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RESUMO 
 
Introdução: Transtornos psiquiátricos são comuns em pacientes 

com doenças pulmonares obstrutivas. Portadores de asma de 

difícil controle manifestam estes transtornos com freqüência 

superior àqueles com asma controlada. Entre os pacientes com 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) os sintomas de 

depressão podem estar relacionados à incapacidade progressiva 

e as limitações das atividades de vida diária.  O objetivo do 

estudo foi verificar a presença de sintomas de ansiedade e 

depressão entre os portadores de asma e DPOC.  

Método: Foram avaliados os instrumentos específicos de 

quantificação de sintomas de ansiedade e depressão, IDATE e 

BDI respectivamente, respondidos por pacientes do ambulatório 

de asma e DPOC. A população constitui-se de 189 pacientes 

selecionados de três grupos de estudo com objetivos 

terapêuticos diferentes, sendo 140 asmáticos e 49 portadores de 

DPOC. Entre as variáveis destes estudos constavam sintomas 

de ansiedade e depressão como parte da metodologia. Os 

dados obtidos foram comparados levando-se em consideração 

aspectos demográficos, funcionais e de gravidade.  

Resultados: Entre os pacientes asmáticos foi significativamente 

maior a prevalência de ansiedade moderada e grave quando 

comparados com aqueles com DPOC (p<0,05). Em relação a 

depressão, o grupo de asma não controlada apresentou 

resultados significativamente maiores quando comparado ao 

grupo de asma controlada (p<0,05).  

Conclusão: Entre os pacientes asmáticos a freqüência de 

sintomas de ansiedade e depressão foi maior que entre aqueles 

com DPOC, o que pode dificultar o controle clínico. 

Palavras chave: Transtornos psiquiátricos; ansiedade; 

depressão; asma; DPOC. 
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SUMMARY 

Introduction: Psychiatric disorders appear to be common in 

obstructive pulmonary disease patients. Difficult to control 

asthmatics show higher frequency of these disorders than 

controlled asthmatics. In Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

(COPD) patients the depression symptoms may be related to 

progressive disability and limitations in daily living activities. Our 

objective was to verify the presence of anxiety and depression 

symptoms between asthmatic and COPD patients. 

Methods: Evaluation of anxiety and depression symptoms 

questionnaires, STAI and BDI respectively, from asthmatics and 

COPD outpatients’ clinics. It was a comparative study with 189 

patients, 140 asthmatics and 49 with COPD. These patients were 

enrolled in three different treatment protocols: controlled 

asthmatics, not controlled asthmatics and stable COPD; all 

studies measured anxiety and depression symptoms in 

methodology. Data among groups were analyzed and correlated 

through demographic, functional and gravity aspects.  

Results: Moderate and severe anxiety symptoms in asthmatics 

were significantly higher when compared with COPD group 

(p<0,05). Not controlled asthmatics showed depression values 

significantly higher when compared with asthma controlled group 

(p<0,05).  

Conclusion: This study showed that anxiety and depression 

symptoms frequency is higher between asthmatics when 

compared to COPD patients, which may prevent a good clinical 

control. 

Key words: Psychiatric disorders; anxiety; depression; asthma; 

COPD. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Pacientes com doenças crônicas apresentam maior 

predisposição a transtornos psiquiátricos quando comparados à 

população geral. 1 Portadores de artrite reumatóide, hipertensão 

arterial, lombalgias, cardiopatias e diabetes mellitus referem 

freqüentemente sintomas depressivos como comorbidade. 2, 3, 4 

Entre os pneumopatas crônicos é elevada a freqüência de 

transtornos de humor e de ansiedade. 5

 A prevalência de depressão na população geral é de 

aproximadamente 3%, aumentando para 10% entre a população 

atendida em algum serviço de saúde. 6 Entre os pacientes com 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), os resultados 

variam entre 6% e 42% da população estudada. 7 Esta variação 

não conclusiva foi referendada por revisão sistemática sobre a 

prevalência de depressão em portadores de DPOC, que concluiu 

pela pobre qualidade metodológica da maioria dos estudos. 7

 Os transtornos ansiosos têm prevalência de 

aproximadamente 20% na população geral. 8  Entre os pacientes 

com DPOC a prevalência também varia muito, entre 21% e 96%, 

em função da metodologia escolhida e das características da 

população investigada. 9
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 Entre os asmáticos, verificou-se uma prevalência de 30% 

para ansiedade e 9% para depressão. 10 A literatura mostra os 

componentes de ansiedade e depressão como fatores 

associados principalmente à asma de difícil controle. 11 Ao 

aumento da freqüência/amplitude respiratória causada pela 

ansiedade soma-se o quadro clínico da asma, amplificando os 

sintomas de dispnéia.  

 Nos trabalhos de qualidade de vida relacionada à saúde 

em pacientes com asma e DPOC, está indicado à quantificação 

de sintomas de depressão e ansiedade devido a influência 

destes nos baixos escores de qualidade de vida encontrados. 12, 

13

 Como parte da metodologia de três estudos clínicos, 

pacientes portadores de asma e DPOC foram submetidos à 

avaliação quantitativa dos sintomas de ansiedade e depressão. 

Neste estudo foi feita a análise comparativa dos resultados 

obtidos. 

  Para entender melhor este estudo é importante uma 

maior compreensão sobre os sintomas de ansiedade e 

depressão e sua influência sobre determinados quadros 

diagnósticos primários. 
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1.1. Asma 

 Doença inflamatória crônica caracterizada por hiper-

responsividade das vias aéreas inferiores e por limitação variável 

do fluxo aéreo. 14 A reversibilidade é incerta devido ao possível 

remodelamento brônquico, responsável por uma resposta 

terapêutica inadequada. 15 Uma característica marcante da 

doença é a reatividade brônquica aumentada frente a vários 

estímulos devido à inflamação crônica. 15

 Os principais sintomas da asma são: tosse, sibilo e 

dispnéia, principalmente à noite e pela manhã. 14

 A asma é hoje a quarta doença crônica mais comum entre 

adultos no mundo e a prevalência vem aumentando, 

principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil, 16 

que ocupa a oitava posição entre os países com maior 

freqüência de asma, com uma prevalência média de 20% da 

população. 17 

 A asma é classificada de acordo com parâmetros clínicos 

e funcionais em intermitente (leve) e persistente (leve, moderada 

e grave). 14 A asma persistente grave também pode ser 

denominada asma grave não controlada ou asma de difícil 

controle, quando o paciente permanece sintomático apesar de 

plenamente medicado; sua incidência é menor que 10% na 
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população de asmáticos, mas apresenta significativa morbidade, 

o que gera elevados custos para o sistema de saúde. 

 O diferencial diagnóstico entre asma e DPOC é difícil 

entre pacientes mais velhos, principalmente se fumantes, pois os 

sintomas são parecidos e o remodelamento brônquico, 

característico da asma, pode levar a um quadro muito 

semelhante ao da DPOC. 15

 Na asma são muitas as variáveis que podem influenciar o 

quadro clínico, como idade, grau de pobreza, gênero, fatores 

psicossociais, etnia e transtornos psiquiátricos. 18, 19, 20 Os 

fatores psicológicos exercem uma forte influência em sua 

manifestação, podendo melhorar ou piorar os sintomas em mais 

de 50% dos pacientes. 15 Mas infelizmente essa comorbidade 

psíquica não tem recebido a devida atenção. 21 Os fatores 

psíquicos normalmente são desconsiderados ou não 

diagnosticados devido aos médicos se manterem focalizados na 

doença primária.  22

Alterações emocionais e respiratórias exercem influência 

recíproca. Fatores emocionais atuam ativando o córtex cerebral, 

desencadeando um efeito broncoconstritor colinérgico. O córtex 

está ligado ao hipotálamo pelo sistema límbico e quando 

ativados, estes sistemas, são responsáveis por uma grande 

variedade de manifestações somáticas e de comportamento. 15 

Por outro lado, sabemos que o sistema límbico está envolvido 
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nos processos de aprendizagem, memória, na experiência do 

sujeito e, nos processos de motivação, é clara sua relação com 

as emoções e a fisiologia do comportamento. 23

 O medo da dispnéia, a ansiedade e a depressão, assim 

como a negação da doença e a baixa auto-estima são 

características comuns em pacientes com asma, e também são 

fatores que contribuem para a baixa aderência ao tratamento. 15

 Através da história, a asma foi vista como uma doença 

psicossomática; inclusive a Medicina Psicossomática se 

desenvolveu através do estudo da asma. 24 Em meados do 

século passado, a medicina constatou, sob a influencia da 

psicanálise e baseada em observações clínicas, que os fatores 

emocionais tinham um papel central na patogênese da asma. 25 

A influência do sistema nervoso no desencadeamento das crises 

de asma fez com que durante determinado tempo ela fosse 

inclusive denominada “asma nervosa”. 26 

Para Winnicott:  

a asma é um distúrbio do funcionamento 

corporal, que aparentemente pode ser 

provocado por pura sensibilidade física do 

músculo brônquico a alguma substância 

inalada. Mas uma crise de asma pode ser 

puramente psicológica. A asma é um bom 

exemplo de doença fronteiriça (boderline).  
27 
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Como para a psicossomática um órgão ou função 

sistêmica reagem psiquicamente a uma situação biologicamente 

ameaçadora, mesmo sem existir uma ameaça real, na asma a 

dificuldade para eliminar o ar é vista como decorrente de 

acontecimentos carregados de afeto e não elaborados 

psiquicamente. 28

 Alguns estudiosos da psicossomática lançaram a suspeita 

que na origem da asma estaria uma relação conflituosa entre 

mãe e filho, uma mãe ausente ou despreparada para dar amor, 

que tenta suprir a falta com superproteção, acaba por criar uma 

dependência excessiva e não resolvida. 29, 30, 31  

 Não existem evidências suficientes quanto à hipótese de 

que a criança com asma teria dificuldades no relacionamento 

com a mãe. Estudos longitudinais sugerem que as crianças 

asmáticas desenvolvem-se satisfatoriamente em relação à 

idade, com certa autonomia, e muitas vezes bem adaptadas, 

embora possam surgir casos individuais de dificuldade no 

enfrentamento da doença. 25  

 Hoje se acredita que a asma é uma doença multifatorial, 

desencadeada por uma complexa relação entre diversos fatores: 

psicológicos, imunológicos e fisiológicos. 32

 Atualmente os estudos procuram encontrar respostas 

para a comorbidade significativa de transtornos ansiosos em 

pacientes com asma, e as principais teorias são: 
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- Cognitiva: sintomas respiratórios ao longo dos anos podem 

gerar medo e ansiedade antecipatória. 

- Biológica ou teorias noradrenérgicas e serotoninérgicas: 

experiências de hipóxia e alterações do CO2 podem sensibilizar 

o circuito neural (neurônios, amígdala e locus ceruleus), que 

controla as respostas de medo, condiciona os estímulos para a 

sensação de falta de ar. 

- Sensibilidade ao CO2: há uma associação entre a 

hiperventilação e um dos distúrbios de ansiedade, o transtorno 

do pânico. 
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1.2. DPOC 

 A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é definida 

pela presença de obstrução crônica do fluxo aéreo, devido à 

resposta inflamatória anormal dos pulmões à inalação de 

partículas e gases tóxicos. 33 Essa inflamação parece ser uma 

ampliação da resposta inflamatória normal, mecanismo ainda 

não compreendido, mas talvez com origem genética. 33  

 Além de comprometer os pulmões, ela é uma doença que 

também produz conseqüências sistêmicas importantes 

prejudicando a sobrevida e qualidade de vida dos pacientes, 

principalmente aqueles com doença grave. 33

  Os principais sintomas são dispnéia, tosse e 

expectoração crônicas. A dispnéia é responsável pelo pior 

prognóstico, a maior incapacidade e a maior perda funcional ao 

longo do tempo, já que na maioria das vezes a doença é 

progressiva e irreversível. 15 A difícil troca gasosa também 

produz hipoxemia, hipercapnia, hipertensão pulmonar, e 

vasoconstrição das pequenas vias aéreas. 33  

 A limitação aérea, principal característica da DPOC, e o 

grau de gravidade da doença podem ser classificados através da 

espirometria. 33 Os estágios são quatro: leve, moderada, grave e 

muito grave.  

 Uma das causas primárias dessa obstrução está 

relacionada ao tabagismo, visto que aproximadamente 15% dos 
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fumantes desenvolvem DPOC. 34 Parece haver uma tendência à 

correlação positiva entre a relação anos/maço e o 

comprometimento da função pulmonar. 34  

 Como é uma doença relacionada a anos/maço, seus 

pacientes são tipicamente de meia idade e portanto sujeitos à 

comorbidades relacionadas à idade e ao tabagismo. 33

 A prevalência, a morbidade e a mortalidade variam muito 

entre os países, mas em geral estão diretamente relacionadas à 

prevalência do tabagismo e à poluição ambiental. 33 É uma das 

principais causas de morte em vários países do mundo. 35 A 

previsão é que seja a terceira causa de morte no mundo em 

2020. 33 Nos EUA ela afeta 17 milhões de pessoas. 35  

 Outros estudos internacionais mostram que a prevalência 

no mundo está entre 4% e 10%. 36 No Brasil não temos essa 

informação, mas recente estudo cujo objetivo era verificar a 

prevalência da doença na América Latina constatou que na 

cidade de São Paulo a prevalência entre os homens é de 18% e 

entre as mulheres 14%. 36 No ano de 2000 a DPOC foi 

responsável por 3,66% do total de mortes na cidade de São 

Paulo. 37

 Um estudo feito em oito cidades da América Latina em 

1970 e promovido pela Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS), mostrou que naquela época, em São Paulo, a 

prevalência do tabagismo entre os homens era de 54% e entre 
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as mulheres 20%. 38 A alta prevalência do tabagismo no 

passado reflete hoje na alta prevalência de suas conseqüências. 

 Nas duas últimas décadas estudos começaram a 

identificar a depressão como uma possível comorbidade na 

DPOC, um efeito diante a progressiva incapacidade nas 

atividades da vida diária. 39, 40, 41, 42 Mas também podemos 

pensar na relação anterior a doença, a relação entre o 

tabagismo e os transtornos psiquiátricos. 43  

     A literatura tenta demonstrar que a predisposição a esses 

transtornos são anteriores à doença em si, e se correlacionariam 

com a nicotina. Em uma revisão bibliográfica feita através do 

MEDLINE, entre 1980 e 1998, Valença et al. concluíram que o 

uso da nicotina está associado a alguns transtornos 

psiquiátricos, especialmente a ansiedade e a depressão. 39 Há 

maior prevalência de tabagismo entre pacientes psiquiátricos; a 

nicotina em doses altas promove a liberação de norepinefrina no 

hipotálamo, produzindo efeitos psicológicos característicos 

relacionados aos ataques de pânico; 39 a síndrome de 

abstinência eleva os sintomas de ansiedade e pode 

desencadear a depressão mesmo em indivíduos sem história 

prévia de depressão. 43

 Pacientes com história de distúrbios de ansiedade e 

depressão apresentam sintomas de abstinência mais graves e 

talvez tenham maior dificuldade em parar de fumar. 44 E os 
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pacientes que têm critérios para dependência de nicotina 

apresentam escores de distúrbios de ansiedade mais elevados. 

