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TRANSTORNO DEPRESSIVO E CARDIOPATIA: ESTUDO PROSPECTIVO 
EM REVASCULARIZAÇÃO CIRURGICA DO MIOCÁRDIO 

 

RESUMO 

Classificada como uma doença de causa multifatorial, a cardiopatia é uma 
anomalia da estrutura ou das funções cardíacas. Segundo a OMS 
(Organização Mundial da Saúde) a cardiopatia em comorbidade com a 
depressão está classificada como o quadro patológico de maior impacto na 
qualidade de vida. A depressão, caracterizada por humor depressivo, 
combinado a anedonia, fatigabilidade, diminuição de volição, latência 
psicomotora, pensamentos e sentimentos negativos, associados a sintomas 
neurovegetativos, inapetência e disfunções de sono. O levantamento realizado 
considerou a depressão como uma das causas para complicações clínicas do 
paciente com resolução cirúrgica de RCM (Revascularização Cirúrgica 
Miocárdica). Como objetivo primário, o estudo investigou o transtorno 
depressivo no paciente cardiopata, em fase pré e pós operatória de 
revascularização do miocárdio. Participaram da pesquisa 70 sujeitos, de maior 
idade, ambos os sexos, internados em um hospital geral, na unidade de 
cardiologia com indicação de Revascularização Cirúrgica Miocárdica, 
independente da escolaridade e condição social, em três tempos diferentes, 
sendo T1 – Fase pré operatória; T2 – Fase pós operatória; e T3 – Fase pós 
operatória tardia. Os resultados apontaram a presença dos sinais de depressão 
em qualquer fase operatória, assim como uma correlação entre a 
sintomatologia depressiva no cardiopata, com evolução para a psicopatologia 
Depressão Maior. O estudo concluiu a importância da intervenção e do 
tratamento da depressão, uma vez que a presença da psicopatologia na fase 
pré operatória pode apresentar uma prevalência a comorbidades, inclusive na 
fase pós operatória tardia. 
 
Palavras-chave – Depressão, cardiopatia, revascularização cirúrgica 
miocárdica. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Classificada pela SBC (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOPATIA, 2006) como uma doença de causa multifatorial, a cardiopatia é 

uma anomalia da estrutura ou das funções cardíacas, sendo os principais tipos: 

a Cardiopatia Congênita, doenças valvulares, cardiopatia hipertensiva e as 

doenças miocárdicas. Segundo a OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2011) os fatores de riscos desse quadro podem ser agravados pela 

hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, consumo de cigarro, 

obesidade e hiperlipidemia, sendo esses aspectos voltados à insuficiência das 

funções da circulação sanguínea no organismo. Segundo a SBC (2006), a 
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obstrução desse fluxo tem como consequência o infarto agudo do miocárdio 

(IAM), que se trata de uma cardiopatia isquêmica, sendo está uma deficiência 

ocorrente no tecido cardiovascular que resulta na necrose da parede 

miocárdica. A doença coronariana em que ocorre um aumento de gordura nas 

células e acumulam-se revestindo a parede de uma artéria coronariana, e com 

isso obstruindo o fluxo sanguíneo. Um dos procedimentos utilizados para cura 

desse quadro patológico é a Revascularização Cirúrgica do Miocárdio. Nesse 

procedimento, conhecido popularmente como ponte de safena e/ou mamária 

ocorre a cisão da(s) artéria(s) com deficiência e substituída por outra, sendo 

reconstruída. Outras considerações da SBC (2006) indicam a presença de 

síndromes cardíacas e redução no débito cerebral do indivíduo. Outros estudos 

(BOING et al, 2012; LEMOS et al, 2010; Prado, 2009; LEMOS et al, 2008; 

PINTON et al, 2006 e BLUMENTHAL et al, 2003) apontaram que o fator de 

uma cardiopatia pode ser multicausal, e dentre essa causas, a depressão. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2011) a 

depressão, caracterizada por humor depressivo, combinado a anedonia, 

fatigabilidade, diminuição de volição, latência psicomotora, pensamentos e 

sentimentos negativos, associados a sintomas neurovegetativos, inapetência e 

disfunções de sono. A depressão está associada ao risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, acometendo igualmente tanto o 

indivíduo saudável quanto ao paciente com doença aguda coronariana (DAC). 

Entre os pacientes com DAC e o risco de mortalidade cardíaca é de duas a 

quatro vezes maior naqueles que apresentam depressão (PINTON et al, 2006). 

