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RESUMO
MATIOLI, M. R. A qualidade de vida relacionada à saúde e os aspectos emocionais de
sobreviventes à COVID-19, após alta da Unidade de Terapia Intensiva, sob as
perspectivas da Psicanálise de orientação lacaniana e das ciências da saúde. 2021. 100 f.
Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, 2021.
As infecções causadas por Coronavírus, comumente, estão relacionadas ao trato respiratório
superior e incluem sintomas como febre, odinofagia, cefaleia e tosse. Alguns(mas) pacientes
podem ter infecções do trato respiratório inferior. As manifestações clínicas da Doença do
Coronavírus 2019 (Coronavirus Disease 2019, COVID-19) podem se apresentar nas formas
leve, moderada ou grave, ou seja, possuem diferentes graus de gravidade. A COVID-19 é
caracterizada pela reação inflamatória aumentada, a qual tem a finalidade de eliminar o
patógeno. Porém esse mecanismo, que normalmente protege o indivíduo de infecções e elimina
substâncias estranhas, é capaz de causar graves danos teciduais e falências orgânicas, como as
que são observadas na COVID-19. Embora os resultados do desfecho do quadro clínico a curto
prazo, tais como a mortalidade hospitalar, sejam de extrema importância, eles não são capazes
de avaliar como a doença e, os cuidados intensivos, afetam a saúde emocional, física e o bemestar do(a) paciente após a alta hospitalar. Reflexões sobre a qualidade de vida relacionada à
saúde (QVRS) e os aspectos emocionais são de particular importância no contexto dos cuidados
críticos, pois as intervenções clínicas podem manter a vida, mas o estado de saúde resultante
pode ser avaliado como pior do que a morte. Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi
conhecer a QVRS e os aspectos emocionais de sobreviventes à COVID-19, após alta da
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob as perspectivas da Psicanálise de orientação lacaniana
e das ciências da saúde. Participaram deste estudo 15 pessoas, de ambos os gêneros, entre 46 e
63 anos, que ficaram internadas na UTI para COVID-19 (UTI-COVID-19), que atende
pacientes que apresentam a evolução mais grave da infecção, do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HC-FMRP-USP). A
partir da abordagem de pesquisa de desenho misto com estratégia de triangulação concomitante,
os dados foram coletados através de roteiro sociodemográfico, de formulário de caracterização
clínica, do instrumento Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Survey (SF-36)
e de roteiro de entrevista semiestruturado, através de ligações telefônicas gravadas, entre o 61º
e o 74º dia após a alta hospitalar, nos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021.Vale
ressaltar que o início do projeto aconteceu após as aprovações dos Comitês de Éticas em
Pesquisa competentes. Verificou-se predominância de escores inferiores a 50 pontos na
avaliação da QVRS dos(as) participantes deste trabalho nos domínios: Capacidade Funcional,
Aspectos Físicos, Dor e Aspectos Emocionais do SF-36. Ademais, foi possível aprofundar nos
aspectos emocionais dos(as) sobreviventes à COVID-19, escutando como foram atingidos(as),
física e emocionalmente e, o que restou dessa experiência, que continua a afetar suas vidas.
Espera-se que este estudo possa contribuir na prática clínica multidisciplinar da equipe de
saúde.
Palavras-chave: Aspectos emocionais. Ciências da saúde. COVID-19. Psicanálise de
orientação lacaniana. Qualidade de vida relacionada à saúde.
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ABSTRACT
MATIOLI, M. R. The health-related quality of life and the emotional aspects of COVID19 survivors, after Intensive Care Unit discharge, under the perspectives of lacanianoriented Psychoanalysis and the health sciences. 2021. 100 f. Thesis (Doctoral) – Nursing
School of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2021.
The infections caused by the Coronavirus, commonly, are associated to the upper Respiratory
trato and includes symptoms like fever, odynofagy, headache and cough. Some patients can
develop infections on the lower respiratory trato. The clinical manifestation of the Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19) can present in mild, moderated or severe form, in other words, they
have different gravity degrees. The COVID-19 is featured by the increased inflammatory
reaction, which intends to eliminate the pathogen. However this strategy, that ordinarily
protects the person avoiding infections and expunging strange substances, is responsible of
several tissue damages and organic failure, as observed in COVID-19. Although the clinical
conditions denouements in short term, such as hospital mortality, are extremely important, they
can’t evaluate how the disease and, the intensive care, effect the emotional health, physics and
the welfare of the patient after hospital discharge. Reflections on health-related quality of life
(H-RQL) and emotional aspects are particularly important in the critical care context, because
the clinical interventions can maintain life, but results of health condition can be as worse than
death. The purpose of this study, after the explanation above, was to cognize the H-RQL and
the emotional aspects of COVID’s-19 survivors, after Intensive Care Unit (ICU) discharge,
under the perspectives of lacanian-oriented Psychoanalysis and the health science. 15 peoples
participated in this study, of both sex identities, between 46 and 63 years old, which were
hospitalized on ICU for COVID-19 (COVID-19-ICU), that attend patients with the highest
evolution of the infection, of the General Hospital of the Medical School of Ribeirão Preto of
the University of São Paulo (HC-FMRP-USP). From the research approach of mixed drawing
with concomitante triangulation strategy, the information were collected using the
sociodemographic guide, a clinical characterization formulary, an instrument of Medical
Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Survey (SF-36) and semi-structured interview
script, trough recorded phone calls, between the 61º and 74º day after hospital discharge, in the
months of December 2020 and January 2021. It is important to emphasize that the project began
after the Research Ethics Committees approvals. Noticed predominance of score below 50
points on the H-RQL appraisal of the participants in this study in the following domains:
Functional Capacity, Physics Aspects, Pain and Emotional Aspects of SF-36. Besides, was
possible to deepen on the emotional aspects of COVID’s-19 survivals hearken how they was
effected, physically and emotionally and, what was left of this experience, which continues to
affect their lives. This study expected that can contributes on the multidisciplinary clinic
practices of the health team.
Keywords: Emotional aspects. Health
Psychoanalysis. Health-related quality of life.

sciences.

COVID-19.

Lacanian-oriented
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RESUMEN
MATIOLI, M. R. La calidad de vida relacionada con la salud y los aspectos emocionales
de sobrevivientes de la COVID-19, después del alta de la Unidad de Cuidados Intensivos,
por las perspectivas de la Psicoanálisis de orientación lacaniana y de las ciencias de la
salud. 2021. 100 h. Tesis (Doctorado) – Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021.
Las infecciones causadas por Coronavirus, comúnmente, están relacionadas com el tracto
respiratorio superior y incluyen síntomas como fiebre, odinofagia, dolor de cabeza y tos.
Alguns(nas) pacientes pueden tener infecciones del tracto respiratorio inferior. Las
manifestaciones clínicas de la Enfermedad del Coronavirus 2019 (Coronavirus Disease 2019,
COVID-19) pueden presentarse en formas ligeras, moderadas o graves, o sea, tienen grados de
gravidad distintos. La COVID-19 se caracteriza por un aumento de la reacción inflamatoria,
com la finalidad de eliminar el patógeno. Pero este mecanismo, que normalmente protege lo
individuo de infecciones y elimina substancias extrañas, es causador de daños tisulares graves
y insuficiências organicas, como las que se observan en la COVID-19. Aunque lo cuadro clinico
resultante en corto prazo, como la mortalidad hospitalaria, es extremadamente importantes, no
pueden evaluar cómo la enfermedad y, los cuidados intensivos, afectan la salud emocional,
física y lo bienestar de lo(a) paciente después del alta hospitalaria. Las reflexiones sobre la
Calidad de Vida Relacionada com la Salud (CVRS) y los aspectos emocionales son de
importância particular en el contexto de los cuidados críticos, porque las intervenciones clínicas
son capazes de mantener la vida, pero lo estado de salud mental resultante puede ser calificado
como peor que la muerte. Así, el objetivo de este estudio fue conocer la CVRS y los aspectos
emocionales de sobrevivientes de la COVID-19, después del alta de la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI), por las perspectivas de la Psicoanálisis de orientación lacaniana y de las
ciencias de la salud. 15 personas de ambos los sexos participaron de este estúdio, com edades
compreendidas entre 46 y 63 años, que fueron hospitalizadas em la UCI para COVI-19 (UCICOVID-19), que atienden a los pacientes com la evolución más severa de la infección, en el
Hopital de las Clínicas de la Faculdad de Medicina de Ribeirão Preto en la Universidad de São
Paulo (HC-FMRP-USP). A partir del enfoque de investigación de diseño mixto con estrategia
de triangulación concomitante, los datos se recolectaron utilizando un guión sociodemográfico,
de formulário de caracterización clínica, del instrumento Medical Outcomes Study 36 – Item
Short-Form Health Survey (SF-36) y de um guión de entrevista semiestructurada, mediante
llamadas telefónicas grabadas, compreendidas entre los 61º y 74º dia después del alta
hospitalaria, en los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021. És importante señalar que el
comienzo del proyecto sucedió después de la aprobación de los Comité de Ética en Ivestigación
competentes. Fué verificado lo predominio de escore más bajo a 50 puntos em la avaliación del
CVRS de los(as) participantes em este trabajo en los dominios: Capacidad Funcional, Aspectos
Físicos, Dolor y Aspectos Emocionales del SF-36. Además, fue posible profundizar en los
aspectos emocionales de los(as) sobrevivientes del COVID-19 al escuchar como fueron
afectados(as), física y emocionalmente y, lo que quedó de esta experiencia, que sigue afectando
sus vidas. És esperado que este estudio ayuede a contribuir em la práctica clínica
multidisciplinar de la equipe de salud.
Palabras clabe: Aspectos emocionales. Ciencias de la salud. COVID-19. Psicoanálisis de
orientación lacaniana. Calidad de vida relacionada con la salud.
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SARS‐CoV: Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave (Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus).
SARS-CoV-2: Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus 2).
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1 INTRODUÇÃO
2020. Um vírus. A incidência do Real afligindo o mundo. O inesperado bateu à porta.
A Doença do Coronavírus 2019 (Coronavirus Disease 2019, COVID-19) surgiu no
início de dezembro de 2019 na província de Wuhan, na China, causada pelo agente etiológico
denominado Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2), cuja transmissão ocorre, principalmente, por
gotículas respiratórias e pelo contato direto, semelhante à gripe, ao Coronavírus da Síndrome
Respiratória Aguda Grave (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, SARS‐CoV) e
ao Coronavírus da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (Middle East Respiratory
Syndrome Coronavirus, MERS-CoV).
Comumente, as infecções causadas por Coronavírus estão relacionadas ao trato
respiratório superior e, os sintomas clínicos observados são febre, tosse seca, fadiga, dispneia,
anosmia e ageusia.
Em 23 de abril de 2020, mais de 2,7 milhões de casos foram confirmados em todo o
mundo, resultando em 187.330 mortes.
O primeiro caso da doença, no Brasil, foi identificado no dia 25 de fevereiro de 2020 e
mesmo com a resposta imediata do Sistema Único de Saúde (SUS), o país apresentou, até o dia
05 de agosto de 2021, 20.026.533 casos confirmados e 559.607 óbitos pela doença.
O empenho de instituições e pesquisadores(as), ao redor do mundo, permitiu que,
atualmente, já se tenha conhecimento vasto sobre o mecanismo de invasão do vírus e a resposta
do organismo frente à infecção. Diversos tratamentos estão sob investigação e vacinas
emergenciais foram desenvolvidas, mostrando resultados positivos quanto à aquisição da
doença e o desenvolvimento de sua forma grave. Apesar de o planeta ainda vivenciar o estado
de pandemia da COVID-19, já é possível vislumbrar controle relativo da doença no futuro
próximo. As questões que surgem neste momento são: Como estão aqueles(as) que
vivenciaram, experienciaram e sobreviveram à ameaça desse vírus mortal? Ademais, quais
foram as consequências físicas e emocionais dessa experiência?
O objetivo deste estudo foi conhecer a Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS)
e os aspectos emocionais de sobreviventes à COVID-19, após alta da Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), sob as perspectivas da Psicanálise de orientação lacaniana e das ciências da
saúde.
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Através da abordagem de pesquisa de desenho misto, 15 pessoas falaram e puderam ser
escutados(as) sobre os efeitos do Real em seus corpos, ou seja, como foram afetadas,
inesperadamente, física e emocionalmente e, o que restou dessa experiência, que continua a
afetar suas vidas.
Para tanto, faz-se necessário, primeiramente, embasar, teoricamente, as temáticas
apresentadas, (re)conhecendo, o que se encontra, atualmente, na literatura científica sobre a
COVID-19 e o que esta pode acarretar a QVRS e nos aspectos emocionais, estes, analisados a
partir da Psicanálise de orientação lacaniana, articulada às ciências da saúde.

