployed in specialized clinics for 
offering a space for listening, reflection and reception on illness and personal issues. 
 
 
 
 

Keywords: depression. anxiety. quality of life. psychotherapy. heart failure. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

1.1. Considerações iniciais 

 

Pacientes com doenças cardíacas são objeto de interesse da área da saúde 

mental, dados seus impactos na vida do sujeito. Sabe-se que o coração é atravessado 

por um simbólico que representa as emoções e, sobretudo, o viver, como retratam 

alguns ditados populares: “quase morreu do coração”, “abra seu coração”, “escuta a voz 

do seu coração”, “você não tem coração”, “você tem coração mole”, entre outros. Assim, 

entende-se que a doença cardíaca não pode ser dissociada do psiquismo, ou seja, 

mente e corpo estão intimamente relacionados. Dahlke¹ cita o escritor austríaco Peter 

Altenberg: “a doença é o grito de uma alma agredida”, relacionando o conjunto de sinais 

e sintomas com algo para além do corpo, não em uma visão reducionista, ao contrário, 

tratando-se de perceber a doença através de seus múltiplos aspectos.   

Este estudo foi pensado a partir da prática, enquanto psicóloga voluntária em 

uma clínica especializada. Como membro da equipe multidisciplinar, o psicólogo atua 

diante das demandas apresentadas pelo paciente após solicitação própria, de seu 

familiar/cuidador ou pelo profissional da saúde. Sua ferramenta de trabalho é a escuta, 

e a fala do sujeito é o principal meio de acessar esquemas inconscientes que possam 

produzir sintomas ou, em outras palavras, dar voz ao sofrimento². 

Durante os atendimentos na Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente 

(CICCV) verificou-se importante fragilidade física, psíquica e social, que se tornou objeto 

de interesse de investigação. As queixas, também coletivas, retrataram um quadro 

bastante grave que ecoava um pedido de socorro, por um olhar diferenciado, de uma 

atenção não só para os sintomas físicos que ali se mostraram, mas para uma realidade 

em torno do adoecimento que clamava por ajuda de todos os profissionais presentes.  

Questões pessoais, familiares, sintomas depressivos e de ansiedade, com 

prejuízos na qualidade de vida (QV), foram relatados e observados durante os 

atendimentos com a psicóloga. Desta forma, avaliar e abordar precocemente a saúde 

mental tornou-se fundamental para todo o processo do cuidado do paciente.  

 

 

 



2 
 

1.2.  Definição e classificação da Insuficiência Cardíaca 

 

A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa e progressiva, 

podendo ser crônica ou aguda, conforme a natureza dos sinais e sintomas, o que definirá 

também a sua terapêutica. Nestes quadros, o coração é incapaz de bombear de forma 

eficiente para suprir as necessidades do corpo, buscando vias hemodinâmicas 

compensatórias. Com isso, os sintomas comuns são: dispneia, fadiga, cansaço, 

intolerância ao exercício, ganho de peso, perda de apetite, noctúria e oligúria. Ela pode 

ser causada por uma disfunção sistólica e/ou diastólica e seus principais fatores de risco 

são: hipertensão arterial, hipercolesterolemia, doença arterial coronária, diabetes 

mellitus, tabagismo e obesidade³⁵׳⁴׳. 

A classificação funcional baseia-a na New York Heart Association (NYHA), 

conforme quadro a seguir: 

 

Classe  Definição  Descrição geral  

I  Ausência de sintomas  Assintomático  
II  Atividades físicas habituais causam sintomas. Limitação leve  Sintomas leves  
III  Atividades físicas menos intensas que as habituais causam 

sintomas. Limitação importante, porém, confortável no repouso  
Sintomas moderados  

IV  Incapacidade para realizar qualquer atividade sem apresentar 
desconforto. Sintomas no repouso  

Sintomas graves  

Figura 1: Classificação funcional.  
Fonte: Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda (2018). 
Observação: Adaptado de “The Criteria Committee of the New York Heart Association. Nomenclature 
and Criteria for Diagnosis of Diseases of the Heart and Great Vessels. 9ᵗʰ Ed. Boston: Little, Brown, 
1994”.  
 

 

 

1.3.  Breve panorama epidemiológico da Insuficiência Cardíaca 
 

 
Na história da humanidade, as doenças sempre estiveram presentes e eram 

compreendidas desde castigos dos deuses a fatos naturais⁶. Assim, foram 

representadas em seu contexto social, cultural e econômico ao longo dos séculos e dos 

avanços tecnológicos. Se no século XVII, o hospital geral ainda era o lugar de mendigos, 

pobres, ociosos, indigentes e loucos⁷, a partir do século XIX passou a ser lugar de 

atuação e pesquisa médica, no qual o tratamento pôde ser adaptado ao paciente, 

segundo seus sintomas e signos⁸. Desta forma, a medicina personalizada e integrativa 

tem sido cada vez mais adotada, com o olhar voltado para o paciente, considerando 
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seus aspectos biopsicossociais, espirituais e com foco na prevenção de doenças e 

promoção de saúde⁹. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018) bilhões de pessoas 

morrerão no mundo por doenças crônicas não transmissíveis, sobretudo, por doenças 

cardiovasculares, diabetes, cânceres e doenças respiratórias¹⁰.  Acrescenta ainda que 

em 2012, das 38 milhões de mortes, 42% foram prematuras e poderiam ser evitadas se 

tivessem havido políticas governamentais efetivas¹¹. Um exemplo disso é a IC, uma 

síndrome pouco reconhecida pela população e pelo poder político, afetando 1% a 2% 

da população mundial e com estimativa de crescimento de 25% até 2030¹².  

Nos Estados Unidos da América (EUA) e na Europa, a IC é a primeira causa de 

hospitalização dos idosos, com impacto socioeconômico bastante expressivo e 

responsável por 68% dos gastos das internações¹². Naquele país, foi a causa de mais 

de 900.000 mortes em 2016¹³. No Brasil, as doenças cardiovasculares são a principal 

causa de morte, afetando 20% da população de pessoas com mais de 30 anos¹⁴. Apenas 

em 2012 foram registrados 26.694 óbitos por IC, sendo esta a causa de 21% das 

1.137.572 internações por doenças do aparelho circulatório naquele ano. Ressalta-se 

que 50% desses pacientes internados são readmitidos em 90 dias, o que é um dos 

principais fatores de risco para o óbito¹⁵. 

Por ser a via final de diversas doenças cardíacas⁴, a IC é um problema grave de 

saúde pública e está associada a elevadas taxas de morbimortalidade⁵, afetando mais 

de 23 milhões de pessoas no mundo³. O registro BREATHE¹⁵ descreve a alta 

mortalidade intra-hospitalar relacionada às baixas taxas de terapia baseadas em 

evidências. A má adesão aos tratamentos é um dos principais fatores de 

descompensação. Sendo assim, torna-se fundamental uma abordagem multidisciplinar, 

visando todos os aspectos do tratamento. O engajamento dos pacientes no programa 

de cuidado é peça chave nos desfechos clínicos³ e seus familiares e cuidadores devem, 

sempre que possível, ser incluídos, focando no acompanhamento dos sintomas de 

descompensação. As orientações quanto ao autocuidado devem ser ferramentas de 

todos os profissionais envolvidos, incentivando o controle do peso, a realização de 

atividades físicas, uso adequado dos medicamentos, dieta correta, controle hídrico e do 

sódio, etc.  

Nesse contexto, o psicólogo é o profissional que poderá identificar importantes 

obstáculos no cenário acima descrito, como a dificuldade de entendimento e/ou 
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aceitação sobre a doença e o tratamento, mecanismos de defesa, dificuldade de 

enfrentamento diante do adoecimento ou mesmo das frequentes hospitalizações, 

impasses ou conflitos familiares, quadros psicopatológicos, entre outros.  

 

 

1.4.  Depressão e Insuficiência Cardíaca 

 

A depressão (Episódio Depressivo Maior) é um transtorno do humor, 

caracterizado por um quadro persistente (ao menos 2 semanas) de pelo menos 5 dos 

seguintes sintomas: humor deprimido, alterações do sono e do apetite, diminuição 

acentuada do interesse nas atividades diárias, fadiga, tristeza, sentimentos de 

inutilidade ou culpa, agitação ou lentificação psicomotora, diminuição da concentração 

e pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida ou tentativa de suicídio¹⁶.  Ela 

pode ser considerada leve, moderada ou grave, podendo neste último caso, ser inclusive 

incapacitante¹⁷. Segundo a OMS, é considerada a maior causa de incapacidade no 

mundo, chegando a 322 milhões de pessoas em 2015 e, afetando 11,5 milhões de 

brasileiros¹⁸.  

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em 2013 pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem 7,6% dos adultos com 

diagnóstico de depressão e destes, 52% foram tratados com medicamentos, apenas 

16,4% fizeram psicoterapia e 11,8% tiveram impactos graves na sua rotina devido ao 

quadro¹⁹.  

A prevalência em pacientes com IC é, em média, de 15% a 36% em pacientes 

internados⁴. Esse alto índice é explicado pelo fato de cardiopatas serem mais propensos 

à depressão e pacientes com depressão terem maior probabilidade de ter uma doença 

cardíaca⁴. Esta associação dificulta a adesão ao tratamento, aumenta as hospitalizações 

e a morbimortalidade²⁰. Além disso, sintomas de ansiedade podem estar associados a 

quadros depressivos, sendo mais comuns as preocupações relacionadas ao futuro, 

comorbidades, dor, hospitalizações e morte²¹. Jani BD et al (2016), em seu trabalho com 

425 participantes, demonstraram que 40,7% dos pacientes tinham depressão e que 

estes foram 2 vezes mais propensos a morrer²². 

Ainda sobre a relação da depressão com a IC, Montes Pena (2011)  descreve 

bem seus mecanismos e hipóteses, incluindo os fatores comportamentais, sociais e 
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fisiopatológicos²³. Assim, deixa claro o efeito deletério desta comorbidade à IC, sendo 

causa de reinternação, declínio funcional e mortalidade²¹. Portanto, os aspectos 

psicoemocionais desse paciente são relevantes para o modo como percebe e enfrenta 

sua doença, bem como os reflexos em sua qualidade de vida. 

Condições psicológicas, psiquiátricas e sociais podem influenciar na progressão 

das doenças cardiovasculares, assim como fatores psicológicos crônicos, incluindo a 

depressão, estão associados ao aumento do estresse agudo²⁴.  