45

 Um estudo com gêmeos, feito por Kendler et al. em 1993, 

apesar de não encontrarem uma relação causal entre tabagismo 

e depressão, verificou que uma história familiar de depressão 

tem valor preditivo em relação à probabilidade de tabagismo, 

assim como a história de tabagismo tem valor preditivo em 

relação à taxa de prevalência da depressão. 46

 No estudo de Dierker et al. em 2002, há a sugestão de 

uma relação causal entre tabagismo e depressão, já que a 

depressão pode ser o resultado de alterações neuroquímicas 

estimuladas pela droga, ou que a depressão pode ser o fator 

estimulante ao uso da droga, uma forma de auto-medicação 

para aliviar sentimentos negativos. 47

 Assim como na asma, os fatores emocionais podem estar 

relacionados à uma crise ou descompensação, devido à relação 

entre o sistema límbico, o córtex e as manifestações viscero-

emocionais e comportamentais. 47  
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1.3. As doenças crônicas e as emoções 

 A idéia da ação dos fatores emocionais sobre as doenças 

orgânicas é antiga. Houve períodos na história em que as 

entidades psíquica e somática influenciavam-se mutuamente, e 

em outros momentos eram vistas de forma independente. 48

 Na Grécia antiga, para Hipócrates, Platão e Aristóteles, 

corpo e espírito, alma e physis eram partes de uma única 

substância, faziam parte do todo, do cosmos. O ser humano era 

considerado uma unidade indivisível. Porém, através dos 

séculos, passando pela Idade Média, essa visão foi sendo 

deslocada pela dicotomia corpo-alma, devido a vários fatores, 

principalmente religiosos. 49  

 Com o tempo, a medicina e a psiquiatria passaram a ser 

consideradas como ciência, e a visão de corpo modificada. Com 

Phillipe Pinel, o paciente deixou de ser um ser passivo que 

sofria de efeitos externos, e a etiologia das doenças mentais 

passou a ser investigada. 50

 Com o advento da psicologia, a psiquiatria encontrou 

sustentação, já que nem tudo era compreendido através do 

método científico vigente. Embora Freud tenha construído sua 

teoria embasada na Psicodinâmica, ou seja, na dinâmica física 

entre energias, essas eram as energias das emoções. O que 

importa não é o corpo ou a matéria, ou a mente, mas o que se 

passa em seu interior. A psicanálise então, ao interpretar as 
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angústias e sofrimentos internos, ao identificar os conflitos entre 

energias contrárias, nos mostra um mundo novo e 

revolucionário: o inconsciente. 50

 Freud utilizou a associação livre como método de 

tratamento e lança uma teoria para explicar a doença. Através 

da lingüística, ele coloca que o sintoma é usado como metáfora, 

ou seja, mostra uma coisa no lugar de outra. O sintoma ao 

mesmo tempo em que aponta, ele denuncia algo que está 

encoberto, que está no inconsciente, e por algum motivo não 

pode ser explicitado. 51 

 Em 1918, o psiquiatra Heinroth, ao estudar a influência 

das paixões sexuais sobre as doenças (tuberculose, epilepsia e 

câncer), cria o termo Psicossomática, onde as entidades psique 

e soma se influenciam. 49  

O desenvolvimento da psicossomática se deu, ancorado 

na psicanálise, levando em conta o físico e o simbólico; o 

homem deixa de ser apenas mente e corpo, e sim um ser 

dinâmico que acontece sob a influência do ambiente (natureza, 

sociedade e cultura) e do momento histórico.   

 Alexander, autor de destaque da Medicina 

Psicossomática, considera que tanto a asma como as outras 

doenças psicossomáticas são respostas crônicas e exageradas 

às emoções não manifestadas, originária de um estímulo 

emocional inconsciente. 31 Ele observou que devido a uma 
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excessiva dependência materna, tudo que pudesse abalar ou 

ameaçar a ligação mãe-filho seria um fator de risco para 

desencadear um ataque asmático. 52

 Mazet, em 1977, 53 chama a atenção para alta freqüência 

e diversidade de expressões somáticas do sofrimento 

psicológico que ocorre na infância, como por exemplo: 

anorexias, enurese, encoprese, distúrbios do sono, asma, 

eczemas, entre outras. Ainda na década de 1980 a 

psicossomática alterou seus conceitos e com novos estudos 

desmistificou o dogma da relação mãe-filho. 25

Sempre foi difícil definir ou diagnosticar os transtornos 

mentais, mas não há dúvida quanto a sua contemporaneidade. 

54 Observa-se uma dificuldade histórica (nosológica e semântica) 

na definição de ansiedade, angústia, depressão e melancolia. O 

que hoje denominamos depressão foi durante muitos séculos, a 

melancolia. 55, 56 Na segunda metade do século XX é que o 

termo melancolia passa a ser totalmente substituído por 

depressão nos textos médicos. 57  

Nessa época havia um interesse mundial em melhorar e 

padronizar a classificação psiquiátrica. Surgem então, duas 

classificações muito semelhantes, e que com as periódicas 

atualizações, temos atualmente, a CID-10 58 e a DSM-IV 59 que 

tentam unificar as várias linhas de pensamento e orientar melhor 
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os médicos quanto ao diagnóstico diferencial, ao tratamento 

farmacológico, e a previsão do prognóstico. 57  

Para a psiquiatria, cuja orientação é kraepeliana e 

enfatiza mais a sintomatologia, a depressão é vista como um 

conjunto de sintomas, com várias divisões, apresenta um caráter 

diverso e múltiplo, o que dificulta seu diagnóstico, porém o ponto 

principal é a perturbação do humor. 54  

A definição do uso dos termos angústia e ansiedade, 

sempre foi tema de discussão na psiquiatria. No século XVII 

Burton considerava a ansiedade como uma forma de medo em 

crises agudas. 23 A angústia pode ser entendida como fruto do 

questionamento do homem diante à sua existência. A partir dela 

ele sofre, padece e a suporta. 60 A ansiedade, angústia e medo 

são intrínsecos ao ser humano, mas sua definição depende da 

interpretação de cada um. A discussão está tanto entre culturas 

diferentes como dentro da mesma cultura. 54

Há um consenso quanto à importância da ansiedade, ou 

angústia, na história do homem, isso porque é ela que gera os 

questionamentos, a curiosidade, a evolução, ela é o motor e, 

também a defesa, garante a sobrevivência, dá condições a luta e 

ao enfrentamento do perigo ou com um possível rival. Tem o seu 

lado benéfico, mas pode ser patológica quando desproporcional 

ao estímulo ou quando sem um objeto específico, ou mesmo 

quando a manifestação dos sintomas paralisa e imobiliza. 
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 Atualmente os diversos transtornos de ansiedade são 

reconhecidos como uma síndrome, com critérios diagnósticos 

definidos, mas frequentemente associados a outros transtornos, 

de humor ou mesmo de ansiedade. Transtornos de ansiedade 

são preditores para o quadro depressivo, mas seu curso é 

independente das comorbidades. 61 

Depressão e transtornos de ansiedade são freqüentes 

entre os pacientes com doenças pulmonares, mas ainda não se 

sabe ao certo sua capacidade em interferir nos sintomas, no 

desencadeamento das crises e exacerbações, e a influência 

sobre a adesão ao tratamento. 62, 63  

Com este estudo temos uma oportunidade de conhecer 

um pouco mais sobre os sintomas psicológicos de ansiedade e 

depressão, e sua influência sobre a asma e a DPOC. 
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2. OBJETIVOS 

 

 Verificar a presença de sintomas psicológicos de 

ansiedade e de depressão em pacientes asmáticos e portadores 

de DPOC. 

 Comparar o nível de gravidade dos sintomas psicológicos 

de ansiedade e de depressão entre três grupos de diferentes 

pacientes pulmonares: asma controlada, asma não controlada e 

DPOC. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 Como exposto, ainda não está estabelecida a prevalência 

de sintomas de ansiedade e de depressão entre os pacientes 

com doenças pulmonares obstrutivas, mas sabemos que a 

presença desses sintomas são importantes por comprometer a 

qualidade de vida dos pacientes e também o prognóstico clínico. 

 Este estudo foi delineado para avaliar a gravidade dos 

sintomas psicológicos e sua relação com diferentes quadros de 

obstrução pulmonar crônica. Nossa hipótese inicial era de que 

os pacientes mais obstruídos, com menor aderência ao 

tratamento pulmonar e com mais idade seriam aqueles com 

maior gravidade para os sintomas de ansiedade e de depressão. 

Para avaliá-la comparamos retrospectivamente os resultados 

obtidos em três diferentes estudos realizados com grupos de 

diferentes pneumopatas, mas que utilizaram os mesmos 

métodos de avaliação psicológica e de função pulmonar. 
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

4.1. Casuística 

Foram avaliados instrumentos específicos de sintomas de 

ansiedade e depressão respondidos por pacientes dos 

ambulatórios de asma e de DPOC da Disciplina de Pneumologia 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP). A amostra estudada 

constitui-se de 189 pacientes, sendo 140 asmáticos e 49 

portadores de DPOC. 

Os pacientes foram classificados como portadores de 

asma e DPOC segundo o Consenso Brasileiro de Asma e 

DPOC. 14, 34 Eles foram submetidos à avaliação clínica preliminar 

e de função pulmonar com o registro do volume expiratório 

forçado no primeiro segundo (VEF1) através de espirometria dos 

últimos seis meses, realizada pela padronização da American 

Thoracic Society. 64 

O primeiro grupo, formado por 40 pacientes com asma 

clinicamente controlada, participou de um estudo que tinha como 

objetivo verificar os efeitos terapêuticos aditivos da fisioterapia 

respiratória. A totalidade destes pacientes era portador de asma 

persistente moderada e recebeu, regularmente, corticosteróide 

inalado e broncodilatador de longa duração. Foi chamado de 

Asma Controlada (AC) por estar em tratamento, e por não 
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apresentar sintomas de crise ou exacerbação nos últimos 30 

dias.  

O segundo grupo estudado foi de 100 asmáticos 

parcialmente ou não controlados (ANC), a maioria com asma 

persistente moderada a grave. O parcial ou não controle foi 

relacionado à desinformação e/ou dificuldade de acesso à 

medicação. Foram selecionados para uma análise transversal 

dos fatores de risco associados ao desenvolvimento da asma.  

O terceiro grupo foi de 49 pacientes portadores de DPOC 

estáveis clinicamente, sem exacerbação recente. O objetivo 

primário do estudo era relacionar a dispnéia com a medida da 

oximetria (saturação de O2) durante o esforço, e o secundário 

era verificar a freqüência dos sintomas de ansiedade e 

depressão, na população atendida no ambulatório específico do 

HCFMUSP.  

Nos três estudos os sintomas depressivos e de ansiedade 

foram avaliados conjuntamente e comparados com o grau de 

gravidade de obstrução da doença, medido pelo VEF1, e com a 

idade.  

Os estudos foram devidamente avaliados e aprovados 

pelo Comitê de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

(CAPESQ) do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo.  
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4.2. Métodos de Avaliação  

 

4.2.1. Testes de Função Pulmonar 

 Os testes de função pulmonar basais foram realizados de 

acordo com as recomendações de Miller et al. 65 incluindo 

espirometria, para todos os grupos, determinação de volumes 

pulmonares estáticos por pletismografia, capacidade de difusão 

pela técnica de respiração única com monóxido de carbono e 

gasometria arterial em ar ambiente e em repouso, para os 

portadores de DPOC. 

 Os testes foram realizados no Collins GS II – Plus 

Pulmonary Function Testing System, e as espirometrias com um 

espirômetro portátil (Micro Spirometer Medical Ltda., Reino 

Unido). 

 

4.2.2. Avaliação dos Sintomas de Depressão 

 Para avaliar os sintomas depressivos foi utilizado o 

inventário de depressão BDI (Beck Depression Inventory). 66 É 

uma medida de auto-avaliação de depressão traduzida em 

vários idiomas e validada em diferentes países (incluindo o 

Brasil). O BDI é constituído de 21 itens com quatro 

possibilidades de resposta cada um, graduado de zero a três de 

acordo com a intensidade do sintoma. Para obtenção do 

resultado, faz-se o somatório da pontuação (máximo de 63 
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pontos), e considera-se o total encontrado como sendo o 

resultado final. O escore usado para a classificação de 

gravidade dos sintomas depressivos foi de: 10 a 18 pontos= 

leve; 19 a 29 pontos= moderada; e ≥ 30 pontos= grave. 67 

 

4.2.3. Avaliação dos Sintomas de Ansiedade 

 Os sintomas de ansiedade foram avaliados pelo IDATE 

(Inventário de Ansiedade Traço-Estado) proposto por 

Spielberger em 1970, traduzido e padronizado para a língua 

portuguesa por Biaggio & Natalício. 68 Este é composto por duas 

escalas de auto-avaliação de dois conceitos de ansiedade: traço 

e estado de ansiedade. A escala do traço de ansiedade verifica 

a personalidade do indivíduo frente às situações potencialmente 

ameaçadoras ao longo da vida. A escala do estado de 

ansiedade observa um estado transitório (momentâneo), onde 

sentimentos desagradáveis de tensão e a intensidade dependem 

da situação vivida.  Cada escala tem 20 itens, com a 

possibilidade de resposta graduada de um a quatro pontos. A 

avaliação dos resultados é feita somando-se os pontos (máximo 

de 80 pontos) de acordo com os critérios estabelecidos pelo 

autor. A classificação de gravidade é: ≥ 30 pontos= ansiedade 

moderada; e ≥ 50 pontos= ansiedade grave. 68 Foi utilizada a 

análise dos valores da ansiedade estado para comparar os 
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grupos, por representar os sintomas de ansiedade no momento 

da avaliação (transversal).  

 

4.2.4. Análise Estatística  

 Os grupos de pacientes foram comparados pelos seus 

aspectos demográficos, funcionais e através dos escores de 

ansiedade e depressão, pelo Teste ANOVA one way. 

Considerou-se para a análise estatística dos testes IDATE e BDI 

a média e o desvio padrão dos escores de cada resultado, onde 

o total de pontos, ou seja, 80 pontos no IDATE e 63 pontos no 

BDI correspondem a 100%. Entende-se que quanto maior a 

pontuação, maior a gravidade.  

