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1.INTRODUÇÃO 

A Insuficiência Cardíaca (IC) pode ser definida como uma síndrome complexa, de origem estrutural 

e funcional, onde o coração apresenta ineficácia no bombeamento ventricular para atender as demandas 

metabólicas do indivíduo, ou para tal, necessita de elevadas pressões de enchimento1-2. Conforme 

estabelecido pela New York Heart Association (NYHA), a IC pode ser classificada em: Classe I – Sintomas 

dispneicos ausentes durante a realização de atividades diárias; Classe II -Presença de sintomas dispneicos 

mediante a realização de atividades cotidianas; Classe III- Presença de sintomas desencadeados por esforço 

físico pequeno ou mediante realização de atividades com ritmo menos intenso que as atividades cotidianas; 

Classe IV- Presença de sintomas em repouso2. O tratamento para a IC varia de acordo com a gravidade dos 

sintomas, entretanto, em casos refratários e graves, o transplante cardíaco (TxC) é uma alternativa2. Nos 

últimos dez anos, aproximadamente 3.222 TxC foram realizados no Brasil3-4. 

Para além do âmbito clínico e cirúrgico, existem outras dimensões presentes no processo do TxC, 

como a espera pelo órgão e assim como no processo pré e pós-operatório, o paciente de TxC manifesta 

sofrimento, incerteza, insegurança, perda da confiança, comprometimento da autoimagem, elevados níveis 

de ansiedade e medo5-8. Uma vez que a ansiedade pode ser caracterizada como um estado inóspito e 

impreciso proveniente do medo, é possível estabelecer uma relação direta entre ambos9. Esses fatores, em 

junção com alterações fisiológicas presentes em situações de medo, ansiedade e estresse, impactam 

negativamente na vida do paciente que possui comprometimento cardíaco10. Desta forma, o objetivo deste 

estudo foi elaborar um protocolo de intervenção de enfermagem baseado em teoria para manejo do medo 

entre os pacientes que aguardam a realização do TxC e aqueles já transplantados. 

2.METODOLOGIA 
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O referencial teórico proposto por Sidani e Braden propõe o delineamento de uma intervenção de 

enfermagem em 05 etapas distintas e interdependentes: I) Compreensão aprofundada do problema; II) 

Delineamento da intervenção; III) Implementação da Intervenção; IV) Avaliação da intervenção e V) 

Translação do conhecimento. Neste estudo, foram consideradas as etapas I e II, sendo esta última, dividida 

em 02 subetapas: a) Elaboração de intervenção com base em seus elementos teóricos e empíricos e b) 

Desenvolvimento e apropriação da teoria de intervenção11. 

Tendo como problema de pesquisa a emoção “medo”, se buscou compreender na etapa I: sua 

manifestação, fatores contribuintes, repercussão emocional e fisiológica, assim como possíveis 

consequências na vida do indivíduo. Referente a etapa II, subetapa “a”, foram identificados: aspectos do 

problema passíveis de alteração (elementos específicos), fatores da intervenção que podem agir sobre os 

elementos específicos (ingredientes ativos), assim como o objetivo, frequência e formato da intervenção. 

Após este processo, na etapa II, subetapa “b”, as informações obtidas nas etapas anteriores foram avaliadas 

para delineamento da intervenção. 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 ETAPA I: Compreensão aprofundada do problema 

Atualmente, há um extenso debate científico no que se refere ao medo, sua origem, neurobiologia e 

repercussão12. Em linhas gerais, o medo relatado no contexto do paciente pré e pós transplante cardíaco5-8, 

pode ser classificado como uma das 06 emoções universais, sendo inato a todos os seres humanos13. Sua 

manifestação está relacionada à ameaça de dano físico ou psicológico, desencadeando respostas adaptativas 

que incluem fuga, paralisia ou enfrentamento da ameaça13. Esta emoção, presente em quadros de ansiedade 

e estresse, produz alterações fisiológicas significativas: vasoconstricção visceral e cutânea, hiperventilação, 

taquicardia, hipertensão e aumento do risco de arritmias10. 

As formas de tratamento para o medo e seus desdobramentos podem incluir: intervenções 

psicológicas, farmacológicas e não farmacológicas14-17. Para essa pesquisa, visando um contexto 

multidisciplinar de aplicabilidade, o desenvolvimento de uma intervenção baseada em práticas não 

farmacológicas foi considerado. 

