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OUTRO OLHAR SOBRE A DOENÇA CARDIOVASCULAR 

 

 A população mundial mais especificamente a brasileira, vem aumentando 

consideravelmente e,  segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2011, 

residiam em território nacional 195.243.000 pessoas. Comparando com o de 2001, cujo 

censo populacional e demográfico mostrava 170.821.000 pessoas residindo no país (IBGE, 

2011), ocorreu um aumento de 12,5%. 

 Além do aumento populacional supra referenciado, houve também aumento da 

expectativa média de vida no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 

2014, p. 68), a expectativa de vida mundial passou de 64 anos em 1990, para 70 anos em 

2012. Em relação à população geral de ambos os sexos, e também no Brasil houve um 

aumento da expectativa de vida de 66 anos em 1990, para 74 anos em 2012 (WHO, 2014, 

p. 60). A taxa de mortalidade (probabilidade de morrer) entre os 15 e 60 anos de idade em 

uma população global de 1.000 pessoas caiu entre os homens de 233 para 187 (entre 1990 e 

2012) e de 161 para 124 entre as mulheres (WHO, 2014, p. 69). No Brasil, esta expectativa 

caiu de 272 para 210 entre os homens, e de 150 para 107 para as mulheres (WHO, 2014, p. 

61). 

 Segundo o censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, com periodicidade decenal, a esperança do brasileiro de viver (anos de vida que 

cada recém-nascido esperaria viver) no ano de 1910 era de 34,6 anos, e em 2010, de 72,6 

(IBGE, CENSO 2010).   

 Segundo o próprio IBGE, o índice de envelhecimento (número de pessoas de 65 

ou mais anos se idade, para cada 100 menores de 0 a 14 anos)  evoluiu de 5,83 para 19,77 

do ano de 1950 para o ano de 2000 (IBGE, 2000). 

 Como consequência, tanto do aumento populacional, como também da 

longevidade mencionada, observa-se um aumento da incidência de portadores de doenças 

crônicas. 

 As doenças crônicas, geralmente são incuráveis e de natureza não contagiosa. Elas 

são caracterizadas por um longo período de latência, têm o seu curso prolongado e, além 

de provocarem incapacitações, possuem alguns fatores de risco bem estabelecidos 

(FRANZEN, 2007).  

  No âmbito nacional, mais especificamente no Hospital das Clínicas de Porto 

Alegre, as principais causas de internação de indivíduos acima de 60 anos, no período de 
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2002 a 2005, e portadores de doenças crônicas, foram as neoplasias do trato digestivo, 

seguidas pela doença isquêmica cardíaca (FRANZEN, 2007). 

 Com relação à incidência de insuficiência cardíaca nos Estados Unidos da América, 

observa-se que ela não diminuiu nas últimas décadas. Entretanto, a sobrevida após o 

referido diagnóstico aumentou (TAULBEE, 2009). O aumento da sobrevida de doenças 

cardíacas e o crescimento da população de idosos levaram a um aumento da prevalência de 

insuficiência cardíaca. A doença cardíaca e o acidente vascular cerebral lideram as causas de 

óbito e de incapacidade física em idosos nos Estados Unidos (KENNEDY, 2001).  

 A doença cardiovascular é a principal causa de morte (SIM-CGIAE/SVS/MS, 

2011), não só no Brasil, como também no mundo, sendo responsável por 20 % dos óbitos 

em indivíduos acima de 30 anos no país (ORDÚÑEZ, 2011), e o impacto da doença 

cardiovascular entre pessoas com desordens mentais, incluindo depressão, é maior que 

aquela observada na população em geral (BIVANCO-LIMA, 2013). O início e a evolução 

de ambos são influenciados pela depressão, sendo importante observar que a maioria das 

pessoas portadoras de danos crônicos possa “viver com, ao invés de morrerem de” suas 

doenças (FRANZEN, 2007). Um caminho para atingir esse objetivo é manter a 

independência desses idosos, restabelecendo a sua saúde e encorajando-os ao autocuidado. 

