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Esta pesquisa teve como objetivo estudar os aspectos psicológicos e

simbólicos associados à doença coronariana e mobilizados pela expe-

riência do infarto. Para isso, foi feito um estudo das emoções e das

atitudes de 4 pacientes coronariopatas que já sofreram um infarto do

miocárdio, sendo possível compreender a relação destes pacientes

com a doença e seus corações, além do lugar que esta experiência

ocupa em suas vidas.
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2000); estes fatores psicossociais nos permitem investigar qual a influência da doença
na vida destas pessoas e qual a vivência que elas têm do seu coração.

De acordo com Silva (2004), em seu livro Quem ama não adoece (2004), ao citar
William Harvey, (médico fisiologista), aponta o fato de que os médicos já suspeitavam
há um século atrás, que a ansiedade em excesso e os conflitos emocionais crônicos
se relacionavam à elevação na incidência das doenças cardiovasculares, em parti-
cular, à arteriosclerose das artérias coronárias. 

I.2. DESCRIÇÃO CLÍNICO-FISIOLÓGICA DO CORAÇÃO 
O coração é um órgão do sistema cardiovascular situado no mediastino médio, em
posição central, entre os dois pulmões. Seu tamanho pode ser comparado ao de
um punho fechado, sendo seu peso de cerca de 300g (MADY e FERNANDES, 1999).
É importante considerar que, normalmente, a pessoa não "sente" o seu coração, mas,
frequentemente, o músculo cardíaco isquêmico apresenta sensação de dor. Segundo
a literatura médica ainda não se sabe a causa dessa dor. Entretanto, acredita-se que
a isquemia faça com que o músculo libere substâncias ácidas, que promovem dor e
não são removidas com rapidez suficiente pelo sangue coronário, que se move len-
tamente. A alta concentração desses produtos anormais estimula, então, as termi-
nações para a dor do músculo cardíaco, e os impulsos de dor são conduzidos pelas
fibras nervosas aferentes sensoriais simpáticas para o sistema nervoso central. 

CAPITULO II. CONSIDERAÇÕES PSICOLÓGICAS SOBRE A CORONARIOPATIA

II.1. VÍNCULOS, RELAÇÕES SÓCIO-AFETIVAS E A IMAGEM CORPORAL

“A família vem ao hospital com seu papel no processo de adoecer”
Bellkiss Romano

O coração tem um simbolismo especial, por meio de uma representação social e
pessoal em nossa cultura, na qual cada indivíduo atribui um determinado significado
a ele, pois o sente em suas mais peculiares e diversas formas. Segundo a Escola
Psicossomática de Paris, Marty e cols. (1980), o coronariano possui uma estrutura
psicossomática, na qual a carga de emoções é transferida para a área somática. Este
tipo de paciente apresenta certa dificuldade em suas relações interpessoais, devido
a uma dificuldade de sonhar ou fantasiar e projetar nos outros aquilo que ele é.

De acordo com a teoria Reichiana, Corte (2000) apud Mello Filho e Burd (2004, p. 338):
“o portador da doença coronariana (DC) apresenta uma expressão corporal de altivez
e arrogância, como se estivesse acima dos demais… há um orgulho excessivo e um ar
de superioridade traduzido pela forte rigidez nas costas e no peito armado e rígido e
forte tensão diafragmática… seu coração endurece em detrimento de sua imagem”. 

Já Winnicott (apud Melo Filho e Burd, 2004) chama a atenção para o fato de que o
coronariano tem uma necessidade de ser perfeito aos olhos dos outros, afastando-se
assim de seu self verdadeiro, retraindo a sua sensibilidade. Oliveira, Sharovsky e
Ismael (1995) fazem uma associação entre a DC e a crise psicossocial, dizendo que
elas sempre estão relacionadas de alguma forma. Muitas vezes é o conflito interno
que deteriora o indivíduo, levando-no à doença orgânica; nestes pacientes, tanto os
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INTRODUÇÃO
O assunto pesquisado é um tema de grande relevância na Psicologia, tendo em vista
que a incidência de mortes de pessoas do coração é a maior mundialmente falando.
Segundo Romano (2001), nos países desenvolvidos tem sido registrada uma curva
ascendente para as doenças cardiovasculares, a ponto de ser a causa de aproxima-
damente 50% das mortes; nos países em desenvolvimento o aumento é progressivo. 

É muito importante que os psicólogos entrem em contato com a vivência, ou seja, com
as atitudes e emoções que permeiam a vida dos coronariopatas, incluindo o significado
do coração para estes pacientes, para que assim possam auxiliá-los e preveni-los. 

Enfatiza-se a importância desta pesquisa em psicologia, tendo em vista que é
essencial que as pessoas em geral e os próprios pacientes coronariopatas tenham
uma percepção da sua doença e suas implicações em todos os âmbitos de suas
vidas. O interesse por este tema se deu, pois existem poucos trabalhos relacionados
às atitudes e emoções individuais e singulares que os pacientes têm de seu coração. 

Esta pesquisa teve como tarefa estudar os aspectos psicológicos e simbólicos asso-
ciados à doença coronariana e mobilizados pela experiência do infarto. O objetivo
deste trabalho foi pesquisar qual o símbolo do coração e as atitudes e emoções de
pacientes que sofreram infarto do miocárdio.

Para a realização deste estudo foram apontados alguns temas em capítulos: um
pouco da história da doença e seu conceito, quanto aos aspectos fisiológicos; aná-
lise da doença tendo em vista os aspectos psicológicos a ela relacionados, uma lei-
tura simbólica do coração e abordado o método e os resultados nos capítulos finais. 

CAPÍTULO I. A DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA (D.A.C.)