Segundo o referencial teórico adotado, mediante uma experiência que nos leve a sentir medo (gatilho 

emocional), conexões neuronais são formadas, constituindo um “banco de dados de alerta emocional”, 

caracterizado por registros psicológicos permanentes da situação vivenciada que levam a um 

comportamento emocional13. Este último, em determinados contextos, pode ser extremamente prejudicial 

ao indivíduo13. Com base nessas informações, moderar um comportamento emocional é possível através 

de 02 formas: Método 01 - diminuindo a conexão entre os gatilhos e o banco de dados emocional 

(reconhecendo e enfraquecendo os próprios gatilhos); Método 02 - diminuindo a conexão entre o banco de 

dados emocional e o comportamento emocional (desenvolvimento da atenciosidade)13. 
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Tabela 01: Relação entre intervenções e comportamento emocional 

O desenvolvimento da atenciosidade, ou seja, a capacidade de estar atento aos próprios sentimentos 

e emoções voltando-se para si mesmo, consiste em uma ferramenta fundamental para um maior controle 

do comportamento emocional13. Na literatura, práticas meditativas colaboram para o desenvolvimento desta 

postura além de estar relacionadas com aumento do bem estar subjetivo, controle do estresse e ansiedade18-

21. 

3.2 ETAPA II “a”: Delineamento da intervenção - Elaboração de intervenção com base em seus 

elementos teóricos e empíricos 

Elementos essenciais ou específicos (passíveis de alteração): gatilhos emocionais e comportamento 

emocional; Elementos não específicos (não passível de alteração): banco de dados emocionais; Ingredientes 

ativos da intervenção: Desenvolvimento da atenciosidade; Objetivo da intervenção: Desenvolvimento da 

atenciosidade para moderação do comportamento emocional, isto é, direcionado para a emoção “medo” e 

seus possíveis desdobramentos. 

Quanto à frequência e dose das práticas, uma avaliação individual dos itens se faz necessária. Esta, 

será desenvolvida no próximo tópico: ETAPA II “b”. 

 

3.3 ETAPA II “b”: Desenvolvimento e apropriação da teoria de intervenção 

A intervenção proposta visa a seguinte sequência: 01 encontro inicial grupal, feito de maneira 

presencial para apresentação da pesquisa e convite às práticas meditativas; 03 encontros remotos 
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individuais por contato telefônico para verificação de adesão e possíveis dúvidas; 01 encontro intermediário 

grupal, feito de forma presencial, para compartilhamento da experiência e possíveis dúvidas; 02 encontros 

remotos individuais por contato telefônico para verificação de adesão e possíveis dúvidas; 01 encontro 

grupal, feito de forma presencial para encerramento e avaliação da pesquisa. 

PROPOSTA TEMPO APLICAÇÃO FINALIDADE 

Diálogo sobre 
a emoção 
“medo” 

30 MINUTOS - Roda de conversa sobre a 
emoção “medo” com 
perguntas norteadoras: 
“Como essa emoção se 
manifesta? Quais são 
seus sinais característicos 
no organismo? Como eu 
sinto o medo em mim 
mesmo? 

Desenvolver entendimento sobre 
como essa emoção se manifesta 
no indivíduo  

Diário 

emocional 

15 MINUTOS 
 

- Breve explicação sobre a 
finalidade do diário 
emocional 

- Convite para escrever 
sobre episódios 
emocionais em ambiente 
domiciliar após sua 
ocorrência: O que houve 
antes do episódio 
emocional? Quanto 
tempo durou? Qual foi 
minha reação? Minha 
reação afetou outras 
pessoas?  Eu gostaria que 
fosse diferente? 

Desenvolver autorreflexão e 
atenciosidade através da 
reavaliação do episódio 
emocional 

Introdução à 
prática 
meditativa 

20 MINUTOS - Breve explicação sobre o 
funcionamento da 
meditação e sua 
importância 

- Execução da prática 
meditativa  

- Convite para prática 
meditativa no ambiente 
domiciliar 

Desenvolver a atenciosidade 
através da prática meditativa 

 Tabela 02: Desenvolvimento da teoria de intervenção 

CONSLUSÃO 

Este estudo elaborou um protocolo de intervenção de enfermagem para manejo do medo entre os 

pacientes que aguardam a realização do TxC e aqueles já transplantados baseado em teoria e utilização de 

encontros presenciais, remotos e técnicas meditativas. Ainda são necessários mais estudos a respeito da 

emoção “medo” e seus desdobramentos na vida do indivíduo, assim como pesquisas que demonstrem a 

efetividade do método proposto.  
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