19

_________________________ EMBASAMENTO TEÓRICO

20

2 EMBASAMENTO TEÓRICO
2.1 A DOENÇA DO CORONAVÍRUS 2019

Ante a realidade do crescente número de casos do Novo Coronavírus, oficialmente
denominado SARS-CoV-2, agente etiológico da COVID-19 em âmbito mundial e,
especificamente no Brasil, manifesta-se a importância da produção de conhecimento acerca da
QVRS e dos aspectos emocionais em sobreviventes à COVID-19, após alta da UTI, dado o
ineditismo do tema e, consequentemente, a escassez de materiais sobre o assunto na literatura.
Os Coronavírus são relevantes patógenos que afetam seres humanos e demais animais,
ditando ameaça incessante à medida que surgem inesperadamente, se disseminam facilmente e
acarretam consequências devastadoras, tanto no âmbito da saúde, quanto econômica e
socialmente (LI et al., 2020).
Nos últimos anos, epidemias por Coronavírus apareceram, isoladamente, em diversas
partes do mundo. O SARS‐CoV, identificado em 2002, infectou 8.422 indivíduos e causou a
morte de 916, em todo o planeta. O MERS-CoV foi identificado em 2012, resultando em 1.401
infecções e 543 óbitos (DROSTEN et al., 2003; ZAKI et al., 2012). Nova cepa do Coronavírus,
o SARS-CoV-2, foi isolada em dezembro de 2019, pela primeira vez, em três pacientes com a
COVID-19, pelo Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças e, relacionado ao conjunto
de casos de Doenças Respiratórias Agudas de Wuhan, na China (HUANG et al., 2020).
As infecções causadas por Coronavírus, comumente, estão relacionadas ao trato
respiratório superior e incluem sintomas como febre, odinofagia, cefaleia e tosse. Alguns(mas)
pacientes podem ter infecções do trato respiratório inferior. Todavia, as infecções por SARSCoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2 podem permanecer assintomáticas no estágio inicial e
evoluir para pneumonia grave, dispneia, insuficiência renal e até a morte (LI et al., 2020).
No dia 11 de março de 2020, Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da
Organização Mundial da Saúde (OMS), anunciou em Genebra, na Suíça, que a COVID-19 se
qualificava como pandemia (OPAS; OMS, 2020). Até o dia 05 de agosto de 2021, haviam sido
confirmados 200.276.447 casos da COVID-19 e 4.257.057 mortes no mundo. No Brasil, um
dos países com transmissão comunitária, até a data mencionada, foram confirmados 20.026.533
casos confirmados e 559.607 mortes pela doença (JOHNS HOPKINS, 2021).
O SARS-CoV-2 possui, como principal via de entrada no organismo humano, as
mucosas do nariz, da boca e dos olhos, pois essas áreas têm contato direto com o meio externo,
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possuem baixo grau de proteção e são muito permeáveis, além de apresentarem função de troca
e de absorção. Devido ao tropismo do micro-organismo pelas células epiteliais/endoteliais do
pulmão, o vírus pode ser inspirado e ir direto ao órgão, ligando-se à Enzima Conversora de
Angiotensina 2 (ECA-2), sugerindo que a patogênese se assemelhe à Síndrome Respiratório
Aguda Grave (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) (YAN et al., 2020), mas essa
afinidade de ligação seria maior no SARS-CoV-2 devido à estrutura única do domínio de
ligação ao receptor da Glicoproteína S, spike (S), responsável pela penetração do vírus nas
células hospedeiras, quando comparado ao SARS-CoV. Após essa ligação, ocorre a fusão do
envelope viral com a membrana celular e, posteriormente, a endocitose do material genético do
vírus (CHEN et al., 2020).
As manifestações clínicas da COVID-19 podem se apresentar nas formas leve,
moderada ou grave, ou seja, possuem diferentes graus de gravidade. Entre as manifestações
clínicas graves, observa-se pneumonia, síndrome do desconforto respiratório agudo, sepse e
choque séptico. Na maioria dos(as) pacientes, parece, que o curso clínico da doença prevê
tendência favorável. Mas, após uma semana, em certa percentagem de casos, ainda a ser
definida, ocorre o agravamento repentino das condições clínicas, com prejuízo respiratório e
síndrome da disfunção de múltiplos órgãos (CHEN et al., 2020).
A COVID-19 acomete, principalmente, as vias aéreas e os pulmões, podendo atacar
outros órgãos, como o coração e os rins. Alguns(mas) pacientes podem apresentar produção de
grande quantidade de citocinas pró-inflamatórias, fenômeno conhecido como ‘tempestade de
citocinas’, a qual tem a finalidade de eliminar o patógeno. Porém esse mecanismo, que
normalmente protege o indivíduo de infecções e elimina substâncias estranhas, é capaz de
causar graves danos, como os que são observados na COVID-19. Os macrófagos e os linfócitos
ativados são as principais células responsáveis por produzirem essas proteínas, principalmente
a Interleucina 6 (IL-6). É importante destacar que a IL-6 é responsável por ativar os linfócitos
T e induzir a produção da proteína C reativa, indicativa de inflamação de fase aguda. Essa
‘tempestade de citocinas’ pode causar agravos nos órgãos vitais, podendo resultar em sepse,
lesão miocárdica ou vascular e, até mesmo, falência de múltiplos órgãos (HUANG et al., 2020).
Na lesão inicial dos pulmões ocorre a resposta imune e a vasodilatação locais, o
recrutamento de leucócitos e o aumento da permeabilidade vascular, resultando na hiperplasia
dos pneumócitos e presença de exsudatos, podendo resultar em hipoxemia, lesão
cardiovascular, pneumonia e SARS. Quando o vírus se replica nos pneumócitos, os danos no
parênquima pulmonar ficam aparentes. Na etapa mais avançada da infecção, quando a
replicação viral está mais disseminada, a barreira epitelial-endotelial fica comprometida e,
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assim, o vírus se instala no organismo de maneira sistêmica, causando as manifestações clínicas
extrapulmonares onde o receptor ECA-2 está expresso (CHEN et al., 2020).
No miocárdio, o SARS-CoV-2 pode causar miocardite viral e induzir resposta
inflamatória. Além disso, associado com a hipoxemia, danos isquêmicos podem ocorrer e,
consequentemente, o aumento dos níveis de troponina e alterações no eletrocardiograma e no
ecocardiograma. É importante salientar que a hiperinflamação gera inflamação vascular com a
exposição do fator tecidual, instabilidade das placas de ateroma e ativação patológica da
trombina, gerando o estado de hipercoagulação. A hipercoagulação pode resultar em
coagulopatias como trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar ou até coagulação
intravascular disseminada. O D-dímero é um biomarcador considerável, pois é o produto da
degradação da fibrina e pode identificar se há presença dessas coagulopatias (HUANG et al.,
2020).
Estudo chinês, relatou achados neurológicos em 214 pacientes hospitalizados(as) com a
COVID-19, que ocorreram em 36,5% dos casos. As principais manifestações no Sistema
Nervoso Central (SNC) foram tontura, cefaleia e alterações do nível e/ou conteúdo da
consciência. No entanto, outras manifestações neurológicas mais específicas, como Acidente
Vascular Encefálico (AVE), ataxia e convulsões, representaram 3,8% dos casos. Estudo
sistemático, na França, observou sintomas neurológicos em 49 dos 58 pacientes, incluindo
sinais de confusão mental e encefalopatia. Outros achados neurológicos incluem coma e
convulsão. A prevalência varia em diferentes estudos, mas pode afetar até um terço dos(as)
pacientes. A característica marcante da encefalopatia pela COVID-19 é a atenção prejudicada,
com apresentação de letargia e delírio (delirium). Os fatores de risco comuns que predispõem
os(as) pacientes ao delirium são idade avançada, demência subjacente ou comprometimento
cognitivo, comorbidades múltiplas, infecção, tratamento médico, estado funcional ruim e
desnutrição. A Síndrome de Guillain-Barré (SGB), também conhecida como polineuropatia
desmielinizante inflamatória aguda, que pode ocorrer após doença gastrintestinal ou
respiratória, foi relatada em pacientes com COVID-19. Na Itália, cinco casos de SGB ocorreram
após a infecção. Em quatro casos, os(as) pacientes apresentaram fraqueza nos membros
inferiores e parestesias, com o desenvolvimento dos sintomas, em média, cinco a dez dias após
o início das sintomatologias virais (HELMS et al., 2020; MAO et al., 2020; MORIGUCHI et
al., 2020; WU et al., 2020; ZUBAIR et al., 2020).
Devido à gravidade da doença, muitas pessoas necessitam de internação em UTI o que
pode ocasionar consequências para o bem-estar do(a) paciente. A chamada Síndrome Pós
Terapia Intensiva (Post Intensive Care Syndrome, PICS) é o conjunto de incapacidades
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funcionais, cognitivas, emocionais e psicossociais adquiridas ou agravadas após doença crítica
e permanência na terapia intensiva. Essas incapacidades estão presentes enquanto o(a) paciente
estiver internado(a), podendo persistir depois da alta hospitalar. Ou seja, após o período na UTI
a pessoa pode desenvolver diversas dificuldades de vida diária, diminuindo sua funcionalidade
e aumentando suas chances de retornar ao hospital. Esses problemas podem envolver corpo,
mente, pensamentos ou sentimentos e, são capazes, até mesmo, de afetar a família (ROBINSON
et al., 2018).
Assim, governos continuam trabalhando, em âmbito mundial, no estabelecimento de
medidas de contenção dos efeitos arrasadores da pandemia. As organizações de saúde
coordenam os fluxos de informações e lançam diretrizes para diminuir o impacto da ameaça.
Medidas agressivas de distanciamento social levaram à redução progressiva do número de casos
em vários países. Ao mesmo tempo, pesquisadores(as) de todo o mundo trabalham,
incansavelmente, para identificar mais informações sobre os mecanismos de transmissão e a
clínica da doença, bem como desenvolver, cada vez mais, testes diagnósticos e estratégias
terapêuticas e de prevenção. Porém, muitas incertezas permanecem sobre a interação vírushospedeiro e a evolução da pandemia (FREEMAN; PENNINGS, 2021).
Embora os resultados do desfecho do quadro clínico a curto prazo, tais como a
mortalidade hospitalar, sejam de extrema importância, eles não são capazes de avaliar como a
doença e, os cuidados intensivos, afetam a saúde emocional, física e o bem-estar após a alta
hospitalar. Em estudo que avaliou sobreviventes à SARS, 12 semanas após a alta hospitalar,
demonstrou que comparado à valores de referência populacionais, os(as) sobreviventes à
SARS, em especial aqueles(as) que necessitaram de admissão em UTI, apresentaram menor
pontuação, em todos os domínios, do Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health
Survey (SF-36), com destaque para os Aspectos Físicos, os Aspectos Sociais e os Aspectos
Emocionais, ademais, os indivíduos apresentaram transtornos emocionais como estresse póstraumático (42%), ansiedade (33%) e sintomas depressivos (KWEK et al., 2006).
Em pacientes sobreviventes à sepse, síndrome que possui aspectos clínicos semelhantes
à COVID-19, a mortalidade permanece alta no primeiro ano após a alta hospitalar, sendo que o
risco aumentado de morte pode persistir por aproximadamente cinco anos após a hospitalização,
afetando consideravelmente a QVRS desses indivíduos (SILVEIRA et al., 2015).
Reflexões sobre a Qualidade de Vida (QV), a QVRS e os aspectos emocionais são de
particular importância no contexto dos cuidados críticos, pois as intervenções clínicas podem
manter a vida, mas o estado de saúde resultante pode ser avaliado como pior do que a morte
(PATRICK et al., 1994). Além disso, o saber sobre a QVRS de pacientes críticos(as), após a
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alta hospitalar, pode influenciar a decisão de aplicar ou renunciar o suporte à vida. Assim, essas
apreciações são necessárias para ajudar os(as) profissionais de saúde, os(as) pacientes e os(as)
familiares a avaliarem os benefícios clínicos e econômicos de novas intervenções, além de
auxiliar nas respostas dadas pelos(as) médicos(as) e enfermeiros(as) para pacientes e familiares
sobre as perspectivas do(a) paciente.

2.2 A QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE E OS ASPECTOS
EMOCIONAIS

O termo QV surgiu após a Segunda Guerra Mundial e era utilizado para enfatizar que a
vida boa, good life, dependia de aspectos para-além da riqueza material, por exemplo, o meio
ambiente sustentável, a moradia, o emprego, as artes e a saúde (HOLMES, 2005). Na área da
saúde, a relação com a QV, ainda que muito inespecífica e generalista, existe desde os
primórdios da Medicina Social, nos séculos XVIII e XIX (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000).
Embora, atualmente, ainda não exista definição unânime de QV, há a concordância de
que constitui constructo abstrato e de difícil mensuração. Pesquisadores(as) têm considerado
que a saúde está estreitamente associada à QV, assim, fica claro o esforço de estudiosos(as)
para tornar esse constructo abstrato em algo mensurável, já que nos dias de hoje é considerado
fator importante a ser avaliado na recuperação e na reabilitação de pacientes agudos(as) e/ou
crônicos(as) (DESSOTTE, 2010).
Segundo Minayo, Hartz e Buss (2000) a QV é noção humana, que tem sido aproximada
ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental, além da própria
estética existencial. O termo abrange significados diversos que refletem conhecimentos,
experiências e valores, tanto individuais quanto coletivos, que se reportam em variadas épocas,
espaços e histórias, sendo construção social, marcada pela relatividade cultural.
Há, na área da saúde, duas tendências quanto à conceituação do termo QV: uma mais
genérica e outra relacionada à saúde. A primeira, aparentemente influenciada por estudos
sociológicos, apresenta acepção mais ampla e não faz referência às disfunções ou aos agravos
que podem acometer a saúde do indivíduo. A definição adotada pela OMS ilustra essa
conceituação quando afirma que QV é “a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida,
no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive e, em relação a seus
objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (SEIDL; ZANNON, 2004, p. 583). Já a
QVRS, ou estado de saúde percebido, perceived health status, é o constructo frequentemente
observado na literatura da área da saúde e, tem sido usado com objetivos semelhantes à
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primeira, porém mais associado às enfermidades ou às intervenções em saúde (SEIDL;
ZANNON, 2004).
Smith, Avis e Assmann (1999), em estudo de meta-análise, demonstraram que
indivíduos portadores(as) de condições crônicas de saúde, ao avaliarem sua QV consideraram,
em primeiro lugar, os aspectos emocionais e psicológicos e, depois, os aspectos relacionados à
capacidade funcional, concluindo que a QV e o estado de saúde são constructos distintos.
A QVRS compreende atributos valorizados pelo(a) paciente, seu conforto ou sensação
de bem-estar, a dimensão a qual é capaz de manter razoável função física, emocional e
intelectual, assim como o grau em que mantém suas habilidades para participar de atividades
sociais com a família, no local de trabalho ou na comunidade (NAUGHTON; SHUMAKER,
2003). Giachello (1996) conceitua QVRS como o valor atribuído à longevidade quando
modificada pela percepção de limitações físicas, psicológicas, funções sociais e oportunidades
influenciadas pela doença, tratamento ou outros agravos, tornando-se o principal indicador para
a pesquisa avaliativa sobre o resultado de intervenções.
Embora existam vários debates acerca da definição mais adequada para a QVRS, em
conferência composta por grupo de pesquisadores(as) internacionais em QVRS propôs, no
início da década de 1990, consenso a respeito das dimensões básicas para o constructo da
QVRS. As dimensões primárias incluem: funcionamento físico, emocional, psicológico e social
e, seu papel nas atividades diárias, a satisfação com a vida e a percepção do estado de saúde.
As dimensões adicionais incluem: funcionamento neuropsicológico, produtividade pessoal,
funcionamento sexual e íntimo, distúrbio do sono, dor, sintomas e espiritualidade
(NAUGHTON; SHUMAKER, 2003).
Dessotte (2010) afirma que a avaliação da QVRS pode ser realizada por meio das
abordagens quantitativa e/ou qualitativa. Em relação à abordagem quantitativa, há o predomínio
do uso de escalas, questionários e instrumentos que podem ser genéricos ou específicos. Dentre
os instrumentos genéricos, ou seja, que podem ser administrados na população geral,
independente da presença de alguma condição ou doença crônica está o SF-36.
Neste estudo será utilizada a definição proposta por Cleary, Wilson e Fowler Júnior
(1995) que afirmam que QVRS “refere-se aos vários aspectos da vida da pessoa que são
afetados por mudanças no seu estado de saúde, e que são significativos para a sua QV” (SEIDL;
ZANNON, 2004, p. 583).
Revisão que analisou o impacto psicológico do distanciamento social em epidemias
anteriores apresentou efeitos psicológicos negativos, incluindo sintomas de estresse póstraumático, confusão e raiva. Os estressores incluíram a duração do distanciamento, o medo da
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infecção, a frustração, o tédio, as informações inadequadas, as perdas financeiras e o estigma.
Ademais, depressão, labilidade emocional, irritabilidade e insônia podem estar presentes.
Alguns(mas) pesquisadores(as) sugeriram efeitos duradouros dessas sintomatologias
(BROOKS et al., 2020).
A importância dos aspectos emocionais durante a pandemia da COVID-19 levou
estudiosos(as) a identificar as caracterizações ‘pandemia do medo’ e a ‘coronafobia’. Em
relação à primeira, o medo e a raiva devem ser considerados e observados para a compreensão
das repercussões emocionais, psicológicas e psiquiátricas da pandemia, já que aumentam os
níveis de ansiedade e de estresse em indivíduos saudáveis e intensificam os sintomas
daqueles(as) com transtornos psiquiátricos pré-existentes (ORNELL et al., 2020).
Sobre a segunda, vários relatos de xenofobia dirigida ao povo chinês foram notificados,
como o fechamento de restaurantes ou a demissão de funcionários(as), pois os(as) clientes
estavam evitando as instalações; cidadãos(ãs) chineses(as) que foram impedidos(as) de entrar
em estabelecimentos e meios de transporte e; a culpabilização do governo chinês pela
disseminação do vírus. O aumento da xenofobia relacionada à infecção foi relatado em muitas
epidemias e pandemias anteriores e parece ser, infelizmente, a resposta comum quando as
pessoas são ameaçadas por infecção originada fora de sua comunidade. O medo da COVID-19
está relacionado à novidade e às incertezas sobre o quão ruim os surtos podem se tornar.
Pesquisas sobre reação emocional e psicológica frente às epidemias e às pandemias sugerem
que vários fatores de vulnerabilidade psicológica podem desempenhar o papel na ‘coronafobia’,
incluindo diferenças individuais, intolerância à incerteza, vulnerabilidade percebida às doenças
e tendência à ansiedade (ASMUNDSON; TAYLOR, 2020).
Pesquisas realizadas na China têm apresentado prevalências elevadas de ansiedade e de
depressão, especialmente em trabalhadores(as) do setor da saúde (HUANG; ZHAO, 2020; LEI
et al., 2020). Estudo no País Basco encontrou, em pessoas que precisaram respeitar o
distanciamento social, maiores prevalências de ansiedade e de depressão, comparadas aos não
afetados(as) pela medida, com maiores valores para o sexo feminino (OZAMIZETXEBARRIA et al., 2020).
Estudo nacional apontou que os sentimentos de tristeza e de depressão atingiram 40%
dos(as) adultos(as) brasileiros(as) e, que as sensações de ansiedade e de nervosismo foram
reportadas por mais de 50% deles(as). Dentre as pessoas que não tinham problemas de sono,
mais de 40% passaram a ter e, quase 50% dos(as) que já tinham tiveram o problema agravado
(BARROS et al., 2020).
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Diante do apresentado e, considerando o momento atual de pandemia, nunca vivido
anteriormente, faz-se necessária a avaliação da QVRS e a análise dos aspectos emocionais de
pacientes que sobreviveram à COVID-19 após alta da UTI. Assim, um dos referenciais que
pode analisar tais aspectos, ao lado das ciências da saúde, é a Psicanálise de orientação
lacaniana.