Diversos mecanismos fisiopatológicos estão envolvidos na relação IC, estresse 

e depressão, como um estado pró-inflamatório, pela hipercoagulabilidade e por uma 

disfunção neuro-hormonal, conforme demostrado na figura a seguir²³: 

 

 

Figura 2: Modelo fisiopatológico da desregulação autonômica neuroimunomodulatória, ilustrando uma 
hipótese de trabalho das interações entre a mudança de humor e alteração na dinâmica cardiovascular. 
Fonte: Pena FM, Amorim A, Fassbender C, Oliveira RFJ, Faria CAC. Insuficiência cardíaca e depressão: 
uma associação com desfechos negativos. Insuf Card 2011; 6(4):170-178. 
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Estudos descrevem também os aspectos comportamentais, tais como cansaço, 

desânimo, incapacidade de concentração, entre outros, como colaboradores para 

escolhas de estilo de vida pouco saudáveis que serão fatores de risco para doenças 

cardiovasculares²⁵. Por outro lado, os sintomas da IC descompensada podem 

desencadear ou agravar um quadro depressivo. Além disso, os efeitos colaterais dos 

medicamentos também podem contribuir para piora dos sintomas depressivos²⁵. Muitos 

pacientes costumam relatar constrangimento ao necessitar ir ao banheiro 

constantemente, preferindo assim evitar sair ou interagir com outras pessoas. Este 

comportamento evitativo colabora para o isolamento social. Um outro exemplo é a 

disfunção sexual, que pode comprometer a relação com o parceiro. 

A detecção precoce desses quadros psicopatológicos é fundamental para o 

tratamento. O diagnóstico é clínico, mas existem algumas escalas que facilitam esse 

rastreio, como a Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton (HAM-D), Inventário de 

Depressão de Beck-II (BDI-II) e Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), todas padrão-

ouro²⁶. Apesar desses instrumentos, os transtornos mentais ainda são 

subdiagnosticados²³ e tratados inadequadamente, seja por desconhecimento ou mesmo 

pelo difícil acesso aos meios (psicoterapia e fármacos, por exemplo). Além disso, muitos 

dos sintomas da IC se sobrepõe aos da depressão³.  

Dentre as intervenções não medicamentosas para a depressão está a 

psicoterapia, que visa o suporte emocional ao sujeito diante do seu adoecimento físico 

e psíquico, facilitando o enfrentamento ao mesmo, bem como a adesão aos tratamentos 

e consequente melhoria na qualidade de vida. A maioria dos estudos descreve a Terapia 

Cognitivo Comportamental (TCC) como método mais utilizado²⁵.  

Não há ainda um consenso sobre o tratamento farmacológico para a depressão 

e pouco se discute sobre a ansiedade, um sintoma negligenciado, entretanto, o conjunto 

desses sintomas promove impactos no percurso da IC, afetando a QV e o status 

funcional do paciente e, consequentemente, mudando os desfechos clínicos²³.  
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1.5.   Ansiedade e Insuficiência Cardíaca 

 

Segundo o Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV), 

existem diversos transtornos de ansiedade e os sintomas mais frequentes são: 

ansiedade e preocupação excessivas, inquietação, fadiga, dificuldade de concentração, 

irritabilidade, tensão muscular e perturbações do sono¹⁶. 

O Brasil é recordista, com 18,6 milhões de pessoas com transtornos de 

ansiedade¹⁶¹⁷׳. As questões socioeconômicas e ambientais são os principais fatores 

responsáveis por 9,3% de brasileiros com ansiedade²⁷, e as consequências desses 

quadros geram um impacto significativo na saúde pública e na economia, uma vez que 

muitos desses indivíduos precisam ser afastados da vida laborativa e têm benefícios 

(auxílio doença) concedidos²⁸.  

Em comparação à depressão, o número de estudos sobre a relação entre 

ansiedade e IC é menos expressivo. Algumas pesquisas demonstraram que pacientes 

com Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) apresentavam maior taxa de eventos 

cardiovasculares²⁴.  A coexistência entre sintomas depressivos e de ansiedade também 

é descrita na literatura, ressaltando a importância dos profissionais de saúde detectarem 

e tratarem tais quadros precocemente²¹²⁴׳ e sugerindo novas pesquisas para definir 

intervenções eficazes²¹. 

Em um estudo com 556 participantes, Dekker et al (2015)²¹ verificaram que 56% 

dos pacientes tinham ansiedade elevada, 35% sintomas depressivos e desses, um terço 

apresentou ambos os sintomas, sendo que os escores mais altos de depressão foram 

associados aos níveis mais elevados de ansiedade. 

Assim como na depressão, o rastreio da ansiedade é de extrema importância²⁹ 

e pode ser medida por meio de escalas validadas, como o Inventário Beck de Ansiedade 

(BAI). Os efeitos de um quadro de ansiedade elevada, principalmente associado a um 

quadro depressivo, impactam sobremaneira na qualidade de vida do paciente²⁹. 
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1.6.  Qualidade de vida e Insuficiência Cardíaca 

 

Qualidade de vida é um conceito subjetivo, com diversas interpretações, porém 

na área da saúde costuma ser definido “pela percepção que o indivíduo tem da sua vida, 

considerando seu contexto cultural, seus valores e seus sentimentos, expectativas e 

necessidades” (OMS, 1974)³⁰. Nesse sentido, o paciente com IC tem sua QV afetada 

pelas limitações da doença e de suas comorbidades, muitas vezes associadas a um 

quadro depressivo e de ansiedade. Diversas pesquisas na área da saúde, 

principalmente em IC, têm sido elaboradas com esse desfecho ou com sua associação 

a quadros psicopatológicos.  

Escalas validadas são instrumentos mundialmente utilizados em saúde, tais 

como: Medical Outcomes Studies 36-item Short-Form (MOS SF-36) e World Health 

Organization Quality of Life Assessment Instrument (WHOQOL 100)³¹. O Questionário 

Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire (MLHFQ) é uma escala padrão ouro, 

específica para a IC³².  

DeWolfe et al (2012) observaram em seu estudo com 400 participantes que 

pacientes não deprimidos tiveram uma melhor QV relacionada aos domínios físico e 

psicossocial do que os deprimidos. Ao compararem a depressão com a QV, por 

questionários específicos, a cada 1 ponto da depressão, aumentou 2 pontos da QV, 

evidenciando a relação entre a piora dos sintomas depressivos com a piora da QV³². 

Abordar esse complexo conceito multifatorial não é tarefa simples, sobretudo, 

por ser constantemente permeado por questões sociais, econômicas, culturais e 

históricas (a partir do individual e do coletivo), emocionais, ambientais, considerando 

inclusive as expectativas e possibilidades de cada sujeito³¹. Todavia, medir a QV em 

grupo de pacientes, por exemplo, é fundamental para avaliar determinada intervenção 

na área da saúde.   

O modelo assistencial de um ambulatório de IC, além de ter baixo custo, deve 

promover educação e monitorização, podendo proporcionar uma melhora na QV³⁰. 

Desta forma, torna-se um indicador do tratamento, não podendo confundir sobrevida 

com qualidade de vida. Para tanto, a assistência deve ser individualizada, sistemática e 

centrada no paciente³⁰.  
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1.7. Por que a Psicanálise? 

 

A Psicanálise é a linha teórica estudada e utilizada pela pesquisadora durante 

os seus atendimentos. Essa escolha deu-se por perceber o método como de 

observação, investigação e interpretação³³, no qual o sujeito é convocado a ser 

protagonista de suas ações, que incluem significados inconscientes, que podem surgir 

sob a forma de sintomas e manifestações patológicas. É o trabalho de tornar consciente 

o componente psíquico recalcado, em geral por associação livre, isto é, por ideias que 

ocorrem ao sujeito durante sua fala³⁴. Este termo, criado por Freud em 1898, se refere 

ao encadeamento de ideias à procura de um elemento patogênico³⁴. Um exemplo dessa 

relação é a paciente cardíaca, com histórias de perdas familiares significativas, 

sobretudo, do filho e do marido, apresentar um quadro grave de psoríase, que acomete 

somente seus pés e que a impede de ficar em pé, caminhar e seguir em frente, 

queixando-se de uma dor insuportável. De qual dor ela se refere? Como ela vivencia 

essas dores? De fato, algo grave lhe acontece que a impede de continuar a vida e sente-

se deprimida, ansiosa e sem controle das coisas. 

Em paralelo com os conceitos expostos nos itens anteriores, este exemplo 

reflete a dinâmica de muitos pacientes com IC, isto é, quadros de ansiedade e 

depressão, consequentes ou reativos ao enfrentamento de situações pessoais, podem 

comprometer significativamente a QV do sujeito e agravar o seu quadro clínico. 

Nesse contexto, vale citar um outro conceito psicanalítico: o ganho secundário³⁴, 

bastante relevante e comum no adoecimento. Assim, é fundamental que o psicólogo e 

os demais membros da equipe da saúde se atentem para o lugar da doença naquele 

paciente ou mesmo naquela família, pois isto pode facilitar ou dificultar a adesão ao 

tratamento. 

O enfretamento do paciente diante de suas condições físicas e emocionais pode 

sofrer alguma resistência, sobretudo, a partir de um conflito psíquico, fazendo com que 

haja uma redução de energia diante da ameaça de afetos desagradáveis ou mesmo 

insuportáveis ao ego³⁴. Estes processos protetivos são chamados de mecanismo de 

defesa e podem ser proporcionais em relação ao grau de importância/interesse e a sua 

dor por ele derivada³⁵. Observa-se, contudo, que quando sua duração se estende, pode 

provocar impactos na vida pessoal. Um exemplo disso é a negação, mecanismo de 

defesa bastante comum entre os pacientes.  



10 
 

São inúmeros os conceitos da psicanálise de Sigmund Freud, porém, é preciso 

que haja uma adaptação do método à realidade de cada atuação, seja ela hospitalar, 

ambulatorial ou do consultório particular.  

No contexto da pesquisa quantitativa, é possível preservar o método freudiano³³. 

No presente estudo, os principais conceitos utilizados como base de investigação e 

intervenção foram: consciente e inconsciente; catarse; mecanismos de defesa; 

transferência e contratransferência; investimento/desinvestimento; associação livre; 

elaboração psíquica; escuta ativa; trauma; angústia; ego; desejo; luto; sintoma; holding; 

ganho secundário; e outros.  