Avaliou-se também a proporção de pacientes com 

sintomas leves e ausentes versus moderados e graves (BDI ≥ 19 

< pontos; IDATE ≥ 30 < pontos) através do Teste Qui-Quadrado 

(McNemar´s). 

E o Teste T foi usado para correlacionar os valores 

obtidos pelo BDI e IDATE de acordo com o gênero. 

Considerou-se significativo um valor de p<0,05. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Características Demográficas 

As características demográficas da casuística estão 

descritas na tabela 1. A população de asmáticos constitui-se 

predominantemente de mulheres, e no grupo com DPOC, tanto 

homens como mulheres, são significativamente mais velhos 

quando comparados com os outros dois grupos de asmáticos.   

 

Tabela 1 –  Gênero e idade de pacientes com asma controlada 
(AC), asma não controlada (ANC) e doença 
pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)  

 
    Total H M 
N AC 40 10 30 
  ANC 100 20 80 
  DPOC 49 27 22 
Idade (anos) AC 43 ± 12 43 ± 11 43 ± 13 
  ANC 43 ± 15 47 ± 14 41 ± 15 
  DPOC 63 ± 7 1 65 ± 8 1 61 ± 5 1

 
NOTA: Valores expressos em média e desvio padrão. 
H (Homens), M (Mulheres) 
 
1 p <0,01 DPOC vs. ANC e AC 
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5.2. Função pulmonar e sintomas de ansiedade e depressão  

 Na comparação inter grupos, o VEF1 médio dos asmáticos 

variou entre 50% e 80% do previsto, enquanto nos portadores de 

DPOC em torno de 40%. Na Tabela 2 verifica-se que entre os 

homens com asma não controlada o resultado do VEF1 foi 

significativamente pior do que entre aqueles com asma 

controlada. Na comparação intra grupo, o VEF1 dos homens era 

pior do que o resultado das mulheres no grupo de ANC. Quanto 

ao IDATE, os asmáticos possuem um valor médio 

significativamente mais alto que o grupo com DPOC, 

independente de estarem ou não controlados. Os homens com 

asma não controlada apresentaram valores significativamente 

mais altos quando comparados ao grupo com DPOC, mas não 

houve diferença com o grupo de asma controlada. As mulheres 

asmáticas apresentaram um valor médio significativamente 

maior que aquelas com DPOC. 

Em relação ao BDI a média variou entre 20% e 34%. Na 

análise inter grupos verifica-se no grupo com asma não 

controlada uma significante diferença para maior na média dos 

valores referentes aos sintomas de depressão, quando 

comparado aos outros dois grupos. As mulheres com asma não 

controlada apresentaram resultados significativamente piores 

quando comparadas àquelas com asma controlada. E ao 

comparamos o gênero intra grupo verificamos uma diferença 
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significativa entre as mulheres com asma não controlada quando 

comparadas aos homens.  

  

Tabela 2 –    Função pulmonar  (VEF1 - % do predito) e escores  
de ansiedade e depressão entre gêneros de  
pacientes com asma controlada (AC), asma não  
controlada (ANC) e DPOC 
 

    AC ANC DPOC 
VEF1 Total 75 ± 20 66 ± 24 37±14 1

  H 82 ± 21  51± 24 2,5  36 ± 11 1

  M 73 ± 20 69 ± 23 41 ± 22 1

IDATE Total 57 ± 12 1 60 ± 14 1 46 ± 12  
  H 54 ± 9 55 ± 13 3 45 ± 11 
  M 58 ± 13 1 61 ± 14 1,5 48 ± 12  
BDI Total 23 ± 15 32 ± 20 4 24 ± 16 
  H 20 ± 16 23 ± 17 22 ± 15 
  M 23 ± 15 34 ± 21 2,5 28 ±18 
 
NOTA: Valores expressos em média e desvio padrão. 
H (Homens), M (Mulheres) 
 
p <0,05    
1 DPOC vs. ANC e AC  
2  ANC vs. AC 
3 ANC vs. DPOC 
4  ANC vs. AC e DPOC 
5 M vs. H 

 
   
 
5.3. Gravidade de ansiedade e depressão 

 Na Tabela 3, a análise estratificada por gravidade não 

encontrou diferença significativa em relação aos níveis de 

depressão. Mas quanto a ansiedade, houve proporção 

significativamente maior de ansiedade moderada e grave entre 

asmáticos não controlados quando comparados a pacientes com 
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DPOC (p<0,01), e asmáticos controlados quando comparados 

com DPOC (p<0,05).  

 

Tabela 3  –   Proporção de pacientes com asma controlada (AC),  
asma não controlada (ANC) e DPOC em relação a 
gravidade de sintomas de ansiedade e de 
depressão obtida através da classificação do  
IDATE e BDI  
 

  AC (n=40) ANC (n=100) DPOC (n=49)
IDATE % % % 
ausente/baixa (<30 pontos) 2,5 7 26 
moderada/grave (≥30 pontos) 97,5 2 93 1 74 
BDI       
ausente/leve (<19 pontos) 80 51 71 
moderada/grave (≥19 pontos) 20 49 29 
 
NOTA: Valores expressos em percentagem. 
 
1 p <0,01   ANC vs. DPOC        
2 p <0,05   AC vs. DPOC              
 

 

 

5.4. Correlação entre ansiedade e depressão 

Existe uma correlação inter grupo nos valores de IDATE e 

BDI, sendo mais forte no grupo com DPOC (r=0,63, p<0,01) do 

que nos grupos AC e ANC (r=0,57 e 0,53, respectivamente, com 

p<0,01).    
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6. DISCUSSÃO 

 

 Os resultados mostram a presença elevada de sintomas 

psicológicos de depressão e de ansiedade entre pacientes com 

doenças pulmonares obstrutivas. Entre os asmáticos 

observamos a presença de mais sintomas psicológicos, ou seja, 

um comprometimento emocional maior. O achado de maior 

relevância é o resultado referente aos sintomas de ansiedade, 

com os escores mais expressivos encontrados nos grupos de 

asma. Já os resultados referentes à depressão indicam que os 

pacientes com asma não controlada têm uma tendência a maior 

gravidade, porém a diferença significativa deveu-se 

predominantemente às mulheres.  

 Estes resultados parecem indicar que os pacientes com 

maior grau de obstrução pulmonar medido pelo VEF1 (grupo 

portador de DPOC) não são os que apresentam mais sintomas 

de ansiedade e depressão. Embora o VEF1 seja um marcador 

fisiológico para a gravidade da doença, os estudos não têm 

conseguido demonstrar sua relação com a qualidade de vida e 

com a depressão, 69 o que sugere que a gravidade da doença 

pulmonar está relacionada a aspectos subjetivos, história de vida 

e experiências pessoais de cada paciente. 70 Outro estudo 

corrobora com esse achado ao sugerir que a interpretação dos 
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sintomas merece mais atenção do que o prejuízo fisiológico. 10, 

71  

Os resultados encontrados indicam não haver correlação 

com a idade, ainda que, segundo a literatura, pacientes idosos 

tenham uma maior tendência a apresentar sintomas 

depressivos. 72 

 Não há diferença de incidência da depressão quando a 

relação é com a raça ou condição socioeconômica, 57 mas talvez 

o gênero possa ser um fator determinante. 73 A literatura nos 

mostra que existe maior prevalência de transtornos psiquiátricos 

em pacientes com doenças pulmonares obstrutivas e que 

transtornos psiquiátricos são mais comuns entre as mulheres, 

mas não se sabe se transtornos psiquiátricos e morbidade 

psicológica são mais comuns entre as mulheres com doenças 

pulmonares obstrutivas. 74   

Neste estudo, na casuística de asmáticos são 110 

mulheres (78,6%), e nos pacientes com DPOC elas são 22 

(45%). No grupo com asma não controlada encontramos 

diferença significativa ao compararmos os escores de depressão 

entre homens e mulheres.  

A prevalência de sintomas de depressão e de ansiedade 

é mais comum entre as mulheres. 73 As causas são 

desconhecidas, mas as hipóteses incluem influências 

hormonais, predisposição ligada ao cromossomo X, ou a 
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facilidade cultural da mulher em expressar suas emoções e 

procurar tratamento. 57 As alterações hormonais parecem estar 

envolvidas no surgimento de sintomas de depressão na mulher, 

visto que o ciclo menstrual, a gravidez e a menopausa são 

caracterizados como fases de mudança de humor. 57 O gênero, 

inclusive, pode ser um fator preditor de depressão após a 

manifestação de um dos transtornos de ansiedade primária em 

algum momento da vida. 73  

No estudo de Laurin C et al. 74 realizado em pacientes 

com DPOC, as mulheres também apresentaram mais critérios 

para transtornos de ansiedade e depressão quando comparadas 

aos homens. Os resultados indicaram que os pacientes com 

DPOC tinham três vezes mais transtornos psiquiátricos do que a 

população geral, e que as mulheres com DPOC apresentaram 

aproximadamente duas vezes mais transtornos do que os 

homens. 74  

Pacientes asmáticos têm um elevado risco de 

desenvolver transtornos psiquiátricos como depressão, 

transtornos de ansiedade e estresse pós-traumático de acordo 

com dois grandes recentes estudos publicados em 2007. Um 

dos estudos foi realizado com mais de 1300 adolescentes 75 e o 

outro com cerca de 3000 veteranos da guerra do Vietnã. 76 

Concluíram que a asma aumenta o risco do paciente 

desenvolver transtornos psiquiátricos, e entre aqueles com 
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transtornos psiquiátricos há mais pacientes com asma. 75, 76 

Entre os veteranos com sintomas de estresse pós-traumático 

encontraram 2,3 vezes mais pacientes com asma. 76

Novos estudos corroboram entre si concluindo que é 

maior o risco de comorbidades psiquiátricas entre asmáticos. 75, 

76, 77 Ter asma aumenta o risco de desenvolver uma grande 

variedade de transtornos psiquiátricos e a presença de certos 

transtornos aumenta o risco para a asma. 77

Há certa dificuldade em reconhecer diferenças ou 

distinções entre ansiedade e depressão, pois existe uma 

correlação muito estreita entre esses sintomas, alguns autores 

inclusive, consideram estas manifestações como imagens em 

espelho. 61 A correlação significativa de sintomas de ansiedade 

e depressão encontrada neste trabalho indica o paralelismo 

destas manifestações. Light et al. também encontraram uma alta 

correlação entre os sintomas de ansiedade e depressão em um 

estudo com pacientes portadores de DPOC. 78

Os transtornos de ansiedade apresentam aspectos 

comuns à depressão, a complexa relação entre o Sistema 

Nervoso Central (SNC), as alterações vasculares e metabólicas, 

os ataques de pânico e os sintomas respiratórios, confundem os 

médicos. Os diversos estudos elaborados a partir da segunda 

metade do século XX têm mostrado que tanto a localização, as 

reações neuro-químicas do cérebro e os efeitos dos 
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antidepressores, são comuns para a depressão e a ansiedade. 

57 O esquema bioquímico cerebral é complexo e ainda pouco 

conhecido, mas já sabemos que o sistema límbico-diencefálico é 

o responsável por nossas emoções. 57

Os sintomas de ansiedade e depressão passaram a ser 

considerados nos principais estudos com pacientes de doenças 

pulmonares elaborados nos últimos trinta anos. 15 Verificaram 

que a prevalência de distúrbios de ansiedade entre os pacientes 

de doenças pulmonares é maior do que a encontrada na 

população geral. A explicação talvez seja encontrada na 

investigação dos sintomas de dispnéia e hiperventilação, que 

são manifestações características tanto dos ataques de pânico 

como também das doenças pulmonares obstrutivas. 5

São várias as teorias que tentam explicar esses 

fenômenos. Certos estudos ao explicar a etiologia da ansiedade, 

sugerem que a hipóxia cerebral resultante da hiperventilação 

desses pacientes estaria envolvida no processo. 39 Está bem 

estabelecido que a hiperventilação e a hipersensibilidade ao 

pCO2 fazem parte do mecanismo que dá origem a vários tipos 

de Transtornos de Ansiedade. 79 Dentre esses, a asma associa-

se principalmente com o pânico. 63 O quadro parece ser 

resultante de alterações concomitantes no sistema respiratório e 

no sistema cerebral. Mas ainda não se sabe onde exatamente 

está localizada esta ligação ou de que forma ela acontece. 
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A hipótese explicativa de Donald Klein se refere à 

hipersensibilidade do SNC de alguns pacientes, ao nível de CO2. 

Ele verificou uma diferença qualitativa entre ansiedade crônica e 

ataques de pânico, que até então se acreditava haver entre 

esses apenas uma diferença na intensidade. 60

Para Klein, o limiar de ativação dos quimiorreceptores 

(noradrenalina e serotonina) seria tão baixo, que mesmo uma 

pequena estimulação os ativaria, dando início à seqüência de 

sintomas autonômicos: dispnéia, hiperventilação e hipocapnia. A 

hiperventilação produziria a hipocapnia e a alcalose respiratória, 

que poderia então, provocar alterações vasculares 

(vasoconstrição), neurológicas (redução do fluxo cerebral, 

hipóxia) e metabólicas (hipofosfatenia), e essas poderiam gerar 

sintomas ansiosos semelhantes aos de um ataque de pânico, o 

qual ele denominou ”ataque falso de sufocação”. 60 Qualquer 

alteração fisiológica tanto de CO2 ou de lactato (produto final do 

metabolismo anaeróbio), resultava em ataques de pânico, em 

situações onde não havia uma ameaça real. 5 

Alguns autores sugerem inclusive, que esta 

hipersensibilidade estaria relacionada a fatores genéticos. 

Estudos mostram que após testes de broncoprovocação os 

pacientes sem história prévia que apresentaram ataques de 

pânico tinham, em proporção significativa, parentes de primeiro 
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grau com Transtorno do Pânico (TP). A hipersensibilidade ao 

CO2 poderia ser uma característica genética para o TP. 5

A hipóxia resultante da hiperventilação gera ansiedade, e 

como a hipóxia é crônica em DPOC, este pode ser o fator que 

contribuiria para a cronicidade da ansiedade nestes pacientes. 

Três são as conclusões que emergem dos estudos que 

relacionam ansiedade e DPOC; primeiro, pacientes com DPOC 

têm alta prevalência de ansiedade e pânico; segundo, embora 

os pacientes com DPOC estejam cronicamente ansiosos, o nível 

de ansiedade parece estar intimamente relacionado com a 

gravidade da dispnéia; e terceiro, há evidências de que certos 

medicamentos usados normalmente para o tratamento de 

transtornos do pânico reduzem sintomas tanto de ansiedade 

como de dispnéia em pacientes com DPOC.  80  

A dispnéia é um dos sintomas mais limitantes nos 

pacientes com doenças pulmonares obstrutivas e também pode 

ser considerada como um dos fatores mais importantes para se 

determinar à gravidade e a qualidade de vida relacionada à 

saúde destes. 81 A gravidade da asma manifestada por dispnéia, 

despertar noturno e sintomas pela manhã, tem boa correlação 

tanto com os transtornos de humor como com a qualidade de 

vida desses pacientes. 82 Na origem da dispnéia temos vários 

fatores relacionados, dentre eles a hipoxemia, a hipercapnia, o 

aumento do trabalho respiratório e as alterações emocionais, 
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como a ansiedade e a depressão. 64, 83 Talvez por isso, neste 

estudo, os asmáticos não controlados apresentaram uma 

prevalência maior de sintomas de ansiedade e de depressão.  