2.3 A PSICANÁLISE DE ORIENTAÇÃO LACANIANA

Desde seus primórdios, teoria e prática psicanalítica mantém relação de
interdependência. Foi a partir da prática que seu inventor, Sigmund Freud, descobriu que a
realidade poderia ser interpretada a partir da incidência da linguagem em cada pessoa, de modo
que o mesmo acontecimento poderia produzir sentidos e aspectos, psíquicos e emocionais,
diferentes, já que se referiam às influências vividas anteriormente, cujas interpretações
permitiriam a criação da realidade particular de cada um(a), através de sua subjetividade.
Em seus primeiros estudos, Freud abandonou sua primeira teoria do trauma, a saber,
que haveria certa cena de sedução real na base dos conflitos neuróticos e, observou que essa
realidade era particular, denominada fantasia, que se expressava através de sintomas no corpo
de suas pacientes histéricas. Esses sintomas (desmaios, paralisação de membros, cegueira,
afasia, entre outros) portavam a mensagem cifrada e velada sobre a qual a pessoa não teria
consciência. Essas descobertas instigaram o rumo das investigações freudianas para postular a
cientificidade do inconsciente (BREUER; FREUD, 1895/1996).
Para Freud, o inconsciente é o sistema psíquico com conteúdos, mecanismos e energias
específicas. Esses conteúdos são representantes da pulsão que, na fronteira entre o mental e o
somático, se originam no corpo, alcançam a mente e são portadores de desejo e de satisfação
(FREUD, 1915a/1996).
No texto “A interpretação dos sonhos” Freud escreveu que interpretar o sonho é o
caminho que conduz ao inconsciente e, que é através do relato do(a) sonhador(a) que é possível
interpretar, psicanaliticamente, o sonho, acessando algo de seu desejo e de sua satisfação. Freud
pôde escutar, na fala de seus(suas) pacientes, a função da linguagem, lugar onde as palavras
ganham distintos valores e, são índices do conteúdo recalcado (FREUD, 1900/1996).
O recalque é o processo de afastamento das pulsões às quais é rejeitado o acesso à
consciência. Freud descobriu, tratando seus(suas) pacientes, que os conteúdos recalcados,
geralmente, estão associados a modos de satisfação sexual insuportáveis para a consciência,
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porém esses conteúdos se disfarçam e tentam voltar à consciência na forma de sonhos, sintomas
e outras formações do inconsciente (atos falhos e chistes) (FREUD, 1925/1996).
Nos “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, Freud vai além das questões da
sexualidade, que até aquele momento era entendida como restrita à genitalidade, iniciando o
entendimento do que é a constituição do ser, considerando a dimensão da subjetividade.
Observou que o desejo é o que faz a criança tornar-se sujeito, na medida em que foi desejada,
introduzindo-a no campo pulsional, onde a palavra representa algo desse desejo que a constitui.
Nesse campo pulsional, inclui-se o que se mantém fora do alcance da palavra, ou ao seu lado e,
que Lacan nomeou como gozo, que se traduz como o modo como cada um(a) se satisfaz ao
nível da pulsão (FREUD, 1905/1996).
Para Lacan, “o inconsciente é estruturado como uma linguagem”, ou seja, a partir da
Linguística, considerou que o inconsciente obedece às mesmas leis da linguagem, assim,
colocou a falta como o instrumento por onde se podem verificar as manifestações do
inconsciente: atos falhos, chistes, sonhos e sintomas (LACAN, 1964/2008, p. 27).
O linguista e filósofo suíço Ferdinand de Saussure dividiu o signo linguístico (a palavra)
em duas partes: o significante, ou representação psíquica do som (a imagem acústica) e, o
significado, que indica o sentido da palavra. Para Saussure, o signo linguístico não une a coisa
ao nome, mas o conceito à sua imagem acústica (SAUSSURE, 1916/2006).
Ao repensar a ideia saussuriana, Lacan demonstrou que o significante não serve ao
significado, já que o primeiro porta algo, a mais, que o segundo não dá conta. O significante
não significa nada, ele representa o sujeito para outro significante (LACAN, 1955-56/2002).
Em Psicanálise, Freud empregou o termo, mas foi Lacan que transformou o sujeito da
consciência em sujeito do inconsciente. O sujeito da Psicanálise não é o indivíduo biológico,
nem o sujeito da compreensão, ou seja, da consciência, mas o sujeito do inconsciente, produto
e efeito da linguagem, que não é senhor de seus próprios pensamentos e, que se caracteriza pela
falta central, onde se aninha o desejo. É na relação com o Outro (grande outro), intermediada
pela linguagem, que o inconsciente se estrutura e promove a constituição subjetiva. O
inconsciente é formado pelos representantes psíquicos da pulsão e, é no processo de
pulsionalização, ou erogeneização do corpo infantil, que poderá falar-se do sujeito em
constituição (LACAN, 1959-60/1988).
Para falar do desejo, retoma-se o Estádio do Espelho e o Complexo de Édipo. Em
relação ao primeiro, a criança, entre os seis e os 18 meses, forma a unidade corporal de si através
da identificação com a imagem do outro. Esse processo é dividido em três tempos lógicos: no
primeiro, o(a) bebê vê, no espelho, sua imagem como sendo outra pessoa; no segundo, o(a)
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bebê entende que o que vê é certa imagem, mas do outro e; no terceiro, o(a) bebê conclui que
aquela é a sua imagem. Após a finalização desse processo, espera-se que a criança tenha a
capacidade de organizar, construir e constituir a imagem do seu corpo de maneira singular
(LACAN, 1949/1998).
Em Lacan, essa é a matriz para o primeiro esboço do eu. Não é o momento da
constituição do sujeito, já que ainda se está no registro do Imaginário (das imagens, das
identificações e dos enganos). O que se produz nessa primeira fase é o eu especular (moi), que
já conta com o Simbólico pela presença do Outro, com o qual poderá separar sua imagem da
imagem do outro (semelhante). É pelo reconhecimento da própria imagem que o eu se constitui
pela apropriação de sua unidade corporal (LACAN, 1949/1998).
O sujeito será produzido na passagem do Imaginário para o Simbólico, a partir da
linguagem. É o Complexo de Édipo, no primeiro movimento do ensino de Lacan, escandido em
três tempos, que marca essa passagem e a divisão da subjetividade, ou seja, a individualidade
psíquica, mas com certo resto, onde se aloja aquilo que Imaginário e Simbólica não apreendem,
mas que se mantém afetando o corpo (LACAN, 1949/1998).
No Primeiro Tempo do Complexo de Édipo, a criança busca satisfazer o desejo da mãe,
ser o falo desta, ou seja, identificar-se com o que imagina ser o desejo da mãe. Neste momento,
a criança se confunde, não existindo mediação. No Segundo Tempo, o pai priva a mãe,
impedindo que esta seja toda para o(a) filho(a) e vice-versa. O pai aparece na posição de lei
(Nome-do-Pai) constituindo o campo Simbólico, o Outro enquanto código linguístico, o qual
cada um(a) faz uso para aparecer enquanto sujeito. O pai marca a mãe com a falta, na medida
em que barra sua satisfação com o objeto fálico. Este, enquanto representante da falta, é o objeto
faltoso, o objeto de desejo. É ao encontrar essa falta, no Outro, que a criança localiza sua falta.
No Terceiro Tempo, o pai detém certo saber sobre o desejo, aparecendo ao(à) filho(a) como
capaz de ser desejado, produzindo identificação e, a possibilidade do(a) filho(a), também, ser
desejado(a). Ao se perguntar o que o Outro deseja, a criança é tocada por essa questão
fundamental em sua estruturação subjetiva, a construção da fantasia, realidade particular que
cada um(a) constrói para si. É nesse laço com o outro (Imaginário) e com o Outro (Simbólico),
que a criança se apropria de seu corpo, marcando a junção e a disjunção entre sujeito e corpo
(LACAN, 1957-58/1999).
Imersa no mundo da linguagem, para nomear o que a rodeia e o que acontece com ela,
a criança utiliza palavras já existentes, ou seja, precisa se encaixar nos significantes dados pelo
Outro. Trata-se da passagem da necessidade para a demanda e, em seguida, para o desejo,
quando ocorre a separação. Na relação com os significantes que vêm do Outro, o sujeito se
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identifica, ou é marcado, pelo efeito do gozo, ou seja, o modo de satisfação ligado ao que é
inconsciente, do significante pela incidência da palavra, fora de sentido, não mais pela via do
Imaginário. Ao se identificar a alguns significantes que vêm do Outro, o sujeito é marcado por
algo que se transmite da pulsão, ou seja, o modo de satisfação inconsciente que se dá pela
incidência da palavra, do significante, mas que não se materializa em sentido e, sim, como
marca da satisfação que incide sobre o corpo. Dessa forma, este não é somente Imaginário, mas
Real, que se afeta pela linguagem (LACAN, 1964/2008).
Na conferência “O Simbólico, o Imaginário e o Real”, Lacan apresentou os três registros
que são essenciais para a realidade humana, afirmando que essas dimensões são importantes
separadamente, porém, o funcionamento de cada uma depende da outra, assim, comportam-se
como circuito, o ‘RSI’. O Simbólico é a representação da linguagem, ou seja, advém de signos
e significações que moldam o sujeito à sua revelia. Através desse aspecto, a pessoa pode se
referir a ele(a) mesmo(a), exercendo sua faculdade de simbolização. O Imaginário, como dito,
está ligado ao Estádio do Espelho e designa a relação dual com a imagem do(a) semelhante e
ao eu do indivíduo. Finalmente, o Real, é interligado ao conceito freudiano de realidade
psíquica, ou seja, não está relacionado com a realidade que pode ser representada, assim,
impossível de ser simbolizada. A supremacia da linguagem e o mérito da palavra, do ponto de
vista lacaniano, estão no cerne da análise e são ferramentas fundamentais para a escuta dos
aspectos emocionais do indivíduo (LACAN, 1953/1998).
Assim, a partir deste embasamento teórico, articulado aos achados desta pesquisa,
busca-se a compreensão ampliada para contribuir na prática clínica da equipe de saúde
multidisciplinar.
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_______________________________________ OBJETIVOS
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3 OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GERAL

Conhecer a QVRS e os aspectos emocionais de sobreviventes à COVID-19, após alta
da UTI, sob as perspectivas da Psicanálise de orientação lacaniana e das ciências da saúde.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Descrever as características sociodemográficas dos(as) participantes da pesquisa.
- Descrever as características clínicas dos(as) participantes da pesquisa.
- Avaliar a QVRS de sobreviventes à COVID-19 a partir do SF-36.
- Analisar os aspectos emocionais que os(as) sobreviventes à COVID-19 recordam da
experiência vivida e, as consequências destes em suas vidas, atualmente.
- Estabelecer possíveis relações entre a QVRS e os aspectos emocionais dos(as) participantes
da pesquisa.
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_________________________________________ MÉTODO

34

4 MÉTODO
4.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO

Para o desenvolvimento deste estudo, cujo delineamento é transversal e exploratório,
foi adotada a abordagem de pesquisa de desenho misto com estratégia de triangulação
concomitante.
Segundo Creswell e Clark (2013), a pesquisa de desenho misto se caracteriza pela coleta
e pela análise de dados quantitativos e qualitativos de forma rigorosa, proporcionando o
entendimento aprofundado do problema de pesquisa, do que cada abordagem utilizada
isoladamente.
A estratégia de triangulação concomitante é caracterizada pela coleta simultânea de
dados quantitativos e qualitativos para posterior comparação dos dados, determinando possíveis
convergências, diferenças ou alguma comparação (CRESWELL, 2007).

4.2 MARCO TEÓRICO

Para a análise dos dados qualitativos foi utilizado o referencial da Psicanálise de
orientação lacaniana, articulado às ciências da saúde. Assim, aprofundou-se nos discursos
dos(as) participantes, buscando apreender o singular da experiência vivida com a COVID-19,
a partir do modo como interpretaram, puderam falar sobre o que viveram e os efeitos em suas
vidas atualmente.
Foi possível localizar algo da posição subjetiva dos(as) participantes, com base em seus
discursos, indicando que o que os(as) afetou se relaciona às suas experiências anteriores e ao
modo como foi possível representar o que lhes aconteceu.
Portanto, puderam ser analisados, a partir das falas dos(as) participantes, índices do que
foi o evento da COVID-19 e algo do que restou como efeito da experiência, que continua a
afetar suas vidas.

4.3 PARTICIPANTES

Uma amostra não probabilística e consecutiva de 15 participantes foi constituída
pelos(as) pacientes que atenderam aos critérios de inclusão: idade igual ou superior a 18 anos;
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de ambos os gêneros; admitidos(as) na UTI para COVID-19 (UTI-COVID-19) do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP) e; com diagnóstico confirmado de COVID-19, U07.1, na Décima Revisão da
Classificação Internacional de Doenças (CID-10) por Reação em Cadeia de Polimerase em
Tempo Real (Real-time Polymerase Chain Reaction).
Os critérios de exclusão foram: a incapacidade de responder ao instrumento e à
entrevista; não possuir telefone para contato posteriormente à alta hospitalar e; gestantes.
Para a identificação dos(as) pacientes que possuíam condições cognitivas para
responder ao roteiro, ao formulário, ao instrumento e à entrevista, após o aceite em participar
da pesquisa, foram feitas seis perguntas, quatro adaptadas do instrumento elaborado por Pfeiffer
(1975): “Qual a data de hoje?”; “Qual a sua idade?”; “Em que dia da semana estamos?” e; “Qual
o nome do local que estamos neste momento?” e, duas elaboradas por Silva (2016): “Qual o
seu nome completo?” e; “Qual o nome da cidade em que você nasceu?”. Pelo fato de a coleta
de dados ocorrer por ligação telefônica, a questão “Qual o nome do local que estamos neste
momento?” foi adaptada para “Qual o nome do local que o(a) senhor(a) está neste momento?”.
Os(As) participantes que não soubessem responder três ou mais questões, seriam excluídos(as)
da pesquisa.