Esta pesquisa se comprometeu a atuar, sob a ótica da Psicanálise, junto a um 

perfil específico de pacientes, tendo sido necessária uma adaptação do método dadas 

as circunstâncias do ambiente terapêutico (CICCV), tempo de duração do processo pré-

determinado (12 sessões) e aos aspectos sociais, intelectuais, culturais e econômicos. 

É fundamental considerar a dinâmica e o percurso do acesso desse paciente à estrutura 

médico-hospitalar, muitas idas e vindas em vão e inúmeras negativas, frutos de um 

contexto socioeconômico e da realidade brasileira atual, isto é, das questões políticas e 

institucionais da atualidade³⁶. 

 

 

1.8. Hipótese 

 

Hipótese Alternativa (H₁): A intervenção psicológica de curta duração, sob a 

ótica da psicanálise, pode diminuir sintomas depressivos, de ansiedade e melhorar a 

qualidade de vida em pacientes com IC. 

Hipótese Nula (H₀): A intervenção psicológica de curta duração, sob a ótica da 

psicanálise, não diminui sintomas depressivos, de ansiedade e não melhora a qualidade 

de vida em pacientes com IC. 

 

 

1.9.   Justificativa 

 

 Foi realizada uma revisão integrativa, cuja questão norteadora foi “como é a 

prática do psicólogo com pacientes de IC?” e teve como objetivo principal descrever os 
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achados sobre a atuação do psicólogo em IC, a partir da literatura produzida nas bases 

de dados on-line da PubMed, LILACS, PEPSIC e Embase e nas bases de teses CAPES 

e USP, por meio dos descritores “psicoterapia e insuficiência cardíaca”; “psicologia e 

insuficiência cardíaca”; “psicanálise e insuficiência cardíaca”; e “psicoemocional e 

insuficiência cardíaca”. Foram considerados como critérios de inclusão os estudos 

experimentais ou não experimentais, com indivíduos maiores de 18 anos, que 

abordassem algum tipo de intervenção/atuação psicológica em pacientes com IC, 

indexados no período de 2007 a 2018 em inglês, português ou espanhol. Foram 

excluídos os estudos sem texto completo, com método pouco claro e aqueles que não 

respondiam à questão pesquisada.  

Dos 217 artigos iniciais, somente 6 estudos foram considerados elegíveis para 

a amostra final. Segue apresentação dos artigos (n=6). 

 

Título e 
autores 

The assessment of Allostatic overload in patients with congestive heart failure by 
clinimetric criteria⁴⁴ 

(Guidi J, Offidani E, Rafanelli C, Roncuzzi R, Sonino N, Fava GA) 

Objetivo 
Avaliar entre pacientes com IC a viabilidade e relevância clínica dos critérios clinimétricos 
para sobrecarga alostática na identificação de indivíduos em risco de resultados 
psicológicos e físicos negativos. 

N 70 participantes 

Método A sobrecarga alostática foi avaliada por meio de entrevista semiestruturada, baseada em 
critérios clinimétricos, em 70 pacientes ambulatoriais com ICC. 

Resultados 

Pacientes com sobrecarga alostática eram mais propensos a relatar níveis 
significativamente mais altos de sintomas depressivos, de ansiedade, agressividade e 
hostilidade. 
A hiperglicemia foi considerada significativa associado à presença de sobrecarga 
alostática, podendo aumentar os riscos cardiovasculares. Modificações de estilo de vida 
e psicoterapia podem desempenhar um papel fundamental, diminuindo o impacto 
negativo do estresse excessivo em saúde. 
A ansiedade generalizada pode ser importante variável na motivação para o tratamento 
da IC e, portanto, estudos centrados no paciente devem considerá-la. 

 

Título e 
autores 

The real world mental health needs of heart failure patients are not reflected by 
the depression randomized controlled trial evidence³⁹ 

(Tully PJ, Wittert G, Selkow T, Baumeister H) 

Objetivo 
Testar a validade externa dos critérios de depressão do ECR em uma amostra de 
pacientes com IC do mundo real. 

N 81 participantes 

Método 

Pacientes com IC internados em 3 hospitais no sul da Austrália foram encaminhados a 
um psicólogo de IC, se não estivessem recebendo gestão psiquiátrica atual por psicólogo 
ou psiquiatra em outro lugar. O protocolo de triagem e encaminhamento consistiu no 
Questionário de Saúde do Paciente b) Questionário de Transtorno de Ansiedade 
Generalizada. c) resposta positiva para 1 item screener ataque de pânico; (d). evidência 
de suicídio.  
 

Resultados 

81 pacientes com IC foram encaminhados de 404 internações por IC e 73 foram 
avaliados. Quase metade (47%) preenchiam pelo menos 1 critério de exclusão de ECR, 
mais comumente transtorno de personalidade (28,5%), abuso de álcool/substância 
(17,8%) e alto risco de suicídio (11,0%). Os critérios de inelegibilidade dos ECRs foram 
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mais frequentes entre os pacientes com depressão e distimia, mas não 
significativamente associada à ansiedade. Pacientes com ERC inelegíveis relataram 
maior gravidade da depressão e foram maiores consumidores de serviços de 
psicoterapia de IC. Pacientes com história psiquiátrica prévia são, normalmente, 
excluídos de ensaios clínicos randomizados. Desta forma, protocolos de rastreio para 
depressão podem ser subestimados, e, consequentemente o tratamento para estes 
quadros em IC, bem como para os transtornos de ansiedade. 

 

Título e 
autores 

Does Evidence Support the American Heart Association’s Recommendation to 
Screen Patients for Depression in Cardiovascular Care? An Updated Systematic 

Review⁴¹ 
(Thombs BD, Roseman M, Coyne JC, Jonge P, Delisle VC, Arthur E, Levis B, Ziegslstein RC) 

Objetivo 
Analisar sistematicamente as evidências sobre o rastreamento da depressão na doença 
coronariana (DAC), avaliando a precisão das ferramentas de triagem; eficácia do 
tratamento; e efeito do rastreamento nos desfechos de depressão. 

N 1.453 citações 

Método 
Revisão sistemática que atualiza uma revisão anterior de novembro de 2008. Busca em: 
CINAHL, Cochrane, EMBASE, ISI, MEDLINE, PsycINFO e SCOPUS, de 1 de janeiro de 
2008 a 2 de dezembro de 2011. 

Resultados 

Tratamento antidepressivo não reduziu sintomas de depressão em pacientes com IC. 
Tratamento para depressão é mais eficaz em pacientes com sintomas graves. Ressalta 
os custos da avaliação e do tratamento para o sistema de saúde mental já 
sobrecarregado. Além disso, os efeitos colaterais e os riscos cardíacos dos 
antidepressivos para esse perfil de pacientes. O screening para depressão, segundo a 
American Heart Association, deve ser revisado e aplicado a todos os pacientes com IC. 

 

Título e 
autores 

Role of depression and social isolation at time of waitlisting for survival 8 years 
after heart transplantation⁴³ 

(Spaderna H, Zittermann A, Reichenspurner H, Ziegler C, Smits J, Weidner G) 

Objetivo 
Avaliar depressão e isolamento social no momento da lista de espera como preditores 
de sobrevida no coração transplantados. 

N 318 participantes 

Método Estudo prospectivo multicêntrico (Alemanha e Áustria) entre 2005 e 2006. 

Resultados 

Sintomas depressivos e isolamento social presentes no momento da lista de espera impactaram 
não somente o prognóstico de pacientes na lista de espera transplante (TX), mas também foram 
importantes para sobrevivência pós-TX. Pacientes sem sintomas depressivos que também não 
estavam socialmente isolados no momento da listagem apresentaram as melhores taxas de 
sobrevivência até 8 anos após o TX em comparação com grupos com um desses dois fatores ou 
ambos. Problemas psicossociais presentes na lista de espera afetam todo o curso do TX. 

 

Título e 
autores 

Factors associated with general practitioners' awareness of depression in 
primary care patients with heart failure: baseline-results from the observational 

RECODE-HF study⁴⁶ 
(Eisele M, Rakebrandt A, Boczor S, Kazek A, Pohontsch N, Okolo-Kulak M, Blozik E, Träder JM, 

Störk S, Herrmann-Lingen C, Scherer M) 

Objetivo 
Investigar a percepção dos cuidadores sobre a depressão em seus pacientes com IC e 
fatores associados a essa consciência. 

N 3.224 participantes 

Método Estudo observacional transversal 

Resultados 

35% dos cuidadores estavam cientes da sintomatologia depressiva de seus pacientes. 
As maiores taxas de percepção dos sintomas estavam relacionadas ao elevado nível 
escolar dos pacientes; história de depressão conhecida pelo cuidador; consulta sobre 
estresse emocional nos últimos 6 meses; e elevada classe funcional do NYHA. 

 

Título e 
autores 

Development of a positive psychology intervention for patients with acute 
cardiovascular disease⁴² 

(Huffman JC, Mastromauro CA, Boehm JK, Seabrook R, Fricchione GL, Denninger JW, Sonja 
Lyubomirsky S) 
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Objetivo 
Desenvolver em 8 semanas uma intervenção com psicologia positiva, por telefone, com 
pacientes hospitalizados com doença cardíaca aguda (coronária aguda síndrome ou 
insuficiência cardíaca descompensada). 

N 30 participantes 

Método 
Intervenção da Psicologia Positiva por telefone a pacientes internados. Cada sessão 
durou 45 minutos.  

Resultados 

26 completaram pelo menos uma sessão por telefone e 88% completaram a avaliação 
de 8 semanas de acompanhamento. Melhora no humor e ansiedade por meio da 
intervenção da Psicologia Positiva baseada em telefone para pacientes hospitalizados. 
São realizados exercícios com foco na bondade, gratidão e otimismo. É possível replicar 
esse método em clínicas. Não houve diferenças estatisticamente significativas dado o 
tamanho da amostra muito pequena, mas estes resultados mostram a viabilidade 
potencial, aceitabilidade e utilidade da intervenção da psicologia positiva em pacientes 
cardíacos. 

Figura3: Relação dos artigos encontrados na amostra final da revisão integrativa. Niterói, RJ, 2019. 

 

 

A maior parte deles descreveu a depressão e/os sintomas depressivos como 

foco de atenção e intervenção precoce, seja pela prática de exercícios, uso de fármacos, 

psicoterapia ou o conjunto de todas essas medidas, o que reforça a importância da 

equipe multidisciplinar³⁷³⁹׳³⁸׳. Além disso, o estresse, que está relacionado à ansiedade, 

também foi relatado impactando sobremaneira na qualidade de vida dos pacientes⁴⁰.  