A depressão associada a outras doenças psíquicas é 

muito freqüente. 57 Em uma revisão sistemática de Del Ben e 

Kerr-Corrêa, 84 observou-se que a prevalência da associação de 

transtorno do pânico e depressão maior é mais elevada do que a 

esperada ao acaso. Verificou-se a presença de depressão maior 

em cerca de 50 a 65% dos pacientes com transtorno do pânico, 

o que contribuiria para menor aderência e pior prognóstico. E 

quanto ao diagnóstico, a discussão também é se estes são 

quadros distintos e independentes, ou manifestações de uma 

mesma doença, ou ainda uma terceira categoria diagnóstica, 

independente dos dois transtornos isolados. 84

No contexto das doenças pulmonares obstrutivas, o 

diagnóstico da depressão pode tanto ser de mais um sintoma da 

doença física, conseqüência das incapacidades, como acontece 

com pacientes de doenças cardiovasculares, infarto do 

miocárdio, câncer, entre outras; como pode ser de um transtorno 

associado à doença, concomitante à doença primária. 57  

Uma das explicações para a alta prevalência de 

depressão entre pacientes com DPOC, é que esta seria uma 

resposta psicológica dos indivíduos à medida que se confrontam 

com suas limitações às atividades de vida diária, com os 
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maiores esforços exigidos pela condição incapacitante atual e 

com a privação social decorrente desses sintomas de 

incapacidade. Mas é importante não esquecermos que entre 

esses pacientes o tabagismo e os efeitos da nicotina também 

são fatores que predispõem à ansiedade e depressão. 83, 39 

O desequilíbrio de neurotransmissores como, a 

serotonina, a noradrenalina e a dopamina, e as reações, no 

córtex pré-frontal e no locus ceruleus fazem parte da hipótese 

explicativa biológica para ambos os transtornos. 57

Uma outra hipótese explicativa refere-se à interpretação 

dada pelo indivíduo aos sintomas como hiperventilação, 

dispnéia, falta de ar e tontura. Este seria o Modelo Cognitivo-

Comportamental. Essa interpretação equivocada aumentaria a 

ansiedade, que ativaria o SNA (Sistema Nervoso Autônomo), 

aumentaria a ventilação respiratória e a hipocapnia. Isso geraria 

um ciclo ansiogênico, que poderia ter como resultado um 

aumento da sensação de perigo, ou ataque de pânico. 5, 85  

Outros autores defendem a existência de um traumatismo 

psíquico como causa das manifestações somáticas da angústia 

(ou ansiedade). Resíduos filogenéticos de respostas arcaicas, 

ligada ao comportamento de fuga ou ataque frente à situação de 

perigo. As respostas somáticas como o aumento da freqüência 

cardíaca e da pressão arterial, a vasodilatação, a 
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vasoconstrição, entre outras, preparam para o desempenho 

motor e para um conseqüente estado de angústia. 23

Estudos com asmáticos mostram alta prevalência de 

distúrbios psiquiátricos e problemas psicossociais, indicando 

haver uma possível associação entre gravidade da asma e 

incapacidade psicológica. 86 Aspectos cognitivos como, memória, 

atenção e capacidade de decisão, estão comprometidos entre os 

pacientes depressivos. 82 Como esses mecanismos são 

relevantes nos momentos de exacerbação e percepção da 

gravidade dos sintomas, podemos considerar que a depressão 

prejudica a administração e compreensão da doença. 82 Não 

basta o conhecimento da doença. Goldney et al. 82 observaram 

que o quê os pacientes conheciam sobre a sua própria doença, 

não era colocado em pratica nos momentos de crise. As 

alterações do humor podem prejudicar a identificação do 

agravamento da doença, aumentando o risco de morte desses 

pacientes. 87, 88 Um estudo feito na Bahia mostrou a dificuldade 

de alguns pacientes em identificar os próprios sintomas, ao 

comparar os pacientes deprimidos com não deprimidos, os 

primeiros apresentavam menos sintomas embora o índice de 

gravidade medido pelo VEF1 fosse maior. 89

Já foram identificados alguns fatores desencadeadores, 

mas ainda não temos os fatores causais. Para Nardi, o que 

talvez indique se o indivíduo terá ou não depressão é a soma de 
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três fatores: predisposição genética, nível de desenvolvimento 

psíquico e gravidade do estressor. 57  

 Algumas substâncias medicamentosas são citadas em 

estudos para explicar a etiologia da correlação entre transtornos 

de ansiedade e depressão, e as doenças respiratórias. Para 

Bonala et al. a gravidade da asma pode relacionar-se 

diretamente tanto com os sintomas de ansiedade e depressão, 

como com altas doses de corticóides inalados 90 e, inversamente 

com as medidas de qualidade de vida relacionada à saúde dos 

pacientes.  

A depressão pode ser relacionada a alguns 

medicamentos ou drogas quando usados em longo prazo. Mas 

não há evidencias claras que elevações de cortisol sérico 

estejam diretamente relacionadas à maior expressão de 

sintomas de depressão. 91 No caso de pacientes com doenças 

pulmonares obstrutivas, o tratamento terapêutico de longo prazo 

tem como base os corticóides inalados, e nas exacerbações, a 

administração oral ou parenteral.  Não podemos determinar se 

sintomas psiquiátricos são causados por corticóides ou pela 

doença de base. 92 Resultados de um estudo canadense 

mostram que corticóides inalados podem reduzir a morbidade e 

mortalidade em pacientes idosos, 35 e em outra referência temos 

que os corticóides de forma oral estão associados com o 

aumento da mortalidade. 33  
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Em alguns estudos observou-se uma relação entre asma, 

sintomas depressivos e de ansiedade, e aderência ao 

tratamento. Bosley et al. 93 mostraram que pacientes asmáticos 

não aderentes ao tratamento tiveram um escore 

significativamente maior para depressão do que aqueles 

aderentes. Os asmáticos não controlados deste estudo 

apresentaram escores maiores de sintomas de depressão, o que 

talvez indique uma baixa aderência ao tratamento prescrito para 

sua manutenção.  

 Outra complexa discussão é se pacientes com maior 

percepção dos sintomas seriam mais aderentes ao tratamento. 

No estudo de Nouwen et al. 94 sobre a presença de sintomas de 

pânico em pacientes de asma que freqüentam os serviços de 

emergência, discute-se que a presença de sintomas de pânico 

se correlaciona tanto com o aumento do relato de sintomas de 

asma em adultos e crianças, como com o aumento da 

medicação. Isso parece indicar que os pacientes de asma com 

pânico teriam uma maior percepção dos sintomas do corpo, o 

que levaria a acreditar que eles teriam diminuído o seu risco de 

hospitalizações e exacerbações. Mas não é isso o que acontece. 

Apesar dos sintomas de pânico ser preditores de ansiedade e 

depressão, eles não aumentam a percepção dos sintomas da 

asma. 94 Estudos mostram que a atenção seletiva, característica 

de indivíduos ansiosos não induz a uma identificação mais 
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acurada de alterações autonômicas. 95, 96 Então, as visitas aos 

serviços de emergência, na verdade, podem ser baseadas mais 

numa percepção errada do perigo do que na instabilidade da 

asma. 94 É preciso ensinar aos pacientes como reconhecer seus 

sintomas e tratar adequadamente a depressão. 

Inclusive os resultados do estudo de Nouwen et al. 94 

indicam uma maior influencia dos fatores psicológicos do que 

fisiológicos nas visitas aos serviços de emergência. O mesmo foi 

verificado no estudo de Traver 97 em pacientes com DPOC.  

No estudo de Dahlén & Janson, os pacientes com doença 

pulmonar obstrutiva que retornaram a emergência em um mês, 

devido a exacerbações, tiveram escores de ansiedade e 

depressão significativamente maior que aqueles que se 

mantiveram controlados. Ao observar os grupos separadamente 

verificaram que os pacientes com asma que apresentaram crise 

no primeiro mês tinham piores resultados no questionário de 

ansiedade e depressão. A mesma tendência foi verificada nos 

pacientes com DPOC, embora a diferença não tenha sido 

significativa. Devido ao tamanho reduzido da amostra, não 

concluíram se a relação entre fatores psicológicos e tratamento 

de emergência difere entre asmáticos e portadores de DPOC. 42

O recente estudo de Tze-Pin Ng et al. mostrou uma 

diferença significativa entre os pacientes deprimidos. Estes 

apresentaram uma média maior do número de dias de 
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permanência em cada hospitalização e no número total de dias 

de internação durante todo o ano. 70  

Em relação à mortalidade, são poucos e limitados os 

estudos que tentaram relacioná-la à morbidade, aos sintomas de 

depressão e à qualidade de vida. 70 No estudo de Tze-Pin Ng et 

al., houve uma diferença significante no índice de mortalidade 

entre os pacientes deprimidos quando comparados aos não 

deprimidos, 21% e 10,5% respectivamente. 70

 Um dos grandes obstáculos da clínica é o subdiagnóstico 

e conseqüente subtratamento dos transtornos de ansiedade e 

depressão, que são verificados em diversos estudos. 40, 98  Kunik 

et al. 99, em 2005, observaram que menos de 40% dos pacientes 

com DPOC têm os transtornos de ansiedade ou depressão 

reconhecidos pelos profissionais de saúde, e menos de 30% 

destes são tratados. Eles sugerem inclusive, um guia de 

cuidados primários para reconhecer e tratar esses transtornos já 

que há evidencias que os sintomas psiquiátricos pioram a 

capacidade funcional, e que o tratamento psiquiátrico talvez 

melhore tanto os sintomas depressivos como também a função 

pulmonar. 40, 99

 Neste estudo são utilizados instrumentos que nos 

permitem estratificar por gravidade os sintomas psicológicos, e 

obter uma melhor avaliação em cada grupo estudado. Com isto 

pode-se demonstrar que grande parte dos pacientes portadores 
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de doenças pulmonares apresenta algum grau de depressão e 

ansiedade. É certo que a depressão aparece com freqüência 

nos pacientes com DPOC. Em recente revisão a prevalência de 

depressão encontrada entre pacientes com DPOC está entre 20 

e 60%. 100 Em outro estudo, o risco encontrado foi 2,5 vezes 

maior de depressão em pacientes com DPOC grave quando 

comparados com grupo controle. 40  

As metodologias usadas em pesquisas interferem nos 

resultados. 7,9 Ainda não temos questionários desenhados 

especificamente para medir sintomas de ansiedade e depressão 

entre os pacientes com doenças pulmonares. Os questionários 

mais usados incluem um grande número de queixas somáticas, 

como falta de ar e cansaço, sintomas comuns tanto na 

ansiedade como na doença primária desses pacientes. Essas 

queixas somáticas são freqüentes na população de idosos, o 

que provavelmente influencia na supervalorização da ansiedade 

e depressão entre esses pacientes. 83

 Cita-se entre as principais limitações deste estudo o fato 

de ter sido delineado a partir de uma coletânea de dados de 

pacientes diferentes avaliados ao acaso, com objetivos distintos. 

Estão incluídos nos grupos, pacientes com diferentes graus de 

gravidade de asma, o que pode ter influenciado (positiva ou 

negativamente) os resultados. Segundo, os pacientes não foram 

submetidos a uma avaliação diagnóstica psiquiátrica posterior à 
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determinação dos valores de IDATE e BDI. Portanto não 

podemos saber quais deles eram realmente doentes 

psiquiátricos.  

 Outra limitação bastante comum entre os estudos é 

comparar a obstrução aérea de pacientes jovens com asma e 

pacientes mais velhos com DPOC. 42, 99, 101 Apesar de a 

obstrução aérea ser parecida nos dois quadros, elas têm 

características fisiopatológicas diferentes. 102 

 É importante a avaliação destes sintomas para o 

prognóstico do paciente, já que eles podem comprometer a 

aderência ao tratamento, dificultar o controle e aumentar a 

morbi-mortalidade. Sintomas psiquiátricos devem ser 

considerados uma parte importante do tratamento como um 

todo, visto a importância e influência desses fatores sobre os 

pacientes com doenças pulmonares obstrutivas. 103  

 Na literatura nacional poucos dados estão disponíveis 

sobre transtornos de humor em portadores da asma e DPOC. 

Os resultados aqui mostrados indicam uma tendência da nossa 

população de portadores de doenças obstrutivas crônicas. 

Futuros estudos delineados com objetivos mais específicos 

podem ajudar a compreender até que ponto sintomas de 

ansiedade e depressão agrava os sintomas físicos ou vice-

versa, ou ainda se ambos os fatores coexistem agindo de forma 

mais ou menos independente. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 Os sintomas de ansiedade e de depressão são freqüentes 

em pacientes com doenças pulmonares obstrutivas.  