4.4 LOCAL

Os(As) participantes deste estudo foram identificados(as) a partir dos registros do HCFMRP-USP, hospital público de cuidados terciários e de alta complexidade em nível
ambulatorial e hospitalar, que compreende cuidados de prevenção, tratamento e reabilitação, de
natureza clínica e/ou cirúrgica, serviços complementares de diagnóstico e tratamento, em
diversas especialidades médicas, localizado no interior do Estado de São Paulo. A instituição
destina-se ao atendimento dos usuários do SUS e é vinculada à Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP) para fins de pesquisa, ensino e
prestação de serviços médico-hospitalares.
Os(As) participantes deste estudo foram identificados(as) por meio de informações
(nome, data da alta hospitalar e telefone de contato) fornecidas pela médica responsável pela
UTI-COVID-19, que possui 44 leitos ativos.
Os(As) pacientes admitidos(as) na UTI-COVID-19, foram aqueles(as) que
apresentaram a evolução mais grave da infecção. O critério de gravidade se baseia na
apresentação de, pelo menos, uma das características seguintes: a) Insuficiência respiratória
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aguda com necessidade de ventilação mecânica invasiva; b) Disfunção orgânica (confusão
mental, oligúria, lactato ≥2 mmol/L); c) Desconforto respiratório ou batimento de asas nasais,
entre outros; d) Saturação de O2 <94% ou PaO2/FiO2 <250 em ar ambiente ou uso de
oxigenioterapia e; e) Pacientes com instabilidade hemodinâmica ou choque, definidos como
hipotensão arterial (PAS <90 mmHg ou PAM <65 mmHg) ou sinais de má perfusão orgânica
com tempo de enchimento capilar >3 segundos, com ou sem utilização de vasopressor.

4.5 MATERIAIS E INSTRUMENTOS

Para a caracterização sociodemográfica do(a) participante, foi aplicado roteiro
(APÊNDICE 01) contendo informações referentes à/ao: idade; gênero; procedência; situação
conjugal; escolaridade; situação de trabalho antes da internação e 60 dias após a alta hospitalar
e; renda mensal familiar, antes da internação e 60 dias após a alta hospitalar.
Para o formulário de caracterização clínica foram coletadas as seguintes variáveis do
prontuário eletrônico do(a) participante: presença de comorbidades (Hipertensão Arterial
Sistêmica (HAS), Diabetes Mellitus (DM), Obesidade e outra(s)) e tempo de internação (tempo
de internação na UTI e tempo de internação total) (APÊNDICE 02).
Para a avaliação da QVRS foi utilizado o SF-36, instrumento genérico,
multidimensional, formado por 36 itens divididos em oito escalas e validado para a língua
portuguesa. As escalas avaliadas são: Capacidade Funcional, Aspectos Físicos, Dor, Estado
Geral de Saúde, Vitalidade, Aspectos Sociais, Aspectos Emocionais e Saúde Mental. Além
disso, conta com duas medidas sumárias: o Componente Físico e o Componente Emocional.
Apresenta escore de zero a 100, sendo zero equivalente ao pior estado de saúde percebido e,
100, ao melhor estado de saúde percebido para cada escala avaliada (CICONELLI et al., 1999)
(ANEXO 01).
O roteiro de entrevista semiestruturado foi composto das seguintes questões: Como é
sua vida hoje?; Como era sua vida até o momento da COVID-19?; Como foi quando você teve
a COVID-19?; Como você vivenciou, emocionalmente, a COVID-19?; Você acha que a
COVID-19 afetou sua vida? e; Como você percebe seu estado de saúde atualmente?
(APÊNDICE 03).
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4.6 PROCEDIMENTOS

4.6.1 Coleta de dados
Os dados foram coletados através de roteiro de caracterização sociodemográfica, de
formulário de caracterização clínica, do instrumento SF-36 e de roteiro de entrevista
semiestruturado.
Entre o 61º e o 74º dia após a alta hospitalar, nos meses de dezembro de 2020 e janeiro
de 2021, o pesquisador entrou em contato com os(as) possíveis participantes e foi avaliada a
capacidade de a pessoa responder aos questionários. Aos(Às) que se mostraram aptos(as), foram
aplicados o roteiro de caracterização sociodemográfica, o SF-36 e foi realizada a entrevista. A
coleta de dados foi gravada, em áudio, e durou, em média, 90 minutos. Os dados clínicos do(a)
participante foram coletados diretamente do prontuário. Esse intervalo entre a alta hospitalar e
a coleta de dados foi pensado, pois acreditou-se que, a partir desse momento, a pessoa iniciaria
a retomada de suas atividades. Ressalta-se que, para aqueles(as) que não atenderam a ligação
na primeira tentativa, foram realizadas mais três tentativas, em dias e horários diferentes.
Estimava-se realizar a coleta de dados com até 15 pessoas, número que foi alcançado,
como apresentado. Para tanto, foi considerado o critério de saturação, comumente utilizado em
estudos qualitativos, ou seja, a coleta de dados se esgota quando não apresentam novidades em
termos de conteúdo e argumentos e, os depoimentos tornam-se repetitivos e previsíveis.
Acredita-se, portanto, que a estrutura de significados foi apreendida (VEIGA; GONDIM,
2001).

4.6.2 Análise de dados
4.6.2.1 Dados quantitativos
As informações foram inseridas no programa Microsoft Excel 365®, com técnica de
dupla digitação das respostas e posterior validação da planilha de dados. Foram realizadas
análises descritivas de frequência simples para as variáveis nominais ou categóricas, de
tendência central (média e mediana) e de dispersão (desvio-padrão) para as variáveis contínuas.

4.6.2.2 Dados qualitativos
Na abordagem qualitativa, coleta e análise ocorrem de forma concomitante. Trabalhar
com vários relatos, ao mesmo tempo, permite a organização e o enriquecimento das
informações coletadas (HESSE-BIBER; LEAVY, 2006).
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A utilização da entrevista possibilitou ao pesquisador liberdade para adentrar em pontos
de discussão, geralmente não previstos, enriquecendo os dados coletados. Com o recurso da
gravação em áudio, o registro minucioso dos relatos dos(as) participantes pôde ser alcançado,
possibilitando a análise detalhada e, consequentemente, a qualidade dos dados obtidos
(BRITTEN, 2009).
Para a análise dos dados qualitativos foi utilizada a análise de conteúdo indutiva. Assim,
os dados foram transcritos integralmente e organizados em textos. Após essa elaboração, foi
realizada a análise e a classificação dos dados, com posterior apreensão dos sentidos atribuídos,
em consonância com os objetivos do estudo, que foram categorizados em temas que
representaram os significados da experiência da COVID-19 para os(as) participantes. Esse tipo
de análise, também, permitiria ao pesquisador coletar e analisar os dados de forma cíclica, com
a possibilidade de obtenção de novas questões e, consequentemente, a coleta de novos dados,
até que os objetivos do estudo fossem alcançados (HESSE-BIBER; LEAVY, 2006).
Assim, optou-se por utilizar a Análise Temática Indutiva (ATI) que possibilita a
identificação, a análise e o estabelecimento de padrões no conjunto de dados para a construção
dos temas da pesquisa (BRAUN; CLARKE, 2006).
As seis etapas da ATI, propostas por Braun e Clarke (2006) são:
01. A familiarização com os dados: transcrição, leitura e releitura das entrevistas, com o
apontamento das ideias iniciais.
02. A geração dos códigos iniciais: codificação das características interessantes das entrevistas,
com a escolha dos dados relevantes para cada código e, consequentemente, para o estudo.
03. A busca pelos temas: agrupamento dos códigos em possíveis temas, reunindo os dados
relevantes para cada tema potencial.
04. A revisão dos temas: verificação se os temas funcionam em relação aos extratos codificados
(Nível 01) e ao conjunto de dados inteiros (Nível 02), gerando o ‘mapa’ temático da análise.
05. A definição e a nomeação dos temas: nova análise para refinar as especificidades de cada
tema, além de suas nomeações.
06. A produção do relatório final: seleção de exemplos vívidos e convincentes do extrato,
coerentes com a questão da pesquisa, com a literatura e com o referencial teórico escolhido,
produzindo o relatório acadêmico da análise.
A geração dos códigos foi realizada a partir das semelhanças e das diferenças dos dados.
Foram estabelecidas as unidades de sentido a partir das experiências relatadas pelos(as)
sobreviventes à COVID-19 e, a definição dos temas, resultou dos índices do que foi esse evento
e, do que restou dele como efeito da experiência, que continua a afetar as vidas dessas pessoas.
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Vale ressaltar que se utilizou da Psicanálise de orientação lacaniana e de literatura pertinente
ao tema, dentro das ciências da saúde, para a fundamentação teórica.

4.7 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS

O estudo foi elaborado de acordo com os preceitos inseridos nas Resoluções do
Conselho Nacional de Saúde (CNS) 466/2012 (BRASIL, 2012) e 510/2016 (BRASIL, 2016) e
foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP) (Instituição proponente)
(ANEXO 02) e pelo CEP do HC-FMRP-USP (Instituição coparticipante) (ANEXO 03). Vale
ressaltar que o início do projeto aconteceu após a aprovação dos Comitês mencionados.
A pesquisa foi realizada através de contato telefônico, com isso, o consentimento e as
respostas às questões do roteiro, do formulário, do instrumento e da entrevista foram
audiogravados. Inicialmente, o pesquisador se apresentou e informou que a ligação, ou seja, o
convite para a participação na pesquisa, bem como as respostas às questões, seriam gravadas.
O(A) participante foi convidado(a) a participar do estudo a partir da explicação dos objetivos
da pesquisa e dos procedimentos de coleta de dados (um roteiro de caracterização
sociodemográfica composto por nove questões contendo informações relativas à procedência,
data de nascimento, gênero, escolaridade, situação conjugal, situação de trabalho antes e 60
dias após a alta hospitalar e renda mensal familiar antes e 60 dias após a alta hospitalar; um
instrumento sobre a QVRS composto por 36 questões que abordam Capacidade Funcional,
Aspectos Físicos, Dor, Estado Geral de Saúde, Vitalidade, Aspectos Sociais, Aspectos
Emocionais e Saúde Mental e; um roteiro de entrevista semiestruturado com as seguintes
questões norteadoras: Como é sua vida hoje?; Como era sua vida até o momento da COVID19?; Como foi quando você teve a COVID-19?; Como você vivenciou, emocionalmente, a
COVID-19?; Você acha que a COVID-19 afetou sua vida? e; Como você percebe seu estado
de saúde atualmente?). As coletas de dados duraram, aproximadamente, 90 minutos. O(A)
participante foi informado(a), ainda, que suas respostas ficarão guardadas com o pesquisador,
em local seguro por cinco anos e, após esse período, serão descartadas.
Também foi informado ao(à) participante que lhe é assegurado: não aceitar participar
sem prejuízos para o seu acompanhamento na instituição; desistir da participação, mesmo após
ter respondido aos questionários; sigilo sobre sua identidade; direito a indenização em caso de
danos decorrentes da participação no estudo e; possibilidade de solicitar esclarecimentos, a
qualquer momento.
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O(A) participante foi informado(a) sobre: os riscos da pesquisa, que estariam
relacionados ao constrangimento decorrente da exposição de informações pessoais ao
pesquisador e dos sentimentos que as questões poderiam despertar, no entanto, o pesquisador
se colocou à disposição para ouvir e acolher o(a) participante frente a qualquer desconforto; os
resultados da pesquisa, que serão publicados em eventos e revistas científicas, mas sem a
identificação do(a) participante e; o endereço, o horário de funcionamento, a função e o contato
do CEP da EERP-USP: Endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 | Campus Universitário |
Bairro Monte Alegre | Ribeirão Preto-SP | Brasil; Telefone: (16) 3315-9197 e; Horário de
atendimento: de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 10h às 12h e, das 14h às 16h. Como
informado anteriormente, a pesquisa foi aprovada pelos CEPs da EERP-USP e do HC-FMRPUSP, que têm como função proteger eticamente o(a) participante da pesquisa.
Foi solicitada a autorização para o acesso ao prontuário eletrônico para a coleta das
variáveis clínicas (presença de comorbidades (HAS, DM, obesidade e outra(s)); data da
internação hospitalar; data do desfecho da internação hospitalar; tempo de internação
hospitalar, em dias; data da internação na UTI; data o desfecho da internação na UTI e tempo
de internação na UTI, em dias) e o endereço para envio, via correio, do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 04), assinado pelo pesquisador, sem
custos.
Ao final foi solicitado, também, que a pessoa expressasse suas dúvidas e, a seguir,
questionado(a) sobre o interesse em participar, voluntariamente, da pesquisa. A manifestação
positiva foi registrada como consentimento de participação.
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_______________________ RESULTADOS E DISCUSSÃO
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5 RESULTADOS
5.1

CARACTERIZAÇÃO

SOCIODEMOGRÁFICA

E

CLÍNICA

DOS(AS)

PARTICIPANTES DA PESQUISA

Foi realizado contato telefônico com 20 pessoas. Cinco não atenderam as ligações e 15
atenderam, aceitando participar da coleta de dados.
Sobre a caracterização sociodemográfica (Tabela 01), participaram deste estudo 15
pessoas, oito (53,3%) mulheres e sete (46,7%) homens, com média de idade de 53,4 anos
(Desvio-padrão: 4,9 e Mediana: 53), variando de 46 a 63 anos e todos(as) procedentes de
cidades do Estado de São Paulo.
Em relação à situação conjugal, nove (60%) não viviam com companheiro(a) e seis
(40%) viviam com companheiro(a).
Quanto à escolaridade, cinco (33,3%) possuíam Ensino Superior completo, quatro
(26,7%) Ensino Fundamental incompleto, dois (13,3%) Ensino Médio completo, duas (13,3%)
Ensino Médio incompleto, um (6,7%) Ensino Superior incompleto e uma (6,7%) é analfabeta.
Acerca da situação de trabalho, nove (60%) trabalhavam antes da internação e seis
(40%) não trabalhavam. Após 60 dias da alta hospitalar, dez (66,7%) não estavam trabalhando
e cinco (33,3%) continuavam trabalhando.
A renda familiar média, antes da internação, era de R$ 2.728,33 (Desvio-padrão: R$
1.711,42 e Mediada: R$ 2.100,00), variando de R$ 1.045,00 a R$ 6.500,00. Após 60 dias da
alta hospitalar, a renda familiar média era de R$ 2.288,33 (Desvio-padrão: R$ 1.168,49 e
Mediana: R$ 2.000,00), variando de R$ 1.045,00 a R$ 4.500,00.
Sobre a caracterização clínica (Tabela 02), dez (66,7%) participantes possuíam o
diagnóstico de HAS, nove (60%) de DM, 11 (73,3%) de Obesidade e nove (60%) apresentavam
outra(s) comorbidade(s): Tabagismo, Depressão Grave, Insuficiência Cardíaca, Doença de
Chagas, Cirurgia Bariátrica, Dislipidemia, Epilepsia, Lesão Hepática, Cirrose, Pancreatite,
Doença Renal Crônica Agudizada, Doença Arterial Obstrutiva Periférica e Infarto.
Em relação ao tempo de internação na UTI, a média foi de 11,3 dias (Desvio-padrão:
10 e Mediana: 09), variando de um a 32 dias. Com relação ao tempo de internação total, a média
foi de 20,3 dias (Desvio-padrão: 13,2 e Mediana: 16), variando de quatro a 47 dias.
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Tabela 01. Caracterização sociodemográfica dos(as) participantes da pesquisa. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021.
Participante