Nenhum artigo sobre a teoria psicanalítica foi encontrado. A TCC⁴¹ e a Psicologia 

Positiva⁴² foram abordadas como possibilidade de intervenção psicológica, sendo esta 

última inclusive proposta com 8 sessões.   

O uso de escalas validadas⁴³, entrevista semiestruturada e autorrelato para 

investigação dos sintomas depressivos, de ansiedade, autocuidado, estresse e bem-

estar foram citados como instrumentos de avaliação.  

Foi demonstrado que a presença de parceiros durante as intervenções pode 

favorecer a adesão e incentivar hábitos saudáveis, uma vez que o apoio social restrito 

ou ausente é um fator de risco para resultados adversos⁴⁴. Com isso, os suportes 

psicológico e socioeconômico tornam-se fundamentais ao cuidado⁴⁵. 

A dificuldade para recrutar os pacientes⁴⁶ foi descrita em quase todos os 

estudos, sendo citadas como causas principais: falta de tempo, óbito, desinteresse, 

internação, questões socioeconômicas, quadro clínico descompensado, atendimento 

em andamento em outra instituição, entre outras. Uma alternativa apresentada foi a 

abordagem por telefone⁴². Assim, o número pequeno das amostras foi considerado 

limitações em todos os estudos. 
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Como descrito nos artigos estudados, a IC é uma síndrome multifatorial e com 

muitas repercussões na vida do paciente e de sua família. A depressão, importante 

preditor de piora clínica, e a ansiedade costumam ser quadros frequentes. Diversos 

trabalhos relacionaram tais sintomas à dificuldade de adesão aos tratamentos e à má 

QV. Sendo assim, a proposta deste estudo foi oferecer um espaço de escuta e 

elaboração aos pacientes, no qual poderiam versar sobre as questões referentes ao 

adoecimento e suas limitações, refletindo sobre as possibilidades de autocuidado, 

mudanças no estilo de vida, bem como situações pessoais significativas que poderiam 

ser obstáculos ao tratamento.  

Cabe ressaltar ainda a atual Diretriz de Insuficiência Cardíaca (2018)³ 

recomenda o atendimento psicológico como forma de abordagem ao paciente. Além 

disso, este projeto envolve um custo mínimo, sem ônus para o paciente e de fácil acesso 

aos usuários. Desta forma, o atendimento psicológico de curta duração, em um 

ambulatório de IC, pode ser um método a ser replicado em outras clínicas de IC. 

Por fim, como visto na presente revisão, há um número restrito de trabalhos 

publicados nesse tema e, considerando o método psicanalítico, nenhuma pesquisa foi 

encontrada, sendo esta lacuna uma oportunidade de estudo. 

 

 

2. OBJETIVO   
 

 
2.1.  Geral 

 

Avaliar o efeito da intervenção psicológica de curta duração nos sintomas 

depressivos, de ansiedade e na qualidade de vida de pacientes com Insuficiência 

Cardíaca, acompanhados em uma clínica especializada. 
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3. MATERIAIS E MÉTODO 

 
 
3.1. Desenho do estudo 

 

 

Para contemplar os objetivos do estudo foi iniciado o ensaio clínico randomizado 

(ECR), com dois grupos paralelos distintos, visando testar a intervenção psicológica de 

escuta psicanalítica de curta duração com pacientes de IC em uma clínica especializada. 

Baseado na estratégia Paciente, Intervenção, Comparação e "Outcomes" 

(PICO)⁴⁷⁴⁸׳, foi elaborada a figura a seguir com o desenho do método proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Desenho do método da pesquisa. Niterói, RJ, 2019. 
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado da Estratégia PICO. Santos CMC, Pimenta CAM, Nobre MRC. 
A estratégia PICO para a construção da pergunta em pesquisa e busca de evidências. Rev Latino-am 
Enfermagem, 2007 maio-junho; 15(3).   
 

 

As escalas e demais documentos foram preenchidos pelos acadêmicos de 

enfermagem ou de psicologia, previamente capacitados e treinados, havendo 

concordância entre estes observadores.  

 

 

Questão: A intervenção psicológica
(psicoterapia) reduz sintomas
depressivos e de ansiedade e
aumenta a qualidade de vida dos
pacientes com IC?

Método: Ensaio Clínico 
Randomizado (ECR)

Grupo                    
Intervenção (GI)

Início 

(escalas)

Atendimento 
multidisciplinar 

(com psicoterapia)    

12 sessões

Final     

(escalas)

Grupo                    
Controle (GC)

Início 

(escalas)

Atendimento 
multidisciplinar 

(sem psicoterapia)    

12 sessões

Final     

(escalas)

P 

Pacientes com 
IC de uma 
clínica 
especializada 

I 

Psicoterapia de 
curta duração 
sob a ótica da 
Psicanálise. 

C 
Pacientes sem 
psicoterapia 
(GC). 

O 

Redução nos 
escores das 
escalas para 
avaliar sintomas 
depressivos, de 
ansiedade e 
qualidade de 
vida. 
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Para testar a aplicabilidade da abordagem proposta, em fevereiro/2017 foi feito 

um projeto piloto com 4 pacientes de intervenção, sem um grupo controle. Não houve 

randomização e a amostra foi de conveniência. Foram realizadas 16 sessões de 

psicoterapia com cada participante, na CICCV, tendo sido aplicadas as escalas antes e 

após a intervenção. Foram incluídos os pacientes acima de 18 anos e de qualquer classe 

funcional do NYHA e, excluídos os pacientes em psicoterapia, em uso de psicotrópicos, 

com sequela neurológica grave ou transtorno psiquiátrico grave. 

A partir do projeto piloto, verificou-se a necessidade de alguns ajustes, dentre 

eles a redução do número de sessões de 16 para 12 e a exclusão de pacientes que 

iniciaram o uso de psicotrópicos somente durante a intervenção. Os demais critérios de 

inclusão e exclusão foram mantidos.  

 

 

3.2.  Participantes 

 

Participaram do estudo os pacientes com diagnóstico de IC, em 

acompanhamento ambulatorial pela CICCV e que atendiam aos seguintes critérios de 

inclusão: pacientes maiores de 18 anos e com IC em qualquer classe funcional da 

NYHA. E aos critérios de exclusão: pacientes em psicoterapia; com início de 

psicotrópicos durante a intervenção; com história prévia de transtorno psiquiátrico grave 

(uso de drogas ilícitas, esquizofrenia, etc.); com sequela neurológica grave (déficit de 

linguagem ou compreensão); quadro demencial; e retardo mental. 

 

 

3.3. Intervenção  
 

 

A intervenção ocorreu na CICCV, que é um programa de extensão da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), coordenado pela Prof.ª Dr.ª Enf.ª Ana Carla 

Dantas Cavalcanti. É um conjunto de ações sistematizadas, multiprofissionais e 

interdisciplinares, baseadas em evidências científicas, de modo integral, ao paciente 

com IC.  

Os atendimentos presenciais são realizados no Centro de Atenção ao Idoso e 

Cuidadores, localizado à Rua Jansen de Melo nº 174 – Niterói/RJ. A clínica recebe 
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pacientes captados na internação e pós-alta hospitalar, encaminhados da Atenção 

Básica, das Unidades Secundárias e de outras especialidades. Uma vez atendidos os 

critérios de Framingham e Boston para o diagnóstico de IC, os pacientes são convidados 

a participar do projeto, sendo em seguida admitidos no fluxo das consultas de 

enfermagem, médica, fisioterapia, nutrição e psicologia, além da participação no grupo 

de orientação e convívio. Em todas as etapas há docentes e alunos dos níveis de 

graduação e pós-graduação envolvidos.  

Após a coleta dos dados sociodemográficos (Entrevista Inicial – Anexo I) e 

aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – Anexo II), Inventário 

Beck de Ansiedade (BAI – Anexo III), Inventário Beck de Depressão (BDI – Anexo IV) e 

Escala de Minessota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ – Anexo V), os 

pacientes do GC seguiram os atendimentos de rotina da clínica, sem psicoterapia, 

enquanto os pacientes do GI foram agendados para o início da psicoterapia com a 

psicóloga pesquisadora, que apresentou uma proposta de acompanhamento 

psicológico de curta duração, com enfoque psicanalítico, visando melhorar os sintomas 

depressivos e de ansiedade e, consequentemente, sua qualidade de vida. Essa forma 

de atendimento semiestruturado, flexível e a partir das demandas pessoais dos 

pacientes (Plano Terapêutico – Anexo VI) pôde envolver, sempre que possível os 

familiares. Ao todo, foram realizadas 12 sessões semanais consecutivas.  

Os atendimentos foram registrados em prontuário, respeitando sempre o sigilo 

profissional, conforme o Código de Ética Profissional do Conselho Federal de Psicologia 

(CFP)⁴⁹. Além disso, os casos foram discutidos junto à equipe multidisciplinar, em round 

ou isoladamente para que as condutas pudessem ser traçadas em conjunto.  

A duração da sessão individual foi de 45 minutos, monitorada por um relógio e, 

o ambiente mantido em temperatura agradável (média de 23ºC), iluminado, com poucos 

ruídos externos, com uma mesa e duas cadeiras (ou três quando houvesse presença 

de familiar) e não houve gravação das falas. As anotações das sessões foram 

realizadas, posteriormente, pela pesquisadora. 

A avaliação observou, a partir do discurso do paciente, o grau de entendimento 

da doença, a adesão ao tratamento, o suporte sociofamiliar, a história psiquiátrica prévia 

e questões por ele trazidas. Neste acompanhamento foram abordados temas como 

qualidade de vida, estilo de vida, escolhas pessoais, profissionais, religiosas e 

sociofamiliares, sexualidade, enfrentamento da doença e da própria vida, considerando 
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os conceitos de resiliência, autocuidado, gratidão, fé, espiritualidade, entre outros. Os 

pacientes foram estimulados a falar sobre si, dos aspectos relacionados à doença e 

também incentivados à assertividade, ao autocuidado e à melhoria da qualidade de vida. 

Como linha teórica, a Psicanálise se baseou no método da associação livre, 

considerando o conteúdo inconsciente, os insights, mecanismos de defesa, vínculos, 

traumas e entre outros conceitos, todos considerados no plano terapêutico proposto. 