Sohani e Samaan (2012) apontaram em seus estudos que quanto maior o grau 

de depressão do cardiopata, maior a disfunção executiva presente no sujeito. 

Neste ínterim, as relações entre sintomatologia depressiva e 

cardiopatias têm sido tema interesse entre pesquisadores, especialmente em 

função dos índices de morbimortalidade associados (MANICA, 1999; PINTON 

et al., 2006). A presença do episódio depressivo maior caracteriza-se por 

etiologia multicausal, dentre elas associados os fatores genéticos, sociais e 

psicológicos (ALVES, 2008). 
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Com base a essas considerações, o presente projeto buscará 

levantar os dados quanto a essa relação em pacientes cardiopatas com 

resolução cirúrgica em fase pré e pós operatória. 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 Investigar transtorno depressivo no paciente cardiopata em fase pré e 

pós operatória de revascularização do miocárdio. 

2.2 Específicos 

 Investigar a presença de depressão maior no período pós operatório 

tardio; 

 Verificar relações entre sintomas depressivos na fase pré operatória e 

transtorno depressivo no período pós operatório tardio.  

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Desenho do Projeto 

A presente pesquisa corresponde a um estudo de coorte transversal 

de sujeitos pré e pós Revascularização Cirúrgica do Miocárdio. 

3.2 Seleção de Amostra 

Participaram da amostra 70 sujeitos, de ambos os sexos, 

independente da escolaridade e nível social, pós Infarto Agudo do Miocárdio, 

admitido na Unidade de Cardiologia do Hospital de Base de Bauru.  

Para todos os voluntários desta pesquisa foi utilizado o seguinte 

critério de exclusão inicial: 

1. Apresentação de déficit cognitivo progressivo (demência). 

Posteriormente a exclusão do critério estabelecido, os participantes 

serão submetidos aos seguintes critérios de inclusão no estudo: 

1. Idade superior a 18 anos; 

2. Indicação para revascularização cirúrgica do miocárdio; 
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3. Consentir formalmente na participação do estudo (sujeito ou 

responsável). 

3.3 Instrumentos  

3.3.1 Instrumentos para avaliação de Depressão 

 Inventário de Depressão de Beck - (BECK & STEER, 1993, 

adaptado e validado para o Brasil por CUNHA, 2001) - é uma medida de 

autoavaliação de depressão amplamente utilizada em pesquisas e práticas 

clínicas. A escala é composta por 21 grupos de afirmações, incluindo sintomas 

e atitudes, cada um envolvendo três frases com pontuações de 0 a 3, 

caracterizando uma escala tipo likert. O escore final foi obtido através da soma 

dos números correspondentes aos itens selecionados pelo sujeito. Tal escore 

pode variar de 0 a 63, sendo que escores de 0 a 11 indicam nível mínimo de 

depressão, escores de 12 a 19 indicam um nível leve de depressão, escores de 

20 a 35 indicam um nível moderado e escores de 36 a 63 indicam um nível 

grave de depressão. 

 Entrevista Clínica Estruturada Para Transtornos do Eixo I do 

DSM IV – SCID IV - (FIRST et al., 1997 , adaptado e validado para o Brasil por 

BEN et al., 2001) – trata-se de um instrumento que visa a elaboração de 

diagnósticos psiquiátricos de acordo com a quarta edição do Manual 

Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais (APA, 1994). A SCID é 

utilizada para a identificação de transtorno mental. Sua pontuação é baseada 

nas respostas dadas pelo sujeito e pelo julgamento clínico do entrevistador, 

deste modo é aplicada por pesquisador treinado. 

3.4 Tempo de aplicação 

Foram aplicados em três tempos os seguintes instrumentos para 

avaliação da sintomatologia depressiva e diagnóstico de episódio depressivo 

maior, de acordo com a Tabela 1: 

Tabela 1. Estratificação dos tempos de avaliação e instrumentos utilizados. 
Período de Avaliação Instrumento 

Tempo 1 (T1) – pré operatório, na internação 

hospitalar 

Inventário de Depressão de Beck 

Tempo 2 (T2) – pós operatório, 96 horas após a 

RCM 

Inventário de Depressão de Beck 

Tempo 3 (T3) – pós operatório tardio, 30 a 40 dias Entrevista Clínica Estruturada Para Transtornos do 
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após a RCM Eixo I do DSM IV – SCID IV 