Idade
Anos

Gênero

Procedência
Estado

Situação de trabalho
Situação conjugal

Escolaridade

Antes da
internação
Trabalhava
Não trabalhava
Trabalhava
Não trabalhava
Não trabalhava
Trabalhava
Não trabalhava
Trabalhava
Não trabalhava
Não trabalhava
Trabalhava
Trabalhava
Trabalhava
Trabalhava
Trabalhava

P01
46
F
SP
Não vive com companheiro(a) EM incompleto
P02
63
F
SP
Não vive com companheiro(a)
Analfabeto(a)
P03
56
M
SP
Vive com companheiro(a)
EF incompleto
P04
52
M
SP
Vive com companheiro(a)
EM completo
P05
49
F
SP
Não vive com companheiro(a)
ES completo
P06
51
M
SP
Vive com companheiro(a)
ES incompleto
P07
51
F
SP
Não vive com companheiro(a) EF incompleto
P08
56
M
SP
Não vive com companheiro(a)
ES completo
P09
46
F
SP
Vive com companheiro(a)
EF incompleto
P10
53
F
SP
Não vive com companheiro(a) EM incompleto
P11
54
M
SP
Não vive com companheiro(a) EF incompleto
P12
52
M
SP
Vive com companheiro(a)
ES completo
P13
56
F
SP
Não vive com companheiro(a)
ES completo
P14
55
M
SP
Vive com companheiro(a)
EM completo
P15
62
F
SP
Não vive com companheiro(a)
ES completo
Fonte: pesquisador.
Legenda: F – Feminino | M – Masculino | SP – São Paulo | EF – Ensino Fundamental | EM – Ensino Médio.

60 dias após
a alta
Não trabalha
Não trabalha
Não trabalha
Não trabalha
Não trabalha
Trabalha
Não trabalha
Trabalha
Não trabalha
Não trabalha
Não trabalha
Trabalha
Não trabalha
Trabalha
Trabalha

Renda mensal familiar
Reais (R$)
Antes da
60 dias após
internação
a alta
1.045,00
1.045,00
1.900,00
1.300,00
5.000,00
2.800,00
4.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
6.500,00
4.500,00
1.200,00
1.200,00
2.000,00
1.200,00
1.045,00
1.045,00
1.100,00
1.100,00
1.200,00
1.800,00
5.000,00
3.500,00
2.100,00
2.000,00
2.700,00
2.700,00
3.135,00
3.135,00
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Tabela 02. Caracterização clínica dos(as) participantes da pesquisa. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021.
Participante

Presença de comorbidades
HAS
Não
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não

DM
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não

Obesidade
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não

Outra(s)
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não

Tempo de internação
Dias
Na UTI
Total
32
36
12
18
05
13
07
16
02
10
23
26
11
16
09
45
06
09
02
05
30
47
01
20
12
16
01
04
16
23

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
Fonte: pesquisador.
Legenda: HAS – Hipertensão Arterial Sistêmica | DM – Diabetes Mellitus | UTI – Unidade de Terapia Intensiva.
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5.2 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE A PARTIR DO
SF-36

Em relação aos resultados obtidos pelos(as) participantes da pesquisa nos oito domínios
do SF-36, a média dos(as) participantes no domínio Capacidade Funcional foi de 41,3 (Desviopadrão: 22,5 e Mediana: 40), variando de dez a 90.
No domínio Aspectos Físicos, a média foi de 21,7 (Desvio-padrão: 32,5 e Mediana:
zero), variando de zero a 100.
Sobre o domínio Dor, a média foi de 49,3 (Desvio-padrão: 31,6 e Mediana: 62),
variando de zero a 100.
Em relação ao domínio Estado Geral de Saúde, a média foi de 65,5 (Desvio-padrão:
24,3 e Mediana: 72), variando de 20 a 97.
Quanto ao domínio Vitalidade, a média foi de 61 (Desvio-padrão: 12,1 e Mediana: 65),
variando de 35 a 75.
Acerca do domínio Aspectos Sociais, a média foi de 64,2 (Desvio-padrão: 27,1 e
Mediana: 62,5), variando de 12,5 a 100.
No domínio Aspectos Emocionais, a média foi de 35,5 (Desvio-padrão: 38,8 e Mediana:
33), variando de zero a 100.
Sobre o domínio Saúde Mental, a média foi de 70,9 (Desvio-padrão: 20,2 e Mediana:
72), variando de 28 a 100.
Verificou-se predominância de escores inferiores a 50 pontos na avaliação da QVRS
dos(as) participantes deste trabalho nos domínios: Capacidade funcional, Aspectos físicos, Dor
e Aspectos emocionais.
Os resultados, individuais, nos oito domínios do SF-36 estão apresentados na Tabela
03.
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Tabela 03. Resultados obtidos pelos(as) participantes da pesquisa nos oito domínios do SF-36. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021.
Capacidade
Aspectos
Estado Geral
Aspectos
Aspectos
Participante
Dor
Vitalidade
Funcional
Físicos
de Saúde
Sociais
Emocionais
P01
90
0
80
95
65
100
33
P02
65
25
62
72
75
62,5
33
P03
40
0
22
25
50
37,5
0
P04
40
0
62
57
45
62,5
0
P05
70
100
100
97
70
100
100
P06
30
50
62
92
65
87,5
100
P07
30
0
22
35
65
75
0
P08
10
0
11
82
65
100
33
P09
50
0
31
20
50
37,5
0
P10
25
0
22
52
55
62,5
0
P11
10
50
72
57
75
62,5
100
P12
20
0
100
72
70
25
33
P13
50
25
0
72
55
12,5
0
P14
55
75
62
82
75
75
67
P15
35
0
32
72
35
62,5
33
Fonte: pesquisador.

Saúde
Mental
88
60
28
48
84
100
48
100
60
68
64
88
72
76
80
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5.3 AS CATEGOTRIAS TEMÁTICAS

Como apresentado, as seis fases da ATI, propostas por Braun e Clarke (2006) são: a
familiarização com os dados; a geração dos códigos iniciais; a busca de temas; a revisão de
temas; a definição e nomeação de temas e; a produção do relatório.
Primeiramente, foi realizada a imersão nos dados, transcrevendo as entrevistas, lendo e
relendo, exaustivamente, os elementos obtidos.
Em seguida realizou-se a identificação e a criação manual, sem auxílio de softwares,
dos códigos para as unidades significativas contidas nos dados (Tabela 04).

Tabela 04. Identificação dos códigos. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021.
Códigos
Adoecimento
Angústia
Corpo
Desamparo
Dor
Esperança
Individual
Medo
Morte
Psíquico
Trauma
Tristeza
Fonte: pesquisador.

Depressão
Físico
Não pensar
Vida

Posteriormente, realizaram-se os agrupamentos dos códigos para se chegar aos temas
(Tabela 05).

Tabela 05. Agrupamentos dos códigos. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021.
Agrupamentos dos códigos
Adoecimento – Corpo – Depressão – Tristeza
Angústia – Medo – Morte – Não pensar
Dor – Individual – Físico – Psíquico
Desamparo – Esperança – Trauma – Vida
Fonte: pesquisador.
Na fase quatro checou-se a validade dos temas em relação aos códigos e aos dados. Para
tanto, buscou-se falas dos(as) participantes que exemplificassem os temas (Tabela 06).

Tabela 06. Revisão dos temas. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021.
Revisão dos temas
“Estou acabado. Depressivo. Meu corpo não é mais como antes da doença.”
“Medo de morrer. Era o que eu sentia o tempo todo.”
“A dor não é só no corpo. Dói a alma.”
“Eu fiquei desamparada. Não sabia o que iria acontecer comigo. Agora tenho a esperança,
o amparo, de uma vida com qualidade.”
Fonte: pesquisador.
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Na penúltima fase, refinou-se as especificidades de cada tema, definindo-os claramente
e criando títulos para eles (Tabela 07).

Tabela 07. Apresentação dos temas. Ribeirão Preto, SP, Brasil, 2021.
Temas
A depressão pelo corpo adoecido
O medo da morte
As dores físicas e subjetivas
Do (des)amparo à esperança da vida com qualidade
Fonte: pesquisador.
Por fim, relacionaram-se os dados que deram origem aos temas, com as literaturas
pertinentes, para responder à questão de pesquisa, produzindo-se o relatório acadêmico
apresentado no tópico “Discussão”.

49

6 DISCUSSÃO
A presente pesquisa objetivou conhecer a QVRS e os aspectos emocionais de
sobreviventes à COVID-19, após alta da UTI, sob as perspectivas da Psicanálise de orientação
lacaniana e das ciências da saúde.
Participaram deste estudo 15 pessoas, escutadas entre o 61º e o 74º dia após a alta
hospitalar, nos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, acerca de suas características
sociodemográfica e clínicas, suas QVRS e seus aspectos emocionais.
A média de idade dos(as) participantes deste trabalho foi de 53,4 anos. Segundo a
Fundação Oswaldo Cruz, no Brasil, de janeiro à meados de março deste ano ocorreu o aumento
de 316% dos casos confirmados da COVID-19 na população em geral. Nas idades entre 30 e
59 anos, o crescimento foi superior à 500%. Na primeira semana do ano, a média de idade dos
casos internados era de 63 anos e, de óbitos, 71 anos. Entre 18 de abril e primeiro de maio, a
média de idade dos casos internados era de 57 anos e, de óbitos, 64 anos (FIOCRUZ, 2021).
O Ministério da Saúde divulgou que, no início da pandemia, uma das variáveis que mais
concentrava óbitos era a idade avançada. Em junho de 2020 pessoas com mais de 70 anos
representavam 56% dos óbitos e, acima dos 80 anos, a percentagem era de 28%. Em junho de
2021, a COVID-19 atingiu, especialmente, pessoas entre 50 e 59 anos. A percentagem de
vítimas acima de 70 anos passou a ser de 28% e, acima dos 80 anos, 14% (BRASIL, 2021a).
Comparando a situação de trabalho dos(as) participantes desta pesquisa, antes da
internação e após 60 dias da alta hospitalar, houve aumento de 26,7% para aqueles(as) que não
estavam trabalhando. Estudo divulgado em janeiro deste ano pela Organização Internacional
do Trabalho (OIT) mostrou que, no Brasil, a pandemia da COVID-19 impactou negativamente
o emprego, quase duas vezes mais que a média mundial. Segundo a pesquisa, as perdas
equivaleram a 11,1 milhões de postos de trabalho, o quarto número mais elevado do mundo em
termos absolutos. No Canadá e nos Estados Unidos, as quedas em horas trabalhadas foram de
9,2% e 9,3%, respectivamente. Na Europa, o declínio estimado foi de 9,2% e, na Ásia, a média
da queda foi de 7,9% (OIT, 2021).
Sobre a renda familiar média dos(as) participantes deste estudo, houve diminuição de
R$ 440,00. A perda de renda do(a) trabalhador(a) no Brasil também foi superior à média global.
De acordo com a OIT, o declínio foi de 21% no rendimento no segundo trimestre de 2020. No
Reino Unido, a queda foi de 3% e na Itália, de 4%. No mundo, a perda média foi de 8,3% na
renda global do trabalho, o equivalente a US$ 3,7 trilhões ou 4,4% do produto interno bruto
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global. Os(as) mais afetados(as) foram os(as) trabalhadores de baixa e média qualificação. No
Brasil, a queda na renda desse segmento foi de 28%, contra redução de 17,9% entre os(as)
trabalhadores(as) mais qualificados(as). As mulheres sofreram as maiores quedas. A taxa de
perda para as brasileiras foi de 22%, contra 20% para os homens (OIT, 2021).
Em relação à presença de doenças associadas, 66,7% dos(as) participantes deste trabalho
possuíam o diagnóstico de HAS, 60% de DM e 73,3% de Obesidade. A HAS e o DM são
doenças crônicas caracterizadas, respectivamente, pelos níveis elevados da pressão sanguínea
nas artérias e pela elevação da glicose no sangue (BRASIL, 2019). No estudo de Zhou et al.
(2020), 91 pacientes com a COVID-19 (48%) tinham alguma comorbidade, sendo as mais
comuns a HAS em 58 pacientes (30%) e o DM em 36 pacientes (19%).
Pessoas com HAS e DM têm risco aumentado ao Novo Coronavírus, pois têm maior
expressão de distúrbios metabólicos da doença de base. A HAS é fator comum de contribuição
para todas as principais doenças cardiovasculares, como a insuficiência cardíaca, a doença
coronariana, os AVEs, a doença arterial periférica e a doença renal. Outros fatores de risco que
podem estar associados à HAS incluem a intolerância à glicose, a obesidade e a Hipertrofia
Ventricular Esquerda (HVE) (HILL; MANTZOROS; SOWERS, 2020).
Os Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina (IECA) são os medicamentos de
primeira escolha para os(as) portadores(as) de HAS associada à hiperinsulinemia, ao DM, à
HVE e à doença coronariana. Eles são indicados para pacientes hipertensos(as) e diabéticos(as),
devido aos efeitos benéficos na prevenção da glomeruloesclerose progressiva e, porque não
alteram o metabolismo de carboidratos. Os IECA realizam bloqueio reversível da ECA-2,
reduzindo a formação de AII, importante peptídeo vasoconstritor e estimulante da secreção
adrenal de aldosterona. Estudos têm demonstrado que a AII atua como potente agente próinflamatório capaz de induzir a adesão de monócitos e neutrófilos às células endoteliais e
promover reação inflamatória na parede vascular pela ativação de múltiplos tipos celulares,
sendo esse um dos fatores que agrava, ainda mais, o quadro de paciente com HAS que contraem
a COVID-19 (HILL; MANTZOROS; SOWERS, 2020).
Em pacientes com DM, o maior risco é de complicações pela infecção, uma vez que esta
afeta a imunidade. A baixa imunidade está ligada à elevação da glicose no sangue e não à falta
de produção de insulina. Contudo, o bom controle da glicose pode atenuar o risco de
complicações na pessoa com DM (HILL; MANTZOROS; SOWERS, 2020).
A pesquisa de Sales-Peres et al. (2020), revisão sistemática da literatura com metaanálise, incluindo nove estudos clínicos, que relataram a evolução de 6.577 pacientes
infectados(as) pela COVID-19 em cinco países, concluiu que a obesidade é fator que favorece
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a progressão rápida da doença e aumenta, significativamente, o risco de internação em UTI e a
morte.
Os(As) participantes deste estudo ficaram internados na UTI, em média, 11,3 dias, com
internação hospitalar total, em média, de 20,3 dias. Segundo pesquisa do Programa de Apoio
ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS) (BRASIL, 2021b),
as internações pela COVID-19 duram, em média, 22 dias. Na UTI, a permanência média é de
11,6 dias. Desde março de 2020 foram coletados dados de mais de 50 UTIs pelo Brasil, 70%
de instituições públicas e 90% privadas.
Sobreviver à doença crítica aguda pode desencadear diminuição na qualidade plena de
vida após a hospitalização. A PICS caracteriza-se por alterações físicas, cognitivas e
emocionais, que têm o potencial de levar à redução da QV e da QVRS dos(as) pacientes e,
muitas vezes, de seus familiares (ROBINSON et al., 2018).
Dentre as escalas utilizadas para a avaliação da QVRS, como já mencionado, está o SF36, instrumento genérico, multidimensional, composto por 36 itens que abrangem oito
domínios: Capacidade Funcional, Aspectos Físicos, Dor, Estado Geral de Saúde, Vitalidade,
Aspectos Sociais, Aspectos Emocionais e Saúde Mental. Os valores de cada domínio são
normatizados em escala de zero a 100, na qual menores valores numéricos refletem pior
avaliação da QVRS (CICONELLI et al., 1999).
QVRS, ou estado de saúde percebido, é a terminologia utilizada quando se pretende
enfocar os aspectos da QV influenciados pela doença e/ou tratamento (FAYERS; MACHIN,
2016). Ademais, características individuais e da evolução da doença, também podem afetar a
QVRS (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000).
Dos oito domínios avaliados pelo SF-36, quatro apresentaram valores médios superiores
à 50 pontos: Saúde Mental: 70,9; Estado Geral de Saúde: 65,5; Aspectos Sociais: 64,2 e;
Vitalidade: 61. Por outro lado, quatro domínios apresentaram escores inferiores à 50: Dor: 49,3;
Capacidade Funcional: 41,3; Aspectos Emocionais: 35,5 e; Aspectos Físicos: 21,7, indicando
comprometimento da QVRS.
Pensando os domínios presentes na separação em Componente Físico (Capacidade
Funcional, Aspectos Físicos, Dor e Estado Geral de Saúde) e Componente Mental (Saúde
Mental, Aspectos Emocionais, Aspectos Sociais e Vitalidade), observa-se que em relação ao
primeiro, três ficaram abaixo de 50 e, sobre o segundo, um ficou abaixo de 50, demonstrando,
neste estudo, maior diminuição na QVRS, através da avaliação pelo SF-36, no Componente
Físico.
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O risco para o desenvolvimento de dor crônica, nos(as) pacientes curados(as) da
COVID-19, pode ser pensado de algumas maneiras. Focar, unicamente, no tratamento da
infecção, negando outros sintomas durante a internação, como desconforto e dor, podem criar
gatilhos para o desenvolvimento da dor crônica (KEMP; CORNER; COLVIN, 2020). Sabe-se
que sobreviventes à COVID-19, que necessitaram de tratamento intensivo, passaram longo
tempo sedados(as), utilizando ventilação mecânica e imobilizados(as), podendo acarretar a
síndrome de fraqueza motora associada aos grandes períodos de internação em unidades
fechadas. Além disso, essa síndrome pode evoluir para fraqueza motora, dores nas articulações,
contraturas, polineuropatias e atrofia muscular (KEMP et al., 2019; STAM; STUCKI;
BUCKENBACH, 2020).
A dor aguda, não tratada, adequadamente, no início da internação, causada, até mesmo,
pelos procedimentos rotineiros de manipulação dos(as) pacientes, também, podem contribuir
como gatilho para o desenvolvimento do quadro de dor crônica e alterações psíquicas,
comportamentais e emocionais. Ademais, a necessidade da realização de pronação, em
muito(as) pacientes, para auxiliar no padrão ventilatório, pode levar a lesões de plexo braquial,
subluxações articulares e pequenos danos teciduais que podem evoluir para lesões neuropáticas
com parestesias, paresias e dor crônica em membro(s) (KEMP et al., 2019; STAM; STUCKI;
BUCKENBACH, 2020).
Nalbandian et al. (2021) apontaram que dores no peito, muscular e de cabeça podem
persistir durante meses na chamada Síndrome pós-COVID-19 ou, até mesmo, durar
indefinidamente, a depender de como a pessoa responde à recuperação da infecção.
Sobre a Capacidade Funcional, pensada em relação à presença e à extensão de
limitações, estudos realizados com pacientes que apresentaram a SARS, causada por outro
Coronavírus,