Durante a psicoterapia a profissional deu um feedback ao paciente, estimulando 

o contato com toda a equipe multidisciplinar, como forma de mantê-lo implicado no seu 

tratamento, partindo do princípio do empoderamento, ou seja, uma vez o paciente 

informado de sua condição clínica e incentivado a participar ativamente do seu 

tratamento, haverá mais chances de melhorar sua auto percepção e, 

consequentemente, ter mais qualidade de vida.  

Caso a psicóloga avaliasse a necessidade de encaminhar o paciente para 

avaliação psiquiátrica, o mesmo seria direcionado para o Serviço de Saúde Mental da 

rede pública mais próxima da sua região. Após o término das sessões, se a psicóloga 

avaliasse a necessidade da continuação do atendimento, o paciente seria orientado a 

permanecer em psicoterapia na Clínica ou seria encaminhado ao Serviço de Psicologia 

da UFF (Campus Gragoatá - Bloco N - 5º andar). Caso contrário, teria alta do 

acompanhamento psicológico, com as devidas orientações. (Anexo VII) 

 

 

3.4.  Desfechos 

 

Este estudo teve como desfechos a ansiedade, a depressão e a qualidade de 

vida, avaliados antes e após o período da intervenção, em ambos os grupos, segundo 

as escalas a seguir: 

 

a) Inventário Beck de Ansiedade (BAI): É uma escala de autorrelato da intensidade da 

ansiedade, com opções de 4 pontos de 0 a 3, compreendendo 21 questões. O escore 

total é a soma dos escores dos itens individuais. Esse instrumento foi validado no Brasil, 

com a seguinte classificação: 0 a 10 – Mínimo; 11 a 19 – Leve; 20 a 30 – Moderado e 

31 a 63 – Grave⁵⁰. 
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b) Inventário Beck de Depressão (BDI): É uma escala de autorrelato com 21 itens com 

4 alternativas, cujo escore varia de 0 a 3 e seu objetivo é medir a intensidade da 

depressão. O escore total classifica em níveis de depressão: mínimo (0-9), leve a 

mínimo (10-16), moderado a grave (17-29) e severo (30-63)⁵⁰⁵¹׳. 

c) Escala de Minessota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ): Medida de 

indicador clínico na IC, adequado para idosos, que avalia as percepções dos pacientes 

sobre a influência da doença nos aspectos físicos, socioeconômicos e psicológicos da 

vida. Possui 21 itens usando uma escala de respostas de 6 pontos (0-5). O resumo do 

escore global varia de 0 a 105; escore mais baixo reflete melhor qualidade de vida. Os 

escores nas três subescalas refletem dificuldades físicas, emocionais e os outros itens 

estão relacionados às considerações financeiras, efeitos colaterais de medicamentos e 

estilo de vida⁵²⁵⁴׳⁵³׳. 

 

 

3.5. Tamanho da amostra 

 

A amostra foi calculada por meio do programa WinPepi 11.46, com base no 

cálculo da amostra de dois estudos que utilizaram como desfecho a depressão, a partir 

do Questionário de Beck (BDI). O primeiro⁵⁵ foi realizado pelo Grupo de Pesquisa 

“Insuficiência cardíaca: da molécula à população”, do qual a pesquisadora principal faz 

parte e serviu de piloto para o presente estudo por apresentar o mesmo perfil de 

pacientes, e obteve os seguintes valores de escores antes da intervenção: 31,5±3,53 e 

após: 50,5±13,4. O segundo⁵⁶ teve os seguintes valores: antes da intervenção (GC = 

29,6±10,2 e GI = 30,7±10,2) e após intervenção (GC = 16,0±10,6 e GI = 11,2±10,7). 

Portanto, foi considerada para o presente estudo, a amostra de 16 pacientes em cada 

grupo, com a diferença entre os grupos de 17 pontos, 20% de perda, 5% de nível de 

significância e poder de 80%. 

 

 

3.6. Randomização e cegamento 

 

A randomização foi realizada por sequência simples,  pelo site 

www.randomization.com, considerando 20% de perdas, a partir de uma lista inicial com 

os nomes dos pacientes que preencheram os critérios de inclusão. Estes foram 

http://www.randomization.com/
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identificados em seguida por números e o programa dividiu, aleatoriamente, os grupos, 

gerando duas listas independentes. A listagem inicial foi elaborada pela enfermeira 

responsável por esta etapa, que foi o único membro do grupo de pesquisa a ter acesso 

aos nomes dos participantes, bem como se eram do grupo controle ou intervenção.  

Os acadêmicos encarregados pela aplicação das escalas não tinham 

conhecimento prévio sobre qual grupo o entrevistado pertencia, sabendo disto somente 

ao incluir os escores no banco de dados (BD).  

A psicóloga pesquisadora não teve acesso aos resultados das escalas durante 

todo o período da intervenção. Para realizar a análise preliminar dos dados os nomes 

dos pacientes não foram revelados, pois foram identificados por números. 

Portanto, houve cegamento somente nas etapas de aplicação de escalas, pois 

os entrevistadores desconheciam o grupo ao qual o entrevistado pertencia e, nos 

resultados e análise dos escores pela pesquisadora da intervenção. Não foi possível 

cegar os participantes do GI, pois os mesmos sabiam da psicoterapia.  

 

 

3.7. Considerações éticas 
 
 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (CEP/HUAP), sob o número CAAE 57827916.3.0000.5243 

(Anexo VIII). 

Todos os participantes foram informados dos objetivos, riscos e benefícios da 

pesquisa, tendo suas dúvidas esclarecidas, preencheram o TCLE e obtiveram sua cópia, 

conforme a resolução 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde⁵⁷. Esta pesquisa 

garantiu a manutenção do sigilo, confidencialidade e privacidade dos dados dos sujeitos. 

 
 

3.8. Métodos estatísticos 

 

A organização dos dados foi realizada através da construção e síntese do banco 

de dados pelo programa Microsoft Excel, 2010. Os dados coletados a partir dos 

instrumentos de pesquisa foram tabulados e analisados pelo programa Statistical Social 

Sciences (SPSS versão 20.0). As variáveis categóricas foram expressas pelas 

distribuições de frequências e percentuais e comparadas entre grupos pelo teste Qui-
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quadrado ou teste Exato de Fisher. As variáveis contínuas foram expressas com o 

cálculo de média, mediana (intervalo interquartil) e desvio padrão, de acordo com o 

comportamento das variáveis (normalidade) identificado pelo teste Kolmogorov Smirnov. 

A comparação entre as médias dos escores iniciais e finais de qualidade de vida, 

ansiedade e depressão foram testadas com o T-Student ou teste T pareado, quando 

houvesse distribuição normal da amostra ou Mann Whitney ou Wilcoxon, quando não 

houvesse distribuição normal. O valor de p bivariado < 0,05 foi considerado 

estatisticamente significativo para todas as análises.  

Foi realizada a medida do tamanho de efeito, o que tornou possível agregar 

informações ao conceito de significância estatística. O cálculo do tamanho de efeito foi 

realizado pelo d de Cohen, sendo assim, possível descrever os efeitos observados como 

grandes (>0,8), médios (0,2 - 0,7) ou pequenos (<0,2)⁵⁸. 

 

 

 

4. RESULTADOS 
 
 

 
O ECR teve início em outubro/2017 com amostra final de 32 pacientes, divididos 

igualmente nos GI e GC, cujas informações foram inseridas no BD. 

Dos 32 pacientes que iniciaram a pesquisa, 5 continuam em psicoterapia (GI) 

com término previsto até março/2019 e 3 pacientes (GC) aguardam o período das 12 

sessões para reaplicação das escalas, sendo a amostra analisada de 24 pacientes. 

A figura 5 representa o fluxograma do processo de seleção de participantes para 

o ensaio clínico randomizado, desde o recrutamento, como preconiza o CONSORT 

2010⁵⁹.  
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Figura 5: Fluxograma de seleção dos participantes. Niterói, RJ, 2019. 
Fonte: Elaborado pela autora com base no CONSORT 2010⁵⁹.  

 
 

Foram convocados 102 pacientes, dos quais apenas 44 estiveram na clínica 

para início do estudo. As perdas ocorreram principalmente por dificuldade de contato 

(números de telefones e endereços desatualizados) e houve 2 recusas.  Dos 44 

participantes, houve 30,4% de perda do GC e 23,8% do GI. 

A tabela 1 apresenta a caracterização sociodemográfica e clínica dos 44 

participantes, sendo 21 do grupo controle com 11 pacientes do sexo feminino (52,4%) e 

23 do grupo intervenção com 12 pacientes do sexo feminino (52,2%). Não houve 

diferença estatisticamente significativa na comparação entre os grupos (p valor>0,05). 

As variáveis categóricas foram expressas através da distribuição de frequências 

e percentuais e as variáveis contínuas por média e desvio padrão. 

 

 

Tabela 1: Características sociodemográficas e clínicas da amostra do ECR (n=44). Niterói, RJ, 2019. 

Características 
Controle 

(n=21) 
Intervenção 

(n=23) 
Total 

(n=44) 
p-valor 

Idade, anos† 

Sexo, Masculino* 

66,6±13,4 

10 (47,6) 

64,7±9,2 

11 (47,8) 

65,6±11,3 

21 (47,7) 

0,577§  

      0,613‡ 

Escolaridade, Ensino Fundamental* 16 (76,2) 16 (69,6) 32 (72,7) 0,271‡ 

Estado civil, Casado* 7 (33,3) 12 (52,2) 19 (43,2) 0,653‡ 

Ocupação, Aposentado* 9 (42,9) 11 (47,8) 20 (45,5) 0,207‡ 
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Cidade onde reside, São Gonçalo* 10 (47,6) 13 (56,5) 23 (52,3) 0,741‡ 

Renda, R$1000,00-R$2500,00* 10 (47,6) 10 (43,5) 20 (45,5) 0,523‡ 

Mora sozinho, não* 13 (61,9) 19 (82,6) 32 (72,7) 0,115‡ 

Cuidador, não* 15 (71,4) 16 (69,6) 31 (70,5) 0,479‡ 

Internação no último ano, não* 15 (71,4) 18 (78,3) 33 (75,0) 0,541‡ 

Psicotrópicos prévios, não* 16 (76,2) 18 (78,3) 34 (77,3) 0,264‡ 

Filhos, sim* 19 (90,5) 21 (91,3) 40 (90,9) 0,661‡ 

Classe Funcional, NYHA I* 7 (33,3) 16 (69,6) 23 (52,3) 0,035‡ 

Hipertensão arterial, sim* 15 (71,4) 17 (73,9) 32 (72,7) 0,560‡ 

Diabetes mellitus, sim* 4 (19,0) 7 (30,4) 11 (25,0) 0,302‡ 

Tabagismo, não* 18 (85,7) 20 (87,0) 38 (86,4) 0,622‡ 

Etilismo, não* 18 (85,7) 20 (87,0) 38 (86,4) 0,622‡ 

Independência, sim* 14 (66,7) 17 (73,9) 31 (70,5) 0,768‡ 

*n (%); †média ± desvio padrão; § Teste T-Student; ‡Teste qui-quadrado. 