I.1. CONCEITO E HISTÓRIA
A Doença Arterial Coronária (D.A.C.) é uma patologia obstrutiva das artérias coro-
nárias, que são os vasos responsáveis pela irrigação do miocárdio. A arteriosclerose
se caracteriza pela ocorrência de um progressivo depósito de gordura e outras subs-
tâncias em suas paredes. É este depósito progressivo de gordura que passa a obs-
truir o interior da artéria e dificultar a passagem de sangue. Entre suas manifesta-
ções sintomáticas estão a angina, com uma obstrução parcial e o infarto agudo do
miocárdio, no caso de uma obstrução total. A arteriosclerose coronária e suas con-
seqüências não é a única forma do coração adoecer, porém a doença coronariana é
a predominante e cuja gênese desempenha um importante papel sob o psiquismo,
as emoções e o estresse; este último tem no coração o seu órgão-alvo. 

É uma doença multifatorial, cuja prevenção depende do controle dos fatores de risco
(Braunwald, 1996 apud PEREZ, 2004), que englobam principalmente tabagismo, dis-
lipdemia, diabetes, hipertensão, obesidade, sedentarismo e história familiar positiva.
São considerados fatores de risco emergentes: fatores lipídicos (entre eles, a hiper-
trigliceridemia-alto índice de colesterol ruim), fatores hemostáticos (de coagulação
e agregação plaquetária, a hiperviscosidade), fatores metabólicos (síndrome de resis-
tência à insulina, hiperuricemia, o consumo de álcool), fatores psicossociais (depressão,
estresse, agressividade, hostilidade), fatores genéticos (SOUSA, PIEGAS e SOUSA,
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May (1980), apud Sharovsky (1995, p. 189), “ansiedade é apreensão deflagrada por
uma ameaça algum valor que o indivíduo considera essencial para sua existência
como personalidade”. Muitos pacientes têm a idéia de que haverá um renascimento
após alguma intervenção em seu órgão mais sagrado, quando eles acreditam que aí
está o começar de novo, livre dos defeitos e novinho em folha, “com os canos desen-
tupidos, melhor que antes” (sic.). Vemos então que cada paciente carrega dentro de
si uma fantasia particular, a qual pode gerar ou não reações psicológicas, e esta fan-
tasia será essencial para a sua recuperação e evolução após uma possível intervenção.
Do ponto de vista psicológico, pode ocorrer que estes pacientes apresentem um
desequilíbrio na sua autopercepção, na sua imagem corporal e no seu autoconceito. 

Podemos dizer que o paciente coronariopata tem maior suscetibilidade a desenvolver e
desencadear reações psíquicas em seu organismo, principalmente quando a doença
aparece subitamente e não tem possibilidade de cura, causando intensa angústia no
indivíduo ao deparar com a idéia de que ele terá de conviver com a doença pelo
resto da vida. Segundo Ongaro (apud ROMANO, 1994, p. 94), “o primeiro infarto
assinala a entrada em uma doença, grave por definição, e coloca em jogo a even-
tualidade de uma morte súbita”. Significa dizer que o equilíbrio psicológico passa a
ser ameaçado pela angústia de morte, angústia esta calcada em uma significação
real, não só imaginária, de acordo com a psicanálise. 

Segundo a psicanálise, o paciente utiliza a negação, não como uma estratégia, mas
como um estilo de vida. Como refere Ongaro (ibid), o paciente coronariano encontra
na negação “o seu instrumento de manutenção do domínio e da conservação da
imagem que faz de si mesmo” (p. 103). Desta forma, o paciente nega que a doença
possa afetar no seu modo de lidar com o mundo e em seu projeto de vida pessoal.
Segundo a autora, ainda, “a desordem da doença não deve prevalecer sobre a ordem
que para ele representa o valor primordial, e sem a qual ele perderia o sentimento
de controle” (p. 103).

Esses pacientes são descritos como aqueles que dificilmente devaneiam e divagam
em fantasias, os sonhos são raros e eles têm empobrecimentos em suas relações
interpessoais, de acordo com a escola francesa de Marty et alii. Este paciente,
segundo Bloch, (1981, apud Ruschel 1994, p. 43) é: 

uma pessoa que parece estar socialmente bem adaptada, apresentando normalidade,
mas na realidade encontra-se desligada de seu inconsciente (...) o paciente psicos-
somático nega a sua própria individualidade e também a dos outros, entendendo
que o outro é uma reduplicação de si próprio, não podendo com ele estabelecer
relações autênticas.

Segundo Bloch (op. cit.), este paciente, do ponto de vista psicanalítico, possui uma má
identificação com o pai, mostrado na ausência de relação com os outros, em que o
indivíduo adota para seu modelo a imagem de um pai idealizado e inacessível, com o
qual é impossível assemelhar-se. Ao chegar à idade adulta sente-se como uma criança
que receia a todo o momento ser descoberta e castigada. A luta constante pelo suces-
so da vida objetiva tornar convincente a si próprio essa máscara de pai. Chiozza
(1930), em sua investigação psicanalítica a respeito das cardiopatias isquêmicas,
aponta que podemos fazer referência ao coração como o órgão mais adequado para

o paciente utiliza
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fatores internos, quanto os externos, geradores de estresse emocional, são fortes
determinantes em sua doença. 

Segundo Mello Filho e Burd (2004, p. 339), os coronarianos carregam consigo um
constante sentimento: a ameaça de perda, ou seja, “perder a vida, os familiares, o
poder social ou econômico”. Esse sentimento presente na vida destes sujeitos acarreta
diretamente outros sentimentos, como: a ansiedade, o medo, a culpa e a raiva, con-
forme a história de vida de cada um. 

Aqui se mostra uma necessidade do coronariano de sentir-se amado, valorizado,
cuidado e protegido nos ambientes que freqüenta, seja no trabalho, na escola, em
casa ou em serviços de saúde, o que influencia um bom tratamento. 

É necessário enfatizar também que a família deva conhecer o que acontece com o
paciente, saiba mais detalhes sobre a sua doença e quais os mecanismos que o
paciente se utiliza para lidar com ela. 

Conforme os autores, a família do paciente cardiopata normalmente vive todo o
processo de adoecimento com as mesmas angústias que o paciente. 