Apesar do grupo de pacientes com DPOC ser mais velho 

e mais comprometido do ponto de vista pulmonar, a freqüência 

de sintomas de ansiedade e depressão parece ser maior entre 

os pacientes asmáticos, especialmente entre as mulheres. 
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RESUMO

Objetivo: Avaliar a presença e gravidade de sintomas de ansiedade e depressão entre os portadores de asma e de doença 
pulmonar obstrutiva crônica. Métodos: Foram avaliados instrumentos específicos de quantificação de sintomas de ansie-
dade e depressão, Inventário de Ansiedade Traço-Estado e Beck Depression Inventory, respectivamente, respondidos por 
pacientes de um ambulatório de asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. A população constituiu-se de 189 pacientes 
pertencentes a três grupos de estudo com objetivos terapêuticos diferentes: 40 asmáticos controlados, 100 asmáticos não 
controlados e 49 portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, selecionados aleatória e prospectivamente. Entre as 
variáveis desses estudos constavam sintomas de ansiedade e depressão como parte da metodologia. Os dados obtidos foram 
comparados levando-se em consideração aspectos demográficos, funcionais e a gravidade dos sintomas de ansiedade e 
depressão. Resultados: Entre os pacientes asmáticos foi significativamente maior a prevalência de ansiedade moderada 
e grave quando comparados com aqueles portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (p < 0,001). Em relação à 
depressão, o grupo de asma não controlada apresentou resultados significativamente maiores quando comparado ao grupo 
de asma controlada (p < 0,05). Conclusão: Entre os pacientes asmáticos a freqüência de sintomas de ansiedade e depressão 
é maior do que em portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, o que pode dificultar o controle clínico. 
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INTRODUÇÃO

Pacientes com doenças crônicas apresentam 
maior predisposição a transtornos psiquiátricos 
quando comparados à população geral.(1) Portadores 
de artrite reumatóide, hipertensão arterial, lombal-
gias, cardiopatias e diabetes mellitus referem fre-
qüentemente sintomas depressivos como co-mor-
bidade.(2,3,4) Pneumopatas crônicos têm freqüência 
elevada de transtornos de humor e de ansiedade.(5)

A prevalência de depressão na população geral 
é de aproximadamente 3%, aumentando para 10% 
entre a população atendida em algum serviço de 
saúde.(6) Entre os pacientes com doença pulmonar 
obstrutiva crônica (DPOC), os estudos mostram 
resultados que variam entre 6 e 42% da popula-
ção estudada.(7) Esta variação não conclusiva foi 
referendada por recente revisão sistemática sobre a 
prevalência de depressão em portadores de DPOC, 
que concluiu pela pobre qualidade metodológica da 
maioria dos estudos.(7)

Os transtornos ansiosos têm prevalência de 
aproximadamente 20% na população geral.(8) Entre 
os pacientes com DPOC a prevalência também varia 
muito, entre 21 e 96%, em função da metodolo-
gia escolhida e das características da população 
investigada.(9) 

Sabe-se também que existe uma correlação 
muito estreita entre ansiedade e depressão: alguns 
autores consideram estas manifestações como ima-
gens em espelho.(10) 

Entre os asmáticos, um estudo recente verificou 
uma prevalência de 30% para ansiedade e de 9% 
para depressão.(11) A literatura mostra os componen-
tes de ansiedade e depressão como fatores asso-
ciados principalmente à asma de difícil controle.(12) 
Ao aumento da freqüência e amplitude respiratória 
causado pela ansiedade soma-se o quadro clínico 
da asma, amplificando os sintomas de dispnéia. 

Nos trabalhos de qualidade de vida relacionada 
à saúde em pacientes com asma e DPOC, está indi-
cada a quantificação de sintomas de depressão e 
ansiedade, pela influência destes nos baixos escores 
de qualidade de vida encontrados.(13,14) 

Como parte da metodologia de três estudos clí-
nicos, pacientes portadores de asma e DPOC foram 
submetidos à avaliação quantitativa dos sintomas 
de ansiedade e depressão. Neste estudo foi feita a 
análise comparativa dos resultados obtidos

MÉTODOS

Foram estudados instrumentos específicos 
de avaliação de sintomas de ansiedade e depres-
são respondidos por pacientes dos ambulatórios 
de asma e de DPOC da Disciplina de Pneumologia 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo. A amostra estudada 
constituiu-se de 189 pacientes, sendo 140 asmá-
ticos e 49 com DPOC, selecionados aleatória e 
prospectivamente. 

Os pacientes foram classificados como por-
tadores de asma e de DPOC segundo o Consenso 
Brasileiro de Asma e DPOC. Eles possuíam avalia-
ção clínica preliminar e de função pulmonar com o 
registro do volume expiratório forçado no primeiro 
segundo através de espirometria realizada nos últi-
mos seis meses, com a padronização da American 
Thoracic Society.(15)

 O primeiro grupo foi formado por 40 pacien-
tes com asma clinicamente controlada. Os pacientes 
foram avaliados com o objetivo de se verificar os 
efeitos terapêuticos aditivos da fisioterapia respira-
tória. A totalidade destes pacientes era portadora 
de asma persistente moderada e recebia, regular-
mente, corticosteróide inalado e broncodilatador 
de longa duração. Foram considerados controlados 
por não apresentarem piora de sintomas asmáti-
cos no último mês. O segundo grupo estudado foi 
de 100 asmáticos parcialmente ou não controla-
dos, a maioria com asma persistente moderada e 
grave. Foram selecionados para uma análise trans-
versal dos fatores de risco associados à asma. O 
terceiro grupo constituiu-se de 49 pacientes com 
DPOC estáveis, sem exacerbação recente. O objetivo 
do estudo era relacionar a dispnéia com a medida 
da oximetria durante o esforço. Todos os estudos 
foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo.

Para avaliar os sintomas depressivos foi utilizado 
o inventário de depressão Beck Depression Inventory 
(BDI).(16) Trata-se de uma medida de auto-avaliação 
de depressão traduzida em vários idiomas e validada 
em diferentes países (incluindo o Brasil). O BDI é 
constituído de 21 itens com quatro possibilidades 
de resposta cada um, graduado de zero a três de 
acordo com a intensidade do sintoma. Para obten-
ção do resultado, faz-se o somatório da pontua-
ção (máximo de 63 pontos), e considera-se o total 
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encontrado como sendo o resultado final. O escore 
usado para a classificação de gravidade dos sinto-
mas depressivos foi o seguinte: de 10 a 18 pontos, 
leve; de 19 a 29 pontos, moderada; e 30 pontos ou 
mais, grave.(16)

Os sintomas de ansiedade são avaliados pelo 
Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) 
proposto por Spielberger em 1970, e traduzido e 
padronizado para a língua portuguesa.(17) Este ins-
trumento é composto por duas escalas de auto-
avaliação de dois conceitos de ansiedade: “traço” e 
“estado” de ansiedade. A escala do “traço” de ansie-
dade verifica a personalidade do indivíduo frente às 
situações potencialmente ameaçadoras ao longo da 
vida. A escala do “estado” de ansiedade observa um 
estado transitório (momentâneo), em que sentimen-
tos desagradáveis de tensão e a variável intensidade 
dependem da situação vivida. Cada escala tem vinte 
itens, com a possibilidade de resposta graduada de 
um a quatro pontos. A avaliação dos resultados é 
feita somando-se os pontos (máximo de 80 pontos) 
de acordo com os critérios estabelecidos pelo autor. 
A classificação de gravidade é: mais de 30 pontos, 
ansiedade moderada; e mais de 50 pontos, ansie-
dade grave.(17) É utilizada a análise dos valores da 
ansiedade “estado” para comparar os grupos, por 
representar os sintomas de ansiedade no momento 
da avaliação (transversal). 

Os grupos de pacientes foram comparados pelos 
seus aspectos demográficos, funcionais e através do 
percentual dos escores de ansiedade e depressão, 
pelo teste ANOVA one way. Considerou-se para a 
análise estatística dos testes IDATE e BDI o percen-
tual correspondente ao resultado, onde o total de 
pontos, ou seja, 80 pontos no IDATE e 63 pon-
tos no BDI corresponderam a 100%. Entende-se 
que quanto maior a pontuação, maior a gravidade. 
Avaliou-se também a proporção de pacientes com 
sintomas leves e ausentes comparando-os com a 
proporção de moderados e graves (BDI 19 < pontos; 
IDATE 30 < pontos). Os valores obtidos pelo BDI 
e IDATE foram correlacionados intragrupos através 
do teste de Spearman. Considerou-se significativo 
um valor de p < 0,05. 

RESULTADOS

A população de asmáticos constituiu-se predo-
minantemente de mulheres, e era mais jovem em 
relação ao grupo com DPOC. O volume expiratório 

forçado no primeiro segundo médio dos asmáticos 
esteve em torno de 70% do previsto, enquanto que 
nos portadores de DPOC, esteve abaixo de 40%. Na 
Tabela 1 podemos comparar os dados demográficos 
dos grupos e verificar que os asmáticos possuem 
um valor médio de IDATE significativamente mais 
alto que o grupo com DPOC, independentemente 
de estarem ou não controlados. Em relação ao BDI 
a média ficou em torno de 20 a 30%. Verifica-se 
uma pequena, mas significativa, diferença para 
maior no percentual de depressão do grupo com 
asma não controlada quando comparado aos outros 
dois grupos. 

 Como mostrado na Tabela 2, a análise estra-
tificada por gravidade não encontrou diferença 
significativa em relação aos níveis de depressão. 
Mas quanto à ansiedade, houve prevalência signifi-
cativamente maior de ansiedade moderada e grave 
entre asmáticos não controlados quando compara-
dos a pacientes com DPOC (p < 0,001), e asmáticos 
controlados quando comparados com portadores de 
DPOC (p = 0,037). 

Existiu uma correlação intragrupo entre os valo-
res de IDATE e BDI, tendo sido mais forte no grupo 
com DPOC (r = 0,63, p < 0,001) do que nos grupos 
asma controlada e asma não controlada (r = 0,57 e 
0,53, p < 0,001, respectivamente). 

DISCUSSÃO

Os resultados mostram a presença de elevado 
percentual de sintomas depressivos e de ansiedade 

TABELA 1  

Características demográficas e de valores das escalas 
de ansiedade (IDATE/estado) e depressão (BDI) em 

pacientes com asma controlada, asma não controlada 
e DPOC

 AC ANC DPOC
N 40 100 49
masc/fem 10/30 20/80 27/22
Idade (anos) 43 (12) 43 (15) 63 (7)*
VEF1 (% predito) 75 (20) 66 (24) 37 (14)*
IDATE (%) 57 (12) 60 (14) 46 (12)*
BDI (%) 23 (15) 32 (20)** 24 (16)

Valores expressos em média (desvio padrão); *p < 0,001; 
**p < 0,05; AC: asma controlada; ANC: asma não controlada; 
DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; VEF1: volume 
expiratório forçado no primeiro segundo; IDATE: Inventário 
de Ansiedade Traço-Estado; BDI: Beck Depression Inventory
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entre pacientes com doenças pulmonares obstru-
tivas. Os asmáticos obtiveram um percentual mais 
alto de sintomas psiquiátricos, ou seja, um com-
prometimento emocional maior. O achado de maior 
relevância é o resultado referente aos sintomas de 
ansiedade, com os percentuais mais expressivos 
encontrados nos grupos de asma. Já a média do 
percentual de depressão é semelhante entre asmáti-
cos e portadores de DPOC. 

Estes resultados parecem indicar que os pacien-
tes com maior grau de obstrução pulmonar medida 
pelo volume expiratório forçado no primeiro 
segundo (DPOC) não são os que apresentam mais 
sintomas de ansiedade e depressão. Da mesma 
forma, parece não haver correlação com a idade, 
ainda que pacientes idosos tenham uma maior ten-
dência a apresentar sintomas depressivos.(18)

Talvez o gênero possa ser um fator determi-
nante. Na casuística de asmáticos havia 110 mulhe-
res (78,6%), e entre os pacientes com DPOC, 22 
(45%). A prevalência de sintomas de depressão e 
de ansiedade é mais comum entre as mulheres.(19) 
O gênero inclusive pode ser um fator preditor de 
depressão, após a manifestação de um dos trans-
tornos de ansiedade primária em algum momento 
da vida.(19) A correlação significativa de sintomas de 
ansiedade e depressão encontrada neste trabalho 
indica o paralelismo dessas manifestações.

Estudos com asmáticos têm mostrado alta pre-
valência de distúrbios psiquiátricos e problemas psi-
cossociais, indicando haver uma possível associação 
entre gravidade da asma e incapacidade psicoló-
gica.(20) Dentre esses distúrbios, a asma associa-se 
principalmente com o pânico.(21) 

A gravidade da asma pode relacionar-se direta-
mente tanto com os sintomas de ansiedade e depres-

são, como com altas doses de corticóides inalados(22) 
e, inversamente com as medidas de qualidade de 
vida relacionada à saúde dos pacientes. Alguns 
autores encontraram correlação negativa entre os 
escores Hospital Anxiety and Depression scale, os 
escores Asthma Quality of Life Questionaire, e o 
Questionário “Q”, usado para verificar o grau de 
controle dos sintomas da asma na última semana.(11) 
Também houve correlação negativa entre a Hospital 
Anxiety and Depression scale -depressão e as medi-
das de volume expiratório forçado no primeiro 
segundo e de pico de fluxo expiratório.(11)

Em alguns estudos é observada uma relação 
entre asma, sintomas depressivos e aderência ao tra-
tamento. Alguns autores(23) mostraram que pacien-
tes asmáticos não aderentes ao tratamento tiveram 
um escore significativamente maior para depressão 
do que aqueles aderentes. Os asmáticos não con-
trolados deste estudo apresentaram percentual 
um pouco maior de sintomas de depressão, o que 
pode indicar uma baixa aderência ao tratamento de 
manutenção prescrito. 

Alguns autores(24) conseguiram mostrar uma 
correlação entre ansiedade, depressão e as visitas 
à emergência. Os pacientes com doença pulmonar 
obstrutiva que retornaram à emergência em um mês, 
devido a exacerbações, tiveram escores de ansiedade 
e depressão significativamente maiores que aque-
les que se mantiveram controlados. Ao observar os 
grupos separadamente verificaram que os pacien-
tes com asma que apresentaram crise no primeiro 
mês tinham escore Hospital Anxiety and Depression 
scale mais alto. A mesma tendência foi verificada 
nos pacientes com DPOC, embora a diferença não 
tenha sido significativa. Neste estudo, devido ao 
tamanho reduzido da amostra, não se concluiu se 

TABELA 2  

Gravidade de ansiedade e depressão em pacientes com asma controlada, asma não controlada e DPOC, obtida 
através do IDATE e BDI 

 AC (n = 40) ANC (n = 100) DPOC (n = 49)
IDATE n (%) n (%) n (%)
ausente/baixa (< 30 pontos) 1 (2,5) 7 (7) 13 (26)
moderada/grave (e”30 a 50 pontos) 39 (97,5)** 93 (93)* 36 (74)
BDI    
ausente/leve (< 18 pontos) 32 (80) 51 (51) 35 (71)
moderada/grave (e”19 a 29 pontos) 8 (20) 49 (49) 14 (29)

*p < 0,001; **p = 0,037; AC: asma controlada; ANC: asma não controlada; DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; 
IDATE: Inventário de Ansiedade Traço-Estado; BDI: Beck Depression Inventory.
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a relação entre fatores psicológicos e tratamento 
de emergência diferiu entre asmáticos e portadores 
de DPOC. Para outros autores,(25) a ansiedade é tão 
importante que pode ser considerada o maior fator 
preditor da freqüência de admissão hospitalar por 
exacerbação aguda em pacientes com DPOC.

As metodologias usadas em pesquisas interferem 
nos resultados.(7,9) Neste estudo foram utilizados 
instrumentos que nos permitiram estratificar por 
gravidade os sintomas psicológicos, e obter uma 
melhor avaliação em cada grupo estudado. Com 
isto pôde-se demonstrar que a maioria dos pacien-
tes portadores de DPOC tem algum grau de depres-
são e ansiedade. É certo que a depressão aparece 
com freqüência nos pacientes com DPOC. Alguns 
autores encontraram até 42% de pacientes porta-
dores de DPOC com depressão.(26) Em outro estudo, 
o risco encontrado de depressão foi 2,5 vezes maior 
em pacientes com DPOC grave quando compara-
dos com um grupo controle.(27) Para estes autores 
a explicação para a maior prevalência de depres-
são seria uma resposta psicológica dos indivíduos à 
medida que se confrontam com suas limitações às 
atividades de vida diária, com os maiores esforços 
exigidos pela condição incapacitante atual e com 
a privação social decorrente desses sintomas de 
incapacidade. 