 

 

Foram utilizados os testes T-Student para amostras independentes e não houve 

diferença entre os grupos (p-valor>0,05) e o Teste qui-quadrado para as variáveis 

categóricas, na qual só houve diferença entre os grupos quanto à classe funcional do 

NYHA. 

A média de idade do GC foi de 66,6±13,4 e no GI 64,7±9,2. Dos participantes 

do GI, 16 (69,6%) apresentaram classe funcional NYHA I, enquanto no GC esta mesma 

característica se deu para 7 pacientes (33,3%), seguida de 11 (52,4%) com NYHA II. 

A maioria, 32 participantes (72,7%) não moravam sozinhos. São Gonçalo foi a 

cidade com maior número de participantes – 23 (52,2%). Apenas 1 paciente (2,2%) 

possuía nível superior, 32 (72,7%) tinham o ensino fundamental e 1 (2,2%) era 

analfabeto. 40 pacientes (90,9%) tinham filhos, 19 (43,1%) casados e 20 (45,4%) 

aposentados. Em relação à independência, 31 pacientes (70,4%) não dependiam de 

terceiros para realizar suas atividades de vida diária. A maioria não fumava, nem bebia 

38 (86,3%). 
As comorbidades mais frequentes foram a diabetes mellitus e hipertensão 

arterial, com 11 (25,0%) e 32 (72,7%) pacientes respectivamente. 

Na tabela 2 são apresentados os resultados da entrevista inicial referente a 

autopercepção dos pacientes, as áreas que consideravam mais afetadas em 

decorrência da IC, suas expectativas e seu papel no tratamento. 
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Tabela 2: Áreas afetadas, autopercepção, expectativas e papel no tratamento. (n=44). Niterói, RJ, 2019. 

Variáveis Controle 
(n=21) 

Intervenção 
(n=23) 

p-valor 

Áreas afetadas* 

Emoções|| 

Casamento† 

Família|| 

Trabalho|| 

Amigos† 

Religião†  

Nenhuma†  

Auto percepção|| 

Saudável 

Doente sem limitações significativas 

Doente com limitações significativas 

Expectativas† 

Ficar curado 

Me cuidar e ter mais qualidade de vida 

Nenhuma 

Papel no tratamento† 

Participativo e sigo as orientações 

Pouco participativo e nem sempre sigo as orientações 

Nunca sigo as orientações 

 

8 (38,1) 

2 (9,5) 

5 (23,8) 

7 (33,3) 

3 (14,3) 

0 (0) 

4 (19,0) 

 

8 (38,1) 

5 (23,8) 

8 (38,1) 

 

7 (33,3) 

12 (57,1) 

2 (9,5) 

 

17 (81,0) 

4 (19,0) 

0 (0) 

 

12 (52,2) 

4 (17,4) 

8 (34,8) 

10 (43,5) 

4 (17,4) 

3 (13,0) 

3 (13,0) 

 

8 (34,8) 

8 (34,8) 

7 (30,4) 

 

9 (39,1) 

14 (60,9) 

0 (0) 

 

19 (82,6) 

4 (17,4) 

0 (0) 

 

0,395 

0,637 

0,235 

0,444 

0,585 

0,458 

0,637 

0,468 

 

 

 

0,632 

 

 

 

0,637 

 

† Teste exato de Fisher; || Teste qui-quadrado. 

 

Observou-se que apesar de 7 pacientes (15,9%) relatarem não ter nenhuma 

área afetada, 20 pacientes (45,4%) citaram impactos nas emoções, seguido do trabalho 

- 17 pacientes (38,6%) e da família – 13 pacientes (29,5%).  

Quanto à autopercepção, 16 pacientes (36,3%) se reconheceram como 

indivíduos saudáveis, 15 (34,0%) doentes com limitações significativas e 13 (29,5%) 

doentes sem limitações. A maioria dos pacientes, 36 (81,8%), se disseram participativos 

no tratamento, seguindo as orientações dadas e 8 (18,1%) assumiram que nem sempre 

seguiam as orientações. Associado a isso, 26 (59,0%) pretenderam se cuidar e ter mais 

qualidade de vida, embora 16 (36,3%) deles acreditavam na cura.  

Dos 44 participantes, 24 concluíram o processo com a aplicação e reaplicação 

das escalas após as 12 sessões, sendo 11 pacientes do GI e 13 do GC. A seguir, os 

resultados das escalas: 
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Tabela 3: Comparação entre os escores do grupo controle e intervenção. (n=24). Niterói, RJ, 2019. 

† Teste Mann Whitney; || Teste T Student. 

 

Foi possível observar uma diferença estatisticamente significativa entre o GC e 

GI quanto à qualidade de vida antes e após intervenção (p-valor < 0,05), evidenciando 

o efeito positivo da psicoterapia nesse desfecho. Em seguida, foi realizado o teste d de 

Cohen⁵⁸, cujo resultado (0,89) significou um efeito grande da intervenção realizada.  

Ao analisar as amostras separadamente do GC e do GI, apesar da discreta 

melhora nas variáveis dos desfechos da ansiedade e depressão, não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos. Isto é, conforme demonstrados nos 

gráficos a seguir, foi observada melhora na gravidade dos sintomas depressivos e de 

ansiedade, mas não foi possível confirmar o efeito estatisticamente significativo da 

intervenção realizada. 

 

 

 
Figura 6: Número de pacientes por grau de ansiedade 
antes e após no GC. 

 
Figura 7: Número de pacientes por grau de ansiedade 
antes e após no GI. 
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Escores 
Controle 

Inicial (n=13) 
Intervenção 
Inicial (n=11) 

p-
valor 
Inicial 

Controle 
Final (n=13) 

Intervenção 
Final (n=11) 

p-
valor 
Final 

d de 
Cohen 

Ansiedade† 9,00 (4,00-27,00) 13,00 (7,00-16,50) 0,684 11,00 (5,00-23,00) 8,00 (3,00-14,00) 0,368 0,00 

Depressão† 23,00 (9,00-29,50) 13,00 (8,00-24,00) 0,331 13,00 (8,50-25,50) 7,00 (5,00-17,00) 0,15 0,00 

Qualidade de vida|| 46,92±25,38 40,18±18,22 0,273 49,08±27,08 27,82±19,20 0,04 0,89 
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Figura 8: Número de pacientes por grau de depressão 
antes e após no GC. 

 
Figura 9: Número de pacientes por grau de depressão 
antes e após no GI. 

 

 

Os gráficos acima demonstram que pelos escores iniciais das escalas da 

amostra (n=24), 6 pacientes (25%) apresentaram sintomas de ansiedade moderado ou 

grave e 11 (45,8%) apresentaram sintomas depressivos moderados, graves ou severos.   

Ao contrário das escalas de depressão e ansiedade, que têm graduações, os 

resultados da escala Minessota Living with Heart Failure Questionnaire são avaliados 

pelos menores escores, isto é, quanto menor o número final (0 a 105), melhor a QV. 

Desta forma, o gráfico a seguir foi dividido em 3 faixas de escores na comparação entre 

os grupos. 

 

 
Figura 10: Número de pacientes por escores de 
qualidade de vida antes e após no GC. 

 
Figura 11: Número de pacientes por escores de 
qualidade de vida antes e após no GI. 
 
 
 
 

Dos 11 pacientes do GI que finalizaram a intervenção, 2 continuaram a 

psicoterapia quinzenalmente e 2 solicitaram atendimentos ocasionais.  
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5. DISCUSSÃO 
 
 
 

Este estudo propôs uma intervenção psicológica de curta duração, sob a ótica 

da Psicanálise e avaliou o efeito desta nos sintomas de ansiedade, depressão e na 

qualidade de vida de pacientes com Insuficiência Cardíaca de uma clínica especializada. 

Os resultados analisados demonstraram um efeito positivo (p-valor=0,04; d de 

Cohen=0,89) da intervenção proposta para a QV nos pacientes com IC.  

Apesar de não ser sido notado uma significância estatística entre os grupos nos 

resultados dos sintomas depressivos e de ansiedade, foi possível observar uma discreta 

melhora na gravidade desses sintomas no GI, isto é, pacientes com escores de 

ansiedade e depressão moderado, grave ou severo tiveram os mesmos reduzidos para 

leve, mínimo ou moderado. Lundgren et al (2016)⁶⁰ concluíram também em seu estudo 

com 64 participantes que não houve diferença na intervenção entre os grupos a partir 

da TCC baseada na internet   para a depressão. Entretanto, notaram uma diferença 

intragrupo nesse desfecho, descrevendo uma melhora dos sintomas. 

Não foi encontrado nenhum estudo na literatura que avaliasse o efeito da 

psicoterapia, sob a ótica da Psicanálise, na depressão, ansiedade e QV em pacientes 

com IC. Morais ER, et al (2018)²⁹, por exemplo, verificaram e correlacionaram os 

sintomas de depressão e ansiedade à qualidade de vida em IC, não envolvendo 

qualquer tipo de intervenção, e concluíram que a depressão foi a variável que 

apresentou a correlação mais forte com a QV.  E ressaltaram a escassez de estudos 

com pacientes ambulatoriais. A QV encontrou-se moderadamente afetada, sobretudo, 

na dimensão física, dados similares à presente pesquisa.  

Desta forma, evidenciou-se a característica inovadora da presente pesquisa que 

que se tratou de uma intervenção psicológica de curto prazo, em uma clínica 

especializada em IC, cujos resultados demonstraram o seu efeito positivo na qualidade 

de vida do paciente. 

Estudos revelaram que a depressão aumenta o número de reinternações²⁰, pois 

o autocuidado fica bastante prejudicado. Os desfechos clínicos são impactados por esta 

comorbidade. Uma pesquisa⁴³ demonstrou que sintomas depressivos e o isolamento 

social influenciaram o prognóstico e sobrevida (75% em até 1 ano) de pacientes na fila 

por transplante cardíaco e indivíduos sem esse quadro tiveram uma sobrevida de até 8 
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anos após o transplante. Os autores concluem sobre a importância da triagem bem 

definida e a intervenção em pacientes com risco.  

A Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca (2018)³ e outros estudos já 

descritos na revisão integrativa neste trabalho ressaltam a importância do 

acompanhamento psicológico a pacientes com IC, principalmente, em relação à 

depressão. Todavia, ainda há poucos estudos, sobretudo, ECRs sobre psicoterapia em 

IC. São descritas na literatura algumas pesquisas a partir da TCC, mas com limitações 

em termos de amostra, tempo de intervenção ou risco de vieses⁶¹. Em Psicanálise foram 

encontrados estudos sobre Cardiologia, mas especificamente da abordagem 

psicanalítica em ambulatório de IC, não foram achados trabalhos na literatura, portanto, 

este estudo é pioneiro nessa abordagem a esse perfil de pacientes com esses 

desfechos.  

Como dito, a depressão é um desfecho amplamente estudado, não só em IC, 

mas em outras doenças crônicas. Karatas et al (2015)²⁰ discutem alguns estudos que 

relacionam a depressão a eventos cardiovasculares. Em seu estudo com pacientes com 

fluxo coronariano lento, 45,4% apresentaram índices de ansiedade elevada e 32% de 

distúrbios depressivos maiores daqueles com fluxo coronariano normal. Chen e Benjenk 

(2018)⁶² fizeram uma revisão sistemática, verificando se as ações na saúde mental 

geravam impactos nas readmissões hospitalares e concluíram que é fundamental a 

monitorização dos sintomas e da adesão medicamentosa, mas não necessariamente 

em pacientes só com comorbidade mental.  

Na presente pesquisa, os resultados dos escores iniciais dos sintomas 

depressivos moderados, graves ou severos (45,8%) da amostra (n=24) estão de acordo 

com a literatura. Talvez esses escores fossem ainda maiores se a amostra incluísse 

pacientes hospitalizados, uma vez que a gravidade da IC piora também o quadro de 

depressão⁴⁶.  

Os sintomas depressivos podem ser confundidos com os próprios sintomas da 

IC, como fadiga, alterações do sono ou do apetite. E também, períodos de tristeza não 

representam, necessariamente, um quadro depressivo. Por isso é fundamental a 

avaliação médica com uso adequado de ferramentas de triagem⁶³. Vale ressaltar que 

esse perfil de pacientes costuma ter intrínseco ao seu discurso inúmeras perdas, desde 

da saúde, profissão, papel na família, na sociedade, no casamento, até o lazer e a 
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autoestima. Se deparar com esta vulnerabilidade, consequente as suas frequentes e 

evolutivas limitações, pode gerar tristeza ou mesmo depressão.   

Portanto, a detecção de quadros depressivos em IC nem sempre é fácil pela 

sobreposição dos sintomas⁴⁶. Em se tratando de familiares e cuidadores, torna-se uma 

tarefa ainda mais complexa. Um estudo observacional⁴⁶ demonstrou que apenas 35% 

dos pacientes tinham a sintomatologia reconhecida por seus cuidadores. Assim, o 

trabalho multidisciplinar e de psicoeducação faz-se essencial para o reconhecimento e 

abordagem adequados. 

Acrescenta-se a isso, o fato da maioria dos critérios das pesquisas, inclusive a 

presente, excluírem pacientes com história psiquiátrica grave³⁹. Desta forma, pode se 

supor que os resultados de depressão são subdiagnosticados.  

Thombs et al (2013)⁴¹, em sua revisão sistemática, concluíram que faltam 

trabalhos que relacionem o método de rastreio para depressão e os desfechos desse. 

Contudo, a presente pesquisa utilizou ferramentas de rastreio, intervenção e seus 

resultados, que foram parcialmente efetivos, como já descritos anteriormente. 

O estresse afeta os desfechos clínicos, a qualidade de vida e sobrecarrega os 

serviços de saúde. Com isso, Guidi J, et al (2014)⁴⁴ recomendaram mudanças no estilo 

de vida, psicoterapia e também o foco na avaliação psicossocial dos sintomas 

depressivos. 

A psicoterapia é um processo terapêutico que pode abranger diversos aspectos 

do sujeito, e uma das metas é não limitar o trabalho elaborado somente ao espaço da 

clínica. Portanto, ela tem seus desdobramentos em várias situações vivenciadas para 

além do ambiente do ambulatório. A abordagem de curta duração (12 sessões) foi uma 

forma adaptada e possível ao processo psicoterapêutico de média a longa duração. Foi 

um método considerado seguro para os pacientes, pois não houve óbito, hospitalizações 

ou uso de psicotrópicos durante a intervenção. Os pacientes foram convocados a serem 

autores de suas ações e incentivados a compreenderem melhor sua(s) doença(s), 

sendo participativos no processo de tomada de decisão. 

Entende-se que o acompanhamento psicológico não deve ser algo imposto, 

visto que para que ele aconteça é necessário que o sujeito se implique nele, estabeleça 

um vínculo com o terapeuta e deseje estar na condição de analisando, buscando saber 

algo sobre si mesmo. A psicoterapia não é um trabalho de convencimento e sim um 

facilitador do entendimento para posterior aceitação e consequente enfrentamento. Um 
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dos resultados desta intervenção foi o incentivo aos pacientes serem acompanhados 

pelas demais equipes, como a fisioterapia e a nutrição, visando o foco na adesão e no 

autocuidado. Os encaminhamentos foram registrados em prontuário. 

Em relação à adesão ao tratamento, houve uma perda de 23,8% dos 

participantes no GI, cujas justificativas foram: desinteresse, falta de contato, 

descontinuidade e questão financeira, totalizando 5 pacientes. Vale ressaltar que a 

psicoterapia ainda é vista por algumas pessoas com preconceito. Lossnitzer N, et al 

(2015)⁶⁴ descrevem em seu estudo com 85 participantes, que apesar de mais da metade 

desejar ter conversas de apoio regulares, 47,1% não queriam. Os motivos foram: nunca 

precisariam de psicoterapia (n=18), ceticismo sobre psicoterapia e sua utilidade (n=9), 

posição que as consultas semanais eram muito cansativas ou demoradas (n=2) e outras 

razões (n=11). Assim, cabe também aos demais profissionais de saúde desmistificar e 

esclarecer o real propósito da intervenção psicológica.  

O projeto piloto serviu para avaliar a aplicabilidade da intervenção. Verificou-se 

a necessidade de alguns ajustes, como o tempo de duração do processo e a flexibilidade 

do plano terapêutico. Percebeu-se que não havia como engessá-lo, uma vez que as 

demandas trazidas pelos pacientes foram inúmeras e variadas, sendo muitas vezes, 

retratos de sua rotina de vida. Portanto, propor um plano terapêutico flexível, mas que 

pudesse abordar temas específicos a todos os pacientes, pareceu ser uma opção mais 

razoável. Um exemplo disso foi o caso de uma das participantes que ficou 

desempregada em meio ao processo. Como não dar voz a ela nas sessões seguintes 

diante do impacto daquela notícia e se fixar ao que foi proposto, seguindo o plano 

terapêutico? 

 O número de sessões precisou ser reduzido de 16 para 12 encontros. A maioria 

dos pacientes da CICCV tem muitas dificuldades socioeconômicas, inviabilizando a sua 

ida à Clínica. Um outro estudo⁶⁵ da mesma instituição cita tal dificuldade como obstáculo 

ao seguimento da pesquisa, relacionando as complicações do transporte público, a 

intolerância aos grandes esforços (sintomas da IC) e gastos financeiros. A assiduidade 

foi, portanto, uma adversária importante. A distância foi um obstáculo observado e 

justificado pelo número de participantes de outras cidades (n=28, 63,3%).  Assim, o 

tempo no trânsito e o elevado custo das passagens dificultaram esse processo. 32 

pacientes (72,2%) ganhavam até de R$2.500,00 e em geral, são o esteio de suas 

famílias, visto que apenas 12 (27,2%) moravam sozinhos. 
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Apesar de uma desistência durante o projeto piloto e outra no ECR, há de se 

considerar os motivos pelos quais os pacientes interrompem um acompanhamento, seja 

ele qual for. A dificuldade de aceitação da doença ou negação da mesma costuma ser 

uma das razões. Entretanto, deve-se pensar no que foi possível trabalhar durante aquele 

período, pois o sujeito pôde ser “escutado ativamente, além do discurso manifesto, com 

uma atenção extrema, constituindo uma experiência preciosa” (Quinodoz, 2002)⁶⁶.     

Os pacientes foram colaborativos e participativos durante o processo. A maioria 

se percebia como saudáveis ou sem grandes limitações (n=29, 65,9%), dados 

possivelmente relacionados à presença de participantes com classe funcional NYHA I e 

II (n=29, 65,9%). Decerto que a doença desorganiza a vida do sujeito e quebra a sua 

rotina, um exemplo disso é a fala de muitos pacientes ao marcarem o antes e o depois 

de um infarto, ou de uma hospitalização: “depois que fiquei assim” e “agora que fiquei 

doente”. Soma-se a isso, o percurso que precisa fazer até o diagnóstico. São inúmeros 

exames, idas e vindas ao médico, filas para agendamento muitas vezes sem sucesso, 

e longa espera pelos resultados. Diante de um corpo fragilizado, o psiquismo também 

adoece, por isso são tão frequentes os sintomas depressivos e de ansiedade.  

A depressão, por exemplo, pode ser entendida como uma reação e proteção a 

um trauma experimentado, em uma “tentativa de restauração das funções psíquicas” 

(Batistella, 2013)⁶⁷. Esse sofrimento gera um apelo ao outro para que possa dar sentido⁶⁶ 

e quiçá curá-lo. É neste cenário que o profissional de saúde exerce um papel decisivo 

para o êxito ou fracasso do tratamento.  

Quando questionados sobre a sua participação no tratamento, 26 (59,0%) se 

disseram participativos e seguiam as orientações dadas e 16 (36,5%) esperavam ficar 

curados, demostrando uma falta de entendimento ou até mesmo de aceitação quanto 

ao prognóstico. Um estudo qualitativo, em São Paulo, revelou que 57,2% dos pacientes 

não sabiam sobre a IC, reforçando a importância da educação em saúde⁶⁸. Sugere ainda 

que o início da doença se dá a partir da experiência de um evento marcante⁶⁸, o que 

ressalta a importância da psicoterapia. 