De acordo com Corte (1997) apud Mello Filho e Burd (2004 , p. 340):  Como o cardio-
pata tende a ser o superprotetor, único provedor doméstico e centralizador do poder
e das decisões, o seu adoecimento costuma trazer muita insegurança para a família e
muita preocupação para o próprio paciente, que se vê impedido de retomar suas res-
ponsabilidades de imediato, além das restrições e mudanças nos hábitos de vida. 

Nesta situação o paciente sente-se irritado e muitas vezes deprimido e a tendência
da família é de superprotegê-lo.

Como nos refere Romano (1999), as fontes mais freqüentes de ansiedade na família
são: súbita e inesperada instalação da doença, incerteza sobre o prognóstico, medo
de que o paciente sinta dor, tenha seqüelas ou morra, distanciamento do paciente
em relação à família quando internado. Este afastamento leva os familiares a se
reorganizarem em relação às suas tarefas e papéis havendo uma quebra da rotina,
mudança de papéis, sentimentos de isolamento e perda de controle, outras doenças
na família. Os familiares agem ora como cuidadores, auxiliando nas decisões clíni-
co-institucionais, ora como advogados. 

É necessário enfatizar também que a preparação da família é fundamental, pois ela
é o suporte do paciente ao sair do hospital após o infarto ou uma cirurgia. Quando
o infarto deixa marcas psicológicas profundas, o acompanhamento deverá esten-
der-se até uma recuperação e reintegração do paciente e da família à sociedade. Em
seguida veremos qual a influência de todos os fatores trazidos em relação aos vín-
culos e relações sócio-afetivas, em uma visão psicanalítica. 

II. 2. PSICOSSOMÁTICA PSICANALÍTICA
O paciente coronariopata que chega ao hospital para fazer uma cirurgia ou um dos
procedimentos acima citados carrega em si uma grande tensão e ansiedade, pois ele
irá sofrer uma intervenção naquilo que lhe é mais valioso, o seu coração. Segundo
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Ramos (1995) refere que o coração é o primeiro órgão a nascer e o último a mor-
rer e pouca importância lhe tem sido dada quanto ao seu papel na estruturação da
consciência e nas teorias de desenvolvimento psicológico em geral. As pulsações
cardíacas do embrião são a primeira função que o ser humano realiza independen-
temente de sua mãe.

Gaiarsa1 (1987) apud Ramos (1995) observa: “a primeira marca da individualidade que
pode de algum modo ser sentida pelo feto é o inicio da função cardíaca” (p. 107) che-
gando até a considerar que o eu profundo começa na primeira pulsação cardíaca.
Segundo o autor, o funcionamento cardíaco dá ao ser humano o primeiro sinal de
autonomia, à medida que aí se inicia um limite funcional entre o feto e a mãe. Lembra
ainda que “(...) a sensação cardíaca deve ser facilmente perceptível até para um
pequeno ser, já que é uma contração muito forte e violenta, que dura três décimos de
segundo” (p. 107). E qualquer parada neste ritmo é uma ameaça de morte rápida.

Segundo Ramos (1995), “a vida é pulsação, movimento, sentidos primeiramente no
coração e depois na respiração. O coração, assim, desde o início da vida tem uma posi-
ção única no desenvolvimento da consciência; provavelmente, nele se concentram as
primeiras sensações corporais” (p. 108). Antes de ser tocada, a criança já sente os seus
batimentos e provavelmente os de sua mãe também. O som dos batimentos cardía-
cos talvez seja um dos primeiros que a criança em gestação possa ouvir. 

Segundo a autora, podemos então supor que essa vivência deva ser gravada na psi-
que, juntamente com todas as outras vivências primais do ser humano. Groddeck
(1969) apud Ramos (1995) considera que o som do batimento dos dois corações (da
mãe e do filho) é uma das impressões sensoriais mais fortes do período gestacional,
e estabelece que este ritmo é a condição de toda a criação. 

Aqui podemos relembrar o que o Tantra Yoga dizia, o Añahata, o som do coração, o “som
do Pulso da Vida”; o som-semente, o som da energia criativa e universal (vide Cap. III. 2):
“se o coração estabelece a primeira individualidade, confere ao mesmo tempo ao homem,
sua universalidade, já que este som é comum a todo o reino animal” (RAMOS 1995, p. 108). 

Gaiarsa [(1987) APUD RAMOS (1995)] adverte ainda que as emoções de medo e raiva,
medo e coragem ou de medo e idealismo, entre outras, estão no peito, reveladas nas
expressões: “peito aberto”, “entrar de peito” e “peitar uma causa ou partido”. Ramos
(1995) assinala ainda que o coração passa a ser a representação do próprio Self2 mater-
nal à medida que a ele se associam: amor e segurança, quando seu ritmo é normal; e
abandono, medo, raiva e solidão, quando este ritmo está alterado. Com o aumento do
sentimento de abandono e medo, o ritmo do coração se altera ainda mais. “Estar com
a mãe é, de inicio, estar junto ao seu coração e separar-se é afastar-se dele” (p. 111). 

Hillman (1981) revela que fatores como sentimentalismo da personalidade, eficiência
a todo custo, engrandecimento do poder e simples fervor religioso são fatores
atuais que podem levar a doenças cardíacas. Para ele, o infarto (farctus= estufado,
cheio) mostra que o coração do homem moderno está congestionado pelas riquezas
que não entraram em circulação, ou que foram constrangidas por estreitamentos,
não tendo permissão para passar, riquezas estas que vêm do mundo da fantasia e
da imaginação (p. 10). 

o coração passa
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tomar para si a representação das emoções. De acordo com o autor: “Seu ritmo presta-
se para outorgar um tom afetivo, um acento particular, ou importância, a cada ins-
tante que se vive” (p. 95). Em outras palavras: o “tom” do afeto que se está vivendo
está associado à percepção inconsciente de um ritmo particular ou “marcapasso car-
díaco”. Pode-se dizer que o coração traz uma representação geral dos afetos, sobre-
tudo, uma representação do tempo primordial, daquele tempo tingido pelo tom afe-
tivo que lhe concerne importância. Então, segundo Chiozza (1930), “o coração é, com
relação ao tempo, o que o olho é com relação ao espaço” (p. 96). 