 

3.5 Procedimentos Éticos 

Sujeitos diagnosticados com depressão maior foram encaminhados 

para acompanhamento psicológico no ambulatório hospitalar e de psicoterapia 

na clínica-escola da  instituição de ensino relacionada a pesquisa. 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

Com base a metodologia apresentada, a presente pesquisa foi 

desenvolvida em um Hospital Geral, no setor de cardiologia com sujeitos 

cardiopatas de indicação da Revascularização Cirúrgica do Miocárdio 

(RCM).Tendo sido aplicados os critérios de elegibilidade, o sujeito foi 

convidado a participar do estudo e incluído mediante consentimento formal.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A amostra do presente estudo foi composta por sujeitos com idade 

média de 60 anos (faixa etária de 35 a 78 anos), de ambos os sexos, tendo 

sido predominante sujeitos do sexo masculino (69%), tal qual apresentado em 

literatura recente (BOING et al, 2012). 

Das avaliações realizadas, com uso do Inventário de Depressão de 

Beck (BDI), foi constatado presença de sintomatologia em fases pré (T1) e pós 

operatória (T2). Conforme os dados apresentados na figura 1, em T1 os 

sintomas depressivos estavam presentes em 73% dos pacientes, com as 

seguintes classificações pelo BDI: leve 30%; moderada 39%; e severa 4%. 

Estudos apresentados (BOIZONAVE, 2003 & DANTAS, 2001) buscaram 

justificar os sinais de depressão devido a hospitalização e/ou ansiedade do 

sujeito. Contudo, levantamentos mais recentes (BOING et al, 2012; LEMOS et 

al, 2010 & PINTON et al, 2006) criticaram a justificativa sobre a presença da 

sintomatologia depressiva em fase pré operatória devido a um fator único, ou 

seja, sinais de depressão no sujeito são desencadeado por multi-fatores 
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segundo esses autores. A discussão desses levantamentos foram baseadas na 

prevalência da sintomatologia depressiva nos pacientes em período pós 

cirúrgico. Em T2, fase pós operatória foram constatados que 80% dos 

pacientes apresentaram sinais de depressão pelo BDI, sendo a classificação: 

leve 41%; moderada 30%; e severa 9%. 

 
              Figura 1 – Sintomatologia Depressiva em fase pré e pós operatória. 

Segundo os estudos de Prado (2009) e Pinton et al. (2006) foram 

apontados que outros fatores físicos devem ser considerados por apresentar 

riscos, como etilismo, tabagismo, hipertensão arterial e a diabetes, aumentando 

o risco de mortalidade em duas vezes, contudo, a prevalência dos sintomas 

depressivos no paciente cardiopata aumentam esses riscos em até quatros 

vezes, mesmo que este não tenha histórico de depressão.  

No pós operatório tardio (T3) foram realizados  acompanhamentos 

em fase ambulatorial com o uso da Entrevista Clínica Estruturada Para 

Transtornos do Eixo I do DSM IV – SCID IV. Nesse tempo, teve-se uma 

diminução do quadro amostral, com exclusão de 25 sujeitos, sendo que 6 

foram reinternados devido a complicações no quadro tardio e 19 não 

manifestaram interesse na continuidade da pesquisa. Sendo assim, foram 

incluídos neste período (30-40 dias pós a cirúrgia) 45 sujeitos.  

A avaliação da sintomatologia depressiva no presente período 

indicou prevalência dos sintomas em 69% da amostra, sendo que 33% desta 

preencheu critérios para diagnóstico de depressão maior (figura 2). Tendo por 

base a literatura vigente, a sintomatologia depressiva é um fator de risco de 

impacto negativo significativo na recuperação pós operatória de pacientes 

cardiopatas (BOING et al, 2012; LEMOS et al, 2010; Prado, 2009; LEMOS et 
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al, 2008; PINTON et al, 2006 e BLUMENTHAL et al, 2003). Estudos de revisão 

de literatura inidicam que pelo menos 20% dos pacientes cardiopatas 

depressivos, submetidos a um procedimento cirúrgico, evolua para algum tipo 

de complicação no quadro clínico, sendo que nesse estudo 33% dos sujeitos 

evoluíram para depressão maior no  pós operatório tardio. 

 

         Figura 2 – Sintomatologia Depressiva em Pós Operatório Tardio. 