mostraram

redução

da

capacidade

cardiorrespiratória,

limitação

musculoesquelética e redução da QV após o término da doença. Atrelados aos aspectos físicos,
elevados níveis de estresse, depressão e ansiedade, também estavam relacionados à diminuição
da capacidade funcional, mesmo um ano após a infecção. Ademais, outras doenças virais que
ocasionam SARS são descritas na literatura como geradoras de incapacidade pulmonar a longo
prazo e, comprometimento psicológico mesmo dois anos após a alta hospitalar (LAU et al.,
2005; HUI et al., 2009).
Nos(as) sobreviventes à COVID-19 foram encontradas redução na função pulmonar, na
força dos músculos respiratórios, na força muscular global, na QV, além de baixo nível de
atividade física na vida diária e aumento da dispneia (TOZATO et al., 2021). Atrelado a isso, a
infecção pode deixar sequelas físicas, psíquicas e cognitivas que levam à diminuição na
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capacidade funcional da pessoa, principalmente nos que necessitam de hospitalização e
cuidados intensivos (PAZ et al., 2021).
Acerca do domínio Aspectos Emocionais, muitas pessoas já vivenciavam sentimentos
de tristeza e/ou depressão, sensação de ansiedade e de nervosismo e alterações no sono, devido
ao distanciamento social imposto como método de prevenção à COVID-19, além desses
sintomas estarem atrelados, também, ao medo e à preocupação de contraírem a doença
(BARROS et al., 2020). Estudo realizado em 194 cidades da China, com 1.210 pessoas,
demonstrou que 53,8% dos(as) participantes apresentaram impacto psicológico moderado ou
grave, sendo que em 16,5% foram detectados sintomas depressivos, em 28,8% sintomas
ansiosos e em 8,1% nível de estresse aumentado (WANG et al., 2020). Pesquisa espanhola,
com 976 pessoas, detectou 21% de depressão e 25,9% de ansiedade nas mulheres e, 17,3% de
depressão e 13% de ansiedade nos homens (OZAMIZ-ETXEBARRIA, 2020).
Sequelas psiquiátricas foram descritas após exposição ao Coronavírus em epidemias
anteriores como a SARS e a MERS. Sobreviventes da SARS relataram sintomas de Transtorno
de Estresse Pós-Traumático (TEPT), depressão, transtorno de pânico e transtorno obsessivocompulsivo, em avaliações de seguimento de um a 50 meses. Estudos preliminares sobre a
COVID-19 apontaram aumento de transtornos de humor, transtornos de ansiedade, TETP,
depressão e insônia (MAZZA et al., 2020).
Finalmente, sobre os Aspectos Físicos, os órgãos que podem ser afetados pela infecção
e, consequentemente, acarretar problemas físicos para os(as) pacientes são os pulmões, os rins
(WADMAN et al., 2020), o fígado (XU et al., 2020) e o sistema gastrointestinal (GU; HAN;
WANG, 2020), além de causar alterações na coagulação sanguínea, no coração e nos sistemas
hematopoiético e cardiovascular, (CASCELLA et al., 2021), no cérebro e no SNC (SERVICK,
2020).
Em relação às manifestações pulmonares são observadas dispneia, diminuição da
capacidade de exercício e hipoxia. Sobre os sintomas cardiovasculares, estão presentes
palpitações, taquicardia e dor no peito. Acerca das manifestações neuropsiquiátricas, observase fadiga, mialgia, cefaleia e deficiência cognitiva. Em relação à manifestação renal é observada
lesão renal aguda. Sobre os sintomas gastrointestinais e hepatobiliares, estão presentes
alterações na microbiota intestinal, síndrome do intestino irritável e dispepsia. Também foram
encontradas manifestações endócrinas, como DM ou agravamento da doença preexistente e,
também, manifestações dermatológicas (NALBANDIAN et al., 2021).
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Em relação a outros estudos, Skinner et al. (2015), ao trabalharem com pacientes que
apresentaram SARS pela Influenza A subtipo H1N1, na pandemia de 2009, encontraram queda
na QVRS após alta da UTI, com escores, em todos os domínios do SF-36, abaixo de 50.
O trabalho de Ahmed et al. (2020), revisão sistemática dos resultados clínicos de curto
e longo prazo de pacientes após alta hospitalar devido à SARS e à MERS, doenças respiratórias
também causadas por Coronavírus, identificou redução da QVRS dos(as) sobreviventes, que
podem persistir até 12 meses após a alta hospitalar, incluindo anormalidades da função
pulmonar, capacidade para exercícios reduzida e consequências psicológicas como a depressão,
o TEPT e a ansiedade, assim como no pós-COVID-19.
A pesquisa de Cao et al. (2021) demonstrou escores, significativamente, menores em
todos os domínios do SF-36, comparados à população geral, hipotetizando a necessidade de
programas de apoio e outras avaliações de acompanhamento aos(às) sobreviventes à COVID19, após a alta hospitalar.
O estudo de Kwek et al. (2006), realizado em Singapura, 12 semanas após a alta
hospitalar, que avaliou a QVRS de 63 pacientes que sobreviveram à internação em decorrência
de diversos vírus e, que desenvolveram a SARS, demonstrou que os(as) sobreviventes à ela,
notadamente aqueles(as) que necessitaram de UTI, apresentaram menor pontuação em todos os
domínios do SF-36 com destaque para Aspectos Físicos, Aspectos Sociais e Aspectos
Emocionais, além disso, os(as) participantes apresentaram transtornos emocionais como
estresse pós-traumático, ansiedade e sintomas depressivos, quando comparados(as) à população
geral do país, os Aspectos Físicos e Emocionais também se apresentaram diminuídos neste
estudo.
Trabalho realizado na China, com 361 pacientes que tiveram a COVID-19, 30 dias após
a alta hospitalar, demonstrou diferença significativa na QVRS, principalmente, nos aspectos
físicos, psicológicos e emocionais (CHEN et al., 2020).
Nesta pesquisa, que aprofundou nos Aspectos Emocionais, através de entrevistas, quatro
temas foram levantados, a partir das falas dos(as) participantes: A depressão pelo corpo
adoecido, O medo da morte, As dores físicas e subjetivas e Do (des)amparo à esperança da vida
com qualidade.

A DEPRESSÃO PELO CORPO ADOECIDO
“Estou acabado. Depressivo. Meu corpo não é mais como era antes de eu ficar doente.” – P11,
54 anos, Masculino.
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O corpo é objeto de estudo em diversos campos do saber. O corpo biológico, da
anatomia e dos estudos intervencionistas e invasivos da Medicina; o corpo social, que está em
interação com outros corpos, produto das disciplinas ligadas à Sociologia e à Psicologia Social;
o corpo estético e da beleza, que ganha cada vez mais espaço na mídia e no imaginário das
pessoas; o corpo cultural e histórico, atravessado pelos contextos observados pela Antropologia
e; o corpo subjetivo, abordado pelo instrumental teórico/prático da Psicanálise (LAZZARINI;
VIANA, 2006).
Para Freud, o corpo não é somente o organismo, mas, também, o palco para a encenação
das complexas relações psíquicas, lugar de realização dos desejos inconscientes. A partir do
estudo da Histeria, percebeu que alguns sintomas corporais apresentados por seus(suas)
pacientes (como a paralisia de braços e de pernas) não era originada pela lesão no nervo, mas
na representação psíquica daqueles membros (BREUER; FREUD, 1895/1996). Posteriormente
(FREUD, 1914/1996), exibe a paixão humana pela imagem narcísica, destacando o apoio que
essa imagem encontra no corpo ao salientar que o eu é corporal (FREUD, 1923/1996).
Lacan trabalhou a importância de se escutar sobre o que acontece com o corpo através
dos três registros (o Imaginário, o Simbólico e o Real). A ‘libra de carne’, recortada pelo
significante, produz a separação entre corpo e gozo. O elemento (in)corporal, a pulsão
freudiana, ecoa no corpo, corpo parcial, na medida que não se é o corpo, mas se tem o corpo
(LACAN, 1975-76a/2007).
No registro do Imaginário, derivado do Estádio do Espelho, o sujeito consegue
diferenciar seu corpo do mundo exterior, situando o que é e o que não é do seu eu (LACAN,
1949/1998):
“Olha meu filho, agora está difícil. Tenho falta de ar. Dor no corpo. Não consigo mais
trabalhar. Tenho colegas que também tiveram o COVID, mas não ficaram que nem eu.” – P03,
56 anos, Masculino.
“Ainda estou bem mal. Muita dor nas pernas e nos braços. O ar parece que falta quando faço
alguma coisa mais pesada. Tem gente que fica boa rápido, tem gente que vai demorar. Eu está
demorando.” – P04, 52 anos, Masculino.

Já no registro do Simbólico, marcado pelos significantes através da linguagem, o sujeito
fala sobre seu corpo e como este foi falado desde seu nascimento (LACAN, 1953/1998):
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“Fiquei com uma sequela. Meu lado direito, braço e perna, eu não estou com os movimentos
que tinha antes. Os médicos falaram que é assim mesmo. Estou esperando.” – P06, 51 anos,
Masculino.
“No hospital me falaram que o COVID é traiçoeiro. Falaram que depende do corpo, do físico,
eles falam, de cada um.” – P09, 46 anos, Feminino.

E, no registro do Real, relacionado ao orgânico e à lógica biológica, coloca o sujeito
frente ao inesperado, ao que pode ou não funcionar, à sua revelia (LACAN, 1975-76a/2007):
“Foi de repente. Na segunda estava boa. Na terça veio tudo de uma vez só: febre, dor, falta de
ar, não sentia mais o gosto e o cheiro das coisas. Foi tudo muito de repente.” – P07, 51 anos,
Feminino.
“Como que pode uma coisa que a gente não vê fazer assim com nós?! A coisa acomete de hora
para outra. De surpresa.” – P15, 62 anos, Feminino.

O adoecimento invade o corpo e pode se tornar ameaça à vida. Esse encontro se
apresenta como índice do Real, ou seja, aquilo que aparece sem se esperar, à princípio, fora da
possibilidade de simbolização e, por estar fora, não cessando de retornar, podendo trazer efeitos
ao sujeito, ressoando, para cada pessoa, de maneiras diferentes. Para alguns(mas), o
adoecimento pode provocar certa oscilação, fazendo irromper experiências orgânicas e
emocionais, que entristecem e deprimem a pessoa, devido ao que vivenciam e vivenciaram
(COPPUS; PEREIRA, 2020):
“Foi uma experiência horrível. Está sendo horrível. O corpo e a cabeça ficam doentes. Você
não sabe se está triste, se ficou depressivo. É uma doença horrível.” – P10, 53 anos, Feminino.
“A gente fica triste por estar assim. Com depressão. É como se o corpo e o sentimento ficassem
mal.” – P03, 56 anos, Masculino.