A dispnéia é um dos sintomas mais limitantes 
nos pacientes com doenças pulmonares obstrutivas 
e também pode ser considerada como um dos fato-
res mais importantes para se determinar a gravidade 
e a qualidade de vida relacionada à saúde.(28) A gra-
vidade da asma, manifestada por dispnéia, despertar 
noturno e sintomas pela manhã, tem boa correlação 
tanto com os transtornos de humor como com a 
qualidade de vida desses pacientes.(29) Na origem da 
dispnéia há vários fatores relacionados, dentre eles 
a hipoxemia, a hipercapnia, o aumento do traba-
lho respiratório e as alterações emocionais, como 
a ansiedade e a depressão.(15) Talvez por isso se 
observe neste estudo que os asmáticos não contro-
lados apresentaram uma prevalência maior de sin-
tomas de ansiedade e de depressão.

Alguns estudos tentaram explicar a etiologia 
dessa ansiedade, sugerindo que a hipóxia cerebral 
resultante da hiperventilação desses pacientes esta-
ria envolvida no processo.(27) Está bem estabelecido 
que a hiperventilação e a hipersensibilidade à pres-
são parcial de gás carbônico fazem parte do meca-
nismo que dá origem a vários tipos de transtornos 

de ansiedade.(30) O quadro parece ser resultante de 
alterações concomitantes no sistema respiratório e 
no sistema cerebral. Mas ainda não se sabe onde 
exatamente está localizada essa ligação ou de que 
forma ela acontece.

As limitações principais deste estudo estão na 
metodologia. Em primeiro lugar, ele foi delineado a 
partir de uma coletânea de dados de pacientes dife-
rentes avaliados ao acaso, com objetivos distintos. 
Estão incluídos nos grupos pacientes com diferentes 
graus de gravidade de asma, o que pode ter influen-
ciado (positiva ou negativamente) os resultados. Em 
segundo lugar, os pacientes não foram submetidos 
a uma avaliação psiquiátrica posterior à determi-
nação dos valores de IDATE e BDI. Portanto, não 
se pode saber quais deles eram realmente doentes 
psiquiátricos. 

Conclui-se que os sintomas de ansiedade e de 
depressão são freqüentes em pacientes com doen-
ças pulmonares obstrutivas. Entre os pacientes 
asmáticos essa freqüência parece ser maior do que 
entre os portadores de DPOC, independentemente 
da idade e da função pulmonar. É importante a 
avaliação desses sintomas para o prognóstico do 
paciente, já que eles podem comprometer a aderên-
cia ao tratamento, dificultar o controle e aumentar 
a morbimortalidade. Na literatura nacional poucos 
dados estão disponíveis sobre transtornos de humor 
em portadores da asma e DPOC. Os resultados aqui 
mostrados indicam uma tendência da nossa popu-
lação de portadores de doenças obstrutivas crôni-
cas. Futuros estudos delineados com objetivos mais 
específicos podem ajudar a compreender até que 
ponto sintomas de ansiedade e depressão agra-
vam os sintomas físicos ou vice-versa, ou ainda se 
ambos os fatores coexistem agindo de forma mais 
ou menos independente. 
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RESUMO 

 

Transtornos psiquiátricos, como ansiedade e depressão, são comuns 

em pacientes com doenças crônicas. Sempre houve dificuldade em 

definir esses sintomas como parte da moléstia crônica ou entidade 

associada. Atualmente a ciência admite sua presença como 

comorbidades ou possível somatização. Portadores de asma e de 

DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) apresentam alta 

prevalência desses sintomas, sendo que entre os asmáticos eles se 

manifestam com freqüência superior, o que pode dificultar o controle 

clínico. Entre os pacientes com DPOC, os sintomas de depressão 

podem se relacionar à incapacidade progressiva e às limitações das 

atividades de vida diária.  Há necessidade de novos estudos que nos 

ajudem a compreender como sintomas de ansiedade e depressão 

agravam os sintomas físicos e vice-versa. 

 

Palavras-chave: Ansiedade; Depressão; Asma; DPOC. 
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1. Histórico da relação entre as doenças crônicas e as emoções 

 A idéia da ação dos fatores emocionais sobre as doenças 

orgânicas é antiga, mas com o tempo as entidades psíquicas e somáticas 

passaram a sofrer influência mútua ou, em outros momentos, a ser vistas 

de forma independente (Guir, 1992). 

 Na Grécia Antiga, para Hipócrates, Platão e Aristóteles, corpo e 

espírito, alma e physis eram partes de uma única substância, faziam parte 

do todo, do cosmos. O ser humano era considerado unidade indivisível. 

Porém, ao longo dos séculos, passando pela Idade Média, essa visão foi 

sendo deslocada pela dicotomia corpo-alma, devido a fatores, 

principalmente religiosos (Almeida, 2003). Foi uma época em que o 

mental, o psíquico ou o espiritual foram separados do corpo, ficando 

aquele a cargo e domínio da Igreja inquisidora e punitiva. A Psicologia 

não existia como ciência e seu terreno pertencia à Filosofia, subscrita à 

religião. As perturbações mentais não eram de responsabilidade da 

Medicina e não exerciam influência sobre o corpo (Perestrello, 1974). 

 No Renascimento, houve a retomada da liberdade de 

pensamento, e a ciência da época passou a ter uma visão humanista 

(Burns, 1974). No Iluminismo, ganhou força o modelo positivista em 

que somente o que é observado e medido tem importância; o restante é 

desconsiderado. (Almeida, 2003).  

 Com o tempo, a Medicina e a Psiquiatria passaram a ser 

consideradas como ciências, e a visão de corpo, modificada. Com Pinel, 

o paciente deixou de ser um ser passivo que sofria de efeitos externos, e 

a etiologia das doenças mentais passou a ser investigada. Nesse processo 

foi clara a influência de Hegel, que questionava o conceito de Homem 

estático, passivo. Hegel propunha uma relação dinâmica entre os fatos, 

pensamento que ainda não era compreendido pela Física, a noção de 

ação e reação (Perestrello, 1974). A partir desse conhecimento, as 

perturbações mentais não provinham apenas de uma entidade externa, 

mas era algo que fazia parte, que pertencia ao Homem. 



 6

 Ainda no século XIX, sob influência do positivismo, Emil 

Kraepelin (1856-1926) propôs uma classificação nosológica, começando 

a pôr ordem em algo até então bastante confuso. O método psiquiátrico 

de Kraepelin sofria influência das ciências físicas e matemáticas, mas 

carecia da visão psicológica (Perestrello, 1974). 

 Com o advento da Psicologia, a Psiquiatria encontrou 

sustentação, já que nem tudo era compreendido por meio do método 

científico vigente. Embora Freud tenha construído sua teoria embasada 

na Psicodinâmica, ou seja, na dinâmica física entre energias, essas eram 

as energias das emoções. Não importa corpo- matéria ou mente, mas o 

que se passa em seu interior. A Psicanálise então, ao interpretar as 

angústias e sofrimentos internos, ao identificar os conflitos entre 

energias contrárias, mostra-nos um mundo novo e revolucionário: o 

inconsciente (Perestrello, 1974). 

 O inconsciente é uma instância dinâmica, não apenas um 

reservatório de lembranças, ele tem leis próprias e comporta forças, 

energias, muitas vezes conflitantes, produzindo efeitos sobre o homem, 

sem que ele mesmo saiba. Essas forças têm origem em suas 

reminiscências e, por algum motivo, foram impedidas de se expressar; 

mas devido à dinâmica, tentam romper barreiras, muitas vezes não pela 

palavra, ou pelo discurso, mas por sintomas (Laplanche & Pontalis, 

1992; Perestrello, 1974). 

 Freud utilizou a associação livre como método de tratamento e 

lançou uma teoria para explicar a doença.  A partir da Lingüística, ele 

indicou que o sintoma é usado como metáfora, ou seja, mostra algo em 

lugar de outro. O sintoma, ao mesmo tempo em que aponta, denuncia 

algo que está encoberto (Alexander & Selesnick, 1968). 

 Em 1918, o psiquiatra Heinroth, ao estudar a influência das 

paixões sexuais sobre as doenças (tuberculose, epilepsia e câncer), criou 

o termo Psicossomática, em que as entidades psique e soma se 

influenciam (Almeida, 2003).   
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O desenvolvimento da psicossomática se deu, ancorado na 

Psicanálise, levando em conta o físico e o simbólico; o homem deixa de 

ser apenas mente e corpo, tornando-se um ser dinâmico, sob influência 

do ambiente (natureza, sociedade e cultura) e do momento histórico.   

 Alexander, autor de destaque da Medicina Psicossomática, 

considera que tanto a asma como as outras doenças psicossomáticas são 

respostas crônicas e exageradas às emoções não manifestadas, 

originárias de um estímulo emocional inconsciente (Alexander, 1989). 

Ele observou que, devido a uma excessiva dependência materna, tudo o 

que pudesse abalar ou ameaçar a ligação mãe-filho seria um fator de 

risco para desencadear um ataque asmático. (Shavitt, 1993). 

 Mazet, em 1977, chamou a atenção para alta freqüência e 

diversidade de expressões somáticas do sofrimento psicológico que 

ocorrem na infância, como anorexias, enurese, encoprese, distúrbios do 

sono, asma, eczemas, entre outras. Estas podem ter relação com o 

afastamento da mãe ou com alguma situação de conflito, mas é 

importante notar quantas são as variantes da linguagem do corpo, o que 

pode significar cada sintoma expresso de maneira simbólica e, na prática 

médica, a importância de se ater à vida afetiva da criança, suas relações 

familiares e sua história (Mazet, 1977).  

Para entender melhor o processo de somatização ou comorbidade 

entre diferentes quadros, vamos rememorar duas importantes doenças 

pulmonares, asma e DPOC, e sua relação com os sintomas psicológicos 

de ansiedade e depressão.   
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1.1. Asma 

Doença inflamatória crônica, caracterizada por hiper-

responsividade das vias aéreas inferiores e por limitação variável do 

fluxo aéreo (Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia, Pediatria 

e Pneumologia e Tisiologia, 2002). 

Os principais sintomas da asma são: tosse, sibilo e dispnéia, 

principalmente à noite e pela manhã (Sociedade Brasileira de Alergia e 

Imunopatologia, Pediatria e Pneumologia e Tisiologia, 2002). 

 A asma é, hoje, a quarta doença crônica mais comum entre 

adultos no mundo e a prevalência vem aumentando, principalmente em 

países em desenvolvimento, como o Brasil, que ocupa a oitava posição 

entre os países com maior freqüência, com uma prevalência média de 

20% da população (Rundall et al., 2002; Sole et al., 2001). 

A asma é classificada de acordo com parâmetros clínicos e 

funcionais em: intermitente (leve) e persistente (leve, moderada e grave) 

(Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia, Pediatria e 

Pneumologia e Tisiologia, 2002). A asma persistente grave também 

pode ser denominada asma grave não controlada; sua incidência é menor 

que 10% na população de asmáticos, mas apresenta significativa 

morbidade, o que gera elevados custos para o sistema de saúde. 

 O diferencial diagnóstico entre asma e DPOC é difícil entre 

pacientes mais velhos, principalmente fumantes, pois os sintomas são 

parecidos e o remodelamento brônquico, característico da asma, pode 

levar a um quadro muito semelhante ao da DPOC (Torres, 2005). 

 Na asma são muitas as variáveis que podem influenciar o quadro 

clínico, como idade, grau de pobreza, gênero, fatores psicossociais, etnia 

e transtornos psiquiátricos (Fiori & Fristcher, 2001; Lozano, Connell, & 

Koepsell, 1995; Weil, 1999). Os fatores psicológicos exercem uma forte 

influência em sua manifestação, podendo melhorar ou piorar o processo 

em mais de 50% dos pacientes (Torres, 2005). Infelizmente essa 

comorbidade psíquica não tem recebido a devida atenção (Wissow, 
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Gittelsohn, Szklo, Starfield, & Mussman,1988). Os fatores psíquicos 

normalmente são desconsiderados ou não diagnosticados, pois os 

médicos se mantêm focalizados na doença primária (Bridges, 1985). 

 O medo da dispnéia, a ansiedade e a depressão, assim como a 

negação da doença e a baixa auto-estima são características comuns em 

pacientes com asma, e também são fatores que contribuem para a baixa 

aderência ao tratamento (Torres, 2005). 

  Ao longo da história, a asma foi vista como doença 

psicossomática; inclusive a Medicina Psicossomática se desenvolveu a 

partir do estudo da asma (Groen, 1979). Em meados do século passado, 

a Medicina constatou, sob a influência da Psicanálise e baseada em 

observações clínicas, que os fatores emocionais tinham um papel central 

na patogênese da asma (Stoudemire, 1985). A influência do sistema 

nervoso no desencadeamento das crises de asma fez com que, durante 

determinado tempo, ela fosse, inclusive, denominada “asma nervosa” 

(Silva, 1976).  

 Hoje se acredita que a asma seja uma doença multifatorial, 

desencadeada por uma complexa relação entre diversos elementos: 

psicológicos, imunológicos e fisiológicos (Thompson, 1985). 

 Atualmente os estudos procuram encontrar respostas para a 

comorbidade significativa de transtornos ansiosos em pacientes com 

asma, e as principais teorias são: 

- Cognitiva: sintomas respiratórios ao longo dos anos podem gerar medo 

e ansiedade antecipatória. 

- Biológica ou teorias noradrenérgicas e serotoninérgicas: experiências 

de hipóxia e hipercapnia podem sensibilizar o circuito neural (neurônios, 

amígdala e locus ceruleus), que controla as respostas de medo, 

condiciona os estímulos para a sensação de falta de ar. 

- Sensibilidade ao CO2: há uma associação entre hiperventilação e um 

dos distúrbios de ansiedade, o transtorno do pânico. 
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1.2. Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

 A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é definida pela 

presença de obstrução crônica do fluxo aéreo, devido à resposta 

inflamatória anormal dos pulmões por inalação de partículas, fumaça e 

gases tóxicos. Essa inflamação parece ser uma ampliação da resposta 

inflamatória normal, mecanismo ainda não compreendido, talvez de 

origem genética (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 

- GOLD, 2006). 