Logo, a morte por infarto do miocárdio traz uma experiência e um significado que
enfatizam uma reação frente a um tipo de ignomínia que não só não deve ser sen-
tida como tampouco ser vivida. 

Trouxe algumas contribuições da psicanálise para a compreensão da doença car-
díaca, como é a dificuldade mostrada pelos coronariopatas em expressar seus sen-
timentos e expor seus problemas, o sentimento de onipotência presente a todo o
momento, a auto-suficiência e a racionalização acima da emoção. A seguir veremos
esta abordagem psicossomática dentro da Psicologia Analítica. 

II. 3. PSICOSSOMÁTICA JUNGUIANA
A psicologia Analítica contém em seus pressupostos teóricos e no seu método psico-
terápico a base necessária para uma abordagem do fenômeno mente-corpo e a sua
relação com a saúde e a doença. Autores como Hillman (1981) e Whitmont (1969),
entre outros, escreveram sobre a relação mente-corpo, contribuindo para um enfoque
arquetípico da doença. Ramos (1990, 1994) foi pioneira na proposição de uma linha
de pesquisa e conceitual para o modelo psicossomático, no qual a doença é com-
preendida como uma representação simbólica e relacionada com o todo da persona-
lidade e com a finalidade de compensar uma atitude unilateral da consciência. 

De acordo com Ramos (1995), em A psique do coração, o símbolo é usado como
eixo principal para a cura; mediante ele o doente pode ligar-se novamente à sua
totalidade, restabelecendo a função do órgão doente. Uma interpretação psicológica
é que há uma mobilização psicológica em que a pessoa doente se sentiria como
tendo que cumprir uma punição divina. 

Advém disso o fato de que a doença deve ser entendida como um mecanismo com-
pensatório, ou seja, que o sintoma tem a finalidade de levar o indivíduo a integrar o
reprimido, o que lhe traz dor e sofrimento à consciência. A cura consistiria em levar em
conta a possibilidade de uma expressão mais integrada do organismo como um todo. 

Pode-se dizer que o sintoma corporal (a doença) deve ser visto como uma expressão
do corpo simbólico, ou seja, o símbolo que expressa a relação psique-corpo.
Segundo Ramos (1995), este símbolo pode ser a expressão da necessidade de se
integrar um conteúdo na consciência, ou de mostrar algo que esteve reprimido.
Para que seja entendido o significado deste símbolo, é necessário entender qual a
finalidade dele e não apenas a causa do seu surgimento, por meio da compreensão
e integração deste símbolo na consciência do sujeito doente. Ao pensarmos no
coração e as doenças relacionadas a ele, na perspectiva Junguiana e simbólica,
podemos levantar algumas hipóteses.

o símbolo é usado
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julgamento, e este era conhecido como “pesagem do coração”. Para este povo o
coração estava intimamente associado à alma, era a fonte de vida e de criação; e era
tido também como o ponto de origem de bons e maus pensamentos. “Do coração da
mãe descia o sangue para o útero dos onde a criança era gerada, por isso os filhos
eram chamados de” sangue do coração “(...) sua preservação era tão importante, que
era o único órgão deixado no corpo durante a mumificação” (RAMOS, 1995, p. 67).

Para os hinduístas, o coração aparece como lugar de habitação da divindade; “é o
ponto de origem e de retorno. É anterior a todas as dicotomias. É o lugar da psique
total, urobórica, de início indiferenciada, como uma semente, mas com todo o
potencial do seu vir-a-ser. É também a meta, o paraíso almejado, o lugar de encontro
com o Self3, conquistado após muitos anos de trabalho” (RAMOS, 1995, p. 79). 

De acordo com Chevalier, na tradição bíblica o coração simboliza o homem interior,
sua vida afetiva, sede da inteligência e da sabedoria. O coração está para o homem
interior assim como o corpo para o homem exterior. A palavra aparece na Bíblia
muitas vezes designando o órgão corporal, mas há milhares de exemplos que con-
dizem a uma interpretação metafórica e simbólica; “Durmo, mas o meu coração vela”,
significando que tanto a memória, quanto a imaginação e a vigilância dependem do
coração. Pode-se dizer que o coração tem papel central na vida espiritual; ele pensa,
decide, faz projetos e afirma responsabilidades. Como já falado na bíblia, em
“Cântico dos Cânticos” (4, 9-10), diz-se: “Conquistar o coração de alguém é fazer
com que perca o controle de si mesmo”. 

Quando se diz na língua hebraica sim lev, significa empenhar o coração; meditar é
falar ao coração. O coração é sempre mais ligado ao espírito que à alma, o coração
aparece em três principais contextos: como lugar da mente e da vida intelectual,
como sede dos sentimentos e como centro da vida moral e da religiosa. O símbolo
do coração aparece mais intensamente quando é proposta uma nova aliança entre
Deus e seu povo; na qual há um ato de sacrifício, de circuncisão do coração, ou seja,
é ato de entrega total do homem ao seu centro (Deus). 

Já, no cristianismo, “o coração é o lugar central, o ponto de partida que a todos une
num só ideal”, Ramos (1995 p. 88). O coração é visto em diferentes contextos como
fonte de re-nascimento, “o coração passou a ser considerado pela igreja Cristã
como fonte de onde jorra a água sagrada, a água do batismo, e o sangue, que é
parte do sacramento da Eucaristia” (p. 91). É Santo Agostinho que define o coração
como o lugar da experiência religiosa e da individualidade, “Meu coração está onde
eu estou, tal como eu sou” (Eliade4, 1986 apud RAMOS, 1995, p. 89).

