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EMOÇÕES ALVO CORAÇÃO 

 

Os antigos consideravam o coração a sede das emoções e dos sentimentos. E a ciência 
moderna comprova que o coração tem importância tal que devemos tratá-lo com o máximo de 
consideração e cuidado. Por isso é que um coração doente é nossa fraqueza, e um sadio, 
nossa fortaleza. No dia-a-dia de nossas vidas atribuladas e complicadas, porém, várias 
condições podem desencadear ou agravar doenças cardíacas, como fumo, pressão alta, vida 
sedentária, excesso de peso, diabetes, estresse... 

 

AVALIANDO SEU CORAÇÃO 

 

 Se o leitor já fez avaliação clínica com o cardiologista sabe que, além do exame físico, 
há alguns exames especializados, como eletrocardiograma, prova de esforço e exames de 
laboratório. É muito importante que o leitor tenha uma idéia clara do seu estado físico, e o 
coração, mais do que ninguém, merece essa consideração especial.  

 

 Quando o médico avalia o paciente, está preocupado com sua saúde física, mas nem 
sempre leva em consideração sua saúde emocional. Quando alguém sente dor no peito ou 
suspeita de que algo não vai bem com o coração,  passa a enfrentar “algo que não 
conhece”, e assim pode sentir medo, pânico, preocupações, desespero... As emoções podem 
agravar a condição clínica principalmente se o médico não falar nada a respeito do que está 
acontecendo. 

 

 Médico e cliente nem sempre valorizam os estados emocionais no caso de   uma 
doença. O cliente, por seu lado, acha que ficar alterado emocionalmente é “coisa de louco”. Os 
parentes, de modo geral, acham que pode ser “frescura”. 

 

 A grande maioria dos médicos não foi treinada para resolver problemas emocionais, e 
na maioria das vezes não leva isto em consideração. Geralmente sua preocupação está voltada 
em resolver a condição física de seus clientes.  

 

Acontece que muitos pacientes que sobreviveram a um infarto (ataque do coração) 
durante certo tempo pisam em ovos: têm medo de andar, de se exercitar, de caminhar e até 
de fazer sexo. 

A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO EMOCIONAL 

No dia-a-dia da clínica é muito importante esclarecer ao paciente sua condição, 
evitando estresses e somatização. A condição emocional deve ser levada em consideração no 
paciente cardíaco para possibilitar-lhe o  atendimento nas crises, momento em que está 
desestabilizado emocionalmente e fragilizado. Muitos cardíacos têm a sensação de morte 
durante as crises. 
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 As alterações emocionais negativas do paciente são um acontecimento corriqueiro, e o 
médico deve estar atento a elas e procurar saber como o paciente enfrenta essas “situações 
delicadas”.  

  

 Nos pacientes cardíacos, as questões emocionais no mais das vezes são tratadas 
secundariamente e muitas vezes nem mesmo consideradas. Mas o paciente com dor no peito 
fica emocionalmente instável e sem saber o que está acontecendo com ele, por isso tal 
incerteza pode agravar sua doença. Os estresses provocados por doenças que colocam a vida 
em risco exigem mudança no atendimento. Por isso deve ser levado em consideração o 
paciente como um todo, física e emocionalmente. A experiência mostra que o que mais 
terrifica o paciente é estar frente a frente com uma doença do coração. 

 

 Paciente com dores no peito e sem nenhuma doença orgânica ouve com freqüências 
frases como “Você não tem nada.”; “É bobagem, não se preocupe!”; “É peido indeciso!...” A 
falta de orientação nesses casos faz com que o paciente e seus familiares iniciem uma via-
sacra de médico em médico para entender o que está acontecendo.  

 

É por isso que as alterações emocionais do paciente diante de qualquer doença crônica 
devem ser levadas em consideração. As alterações emocionais não significam a causa da 
doença, mas podem funcionar como agravante dela.  

 

O CORAÇÃO E AS EMOÇÕES 

 Hoje é sabido que as emoções podem funcionar como desencadeantes e/ou agravantes 
de várias doenças. Nos portadores de arritmias cardíacas (batimentos irregulares do coração) 
os fatores emocionais assumem importância considerável, e assim as condições que provocam 
estímulo emocional de opressão e desespero podem acarretar morte súbita nos portadores de 
arritmia grave.  

 

 As respostas estressantes do organismo devem ser levadas em consideração (veja 
artigo sobre estresse), pois podem provocar arritmia letal especialmente em portadores de 
doenças coronarianas. 