Como apresentado, neste estudo, observou-se diminuição significativa nos domínios
Capacidade Funcional, Aspectos Físicos e Dor, que fazem parte do Componente Físico do SF-
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36 e, no domínio Aspectos Emocionais, do Componente Mental. As falas apresentadas
demonstram a interrelação entre corpo e mente.
Essa compreensão, por várias décadas, foi baseada no dualismo, tanto em relação ao
princípio, como em relação à função desses dois aspectos. O funcionamento de ambos era
considerado quase que independentes e, sua interação ocorreria em via dupla de forma psicosomática ou somato-psíquica. Este tema ganhou novas perspectivas a partir da Psicanálise,
quando ambas as dimensões começaram a ser pensadas conjunta e dinamicamente
(LIPOWSKI, 1984).
Estudo apontou que pessoas que tiveram a COVID-19 podem ter maior risco de serem
diagnosticadas com problemas emocionais, como tristeza/depressão e/ou ansiedade.
Pesquisadores(as) observaram os registros médicos de 69 milhões de pessoas, nos Estados
Unidos, entre 20 de janeiro e um de agosto de 2020. Os dados incluíam 62 mil pessoas que
contraíram o Novo Coronavírus. Nos três meses após testar positivo para a COVID-19, quase
um em cada cinco dos(as) recuperados(as), 18%, recebeu algum diagnóstico emocional. Essa
porcentagem é quase o dobro de outros grupos de pacientes com condições e doenças diferentes
(gripes, outras infecções do trato respiratório, infecções dermatológicas, grandes fraturas ósseas
e pedras nos rins e na vesícula biliar) analisadas como parte do estudo no mesmo período
(TAQUET et al., 2021). No trabalho de Perlis et al. (2021) realizado com 3.900 pessoas, entre
maio de 2020 e janeiro de 2021, 52% dos(as) sobreviventes à COVID-19 apresentaram
sintomas depressivos.
Para a Psiquiatria, a depressão é caracterizada como transtorno mental (OPAS; OMS,
2021), ou transtorno de humor (APA, 2014), na qual determinado quadro apresenta sintomas
psíquicos e corporais. O diagnóstico é dado em função do preenchimento de certo número de
requisitos, baseados em levantamentos estatísticos e epidemiológicos. Esses critérios são
descritivos e objetivos, preterindo as nuances e peculiaridades subjetivas da avaliação clínica
tradicional, tanto na Psiquiatria, como na Psicologia e na Psicanálise (RODRIGUES, 2000).
Segundo Quinet (2013), relendo Lacan, nos estudos psicanalíticos, a depressão pode ser
vista como o estado do sujeito que se caracteriza por dor e tristeza, ou seja, ela se torna afeto.
Fédida (2009) faz correlação da depressão com a vivência do tempo e, levanta a hipótese de
que a depressão é o afeto cuja característica seria a alteração do tempo, a perda da comunicação
intersubjetiva e o extraordinário empobrecimento da subjetividade. Esse último está presente
no discurso de dois dos(as) entrevistados(as) frente ao adoecimento:
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“A gente fica perdido. Não sabe o que está acontecendo com a gente. Será que eu ainda sou a
P13? Será que meu corpo vai virar uma coisa para ser estudado?.” – P13, 56 anos, Feminino.
“Eles mexem em tudo na gente como se a agente fosse uma coisa e, nem fica sabendo. É a
sensação da impotência mesmo.” – P12, 52 anos, Masculino.

Observa-se, assim, a concepção de corpo não como arquitetura dos ideais e da boa
forma, mas como ‘saco de pele’, o continente que contém as partes e, que está sujeito aos traços
e às letras, que podem afetar e continuar afetando o sujeito, após certo adoecimento (LACAN,
1955-56/2002).
Importante observar que seis participantes que obtiveram o escore zero no domínio
Aspectos Físicos do SF-36, também apresentaram o escore zero no domínio Aspectos
emocionais, demonstrando forte relação entre os dois domínios e, suas consequências para a
QVRS, o que, também, pôde ser constatado nas falas apresentadas.

O MEDO DA MORTE
“Medo de morrer. Era o que eu sentia o tempo todo.” – P04, 52 anos, Masculino.

Segundo dados do Johns Hopkins (2021), como já apresentado, até o dia 05 de agosto
de 2021, haviam sido confirmadas 4.257.057 mortes pela COVID-19 no mundo e 559.607 no
Brasil.
Para Lacan, concordando com Heidegger, o sujeito tem o perigo da morte, pois é serpara-morte, ou seja, a morte apenas tem sentido para quem existe e se põe como dado
fundamental da existência mesma. Assumir o ser para a morte, porém, não significa pensar,
constantemente, na morte, mas encará-la como problema que se manifesta na própria existência
(HEIDEGGER, 1927/2015).
O que é do humano só pode ser originado ou atravessado na e pela linguagem, assim, o
sujeito se entende finito porque pode vir a não mais ser na cadeia significante, ou seja, a morte
é o limite do significado que jamais é alcançado pelo humano, condição absoluta e insuperável
da existência (LACAN, 1959-60/1988).
Na iminência da morte, o sujeito se vê com a angústia pela impossibilidade de dar
significado para sua experiência, ou seja, se dá conta do corpo orgânico, para além das
possibilidades de simbolização (SILVA, 2014):
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“É até difícil de pensar… Difícil de falar… Morrer… O medo de morrer… Isso me afetou. Por
que estava acontecendo comigo? Antes eu tinha medo de me contaminar. Lá no hospital,
internada, eu tinha medo de morrer.” – P09, 46 anos, Feminino.
“Muito medo de morrer. Medo de não voltar para casa. Medo de morrer sozinha.” – P02, 63
anos, Feminino.

O medo, em certa medida, é saudável. Ele está presente em situações novas,
potencialmente, ameaçadoras. Porém, quando desmedido, em situação aguda, como observado
durante a pandemia da COVID-19, ele pode acarretar problemas. A pessoa pode ficar acuada e
desesperada com o distanciamento social; com a ameaça dela, ou de pessoas próximas, contrair
o vírus e; com ideia de perder familiares e amigos(as), ou dela mesma morrer (ORNELL, et al,
2020).
Se a pandemia pode ser caracterizada como traumatismo generalizado, o trauma do
sujeito é singular. O efeito do traumático, como a possibilidade do encontro com a morte,
ultrapassa a subjetividade. O pensamento e a linguagem do sujeito ficam empobrecidos
(KALLAS, 2021).
No início da pandemia, com o distanciamento social, o foco de apreensão era o medo
de ser contaminado(a). Posteriormente, além dos quadros ansiosos, as crises de pânico, o
desencadeamento de quadros depressivos, inclusive com ideias suicidas, o medo da morte se
destacou (KALLAS, 2021):
“É medo misturado com angústia, porque você não sabe se vai viver ou se vai morrer. É difícil
pensar e falar disso.” – P15, 62 anos, Feminino.
“Estou pensando isso aí agora. Eu não gosto de falar nisso. Mas fiquei preocupado.
Angustiado. Fiquei com medo do pior acontecer comigo.” – P08, 56 anos, Masculino.

A angústia e o medo são afetos presentes em situações de doença graves e terminais.
Mesmo que o ser humano possua conhecimento da finitude, falar sobre a morte ainda é negado,
sendo, inconscientemente, desejo pela imortalidade (FREUD, 1916/1996). Apesar de saber que
a morte é incontestável, o sujeito se nega a falar sobre ela, principalmente sobre sua própria
morte (FREUD, 1915b/1996).
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No texto “O estranho”, Freud afirma que o sujeito evita falar sobre a morte e a tem como
‘assunto feio’. Assim, o estranho está ligado à angústia que surge com veemência ao falar sobre
a morte, algo que é assustador e não familiar ao sujeito (FREUD, 1919a/1996):
“Estou falando de mim, mas parece que quando a gente pensa na nossa morte, não é da gente
que estamos falando.” – P01, 46 anos, Feminino.
“Eu pensei na morte, mas ainda é difícil de falar”. – P14, 55 anos, Masculino.

Ao referir-se à dificuldade de falar-se sobre o morrer, Laplanche (1985) considera que
no inconsciente, a morte seria sempre a do outro. Assim, o sujeito não possui acesso a algum
pressentimento de sua morte, apenas através da identificação ambivalente com alguma pessoa
querida, onde a sua morte é desejada e ao mesmo tempo temida. Desejada de maneira
inconsciente, para que o sujeito possa livrar-se da morte e, temida, por ver a possibilidade real
de finitude na pessoa próxima, o que Laplanche considera acontecer especialmente no luto:
“Parece aquela coisa que a gente sente quando alguém que a gente gosta morre. É, do mesmo
jeito, mas está acontecendo na gente.” – P07, 51 anos, Feminino.
“Morrer eu ou outro? [Silêncio] Vamos mudar de assunto?.” – P12, 52 anos, Masculino.

O desencadeamento de mecanismos de defesa, principalmente frente ao adoecimento e
à possibilidade da morte, pode ocorrer em função da busca pelo equilíbrio interno. A denegação
é um dos mais utilizados nessas situações. Segundo Freud (1925/1996), o sujeito se recusa a
reconhecer, como seu, certo pensamento ou desejo que foi, anteriormente, expresso
conscientemente. Não pensar, ou negar, a realidade o(a) protege contra algo que pode gerar dor
ou sofrimento.
Lacan (1955-56/2002) trabalhou a ideia da incorporação e da expulsão, ou seja, a partir
da distinção entre o dentro e o fora, a pessoa se deixa afetar ou não por dado acontecimento,
incorporando o que é aceitável e expulsando o que não é. Caso não fossem erigidos mecanismos
de defesa, a maioria das pessoas provavelmente não suportaria lidar com a dor da possível perda
(GONÇALVES, 2001):
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“A gente não quer que ninguém morre disso aí. A gente pensa que se acontecer, vai ser com o
outro, não com a gente. Mais fácil nem pensar.” – P06, 51 anos, Masculino.
“Se ficar pensando na morte, a gente fica louco.” – P05, 49 anos, Feminino.

Vale ressaltar, retomando os escores no SF-36, que o domínio Saúde Mental obteve
média superior a 50 pontos e, que o domínio Aspectos Emocionais ficou com média 35,5.
Hipotetiza-se, como apresentado, o levantamento de mecanismos de defesa para a ‘proteção’
da Saúde Mental dos(as) sobreviventes à COVID-19, neste trabalho.

AS DORES FÍSICAS E SUBJETIVAS
“A dor não é só no corpo. Dói a alma.” – P08, 56 anos, Masculino.

Neste estudo a média do domínio Dor, do SF-36, ficou abaixo dos 50 pontos. Além da
fala supracitada, mais seis participantes relataram muitas dores após a COVID-19. Segundo
Teixeira e Okada (2009), a dor constitui preocupação para o ser humano desde seus primórdios,
visto que há registros, incluindo pré-históricos, de variadas tentativas de compreendê-la e
controlá-la.
A dor é uma das razões mais comuns de procura por atendimento médico e afastamento
do trabalho e, pode ser considerada importante questão de Saúde Pública (BRANDÃO
JÚNIOR; BESSET, 2015). De acordo com a Sociedade Internacional para o Estudo da Dor,
esta é experiência sensorial e emocional desagradável, ligada ou semelhante àquela associada
ao dano real ou potencial ao tecido (IASP, 2020). Pelo critério temporal, a dor, usualmente, é
classificada em aguda e crônica. A primeira possui limite de duração e, é revertida com a
interrupção do estímulo que a desencadeou. A segunda persiste mesmo após o tempo necessário
para a cura da lesão e/ou se mantém pelo período de, no mínimo seis meses, contínua ou
recorrentemente (DUVAL NETO, 2009).
Revisão sistemática, publicada em janeiro, por Lopez-Leon et al. (2021), demonstrou
que até 80% dos(as) recuperados(as) da COVID-19 podem apresentar dor até quatro meses após
o fim da infecção. As mais observadas foram dor abdominal, na garganta, nas articulações, no
peito e nos pulmões. Corroborando com esse estudo, Nalbandian et al. (2021), também,
encontraram a dor como efeito residual da COVID-19. As mais observadas foram dor
abdominal, muscular e no peito:
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“Tenho muita dor: na cabeça, na barriga e nas juntas. Eu nunca precisei tomar remédio para
dor, mas agora, depois do COVID que tive, não vivo sem remédio.” – P13, 56 anos, Feminino.
“Dói o corpo todo. É muita dor nas pernas e nos braços.” – P03, 56 anos, Masculino.

Como já apresentado, o corpo para a Psicanálise não se reduz ao orgânico, mais além, é
o lugar do qual emerge o circuito pulsional que visa satisfação por meio do prazer e do
desprazer. Assim, ao longo da sua obra, Freud teoriza o corpo de diversas formas: corpo da
conversão histérica, o corpo erógeno, o corpo pulsional e o corpo narcísico, demonstrando a
importância fundamental do corpo na constituição do aparelho psíquico (SANTOS; RUDGE,
2014).
Freud não realizou estudos sistemáticos sobre a dor, mas esta foi objeto de suas reflexões
em vários momentos de sua obra. No Rascunho C de “Inibição, sintoma e Angústia”, o pai da
Psicanálise refere-se à dor psíquica como equivalente da física (FREUD, 1926/1996). Segundo
Molière (1673/2011), por mais que a experiência da dor seja de natureza universal, ela, também,
é única. Por mais que se pareça com as dores dos(as) demais, a dor, é individual:
“É a minha dor. Eu sinto ela no meu corpo, mas também é dentro da minha cabeça, lá dentro
de mim. Porque essa doença mexe com tudo da gente.” – P13, 56 anos, Feminino.
“Eu tenho muita dor. Dor de cabeça. Dor na barriga. Dor nos braços e nas pernas. Dor no
peito. É o que que eu sinto!” – P15, 62 anos, Feminino.

Lacan trabalhou o conceito acontecimento de corpo justamente para dizer do
acontecimento de discurso que deixa traço no corpo, ou seja, para além da dor física está a dor
que testemunha a presença da pulsão no corpo. Assim, na experiência de dor, é necessário
considerar, também, a dimensão do sintoma (LACAN, 1975-76b/2003):
“Já peguei pessoas falando que minha dor é de mais, exagerada, isso me deixa triste.” – P07,
51 anos, Feminino.
“Me perguntaram se é tanta dor, mesmo, assim que eu sinto. E é!.” – P09, 46 anos, Feminino.
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Para Freud, a pulsão está situada entre o mental e o somático, expressando-se como
representante psíquico de estímulos que se originam no interior do organismo e alcançam o
psiquismo. Pode-se dizer que a pulsão é o que excita o ser humano e movimenta seu desejo. O
jogo de forças pulsionais irá determinar a constituição psíquica do sujeito e de seus sintomas
(FREUD, 1915c/1996).
Para a Psicanálise, o sintoma é aquilo que a pessoa tem de mais íntimo, ou seja, sua
subjetividade, diferente do que a Medicina postula, considerando-o carência ou distúrbio, o
sintoma psicanalítico é o sinal de que há sofrimento e angústia. Pelo viés da linguagem, a dor
pode ser um dos nomes da angústia. E, se a angústia é o afeto que não mente, é oportuno seu
recobrimento pelo sintoma da dor, cuja dissimulação é quase da ordem do impossível (LACAN,
1962-63/2005):
“A gente não nega, quando a dor vem, ela vem. Na realidade, ela não passa. É um sobe e
desce.” – P10, 53 anos, Feminino.
“Fico perguntando se essa dor vai ficar para sempre no corpo e na alma...” – P08, 56 anos,
Masculino.