Na psicologia muçulmana, o coração sugere aos pensamentos mais escondidos e
secretos, a base da natureza intelectual do Homem. A noção de nascimento espiri-
tual está ligada ao símbolo coração; os místicos são chamados de homens do cora-
ção, a visão espiritual é comparada ao olho do coração. 

Nas tradições modernas o coração tornou-se um símbolo do amor profano, da cari-
dade enquanto amor divino, da amizade e da retidão. “O coração, como o sol, ilu-
mina e aquece. Alcançar o equilíbrio entre estas duas formas de libido, ou entre
essas duas formas de libido, ou entre o sentimento e o pensamento, é um dos dese-

Meu coração está 
onde eu estou, 

tal como eu sou.
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Ainda, segundo o autor, é como se o ego, ao não dar passagem aos conteúdos
inconscientes, aumentasse a tensão interna, gerando angústias e ansiedades. O cora-
ção doente expressa tanto a dissociação do ego com seu centro amoroso como a
necessidade de religá-lo ao Self, para que a harmonia possa retornar. Ou seja, a
doença cardíaca aparece então como uma expressão da repressão do Eros na cultura,
já que o reprimido revela-se patologicamente. 

“O coração do homem moderno está congestionado pelas riquezas que não entra-
ram em circulação, ou que foram constrangidas por estreitamentos não tendo per-
missão para passar, riquezas vindas do mundo da fantasia e da imaginação”
(HILMANN, 1981, p. 10). 

Concluindo, a visão psicossomática segundo a Psicologia Analítica nos contribui
com o fato de que a doença pode ser compreendida simbolicamente; em que emo-
ções de raiva, medo e coragem são revelados em nosso peito, quando utilizamos
expressões como “de peito aberto”, “entrar de peito”, entre outras. 

Vimos então que a doença é vista enquanto um símbolo estruturante da consciên-
cia, e que ela tem a finalidade de chamar a atenção do doente para algum aspecto
seu que está precisando ser integrado. Esta visão analítica requer a compreensão da
imagem de acordo com o significado simbólico. No próximo capítulo veremos o
simbolismo subjacente ao coração. 

CAPITULO III. O SIMBOLISMO DO CORAÇÃO
De acordo com Chevalier e Gheerbrant (1992), em O Dicionário de Símbolos, o coração
é o órgão central do indivíduo, considerado pelo Ocidente como a sede dos senti-
mentos. Por sua vez, é o centro vital do ser humano, sendo responsável pela circu-
lação do sangue; desta forma, é tomado como símbolo. As civilizações vêem/ con-
siderando o coração de diversas maneiras, segundo a etimologia da palavra coração,
presente da Pré-História até os dias de hoje.

Em A Psique do coração, Ramos (1990) aponta alguns significados do coração: a
raiz indo-européia krd ou kered deriva para kardia, em grego, que expressa a idéia
de centro, reforçado pelo sufixo “ção”. Cor, em latim, desenvolve-se para cordial,
acordar, recordar, recurso, coragem, misericórdia. No sânscrito, a palavra para coração
é hrdaya, centro essencial no yoga-vedanta. 

Na escrita egípcia, krater, derivada pela mesma raiz da palavra coração, é represen-
tado por um vaso divino, de transformações. Para a religião egípcia, o coração
desempenha um papel fundamental, ele é, sobretudo em cada Homem, o centro da
vida, da vontade e da inteligência. Lê-se na biografia de um de seus sábios: “o coração
de um homem é seu próprio deus, e meu coração estava satisfeito com meus atos”
(CHEVALIER,1992, p. 281). Dessa forma, o coração é em nós, o símbolo da presença
divina e a consciência dessa presença. Afirma Ramos (1995): “O coração é um sím-
bolo fundamental na cultura e na religião egípcias. Está presente nas orações, nos
mitos de criação e nos rituais funerários como centro da vida, lugar da inteligência,
da vontade e da consciência moral” (p. 65). Ainda a respeito dos egípcios, é interes-
sante dizer que para eles o processo da morte e da vida era contínuo e complementar,
no qual a morte só seria uma realidade para aqueles que falhassem no processo de

é como se o ego 
[...] aumentasse 
a tensão interna
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possam surgir espontaneamente, que venham do paciente na hora de um processo
ser analisado. É necessário atentar também a possíveis arquétipos que possam ser
ativados na relação estabelecida com o paciente. Nessa empreitada, o psicólogo,
agiria como um facilitador na medida em que está sempre atento ao aspecto sim-
bólico da doença, ao que ela tem a dizer para o doente e qual o sentido de seu apa-
recimento em determinado momento de vida do paciente. 

IV. MÉTODO E RESULTADOS:
A presente pesquisa foi baseada na abordagem metodológica qualitativa, mediante
uma leitura da Psicologia Analítica. A pesquisa foi realizada no INCOR- Instituto do
Coração do HCFMUSP e os participantes foram quatro homens hospitalizados após
terem sofrido infarto do miocárdio, do sexo masculino, entre 40 e 70 anos de idade. 
Foi realizada uma entrevista semi-dirigida, o desenho da figura humana e um dese-
nho temático do coração. As entrevistas foram divididas em 8 categorias: auto-con-
ceito e auto-imagem; característica de comportamento observadas, afetividade;
lazer e hábitos freqüentes; emoções relativas ao infarto; percepção do coração; reli-
giosidade e perspectiva de futuro. 

Os resultados evidenciaram algumas atitudes atribuídas ao cardíaco: competitividade,
controle, rigidez, racionalização e retração dos sentimentos, incapacidade de viver
a angústia, impaciência e ansiedade.

VI. DISCUSSÃO
Ao observarmos a análise dos dados, é possível encontrar vários aspectos comuns
entre os sujeitos, que se encaixam na descrição de um paciente cardíaco, assim
como se pode perceber o simbolismo presente em uma doença coronariana. 