 Os principais sintomas são dispnéia, tosse e expectoração 

crônicas. A dispnéia é responsável pelo pior prognóstico, a maior 

incapacidade e a maior perda funcional ao longo do tempo, já que na 

maioria das vezes a doença é progressiva e irreversível (Torres, 2005). A 

difícil troca gasosa também produz hipoxemia, hipercapnia, hipertensão 

pulmonar e vasoconstrição das pequenas vias aéreas (GOLD, 2006).  

 A limitação aérea, principal característica da DPOC, e o grau de 

gravidade da doença podem ser classificados por meio da espirometria 

em quatro estágios: leve, moderada, grave e muito grave (GOLD, 2006). 

 Uma das causas primárias dessa obstrução está relacionada ao 

tabagismo, visto que aproximadamente 15% dos fumantes desenvolvem 

DPOC. Parece haver uma tendência à correlação positiva entre 

anos/maço e comprometimento da função pulmonar (Caracterização 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, 2004).   

 Como é uma doença relacionada a anos/maço, seus pacientes são 

tipicamente de meia-idade, portanto sujeitos a comorbidades ligadas à 

idade e ao tabagismo (GOLD, 2006).  

 A prevalência, a morbidade e a mortalidade variam muito entre 

os países, mas em geral estão diretamente relacionadas à prevalência do 

tabagismo e à poluição ambiental (GOLD, 2006). Por ser uma das 

principais causas de morte em vários países do mundo (Sin, 2002), a 

previsão é tornar-se a terceira, em 2020 (GOLD, 2006). 
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 Nas duas últimas décadas, estudos começaram a identificar a 

depressão como possível comorbidade na DPOC, um efeito diante da 

progressiva incapacidade nas atividades da vida diária (Valença et al., 

1998; Van Manen et al., 2002; Lacasse, Rousseau, & Maltais, 2001; 

Dahlen & Janson, 2002). Mas também podemos pensar na relação 

anterior à doença, a relação entre o tabagismo e os transtornos 

psiquiátricos (Bock, Goldstein, & Marcus , 1996).  

     A literatura tenta demonstrar que a predisposição a esses 

transtornos é anterior à doença e se correlaciona à nicotina. Em uma 

revisão bibliográfica feita pelo MEDLINE, entre 1980 e 1998, Valença 

et al. concluíram que o uso da nicotina está associado a alguns 

transtornos psiquiátricos, especialmente à ansiedade e à depressão 

(Valença et al., 1998). Há maior prevalência de tabagismo entre 

pacientes psiquiátricos; a nicotina em doses altas promove a liberação de 

norepinefrina no hipotálamo, produzindo efeitos psicológicos 

característicos, relacionados aos ataques de pânico (Valença et al., 

1998); a síndrome de abstinência eleva os sintomas de ansiedade e pode 

desencadear sintomas de depressão, mesmo em indivíduos sem história 

prévia de depressão (Bock, et al., 1996).  

 Pacientes com história de distúrbios de ansiedade e depressão 

apresentam sintomas mais graves de abstinência e, talvez, tenham maior 

dificuldade em parar de fumar (Kaplan & Sadock, 1997). Os pacientes 

que têm critérios para dependência de nicotina apresentam escores de 

distúrbios de ansiedade mais elevados (Mikkelsen, Middelboe, Pisinger, 

& Stage, 2004).   

 Assim como na asma, os fatores emocionais podem estar 

relacionados a uma crise ou descompensação, devido à relação entre o 

sistema límbico, o córtex e as manifestações víscero-emocionais e 

comportamentais (Dierker, Avenevoli, Stolar, & Merikangas, 2002).  
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1.3. Ansiedade 

 Existe certa dificuldade em reconhecer as distinções entre os 

termos ansiedade e angústia porque eles se confundem e apresentam 

aspectos comuns e, também, devido ao cruzamento das principais 

vertentes que os estudam: Medicina e Filosofia.   

 Vários movimentos no decorrer da história, entre eles o 

Renascimento e o Iluminismo, influenciaram o pensamento e o 

comportamento. Assim como os filósofos, a Igreja com seu poder e 

força também influenciou a conceituação do termo. A angústia era o 

sentimento do pecador, era o fruto da culpa localizada em seu íntimo, 

sua alma. A angústia era usada como elemento de poder pela Igreja 

(Pereira, 2004).  

 Para Eckhart, a relação do homem com Deus, a busca da 

perfeição moral, da absolvição da Igreja, a aspiração ao encontro com o 

Todo Poderoso eram causadoras da angústia como vazio, pois 

deflagravam a impossibilidade desse encontro, além da não completude 

do homem. A existência era marcada pela própria finitude (Pereira, 

2004; Assumpção, 1994).  

 O que Freud nos coloca, algum tempo depois, é a 

impossibilidade de o homem suportar esse vazio, e a tentativa de 

preencher o psiquismo com a idéia de Paraíso ou de um Deus protetor, 

uma espécie de indenização frente às “pesarosas incertezas da 

existência” (Pereira, 2004).   

 O que posteriormente Lacan, citado por Pereira, enfatiza é que a 

angústia faz parte de nosso inconsciente, o que há de mais remoto e 

profundo, que “é aquilo que não engana”, que está no íntimo de todos, 

apesar das forças para mantê-la na obscuridade (Pereira, 2004). 

 Pois bem, a angústia é fruto do questionamento do homem diante 

de sua existência. A partir dela ele sofre, padece e a suporta. Vê-se 

diante do vazio, da incompletude e da finitude, essa é a perspectiva 
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etiológica para a Filosofia, a Psicanálise e a Psicopatologia. Mas para a 

psiquiatria clássica, uma disciplina médica, a angústia é um “fenômeno 

afetivo, positivo, descritível, objetivável e, até mesmo, de modo mais 

moderno, mensurável e passível de experimentação controlada” (Pereira, 

2004).  

A definição do uso do termo angústia ou ansiedade sempre foi 

tema de discussão na Psiquiatria. Boutonier, citado por Pereira, comenta 

que essa discussão começou na psiquiatria francesa a partir das idéias de 

Brissaud (1902), o qual propunha que:  

      A angústia ou angoisse seria um conjunto de sintomas físicos tais 

como a sensação de constrição torácica, tremores e sufocação (um 

fenômeno bulbar), enquanto ansiedade ou anxiété deveria ser reservado 

ao estado mental de perturbação, inquietude indefinível e terror (um 

fenômeno cerebral).  

Em contraponto, Boutonier, citado por Pereira, afirma que “a 

angústia é um estado afetivo ao mesmo tempo em que orgânico”, e 

sugere o termo, tanto para descrever as características psíquicas como 

corporais do fenômeno (Pereira, 2004, pág. 11).  

 A falta de entendimento quanto à definição do uso dos termos, 

fez com que Henri Ey propusesse a liberdade entre os países de língua 

latina, angústia e ansiedade poderiam ser usados como sinônimos 

(Pereira, 2004). Foi essa a tendência que se seguiu na literatura, 

principalmente a fenomenológica-existencial.  

Há consenso quanto à importância da ansiedade ou angústia na 

história do homem, isso porque é ela que gera questionamentos, 

curiosidade, evolução; é o motor e, também, a defesa; garante a 

sobrevivência, dá condições de luta e enfrentamento do perigo. Tem um 

lado benéfico, mas pode ser patológica quando desproporcional ao 

estímulo ou sem objeto específico, ou, ainda, quando a manifestação dos 

sintomas paralisa e imobiliza.  
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Com a visão fenomenológica, Jaspers descreve a angústia como 

um medo sem objeto (Assumpção, 1994).  

 Ansiedade, angústia e medo são intrínsecos ao ser humano, mas 

sua definição depende da interpretação de cada um, a discussão está 

tanto entre culturas diferentes como dentro da mesma cultura. 

(Marchetti, 1994).  

 São várias as teorias que tentam explicar esses fenômenos. Na 

teoria de Lange e James (1884-1885), uma interpretação pessoal errônea 

poderia desencadear a angústia (Dejours, 1988).  

Outros autores defendem a existência de traumatismo psíquico 

como causa das manifestações somáticas da angústia. Resíduos 

filogenéticos de respostas arcaicas, ligados ao comportamento de fuga 

ou ataque frente à situação de perigo. As respostas somáticas como o 

aumento da freqüência cardíaca e da pressão arterial, a vasodilatação, a 

vasoconstrição, entre outras, preparam para o desempenho motor e para 

um conseqüente estado de angústia (Dejours, 1988).  

 Alguns autores, ao estudarem esse comportamento, buscaram 

entender as reações neurofisiológicas, principalmente do hipotálamo, 

córtex, tálamo e as funções dos sistemas simpático e parassimpático. 

 Em determinado momento houve um cruzamento decisivo entre 

Psiquiatria, Psicopatologia e Psicanálise na tentativa de compreender a 

angústia. 

 Em meados do século XX, a Psiquiatria americana ainda era 

fortemente influenciada pela Psicanálise, e toda manifestação 

psicopatológica era considerada secundária à angústia, e esta originária 

de um conflito psíquico inconsciente (Pereira, 2004). Após esse período, 

houve o desenvolvimento da Psicofarmacologia e, a partir de estudos 

empíricos, a Psiquiatria passou por transformações e procurou nova 

perspectiva nosológica para os distúrbios psiquiátricos, 

independentemente da Psicopatologia. Surgiram teorias 

neurofisiológicas sobre os transtornos de ansiedade; Donald Klein 
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verificou, a partir do estudo da imipramina, uma diferença qualitativa 

entre ansiedade crônica e ataques de pânico, entre os quais se acreditava 

haver, apenas, diferença na intensidade (Pereira, 2004).  

 Klein observou que pacientes, cujo quadro clínico era de crise 

súbita de ansiedade, acompanhada de taquicardia, respiração rápida, 

sensação de sufocamento, palpitações, tonturas, dor torácica, 

despersonalização e sensação de morte iminente tinham bom 

prognóstico ao usar imipramina. A teoria de Klein é que esses pacientes 

tinham uma sensibilidade exagerada para os níveis de pCO2 e, a 

qualquer alteração, era despertado um “alarme falso de sufocação” 

(Pereira, 2004). Qualquer alteração fisiológica tanto de CO2 ou de 

lactato (produto final do metabolismo anaeróbio) resultava em ataques 

de pânico em situações onde não havia ameaça real (Nascimento, 2000). 

A relação entre o SNC e as alterações vasculares e metabólicas 

continua obscura, e os ataques de pânico com seus sintomas respiratórios 

prosseguem confundindo os médicos. A prevalência de transtornos de 

ansiedade em pacientes com doenças pulmonares é maior do que a 

encontrada na população geral, a explicação talvez esteja nos sintomas 

de dispnéia e hiperventilação, que são manifestações características tanto 

dos ataques de pânico como das doenças pulmonares obstrutivas 

(Nascimento, 2000).   

 

1.4. Depressão 

 Desde a Antigüidade, confundem-se os termos melancolia, 

tristeza e depressão; inclusive a busca pela definição desses termos se 

mescla à história da Psiquiatria (Peres, 2003). 

 Há relatos de descrição da depressão na China do século VIII 

a.C., porém temos mais dados a partir da Grécia Antiga pela teoria de 

Hipócrates. Foi a de maior influencia na história e perdurou mais de mil 

anos. O homem se constituiria de quatro humores, ou fluidos: bile, 

fleugma, sangue e bile negra e, quando estes se encontrassem em 
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desequilíbrio, ocorreriam as doenças. “Esses humores regulariam as 

emoções... e por fim o caráter dos indivíduos, segundo a predominância 

de um ou outro desses fluidos”. Inclusive o termo melancolia seria 

melan=negro, e cholis= bílis; um excesso de bílis negra circulando no 

organismo; os sangramentos eram os principais métodos de tratamento; 

recorria-se às sanguessugas para que o indivíduo ficasse livre daquele 

“sangue ruim” (Cordás, 2002).  

 Durante determinado tempo, a origem da doença foi considerada 

externa ao homem, dependente dos deuses ou das estações do ano. 

(Peres, 2003). No fim do Império Romano, cresceu a importância da fé 

cristã e o conhecimento médico e psiquiátrico foi ficando restrito aos 

monastérios, onde permaneceu à mercê de especulações teológicas 

(Cordás, 2002). Com o Cristianismo, a melancolia foi valorizada como 

um caminho para Deus, já que uma vida mais expressiva era vista como 

pecaminosa. Assim, a autocrítica, o remorso e a culpa passaram a fazer 

parte do quadro. Nessa época não havia diferença entre os doentes 

mentais e os heréticos, o tratamento psiquiátrico mais usado era a 

fogueira (Cordás, 2002). A depressão era vista como doença da alma, 

endógena. A Reforma manteve esse estado, apontando a fé como única 

possibilidade de salvação (Peres, 2003). Hoje a censura e o pecado 

presentes nas principais religiões pentecostais e cristãs permanecem em 

algumas características da depressão: culpa e certeza de punição 

(Cordás, 2002).   

 Com a abertura proporcionada pelo Renascimento e pelo 

Iluminismo, novos estudos foram permitidos, e a teoria dos humores 

passou a não ter mais sentido (Cordás, 2002). 

“Para Michel Foucault, o período entre os séculos XVI, XVII e 

XVIII mostrou ser uma época de transição tanto da qualidade do corpo 

para a alma, como do humor para as idéias, e dos órgãos para o 

comportamento” (Peres, 2003).  
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 Franz Anton Mesmer (1734-1815) acreditava que um fluido 

magnético circulava em nosso corpo, e a doença seria resultado de uma 

distribuição irregular do mesmo. Ao tentar tratar pacientes com objetos 

magnéticos, percebeu que alguns melhoravam de seus sintomas por 

meio da sugestão e do hipnotismo, abrindo caminho para as primeiras 

observações de Charcot e Freud (Cordás, 2002).   

 Emil Kraepelin no 1º Compêndio de Psiquiatria, no fim do século 

XIX, propôs a dicotomia: demência precoce e loucura maníaco-

depressiva. Mas, durante vários séculos, melancolia foi o termo usado 

para qualquer tipo de loucura. No século XIX, em decorrência dos 

estudos experimentais, nosográficos, e em tentativas de classificação das 

doenças mentais, o termo melancolia foi dando lugar ao termo 

depressão, e aquele permanece apenas na Literatura e Filosofia (Cordás, 

2002).  

 Freud, em 1915, escreveu o artigo Luto e Melancolia, o que 

contribuiu para o entendimento da doença. Ao comparar as semelhanças 

e diferenças na etiologia desses dois momentos, ele nos descreveu, a 

partir do simbolismo psicanalítico, que o luto seria o momento de perda 

real de um objeto, porém na melancolia existiria a perda enquanto objeto 

de amor. Há uma perda inconsciente do que esse objeto amado 

representava. A perda é de natureza mais ideal do que material (Freud, 

1917/1980).  

 A etiologia da doença seria então inerente ao homem, seria 

resultado de uma perda, a perda da completude ao se perceber separado 

de sua mãe, ao se perceber como outro ser, portanto a felicidade estaria 

na busca do outro, na procura da completude. Por ser um objetivo 

impossível, gera desconforto e angústia (Peres, 2003).  