 A maioria das doenças crônicas é associada, ou causada por uma combinação de 

fatores e, apesar de não colocarem seus portadores em risco imediato de vida, causam 

sobrecarga substancial para a sua saúde, impacto econômico e deterioração na sua própria 

qualidade de vida, assim como das pessoas e das famílias com as quais convivem, e 

comunidades nas quais se inserem (FRANZEN, 2007). 

 Ao adoecer, o indivíduo pode tornar-se inválido, perder a autonomia, fragilizar-se 

e, muitas vezes, tornar-se dependente. A doença desencadeia sentimentos de impotência, 

desesperança, desvalorização, temor e apreensão, e com a ameaça à vida, perde-se o 

sentimento de onipotência e imortalidade (VECHIA, 2013). 

 Um ser doente não apresenta apenas as peculiaridades próprias da doença, mas 

sim algumas particularidades de si mesmo, constituindo-se dependente das respostas físicas, 

psicológicas, sócio – culturais; o indivíduo atormentado pela dor “deixa de se interessar 

pelas coisas do mundo externo porque não dizem respeito ao seu sofrimento; (...) enquanto 

sofre, deixa de amar” (FREUD, 1997).  

 Entre os fatores de risco para doença arterial coronariana, relaciona-se também o 

comportamento, o ambiente e a personalidade do indivíduo, sendo possível observar a 
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competitividade, intolerância, estados de ansiedade permanentes, baixa resistência à 

frustração, vida emocional ausente ou diminuída, preferência pelo trabalho ao lazer e as 

relações afetivas. (SANCHES, 2009). 

 Pacientes depressivos têm uma expectativa de vida diminuída e a doença 

cardiovascular pode ser uma das possíveis causas para o aumentado risco de morte 

prematura nestes pacientes (PAZ-FILHO, 2010). 

 Existem evidências de que a depressão é um fator de risco que independe não só do 

desenvolvimento de doenças do aparelho cardiovascular, como também da piora do seu 

prognóstico, caso a doença já esteja estabelecida (PAZ-FILHO, 2010). A depressão é a 

principal causa de incapacidade e a quarta principal causa de carga de doença em todo o 

mundo (BIVANCO-LIMA, 2013).  

A depressão aumenta em duas vezes o risco de doença cardiovascular, quando 

comparada aos outros fatores já estabelecidos, como hipertensão, diabetes, dislipidemia etc. 

(RUGULIES, 2002), e ela apresenta importante relação com a mortalidade e com a má 

qualidade de vida em pacientes coronariopatas, em especial aqueles do sexo feminino com 

idade inferior a 50 anos (SANCHES, 2009).  

O referido distúrbio pode ser a causa da doença cardiovascular, consequência dela 

ou, ainda, compartilhar de ambos, apresentando processos comuns reacionais a estresses de 

etiologia desconhecida (PAZ-FILHO, 2010). 

 Existem evidências sobre a associação entre depressão e eventos cardiovasculares 

não fatais, sendo uma associação bidirecional, ou seja, indivíduos com depressão têm maior 

incidência de doença cardiovascular e indivíduos com doença cardiovascular, 

principalmente aqueles que sofreram eventos, têm maior incidência de depressão 

(BIVANCO-LIMA, 2013).  

 Com o aumento da expectativa média de vida no mundo, do índice de 

envelhecimento, com consequente aumento do número de pacientes com doenças 

cardiovasculares, incluindo o Brasil, novas preocupações surgem, necessitando-se um olhar 

diferente sobre a doença. 

Observamos importante associação entre doenças cardiovasculares e diferentes 

desordens psico - emocionais e, entre elas, a depressão exerce importante papel no 

processo de adoecimento, devendo ser observada atenção especial ao seu diagnóstico, de 

uma forma holística, sem considerarem-se apenas os sintomas da doença, mas também o 

seu portador como sujeito do processo, a fim de chegar à sua cura total, direcionando o 



4 

 

olhar da doença cardiovascular, de um processo puramente orgânico, para um olhar 

também metafísico, modificando com isso o processo terapêutico.  
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