Importante notar que os quatro sujeitos não se envolveram com seus próprios dis-
cursos, atitudes e emoções; todos se utilizaram de expressões como “a gente”,
“você” e de ditados ou máximas, para expressar aquilo que desejavam. Segundo a
psicanálise, isto é uma característica comum em pacientes psicossomáticos, o que
diz respeito a uma negação do paciente coronariano, não como na psicose, mas
como uma estratégia pragmática de se relacionar com o mundo, segundo Ongaro
(apud Romano, 1994). 

Como apontou Marty (1980), há uma dificuldade desses pacientes em expor os pro-
blemas, ligada à linguagem verbal ser proveniente de uma linguagem pré-conscien-
te; quando isso ocorre, a narração é baseada em fatos e não em emoções. Segundo
Ongaro (1994), o paciente coronariano encontra na negação “o seu instrumento de
manutenção do domínio e da conservação da imagem que faz de si mesmo” (p. 103). 

Algumas atitudes se destacam nos quatro sujeitos: diante da doença, a percepção
deles foi de tomarem consciência da necessidade de mudança de hábitos e costumes,
para que possam ter uma vida saudável e não adoecerem novamente. Diante da
vida, das tarefas do cotidiano e dos desafios, todos apresentaram atitudes seme-
lhantes; todos gostam de resolver as coisas da melhor e mais rápida forma possível,
tentando não se estressarem. Para eles, tudo na vida tem solução, menos a morte. 

Interessante notar que todos apresentaram o sedentarismo como um de seus hábitos,

há uma dificuldade
desses pacientes em
expor os problemas
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jos do homem moderno” (RAMOS 1995 p. 103). A autora diz ainda que o coração é
o lugar das transformações, do mistério e da purificação; o que for iniciado através
dele tem acesso ao caminho para a vida eterna, “o fiel medita sobre o coração ferido
e deseja penetrá-lo, perder-se dentro dele” (RAMOS, 1995, p. 100). 

Silva (2004) aborda também a importância do coração; considerado um órgão espe-
cial, mesmo não sendo o único órgão vital, há uma vinculação simbólica e real entre
ele e a vida. É o órgão que reflete de forma mais clara os efeitos do funcionamento
neurológico, no que diz respeito às emoções.

Estés (1994) refere que o coração simboliza a essência e é um dos poucos órgãos vitais
do seres humanos (e dos animais), pois se se retira um rim, um baço, um braço, um
pulmão, o ser humano vive, talvez não tão bem quanto com o órgão; porém, se o
coração for retirado, a pessoa se vai no mesmo instante. A autora refere ainda que o
centro fisiológico e psicológico é o coração; no hinduismo, existe uma idéia de que “o
coração é o Añahata chakra, (o som do pulso da vida); o centro nervoso que abrange
o sentimento por outro ser humano, o sentimento por si mesmo, pela terra e por Deus.
É o coração que nos permite amar como uma criança: totalmente, sem reservas e sem
qualquer capa de sarcasmo, depreciação ou protecionismo” (ESTÉS,1994, p. 201).

No sistema do Tantra Yoga, então, podemos dizer, segundo Ramos (1995) que o cora-
ção é o lugar da união entre o masculino e o feminino, retratando o lugar de criação
da força amorosa. O despertar deste centro sensibiliza o discípulo para seu sofrimento,
assim como para o sofrimento dos outros. “Anãhata, o som individual e universal, une
o ego e o Self numa totalidade única e uníssona. “Quando o ego bate no seu ritmo car-
díaco, está garantida a sua harmonia e o seu desenvolvimento” (RAMOS, 1995, p. 81).

Conforme o “Dicionário Aurélio” (FERREIRA, 1993, p. 147), “coração é a parte mais
interna, mais central, mais importante de um lugar ou de uma região; é a natureza
ou parte emocional de um indivíduo; significa amor ou afeto”. De acordo com
Machado (apud RAMOS, 1995, p. 54), no “Dicionário Etimológico da Língua
Portuguesa”: “Lembrar com o coração é decorar ou recordar. Brigar com ousadia e
intrepidez é brigar junto com ele, isto é, com coragem. Ficar sem ele é ficar descor-
çoado, sem centro e sem direção. Chegar a uma solução conjunta é unir os cora-
ções, como em concordar, chegar a um acordo. Ser prudente ou sensato é ser cor-
dato, assim como resolver ou recobrar os sentidos é acordar”.

Como relata Dolto (citado por RUSCHEL, 2005. In: V CONGRESSO DA SOCIEDADE DE
PSICOLOGIA HOSPITALAR, 2005, SP.) [Comunicação Oral]. “Ao coração é reservada a
projeção do lugar focal onde o ser humano situa simbolicamente seus sentimentos
de identificação, de confiança, de segurança passiva ou ativa e de trocas afetivas
com semelhantes”.

Enfim, o coração é, segundo sua etimologia, um centro vital e essencial, um lugar
para os sentimentos, derivando para uma forma de comportamento social e conhe-
cimento não-intelectual, estando mais presentes em nossas vidas do que a nossa
consciência é capaz de percebê-lo. 

Deste modo, é importante estarmos atentos a todos esses símbolos e àqueles que

o coração é o lugar
das transformações
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impacto; considerado por eles como um chamado, um convite, desastre ou aprendi-
zado. Há uma correlação simbólica, na qual o sintoma corporal (a doença) deve ser
visto como expressão do corpo simbólico, ou seja, o símbolo que expressa a relação
psique-corpo. Ramos (1995) refere que o símbolo poderia estar expressando a neces-
sidade de integrar um conteúdo na consciência, ou revelar algo que esteve reprimido.

Quando discorremos sobre os símbolos que representam o coração, podemos citar
alguns símbolos comuns mencionados pelos sujeitos: o coração ser um centro vital e
essencial, órgão insubstituível e que tem poder, ser a sede das emoções e dos pensa-
mentos, conforme o que já havia sido trazido pelos autores citados na teoria.