 Em outro texto, O Mal-estar na Civilização (Freud, 1930/1980), 

Freud nos colocou que somos permanentemente ameaçados pela 

infelicidade. Isso fica muito claro quando Peres (2003), ao comentar 

Freud, diz que o homem é responsável pelas situações que convergem 
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em seu próprio mal-estar. Ao se afastar do instinto, e buscar o ideal 

cultural estabelecido, origina-se sua neurose, a busca pelo que não tem; 

o desenvolvimento tecnológico, por exemplo, que pode torná-lo 

poderoso, mas não o torna feliz, deixa-o com mais sentimento de culpa, 

e tortura-o, principalmente o melancólico.  

 Para Lacan, os sintomas devem ser analisados ao longo da 

história, alguns não mudam com o tempo mas, para entendermos a 

crescente freqüência da depressão, deveríamos observar a rapidez das 

mudanças de valores, conceitos e ideologias nos últimos anos, que nos 

deixam, na verdade, sentimentos de insegurança e desamparo (Peres, 

2003).  

A atual busca pela liberdade tem dois aspectos, podemos abrir 

mão das tradições, garantir nossos direitos, construir a própria vida; por 

outro lado, o preço da responsabilidade de construir e encontrar um 

sentido para a existência está lá. A cobrança social pela realização, o 

conflito pela insuficiência e a culpa pelo não sucesso abalam a auto-

estima, ponto determinante para um estado depressivo (Peres, 2003).  

 Os termos melancolia e depressão eram usados por Freud 

indistintamente até que, em determinado momento, ele os diferenciou ao 

apontar a presença de anestesia psíquica, na primeira, e sua ausência, na 

segunda (Peres, 2003).  

 Para Freud, a energia física, que posteriormente chamou de 

pulsão, é transformada em psíquica por meio das representações, assim a 

excitação poderá ser dirigida a um objeto externo. Para o melancólico 

isso não é possível, devido à anestesia, as representações são 

insuficientes, produzindo um empobrecimento da excitação e, por 

sucção, os neurônios associados abandonariam essa excitação, 

produzindo dor (Peres, 2003). Peres faz, então, um paralelo dessa 

explicação com as atuais descobertas da psiquiatria biológica, ao apontar 

falhas dos neurotransmissores na compreensão da depressão (Peres, 

2003).   
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Sempre foi difícil definir ou diagnosticar a doença, mas não há 

dúvida quanto a sua contemporaneidade. Um momento elementar na 

história foi o início do século XX, quando se estabeleceram duas linhas 

interpretativas, uma baseada nos pensamentos de Freud com a idéia de 

conflito e de sexualidade, origem da Psicanálise, e outra de Pierre Janet, 

cuja doença seria decorrente de um déficit orgânico e biológico, essa a 

visão da Psiquiatria (Peres, 2003).  

 Houve a formação de dois grupos, conflituosos, mas não 

excludentes, os psicanalistas e os psiquiatras, esses últimos, cuja 

orientação era kraepeliana, enfatizavam mais a sintomatologia, 

pensamento favorecido pela indústria farmacêutica (Peres, 2003). Para a 

Psicanálise, a doença mental poderia ser resultado de um conflito entre 

os afetos e a busca do indivíduo pelo ego ideal / eu ideal.  

 Na tentativa de organizar as inúmeras descrições e divergências 

entre a psiquiatria européia e a americana, surgiu nos EUA, na segunda 

metade do século XX, o Manual Diagnóstico e Estatístico das 

Perturbações Mentais (DSM), para tentar unificar tantas linhas de 

pensamento e orientar os médicos. Com as periódicas atualizações, 

inconsciente e personalidade deixaram de ter importância, prevalecendo 

os sintomas, e a melancolia passou a ser um adjetivo de Transtorno 

Depressivo Maior ou de Episódio Depressivo Maior, com característica 

melancólica. Na CID-10 (Classificação Internacional de Doenças – 

OMS, 1993), esse termo sequer aparece (Peres, 2003).   

 Poderíamos diferenciar, aqui, a aplicação dos termos: depressão 

seria angústia ou tristeza, acompanhada de sintomas somáticos, 

conforme descrita no DSM, e usada pela Psiquiatria; e melancolia seria a 

angústia inerente ao ser humano, sua busca de sentido, uma espécie de 

depressão intrínseca, usada na psicanálise, poesia e filosofia.  
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2. A prevalência de sintomas de depressão e ansiedade em pacientes 

com asma e doença pulmonar obstrutiva crônica 

 Pacientes com doenças crônicas apresentam maior predisposição 

a transtornos psiquiátricos quando comparados à população geral 

(Forlenza & Vieira, 1997). Portadores de artrite reumatóide, hipertensão 

arterial, lombalgias, cardiopatias e diabetes mellitus referem, 

freqüentemente, sintomas depressivos como comorbidade (Wells, 

Rogers, Burnam, Greenfield, & Ware Jr., 1991; Bruce et al., 2003; 

Soderlin, Hakala, & Nieminen, 2000). Pneumopatas crônicos têm 

freqüência elevada de transtornos de humor e de ansiedade (Nascimento, 

2000). 

A prevalência de depressão na população geral é de 

aproximadamente 3%, aumentando para 10% entre a população atendida 

em algum serviço de saúde (Bernik, 1999). Entre os pacientes com 

DPOC, os estudos mostram resultados que variam entre 6% e 42% da 

população estudada (Van Ede, Yzermans, & Brouwer, 1999). Esta 

variação não conclusiva foi referendada por recente revisão sistemática 

sobre a prevalência de depressão em portadores de DPOC, que concluiu 

pela pobre qualidade metodológica da maioria dos estudos (Van Ede et 

al., 1999). 

 Os transtornos ansiosos têm prevalência de aproximadamente 

20% na população geral (Bernik, 2002). Entre os pacientes com DPOC, 

a prevalência também varia muito, entre 21% e 96%, em função da 

metodologia escolhida e das características da população investigada 

(Godoy & Godoy, 2002).  

Sabe-se que existe uma correlação muito estreita entre ansiedade 

e depressão: alguns autores consideram estas manifestações como 

imagens em espelho (Stoppe & Cordás, 2002).  

Entre os asmáticos, um estudo recente verificou uma prevalência 

de 30% para ansiedade e 9%, para depressão (Rimington, Davies, Lowe, 

& Pearson, 2001). A literatura mostra os componentes de ansiedade e 
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depressão como fatores associados principalmente à asma de difícil 

controle (Robinson et al., 2003). Isto foi confirmado em um recente 

trabalho que analisou os resultados de sintomas de ansiedade e 

depressão em três grupos: asma controlada, asma não controlada e 

DPOC; verificou que os pacientes com asma não controlada 

apresentaram maior prevalência desses sintomas. (Carvalho et al., 2007).  

Nesse estudo (Carvalho et al., 2007), a população de asmáticos era 

predominantemente de mulheres, e mais jovem em relação ao grupo com 

DPOC. Entre esses, os sintomas de ansiedade foram quantificados e o 

valor médio foi significativamente mais alto do que entre o grupo com 

DPOC, independentemente de estarem ou não controlados. Em relação 

aos sintomas de depressão, eles foram quantificados e a média ficou em 

torno de 20% e 30%. Verificou-se uma pequena, mas significante, 

diferença para maior no percentual de depressão do grupo com asma não 

controlada, quando comparado aos outros dois grupos.  

 

3. Discussão 

A literatura nos mostra que é comum a presença de sintomas de 

ansiedade e depressão entre os pacientes com doenças pulmonares 

obstrutivas. 

Os resultados do estudo de Carvalho et al. mostraram que os 

asmáticos obtiveram um percentual mais alto de sintomas, ou seja, um 

comprometimento emocional maior (Carvalho et al., 2007).  

Estes resultados parecem indicar que os pacientes com maior 

grau de obstrução pulmonar, medida pelo VEF1 (grupo com DPOC), não 

são os que apresentam mais sintomas de ansiedade e depressão. Da 

mesma forma, parece não haver relação com a idade, ainda que 

pacientes idosos tenham maior tendência a apresentar sintomas 

depressivos (Sole et al., 2001).   
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Talvez o gênero possa ser um fator determinante. Na casuística 

de asmáticos, as mulheres representavam 78,6% da amostra, e nos 

pacientes com DPOC, elas eram 45%. A prevalência de sintomas de 

depressão e de ansiedade é mais comum entre as mulheres (Fiori & 

Fristcher, 2001).  

Estudos com asmáticos têm mostrado alta prevalência de 

distúrbios psiquiátricos e problemas psicossociais, indicando possível 

associação entre gravidade da asma e incapacidade psicológica (Lozano 

et al., 1995). Dentre esses distúrbios, a asma associa-se principalmente 

ao pânico (Weil et al., 1999).   

Em alguns estudos, observa-se uma relação entre asma, sintomas 

depressivos e aderência ao tratamento. Bosley et al. (1995) mostraram 

que pacientes asmáticos não aderentes ao tratamento tiveram um escore 

significativamente maior para depressão do que os aderentes (Bosley, 

Fosbury, & Cochrane, 1995). Os asmáticos não controlados do estudo de 

Carvalho et al. apresentam percentual ligeiramente superior de sintomas 

de depressão, o que pode indicar baixa aderência ao tratamento 

medicamentoso prescrito (Carvalho et al., 2007). 

Neste estudo pode-se demonstrar que a maioria dos pacientes 

portadores de DPOC tinha algum grau de depressão e ansiedade 

(Carvalho et al., 2007). Alguns autores encontraram até 42% de 

pacientes portadores de DPOC, com depressão (Stoudemire, 1985). Em 

outro estudo, o risco encontrado foi 2,5 vezes maior de depressão em 

pacientes com DPOC grave, quando comparados com grupo-controle 

(Silva, 1976). Para estes autores, a explicação para a prevalência de 

depressão seria uma resposta psicológica dos indivíduos ao se 

confrontarem com limitações às atividades de vida diária, com maiores 

esforços exigidos pela condição incapacitante atual e com a privação 

social decorrente desses sintomas de incapacidade (Stoudemire, 1985; 

Silva, 1976).  
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A dispnéia é um dos sintomas mais limitantes nos pacientes com 

doenças pulmonares obstrutivas, considerada fator essencial para 

determinar gravidade e qualidade de vida relacionada à saúde 

(Winnicott, 1990). A gravidade da asma manifestada por dispnéia, 

despertar noturno e sintomas pela manhã tem boa relação tanto com os 

transtornos de humor quanto com a qualidade de vida desses pacientes 

(McDougall, 1991). Na origem da dispnéia temos vários fatores 

relacionados, dentre eles a hipoxemia, a hipercapnia, o aumento do 

trabalho respiratório e as alterações emocionais, como ansiedade e 

depressão (Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia, Pediatria e 

Pneumologia e Tisiologia, 2002). Talvez por isso, no estudo de Carvalho 

et al. (2007), a prevalência maior de sintomas de ansiedade e de 

depressão tenha sido encontrada no grupo de asmáticos não controlados. 

Alguns estudos tentaram explicar a etiologia desta ansiedade, 

sugerindo que a hipóxia cerebral resultante da hiperventilação desses 

pacientes estaria envolvida no processo (Silva, 1976). Está bem 

estabelecido que a hiperventilação e a hipersensibilidade ao pCO2 fazem 

parte do mecanismo que dá origem a vários tipos de Transtornos de 

Ansiedade (Mello F°, 1979). O quadro parece ser resultante de 

alterações concomitantes no sistema respiratório e no sistema cerebral.  

Alterações emocionais e respiratórias exercem influência 

recíproca. Fatores emocionais atuam, ativando o córtex cerebral, 

desencadeando um efeito broncoconstritor colinérgico. O córtex está 

ligado ao hipotálamo pelo sistema límbico e, quando ativados, esses 

sistemas são responsáveis por grande variedade de manifestações 

somáticas e de comportamento (Torres, 2005). Por outro lado, sabemos 

que o sistema límbico está envolvido nos processos de aprendizagem, 

memória, na experiência do sujeito e nos processos de motivação, é clara 

sua relação com as emoções e a fisiologia do comportamento (Dejours, 

1988). Porém, não se sabe ainda onde exatamente está localizada esta 

ligação ou de que forma ela acontece. 
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Conclui-se que os sintomas de ansiedade e de depressão são 

freqüentes em pacientes com doenças pulmonares obstrutivas, 

independentemente da idade e da função pulmonar. É importante a 

avaliação destes sintomas para o prognóstico do paciente, já que eles 

podem comprometer a aderência ao tratamento, dificultar o controle e 

aumentar a morbimortalidade. Na literatura nacional, poucos dados estão 

disponíveis sobre transtornos de humor em portadores de asma e de 

DPOC. Futuros estudos delineados com objetivos mais específicos 

ajudariam a compreender até que ponto sintomas de ansiedade e 

depressão agravam sintomas físicos e vice-versa ou, ainda, se ambos os 

fatores coexistem, agindo de forma mais ou menos independente.  

 

 

ABSTRACT  

 

Psychiatric disorders, like anxiety and depression, appear to be common 

chronic diseases patients. It was always difficult to define if these 

symptoms were part or consequences of the main disease. Nowadays the 

science admits these symptoms as comorbidities or somatization. Asthma 

and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) patients show 

high symptoms prevalence, but the frequency is higher between 

asthmatics when compared to COPD patients, which may difficult a 

good clinical control. In COPD patients, the depression symptoms may 

be related to progressive disability and limitations in daily living 

activities. New works in this field are necessary to help us to evaluate 

how anxiety and depression worse the physics symptoms and vice versa.  

 

Index terms: Anxiety; Depression; Asthma; COPD. 
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RÉSUMÉ 

 

Certains troubles psychiatriques, comme anxiété et dépression sont 

communs en patients de maladies chroniques. Il y a toujours eu une 

difficulté pour définir les symptômes psychiatriques comme partie de la 

maladie chronique ou d’une autre associé. Mais, aujourd’hui, la science 

reconnait la présence des ces symptômes comme des morbidités associés 

ou une possible sommatisation. Les patients porteurs d´asthme et de 

maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) manifestent une 

haute prévalence de ces symptômes, mais parmi les asthmatiques ce 

trouble si manifeste avec fréquence supérieur et peut difficulté le 

contrôle clinique. 

Parmi les patients avec MPOC, les symptômes de dépression peuvent 

être rapportés à l’ incapacité progressive et aux limitations des activités 

de la vie quotidienne. 

De nouvelles études sont nécéssaires pour nous faire comprendre la 

façon dont les symptômes d’anxiété et de dépression aggravent les 

symptômes physiques et vice-versa. 

 

Mots-clés: Anxiété, Dépression, Asthme, MPOC. 
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