A dor crônica atinge grande parte da população mundial, tornando-os(as)
incapacitados(as), física e psiquicamente, para várias atividades (DACORSO; DACORSO,
2018). Para Lacan, o mal-estar comparece inscrito no discurso, ou seja, a dor é tanto física,
quanto psíquica, já que não existe diferença entre elas, na medida em que ambas,
indistintamente, geram o afeto doloroso (LACAN, 1972-73/1985).
A dor, física ou psíquica, é sempre fenômeno de limite. Ela emerge no nível do limite:
o limite impreciso entre o corpo e a psique, entre o eu e o outro ou, ainda, entre o funcionamento
regulado do psiquismo e sua desregulação. Por isso, do ponto de vista psicanalítico não existe
diferença entre dor física e dor psíquica (MARINHO, 2009):
“Onde dói? Às vezes não sei falar... Não sei se é fora ou se é dentro.” – P03, 56 anos, Masculino.

Mais uma vez, corpo e mente se apresentam abalados em sobreviventes à COVID-19 e,
mostram-se enodados nas falas dos(as) participantes.
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DO (DES)AMPARO À ESPERANÇA DA VIDA COM QUALIDADE
“Eu fiquei desamparada. Não sabia o que iria acontecer comigo. Agora tenho a esperança, o
amparo, de uma vida com qualidade.” – P15, 62 anos, Feminino.

O sujeito, doente, mostra-se desamparado frente à patologia e à hospitalização, frente à
rapidez nas mudanças de sua saúde e frente às técnicas de manuseio e cuidados da equipe de
saúde. O corpo, também desamparado, emaranhado na sensação de vazio subjetivo, se
desvitaliza e se fragmenta, é a pura sensação de mal-estar e de angústia (GOMES; PRÓCHMO,
2015).
A partir de 1926, o conceito freudiano de angústia indica desamparo (FREUD,
1926/1996). A palavra Hilflosigkeit, utilizada por Freud para se referir ao desamparo, pode ser
traduzida como incapacidade de se sair bem de certa situação difícil; abandono e; impotência.
O estado de impotência e de desamparo estão diretamente ligados ao trauma (MACÊDO, 2014).
Assim, pode-se afirmar que o sujeito exposto ao excesso de excitação, ao traumático,
vivencia a situação de desamparo. Ao longo da obra freudiana, o desamparo é visto de duas
formas: a primeira é o desamparo motor ou físico, associado ao trauma do nascimento,
indicando o perigo real e ligado ao externo. A segunda é o desamparo psíquico, indicando o
perigo instintual ou interno. Ambas estão ligadas à angústia de perda ou separação, o que
provoca o aumento da tensão, a ponto do sujeito se ver incapaz de dominar as excitações, sendo
submergido(a) por elas, o que define o estado gerador de desamparo (MACÊDO, 2014).
Lacan, ao reler Freud, definiu a angústia como o momento no qual o sujeito se vê
questionado(a) em sua existência, não se reconhecendo no passado e, não se imaginando no
futuro. A angústia é índice do desamparo, o encontro com o Real, pode-se dizer, com o
traumático (LACAN, 1956-57/1995):
“Foi traumático. Essa COVID me deixou traumatizada.” – P13, 56 anos, Feminino.
“Meio que terrível. Traumatizante.” – P03, 56 anos, Masculino.

Retomando ao que foi apresentado no domínio Aspectos Emocionais do SF-36, estudo
italiano, que avaliou 381 pacientes tratados(as) da COVID-19, apontou sintomas de TEPT em
32,2% dos(as) sobreviventes (JANIRI et al., 2021). No TEPT, o incidente que a pessoa
vivenciou fica marcado durante longo período. O indivíduo revive, mesmo que de forma
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inconsciente, o episódio que o(a) afetou. Para Freud, o trauma é o acontecimento
excessivamente intenso para ser manejado ou simbolizado pelo sujeito. É potente,
inassimilável, que não encontra significante suficiente que o estanque ou que o nomeie. Não há
palavra o bastante que explique o trauma (FREUD, 1917/1996):
“Penso quase todos os dias de quando fiquei internada. E, ainda, é difícil de falar. Acho que
vai demorar para esquecer.” – P10, 56 anos, Feminino.
“Acho que não vou. Quer dizer, acho que não vamos esquecer esse COVID.” – P07, 51 anos,
Feminino.

A repetição é um dos conceitos fundamentais da Psicanálise. Seu caráter, segundo
Freud, está relacionado à pulsão de morte, ou seja, a descarga e a falta do novo. O sujeito, à sua
revelia, (re)edita a experiência do acontecimento traumático (FREUD, 1920/1996):
“É como se todos os dias eu me visse, de novo, no hospital. Parece que até escuto o barulho
daquelas máquinas apitando. – P08, 56 anos, Masculino.
“O COVID não sai mais da cabeça da gente.” – P04, 52 anos, Masculino.

Lacan, ao contrário, ensina que a repetição demanda o novo, embora pareça que o que
se repete é o mesmo (LACAN, 1964/2008):
“Não é esquecer o que me aconteceu, mas é aprender com o que me aconteceu, com esperança.”
– P01, 46 anos, Feminino.
“Meu filho, foi triste e muito difícil. Mas a esperança ampara.” – P15, 62 anos, Feminino.

No trauma, inconscientemente, há algo que é peculiar e singular a cada subjetividade.
Cada sujeito lidará e responderá ao acontecido, a partir dos recursos fantasmáticos que dispõe,
ou seja, cada um(a) recorrerá à sua fantasia, particular, aos seus elementos internos, para
responder ao trauma. Assim, essa passagem toca na implicação, ou seja, na responsabilização
(SOLER, 2004).
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Freud ensinou que a fantasia teria a função de proteger o sujeito contra a angústia
(FREUD, 1919b/1996). Para Lacan (1967/2003), a fantasia aparece como a possibilidade de
construção, o artifício para dar conta do Real:
“Agora eu só quero pensar na vida.” – P12, 52 anos, Masculino.
“Ser feliz daqui para diante e viver com qualidade.” – P01, 46 anos, Feminino.

Essa é a responsabilização pela vida qualificada (FORBES, 2012), ou seja, a
possibilidade de se conhecer e qualificar o que é importante na vida e identificar o porquê isso
faz bem.
Frente ao desamparo, cada um(a) buscará, a partir de seus recursos internos, formas de
lidar com o Real, ou seja, com aquilo que os(as) aconteceu, inesperadamente. A construção que
cada um(a) fizer, a partir de seu desamparo, trazido pela experiência da COVID-19 poderá
contribuir para sua QVRS.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O INSTANTE DE VER
Frente ao aumento no número de casos da COVID-19 manifestou-se a importância da
produção de conhecimento acerca dessa doença e dos aspectos emocionais dos(as)
sobreviventes, dado o ineditismo do tema e, consequentemente, a escassez de materiais sobre o
assunto na literatura.

O TEMPO PARA ELABORAR
Durante o estudo foi possível conhecer a QVRS e os aspectos emocionais de
sobreviventes à COVID-19 após alta da UTI, sob as perspectivas da Psicanálise de orientação
lacaniana e das ciências da saúde, descrevendo as características sociodemográficas e clínicas
dos(as) participantes, avaliando suas QVRS e analisando os aspectos emocionais decorrentes
dessa experiência, estabelecendo possíveis relações entre os dados quantitativos e qualitativos.
Participaram desta pesquisa, 15 pessoas, oito mulheres e sete homens, com média de
idade de 53,4 anos, entre o 61º e o 74º dia após a alta hospitalar, nos meses de dezembro de
2020 e janeiro de 2021. Foram utilizados roteiro para a caracterização sociodemográfica e
formulário de caracterização clínica, além do SF-36 e do roteiro semiestruturado para a
entrevista.
Realizaram-se análises descritivas de frequência simples para as variáveis nominais ou
categóricas, de tendência central e de dispersão para as variáveis contínuas. Para a análise dos
dados qualitativos foram utilizadas as técnicas de análise de conteúdo indutiva e de ATI sob as
perspectivas do saber e dos conceitos teóricos da Psicanálise de orientação lacaniana e das
ciências da saúde.
Os resultados encontrados nesta pesquisa indicam a necessidade do trabalho
interdisciplinar com esses(as) pacientes, para que corpo e mente sejam cuidados, tamanha são
as consequências físicas e emocionais, que continuam a afetar suas vidas.
Há, também, a necessidade de novos estudos que possam explorar outras etapas da
sobrevivência após a COVID-19, além de demais temáticas que possam surgir. Espera-se,
assim, que este estudo possa contribuir na prática clínica da equipe de saúde multidisciplinar.
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O MOMENTO DE CONCLUIR
Por fim, este trabalho trouxe informações e conhecimentos importantes acerca da QVRS
e dos aspectos emocionais de paciente sobrevivente à COVID-19, após alta da UTI onde, além
do comprometimento físico decorrente da doença, observou-se o comprometimento nos
aspectos emocionais.
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APÊNDICE 01

ROTEIRO SOCIODEMOGRÁFICO

Número do(a) participante: __________
Número do registro: __________
Nome: _____________________________________________________________________
Endereço: __________________________________________________________________
Procedência: ________________________________________________________________
Data de nascimento: __________
Data da coleta de dados: __________
Idade, em anos: __________
Gênero:
01. ( ) Feminino

02. ( ) Masculino

Escolaridade:
01. ( ) Analfabeto(a)
03. ( ) Ensino Fundamental completo
05. ( ) Ensino Médio completo

02. ( ) Ensino Fundamental incompleto
04. ( ) Ensino Médio incompleto
06. ( ) Ensino Superior incompleto

07. Ensino Superior completo
Situação conjugal:
01. ( ) Vive com companheiro(a)

02. ( ) Não vive com companheiro(a)

Situação de trabalho antes da internação:
01. ( ) Trabalhava

02. ( ) Não trabalhava

Situação de trabalho 60 dias após a alta hospitalar:
01. ( ) Trabalha

02. ( ) Não trabalha

Renda mensal familiar, em reais, antes da internação: __________
Renda mensal familiar, em reais, 60 dias após a alta hospitalar: __________
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APÊNDICE 02

FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA

Número do(a) participante: __________
Número do registro: __________
Nome: _____________________________________________________________________
Presença de comorbidade(s):
01. ( ) Hipertensão Arterial Sistêmica
03. ( ) Obesidade

02. ( ) Diabetes Mellitus

04. Outra(s): ________________________________________

Data da internação hospitalar: __________
Data do desfecho da internação hospitalar: __________
Tempo de internação total, em dias: __________
Data da internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI): __________
Data do desfecho da internação na UTI: __________
Tempo de internação na UTI, em dias: __________
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APÊNDICE 03

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADO

Número do(a) participante: __________
Número do registro: __________
Nome: _____________________________________________________________________
Como é sua vida hoje?
Como era sua vida até o momento da COVID-19?
Como foi quando você teve a COVID-19?
Como você vivenciou, emocionalmente, a COVID-19?
Você acha que a COVID-19 afetou sua vida?
Como você percebe seu estado de saúde atualmente?
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APÊNDICE 04

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
O(A) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa
intitulada “A qualidade de vida relacionada à saúde e os aspectos emocionais de pacientes
sobreviventes à COVID-19, após alta da Unidade de Terapia Intensiva, sob as
perspectivas da Psicanálise de orientação lacaniana e das ciências da saúde”, que tem por
objetivo conhecer a qualidade de vida relacionada à saúde e os aspectos emocionais de
sobreviventes à COVID-19, após alta da Unidade de Terapia Intensiva, sob as perspectivas da
Psicanálise de orientação lacaniana e das ciências da saúde e, que está sob a responsabilidade
do pesquisador: Matheus Rozário Matioli, orientado pela Profa. Angelita Maria Stabile.
Este estudo pretende avaliar, através de um instrumento, a sua qualidade de vida
relacionada à sua saúde, ou seja, como o(a) senhor(a) avalia o seu bem-estar físico, mental,
psicológico, emocional e social e, as possíveis relação desses com a sua saúde. Além disso, esta
pesquisa pretende, também, analisar seus aspectos emocionais, através de uma entrevista, para
melhor compreensão de como é para o(a) senhor(a) ter passado pela COVID-19.
Tanto o seu consentimento, quanto suas respostas serão áudio gravados. Para participar
deste estudo, que será gravado, o(a) senhor(a) responderá algumas perguntas. A duração total
é de, aproximadamente, 60 minutos e, terá questões como: se sabe que dia é hoje, em qual ano
estamos, local onde reside, estado conjugal, renda familiar e se trabalha; se sente dor, cansaço
e se tem dificuldade para se movimentar e dormir; se tem recebido apoio de outras pessoas; se
irrita-se com facilidade, sente medo, ansiedade ou tristeza; de que modo vivenciou,
emocionalmente, a COVID-19; entre outras questões. Além disso, solicitamos sua autorização
para o acesso ao seu prontuário no hospital.
O(A) senhor(a) não correrá riscos físicos por participar desta pesquisa, mas se o(a)
senhor(a) sentir-se desconfortável por falar sobre assuntos pessoais e/ou sobre sentimentos, me
coloco à disposição para ouvi-lo(a) e acolhê-lo(a), frente a qualquer desconforto. Além disso,
o(a) senhor(a) tem direito à indenização, conforme as leis vigentes no país, caso ocorra dano
decorrente de sua participação neste estudo.
Não estão previstos benefícios diretos de sua participação nesta pesquisa, mas os
conhecimentos referentes à qualidade de vida relacionada à saúde e aos aspectos emocionais de
indivíduos que sobreviveram à COVID-19 poderão auxiliar os(as) profissionais de saúde a
prestarem melhor cuidado a essas pessoas.
A sua participação neste estudo é voluntária e não lhe trará custos, nem quaisquer
compensações financeiras. Sua identidade será mantida em segredo e, os resultados da pesquisa
poderão ser divulgados em eventos e artigos científicos, sem a sua identificação.
O(A) senhor(a) pode se recusar a participar desta pesquisa ou retirar seu consentimento
a qualquer momento, entrando em contato com os pesquisadores, sem que isso acarrete
prejuízos na sua relação com eles ou com a instituição de saúde onde foi atendido(a).
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O(A) senhor(a) receberá uma via deste Termo, pelo Correio e, sem custos.
Por fim, o(a) senhor(a) poderá entrar em contato com os pesquisadores a qualquer
momento pelos e-mails: matheusrozariomatioli@usp.br e angelita@eerp.usp.br e, pelo telefone
(16) 3315-4933, em horário comercial. Além disso, caso tenha alguma consideração ou dúvida
sobre a sua participação na pesquisa, pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa
da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo pelo telefone:(16)
3315-9197 ou no endereço: Avenida dos Bandeirantes, 3900 | Campus Universitário | Bairro
Monte Alegre | Ribeirão Preto-SP | Brasil. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira,
em dias úteis, das 10h às 12h e, das 14s às 16h.
Essa é a instância da Universidade de São Paulo responsável pela avaliação e
acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. O(A)
senhor(a) receberá uma via deste termo, assinada pelos pesquisadores.
Ribeirão Preto, ______ de ______________________________ de 202 __.
Eu, __________________________________________________,
devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre a pesquisa.

declaro

que

estou

______________________________________
Assinatura do(a) participante

Matheus Rozário Matioli
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ANEXO 01
Medical Outcomes Study 36 – Item Short-Form Health Survey (SF-36)
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ANEXO 02
PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA
ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO

Página 01 de 03

96

Página 02 de 03

97

Página 03 de 03

98

ANEXO 03
PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO
PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
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