Este fato mostra que para alguns deles o infarto (tido pelos sujeitos como um susto,
uma surpresa, um chamado e um convite) lhes possibilitaria terem uma forma de
vida mais saudável, com emoções melhor integradas e atitudes mais conscientes. Isto
os influenciaria a terem hábitos mais saudáveis, a cuidarem melhor de si e, como
disse um dos sujeitos, a olharem mais para si mesmos.

O coração pode ser pensado como um centro vital de três maneiras: segundo
Chevalier e Gheerbrant (1992), o coração é o órgão central do indivíduo, considerado
pelo Ocidente como a sede dos sentimentos. Segundo Ramos (1995), o coração é o
lugar central, o ponto de partida que a todos une num só ideal, e de acordo com Silva
(2004), que considera o coração como um órgão vital que faz a vinculação entre o
simbólico e o real, entre o coração e a vida, é o órgão que mais reflete os sentimentos.
Essa idéia de centralidade e essencialidade foi assinalada pelos pacientes. 

Aqui podemos apontar o que foi assinalado pelos sujeitos em relação à possibilidade
de ficarem sem o coração, como D. enfatizou dizendo que “o coração acaba te colo-
cando como um prisioneiro”, e que de acordo com a pesquisa bibliográfica, ficar sem
ele é ficar descorçoado, sem centro e sem direção. 

Segundo a Psicossomática Junguiana, conforme foi visto no início deste trabalho,
este símbolo de centro, essencial para simbolizar o coração, pode ter sido usado pelos
participantes como um eixo principal para a cura, para que, por meio do símbolo, eles
pudessem religar-se às suas totalidades, restabelecendo a função do coração doente.
Pode-se inferir que os sujeitos apresentados neste trabalho tenham uma afetividade
extremamente reprimida, o que exige do coração deles uma força para não deixar-se
atingir pelo sofrimento e pela dor. Quando o coração não agüenta, ele explode, apa-
recendo o infarto.

A partir do que já foi falado teoricamente, o coração quando em ritmo normal e sem
qualquer complicação está associado aos sentimentos de amor e segurança. No
entanto, quando em ritmo descontrolado ou com algum problema, os sentimentos
que a ele se associam são o medo, o abandono, a raiva e a solidão, exatamente o que
é constatado nos sujeitos pesquisados. Não poderíamos deixar de comentar a diver-
gência existente entre as duas linhas teóricas abordadas nesta pesquisa: a psicanalí-
tica e a junguiana. Na primeira o símbolo tem pouco valor, já que o paciente tem difi-
culdade em simbolizar, devanear e fantasiar, como já foi dito na teoria nos capítulos
iniciais e, na segunda, o símbolo é essencial para a compreensão da doença. Como foi
visto, o pesquisador optou pela abordagem junguiana para a análise deste trabalho,

o coração acaba 
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mesmo tendo o conhecimento de este ser um fator de risco. Aqui podemos perceber
a ambigüidade existente, pois ao mesmo tempo em que os pacientes almejam uma
vida saudável, eles não praticam atividades físicas. 

Todos disseram que se cuidariam e que, a partir de agora, a saúde estaria em pri-
meiro lugar; depois, o resto. Trouxeram o fato de que a doença os fez olhar e gos-
tar mais de si mesmos.

No que diz respeito às emoções, algumas se destacam nos quatro sujeitos, como: o
amor, a esperança, a felicidade, o medo, o estresse, a tristeza e o trauma. Aqui fica
clara mais uma vez a ambigüidade presente nos entrevistados, no que se refere ao
campo emocional. Podemos pensar no que Chiozza (1930), Ramos (1995) e
Chevalier (1992) se referem a respeito das cardiopatias isquêmicas, fazendo alusão
ao coração como o órgão mais adequado para tomar para si a representação das
emoções. O “tom” do afeto que está sendo vivido pelo indivíduo associa-se à per-
cepção inconsciente do ritmo cardíaco. 

Os pacientes declararam que sentiram uma angústia, uma pressão ou uma agonia no
peito e no coração, nas palavras de Chiozza (1930), a coronariopatia representaria o
processo pelo qual o coração simbolicamente “estrangula a si mesmo”. 

No que se refere ao adoecimento, todos os sujeitos vêem o infarto como um gran-
de impacto e traumatizante; no entanto, nos chama a atenção em especial o modo
como o sujeito D. fala do seu adoecimento, com muita raiva e hostilidade, que pos-
sivelmente geram-lhe uma culpa.  Como já indicado por Safra (2004), o adoecer em
pacientes cardiopatas é vivido como uma falha do indivíduo em se cuidar, um fra-
casso que gera intenso sentimento de culpa e vergonha diante da geração “saúde”. 
É importante chamar a atenção para o fato de que os pacientes estavam em um
estado de ansiedade, pois eles sofreram uma intervenção naquilo que lhes é mais
valioso, o coração. Eles todos passaram por algum procedimento: cateterismo,
angioplastia, angioplastia com stent ou cirurgia. 

Com relação ao autoconceito e à imagem corporal poderíamos dizer que todos os
sujeitos apresentaram em comum a necessidade de estar no controle e serem per-
feitos aos olhos dos outros, fato condizente com o que Mello Filho e Burd (2004) já
chamavam a atenção, de que o coronariano tem a necessidade de ser perfeito aos
olhos dos outros, afastando-se assim de seu self verdadeiro, retraindo a sua sensi-
bilidade. O sentimento de perda, o medo da morte apresentado por todos os parti-
cipantes, na entrevista e nos desenhos, aponta para um constante sentimento que
os coronarianos carregam, conforme o que já foi assinalado, e corresponde a uma
ameaça de perda, ou seja, “perder a vida, os familiares, o poder social ou econômico”. 

O medo trazido por todos os pacientes em seus discursos refere-se a um dos fato-
res psicológicos predominantes na etiologia psicossomática das doenças cardíacas,
conforme apontado no capítulo II.3, por Gaiarsa (1987), aparecendo falas como: “o
medo era tanto que o coração parecia saltar pela boca”, “andava de credo na boca
e coração na mão”.