 

FISOLOGIA DO DISTRESSE 

As amígdalas, nossos avaliadores emocionais, são duas estruturas localizadas na parte 
posterior do cérebro (ver no artigo tal), em ambos os hemisférios cerebrais, e fazem parte do 
sistema límbico. São elas as responsáveis pelo nosso controle emocional. 

 

O sistema límbico coordena as funções neurovegetativas, dentre elas as 
cardiovasculares, que são reguladas pelo sistema nervoso autônomo (SNA) simpático e 
parassimpático. O SNA regula o funcionamento dos nossos órgãos internos, estimulando ou 
inibindo-os. Por força disso, situações que desencadeiam muito estresse podem liberar 
adrenalina, ter repercussão sobre todo o organismo e até provocar ataques do coração.  

 

DOENÇAS CORONÁRIAS 
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As doenças coronárias podem evoluir durante anos silenciosamente. Os sintomas 
começam a aparecer depois dos 40 anos, principalmente em decorrência da aterosclerose, mas 
as complicações agudas podem ser resultantes da ruptura das placas de ateroma (dentro das 
coronárias) e apresentar como conseqüência a formação de coágulos que obstruem as 
coronárias  e provocam falta de sangue no coração, levando às arritmias cardíacas. 

 

 As alterações psíquicas e emocionais foram durante muito tempo consideradas 
controversas, mas hoje se sabe que estresses agudos ou crônicos podem provocar isquemia 
cardíaca, ataques do coração e morte súbita. 

 

CORAÇÃO: ALVO DO ESTRESSE... 

 Os estresses provocam alterações em todo o corpo, mas o coração é o órgão de choque 
por excelência. Isto significa que o coração responde de pronto às emoções negativas (medo, 
pânico, fobias...) ou positivas (ansiedade por um presente, alegria do reencontro, paixão por 
alguém...). Você já teve palpitação alguma vez? Isto não significa que sofra do coração, mas 
sim que seu coração sofre com a emoção e com  os sustos. 

 

 A repercussão sobre o coração e os vasos sanguíneos depende de como lidamos com as 
situações estressantes e do quanto somos vulneráveis ao estresse. As doenças do coração 
como as arritmias, as doenças das coronárias e as sistêmicas como a pressão alta provocam 
danos no coração...e podem significar o quanto os seres humanos são vulneráveis às 
alterações do sistema cardiovascular.  

 

 A atitude das pessoas perante a doença cardíaca pode variar enormemente. Existem 
pacientes que não tomam a medicação prescrita pelo seu médico. Outros mostram 
desinteresse em melhorar, e as medidas terapêuticas são em vão. Outros ainda, quando 
orientados pelo médico para parar de fumar, de beber e de trabalhar em excesso, continuam 
agindo do mesmo jeito, ou seja, continuam fumando, bebendo e trabalhando exageradamente. 

 

AFINAL, VOCÊ ESTÁ INTERESSADO EM VOCÊ OU NÃO? 

 

 Você tem problemas de coração? Você já se preocupou em melhorar sua qualidade de 
vida? Você acha que as doenças do coração são puramente de ordem física? Alguma vez 
procurou ajuda para resolver seu estresse? Ou todas estas perguntas não fazem nenhum 
sentido para você?  

 

 O médico procura resolver os problemas físicos. Afinal, os sintomas são muito 
importantes e devem ser levados em conta. Mas as condições emocionais desse tipo de 
paciente muitas vezes são relevadas. Raramente são indicados os tratamentos emocionais 
para um cardíaco.  

 

 Tomemos o exemplo de alguém que sofreu um ataque do coração ou de alguém com 
doença crônica cardíaca. Os infartados que sobrevivem passam a viver com medo ou pavor de 
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morrer, pois muitos deles tiveram a sensação de morte. Essas pessoas andam pisando em 
ovos. Mesmo que o médico lhes diga que podem fazer exercícios, transar e levar uma vida 
normal, não conseguem fazer isso tão rapidamente. Precisam de um tempo para a se adaptar 
à nova condição de infartado e só depois de certo tempo adquirem confiança e gradualmente 
retornam à vida normal.   

 

O tratamento psicológico e emocional é de importância fundamental, pois os 
aspectos emocionais negativos podem ser reduzidos ou mesmo solucionados. Isso melhorará o 
astral do paciente e facilitará o seu viver. As técnicas de Programação NeuroLingüística e as 
Técnicas de Pensamento Ativo são muito úteis nesses casos. 
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