A ansiedade, um dos desfechos desta análise, foi observada durante os 

atendimentos e mensurada por meio do BAI. Frisa-se que as escalas são um retrato do 

momento e precisam ser utilizadas criteriosamente, sobretudo, associadas ao discurso 

do paciente e de seus familiares. Apesar de serem padrão ouro em importantes estudos 

deve ser questionável o seu uso, e cabem aos profissionais não os engessar, ao 
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contrário, utilizá-las como ferramentas de apoio ou triagem⁶⁹ a um diagnóstico 

investigado. Além disso, mesmo não havendo um consenso entre os pesquisadores, 

diversos estudos citam a importância da triagem adequada e a relevância do diagnóstico 

de depressão e ansiedade⁷⁰.  

Muitas vezes a ansiedade está relacionada a uma expectativa elevada ou 

mesmo à preocupação ou medo, comumente descritos pelos pacientes com IC. A falta 

de suporte social e/ou familiar, bem como as situações de vulnerabilidade 

socioeconômicas podem agravar esses sintomas. Estudos descreveram a relação deste 

quadro com a ausência de suporte social e incapacidade de lidar com situações 

estressantes⁷¹. Relacionam ainda o estresse ao fator de risco para o Infarto Agudo do 

Miocárdio (IAM)⁷¹, recomendando intervenções com foco na prevenção. Transtorno de 

Ansiedade Generalizada (TAG), por exemplo, podem aumentar o risco de eventos 

cardiovasculares sendo, portanto, preditivos de complicações hospitalares e óbitos²⁰̓⁷²׳ 

Experiências de luto foram descritas pelos participantes do presente estudo e 

relatadas também por Knebel e Marin (2018)⁷¹ em seu trabalho, que avaliou os fatores 

psicossociais e o manejo psicológico destes. A vivência de perdas foi relacionada aos 

sintomas de depressão e ansiedade, incluindo também a perda da vitalidade, 

produtividade e sexualidade.  

Na amostra atual (n=24), 25% dos participantes tinham sintomas de ansiedade 

moderados ou graves, segundos os escores iniciais. Do GI, 2 (18,1%) pacientes 

apresentaram sintomas moderado e grave e, ao final da intervenção, mínimo a leve. 

Bordoni B, et al (2018)⁷³ descreveram a ansiedade como um sintoma 

negligenciado, que aumenta as taxas de internações, ressaltando esta lacuna na 

literatura e a relacionando à disfunção do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Há também 

um déficit de publicações na área da psicologia, abordando a ansiedade em IC. 

O atendimento psicológico é uma ferramenta de apoio, que pode facilitar o 

processo de elaboração quanto ao enfrentamento da situação de vulnerabilidade, 

ajudando o paciente a criar estratégias para que possa vivenciar tais experiências de 

maneira menos traumáticas, bem como diminuindo os sintomas de ansiedade 

Os sintomas físicos e emocionais geram impactos significativos na QV²⁹. Um 

estudo brasileiro²⁹, que utilizou os mesmos desfechos e as mesmas escalas, concluiu que 

a QV estava moderadamente afetada, sendo a dimensão física a mais impactada, assim 

como na presente pesquisa. O instrumento validado e amplamente utilizado, MLHFQ, o 
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mesmo deste estudo, tem um “formato abrangente, fácil de aplicar e envolve aspectos 

físicos, socioeconômicos e psicológicos da vida.” (Santos JJA, Plewka JEA, Brofman 

PRS, 2008)⁵⁴.  

A intervenção psicológica de curta duração teve efeito positivo na qualidade de 

vida dos pacientes acompanhados, reduzindo significativamente os escores finais, 

sobretudo, quanto à dimensão emocional. Contudo, como concluem Winkelmann ER e 

Manfroi WC (2008)⁷², deve se considerar o indivíduo como um todo e não só os resultados 

estatísticos da intervenção. No presente estudo, foi possível observar essa melhora, 

sobretudo, quanto às escolhas de vida dos pacientes, podendo inclusive enfrentar melhor 

seu adoecimento. Isto é, a maneira de se perceber doente e suas reações frente a essa, 

refletem na sua QV.  

Um estudo³⁰ descreveu o efeito de um programa repetitivo de monitorização e 

educação na QV em pacientes de ambulatório de IC. Os resultados foram positivos tanto 

para os escores totais, quanto para todas as dimensões. O programa de longo prazo 

incluiu uma equipe multidisciplinar (enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes 

sociais e farmacêuticos) e corroborou os resultados da presente pesquisa, apesar das 

diferenças da  duração e técnica da intervenção.  

Sabe-se que fatores psicológicos contribuem sobremaneira para a QV. Apesar 

de estudos clínicos avaliarem os impactos de procedimentos médicos, farmacológicos 

ou cirúrgicos (como a revascularização do miocárdio) nesse desfecho, são necessários 

ser testados outros métodos como estratégias para redução de estresse, Tai Chi Chuan, 

meditação, psicoterapia, entre outros⁴⁵.  

Diante do exposto, na relação psicólogo-paciente pode-se notar o seu pedido 

de ajuda e caberá ao profissional exercer o papel de acolhedor, oferecendo um espaço 

seguro e holding, conceito criado por Donald Winnicott (1960), que significa sustentar, 

segurar e pautado em um vínculo seguro. É nessa relação de confiança, que o paciente 

poderá depositar e elaborar sua angústia. Nesse contexto, há ainda o conceito de “mãe 

suficientemente boa”, do mesmo autor, que diz respeito a esse papel de acolher e ao 

mesmo tempo ser responsável por mostrar o mundo ao sujeito em formação, incluindo 

o que pode ou não pode⁷⁴. Na relação terapêutica é basicamente isso que precisa 

acontecer, isto é, o profissional deve, por exemplo, compreender as dúvidas do paciente 

em relação ao seu tratamento, orientá-lo e sustentar seu sofrimento diante do adoecer.  
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Até o presente momento, não foi possível fazer uma relação entre o discurso do 

paciente e o psicodiagnóstico com os escores das escalas aplicadas, pois a pesquisadora 

ainda não sabe os resultados de cada paciente, tendo os avaliado cegamente, uma vez 

que eles foram identificados por números. Ao final da intervenção (n=32) poderá 

comparar os escores com a sua avaliação quanto aos desfechos, o que possivelmente 

se desdobrará em outro estudo futuro. 

Por fim, ressalta-se a importância de incluir o paciente em seu processo de 

tomada de decisão, fazendo com que cada vez mais tenha conhecimento de seu quadro 

clínico, de seu tratamento e prognóstico. No Brasil, existe a Política Nacional de 

Humanização, que incentiva o sujeito a participar da parte clínica, política e do manejo 

da gestão da saúde, todavia, sabe-se que essa realidade ainda está distante do ideal, 

sendo necessários avanços importantes⁷⁵.  

 

 

 
6. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 

O presente estudo apresentou algumas limitações, tais como uma amostra 

reduzida (n=32), uma única profissional para atuar com os participantes e a frequência 

irregular de alguns deles. Por outro lado, entende-se como expressivo o n do estudo, 

considerando-se o tempo para a intervenção (12 sessões), a disponibilidade de ser 

apenas 1 vez na semana e, principalmente, as faltas ou a descontinuidade do 

atendimento.  

Os principais fatores da frequência irregular dos participantes foram: dificuldade 

financeira, compromissos pessoais e/ou médicos, desânimo e problemas de saúde 

(quadros gastrointestinais, virais, dores, etc.). Portanto, a falta de assiduidade foi um 

elemento limitante ao estudo. Associado a isso, o excesso de feriados, greve e o recesso 

também dificultaram o andamento da pesquisa. 

Acrescenta-se a isso a extrema dificuldade de contato com os pacientes, apesar 

de buscar atualização constante, a equipe se deparou com telefones incorretos ou não 

disponíveis. A carta registrada foi uma alternativa também pouco eficaz de contato com 

o paciente. 
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Além disso, vale ressaltar que a CICCV é uma instituição de pesquisa e outros 

profissionais também possuem projetos em andamento. Com isso, há um rigoroso 

cuidado na inclusão dos pacientes para posterior randomização, visando não inserir 

pacientes de pesquisas com os mesmos desfechos.  

Por fim, apesar do elevado número de atendimentos realizados na CICCV, foi 

necessário aumentar a captação de pacientes, estratégia adotada pelo Serviço de 

Enfermagem a fim de oferecer o ambulatório a uma rede maior de pacientes.  

 

 
 
7. CONSIDERAÇÕES FUTURAS 
 
 
 

A experiência desta pesquisa junto aos pacientes com IC promoveu reflexões e 

considerações para futuros trabalhos, sobretudo, qualitativos, uma vez que o discurso 

dos pacientes retratou a sua vulnerabilidade e um sofrimento físico e psíquico individual 

e coletivo. Desta forma, deverão ser realizados futuros trabalhos, descrevendo e 

analisando o conteúdo das queixas dos participantes; o estado de desamparo ao qual 

se encontra o paciente com IC; luto; a experiência da psicóloga pesquisadora na CICCV; 

e a autopercepção dos pacientes quanto ao processo psicoterapêutico.  

Espera-se que a experiência descrita nessa pesquisa possa ser replicada em 

outros ambulatórios de IC. A psicoterapia de curta duração, sob a escuta psicanalítica, 

mostrou-se eficaz para a melhora da qualidade de vida. O plano terapêutico 

semiestruturado e flexível tornou viável a abordagem ao paciente, que pôde expressar 

suas angústias, medos, preocupações e elaborar melhores maneiras de enfrentar o 

adoecimento e suas questões pessoais. Uma alternativa ao número elevado de usuários 

é a terapia em grupo não testada nesse momento, porém, é uma oportunidade futura de 

estudo. Além disso, incentiva-se aos demais pesquisadores ampliar este trabalho, 

relacionando aos benefícios desse processo nas readmissões hospitalares e avaliar a 

gratidão e resiliência nesse perfil de pacientes.  
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8. CONCLUSÃO 
 
 
 

O presente estudo teve por objetivo avaliar a intervenção psicológica de curta 

duração, sob a ótica da Psicanálise, junto aos pacientes com IC.  

O método proposto resultou em uma melhora significativa da qualidade de vida, 

sobretudo, na dimensão emocional. Embora os desfechos de ansiedade e depressão 

não tenham apresentado diferença estatisticamente significativa, observou-se discreta 

melhora na gravidade dos sintomas de ansiedade e depressão após a psicoterapia. 

 

 

 

Fomento: O presente estudo não teve financiamento. 
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