O adoecimento dos sujeitos é visto como já foi apontado: traumatizante e de

68 - Hermes12

o adoecer [...] é vivido 
como uma falha

07.Símbolo do Coração_18  18.10.07  15:46  Page 68



essencial que as pessoas em geral e os próprios pacientes coronariopatas tenham
uma percepção da sua doença e suas implicações em todos os âmbitos de suas vidas. 

Este trabalho abordou questões e levantou possíveis hipóteses acerca do que foi pro-
duzido pelos sujeitos, não podendo ser aprofundadas devido a ter sido feito apenas
um contato com cada paciente dada a disponibilidade de tempo. Por ser uma pes-
quisa acadêmica para confirmar hipóteses teóricas, as questões clínicas não foram
aprofundadas. Logo, o método atingiu o seu objetivo de entender o simbolismo do
coração e da doença para os pacientes e de pesquisar as atitudes e as emoções de
coronariopatas que já sofreram o infarto do miocárdio.

Uma possível continuidade de pesquisa poderia questionar a negação de pacientes
cardíacos em admitir causas e fundos emocionais para a ocorrência do infarto. 

Enfim, seria importante que trabalhos acerca do assunto aqui estudado pudessem
ser estendidos, para que a afetividade e as atitudes dos coronariopatas sejam mais
bem compreendidas tanto pelos profissionais que trabalham com pacientes corona-
riopatas quanto pelos próprios pacientes, o que os ajudaria a tomar consciência de
suas atitudes e emoções. A conscientização e a integração do significado simbólico
constituem valioso instrumento para fomentar a cura e a profilaxia da condição
cardíaca prejudicada.

Hermes12 - 71

Notas

1. Gaiarsa, J.A. Respiração e circulação, São Paulo, Brasiliense, 1987, p. 265. 
2. Self, Segundo Whitmont, 1969, em A busca do Simbolo, considera que o Self, assim como o inconsciente,
é um a priori real do qual se expande o ego. Ele é, por assim dizer, uma prefiguração inconsciente do ego.
Intelectualmente o Self é apenas um conceito psicológico, uma idéia que serve para exprimir uma essência
incognoscível que não podemos entender como tal, já que, por definição, ela transcende nosso poder de com-
preensão. Ele também poderia ser chamado “Deus dentro de nós”. 
3. “Para Jung, o Self às vezes é definido como a somatória de todos os conteúdos psíquicos e, em outros
lugares, é definido como arquétipo central no desenvolvimento da personalidade”. (Jung apud Ramos, 1995).
In: Jung, C.G. Collected Works, vol.12, par.444). 
4. Eliade, Mircea (org.). The Encyclopedia of Religion, Nova York, Mac Millan and Free Press, 1986. 
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pois acredita que para esses pacientes estudados o essencial é que eles possam
entender o simbolismo e o significado do aparecimento da doença e de seus sintomas,
para que desta forma, eles possam reintegrá-los em sua consciência e em seu orga-
nismo como um todo. Ao terem essa compreensão da totalidade e da finalidade de
sua doença, estarão conseqüentemente adquirindo o entendimento do símbolo que
está aparecendo por meio dela. A doença pode ter um efeito transformador em prol
da saúde do indivíduo.

Podemos dizer, portanto, que os resultados analisados confirmaram as hipóteses teó-
ricas iniciais e abrangeram o que era esperado, não havendo dificuldade nem limita-
ções para a coleta dos dados pelo pesquisador. Sobre o método empregado resta a
dúvida se teria sido mais adequado aplicar um questionário mais direto e objetivo,
não tão abrangente, para que fossem abordadas apenas questões fundamentais para
esta pesquisa; por outro lado, procurou-se deixar o questionário mais aberto para
ganhar em subjetividade. 

Para finalizar, é importante observar que a doença, vista como símbolo estruturante
da consciência, tem a finalidade de chamar a atenção do doente para algum aspecto
que precisa ser integrado, o que apareceu em todos os participantes, mediante o cha-
mado do infarto para uma vida que deva ser mais bem cuidada e saudável. 

VII. CONCLUSÃO
O objetivo deste estudo foi o de entender como as pessoas, em particular os homens,
vivenciam uma doença cardíaca e quais são as atitudes, emoções e simbolismos
envolvidos. 

Como assinalado acima, foi feito um trabalho para pesquisar as atitudes e emoções
dos coronariopatas que tiveram um infarto do miocárdio. O levantamento bibliográ-
fico indicou algumas características que são recorrentes nestes pacientes. De fato,
pôde-se perceber que eles têm características de personalidade comuns: são ansiosos,
correm contra o tempo, são impulsivos e não se incluem em seus discursos. 

Quanto às emoções evidenciadas pelos participantes pudemos observar que algumas
se destacaram, como: o medo da morte, a esperança, a raiva, a explosividade e a bon-
dade. Em relação ao coração ficou enfatizada a idéia de ele ser um órgão de enorme
valor e ser o centro da vida e da afetividade.

Constatou-se riqueza imaginária e rico simbolismo, encontrados nos sujeitos quando
eles traziam representações acerca do coração e do infarto na forma de símbolos, o
que revela que o simbolismo é, de fato, revelador do inconsciente. 

Após essas considerações confirma-se o fato de que este trabalho deve ser feito pelos
psicólogos para auxiliar na recuperação e na melhor compreensão do paciente; e
deve ser realizado pela equipe médica e pela família, incentivando que o próprio
paciente possa se ajudar. Ao ajudá-lo a expressar melhor as suas emoções e aquilo
que está sentindo, poderá entender o significado de seu coração, e, conseqüente-
mente, auxiliar no tratamento para eliminar ou diminuir o sintoma. 

Reiteramos a importância desta pesquisa para a psicologia, tendo em vista que é
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