Um outro dado apresentado por esse estudo apontou que quanto menor 

a severidade da sintomatologia depressiva, melhor a evollução no quadro 

clínico, sendo que apenas 8% (7 sujeitos) da amostra total não apresentaram 

sintomatologia depressiva em nenhum tempo de avaliação, e os mesmo, 

também não apresentaram complicações no período de recuperação, dado 

reforçado na lietratura (Prado, 2009). 

Com base nesta consideração foi realizado um rastreio dos sinais 

depressivos em fase pré e  pós operatória tardia. Conforme a figura 4, 

inicialmente, 73% da amostra total apresentaram alguma classificação 

depressiva pelo BDI e evoluíram com a prevalência dos sintomas no período 

pós operatório tardio, sendo que desta parcela amostral de 45 sujeitos,  que 

participaram do terceiro tempo de avaliação nesse estudo, 31% (n=14) não 

apresentaram sintomatologia depressiva, 36% (n=16) apresentaram sinais de 

depressão, embora não tenham correspondido os critérios para preenchimento 

de Depressão Maior, no entanto, 33% (n=15) foram diagnosticados com 

Depressão Maior pela SCID IV.  
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                Figura 3 – Sintomatologia Depressiva em fase Pré Operatório (T1) e Pós Operatório Tardio (T3). 

Os dados levantados na literatura desse estudo (BOING et al, 2012; 

LEMOS et al, 2010; Prado, 2009; LEMOS et al, 2008; PINTON et al, 2006 e 

BLUMENTHAL et al, 2003) apresentaram relações positivas entre depressão e 

cardiopatia em ao menos 30% dos casos que apresentam as patologias 

comorbidas. Dos resultados apresentados, no presente estudo, foram 

apontadas corelações em uma média de 60% entre esses fatores, resultado 

similar ao estudo levantado por Prado (2009), equivalente a 53%. Prado (2009) 

ainda relaciona uma semelhança nos fatores de risco para a Depressão e 

Cardiopatias, sendo igual ou maior o prejuizo com sedentarismo, hipertensão 

arterial, tabagismo, genética, alimentação e dislipidemia. A cardiopatia então, 

passa a ser tratada como possível fator de risco para o desenvolvimento de um 

transtorno psquiátrico, como a Depressão.  

Vale a ressalva de que dos sujeitos que participaram do estudo, nenhum 

deles apresentaram histórico de diagnóstico psicopatológico para depressão. 

Lemos (2010) e Pinton et al. (2006) apresentam a Revascularização Cirúrgica 

Miocárdica como fator para o desenvolvimento de uma depressão, partindo do 

ponto em que ocorre uma alteração física no sujeito, por se tratar de um 

procedimento invasivo, existe uma constante discussão nesses estudos de que 

isso vulnerabiliza o paciente aos critérios de uma depressão. 

Contudo, alguns pacientes não apresentaram a sintomatologia 

depressiva, mesmo estando no mesmo quadro clínico. Por limitação do estudo 

realizado, a ausência dos sinais da depressão foram considerados como fator 

principal (Lemos, 2010 & Prado, 2009) da ausência de complicações clínicas, 

por exemplo. 
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Na identificação dos participantes desse estudo, quando diagnosticado 

com Depressão Maior, o sujeito era encaminhado para acompanhamento 

Psicológico, dando assim uma possiblidade para prosseguir as considerações 

da literautra, que recomenda um estudo longitudinal para acompanhar a 

evolução dessa Psicopatologia, que segundo os estudos de Prado (2009) 

tendem a persistir no período de 6 meses a 1 anos após a cirúrgica. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo conclui que pacientes cardiopatas submetidos à 

revascularização cirúrgica do miocárdio apresentam sintomatologia depressiva 

em períodos pré e pós operatórios, sendo em fase recente ou tardia, com 

evolução destes sintomas, para episódio depressivo maior.  A prevalência 

dessa sintomatologia, contudo, pode cooperar para o desencadeamento de 

prejuízos na recuperação clínica, tendo apresentado nesses casos uma pior 

evolução no pós opertório tardio da psicopatologia da depressão. 

Os achados desta pesquisa permitem, ainda, considerações acerca da 

importância de diagnóstico e conduta psicológica aos pacientes cardiopatas, 

submetidos a revascularização cirúrgica. Estudos controlados de intervenção 

comportamental, com segmento prospectivo, são necessários para explorar os 

benefícios de práticas psicológicas, em condição pré e pós operatória de 

revascularização cirúrgica do miocárdio. 
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