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Resumo: 

Introdução: A depressão está associada ao risco par a doenças cardiovasculares, 
independente dos fatores clássicos de risco, tanto para pacientes saudáveis, como para 
aqueles que apresentam doença arterial coronariana (DAC), não obstante é um importante 
fator contribuinte para a morbidade clínica e psico ssocial em pacientes submetidos à 
cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM), pr edispondo esses indivíduos a 
hospitalizações por causas cardíacas, à dor pós-ope ratória crônica e à incapacidade de 
retomar o nível prévio de atividade física e social . Objetivo: Investigar desfecho de estudos 
clínicos acerca de quadro depressivo em pacientes d e pós-operatório de cirurgia cardíaca. 
Materias e Métodos: Trata-se de uma revisão de lite ratura, para tal foram analisados os mais 
relevantes estudos publicados na língua inglesa, de  janeiro do ano 2000 a agosto de 2010, 
indexados a base de dados MEDLINE (National Library  of Medicine e National Institutes of 
Health). Objetivando selecionar os estudos de maior  evidência científica, contemplaram-se 
somente os ensaios clínicos controlados e ou random izados (ECCR, ECR) e revisões 
sitemáticas com ou sem metanálise como delineamento  de inclusão, limitados a humanos 
de meia idade (45-64 anos) de ambos os sexos. A est ratégia de busca utilizou os seguintes 
descritores com devidas combinações boleanas: thora cic surgery; cardiac surgery; cardiac 
surgical procedures; cardiac surgery heart; heart s urgery; post open heart surgery; AND 
depressive disorder; depression. Os títulos das cit ações encontradas foram inspecionados 
e aqueles tratando de tópicos não relevantes aos ob jetivos  foram descartados.  Os 
abstracts dos estudos relevantes foram lidos e agru pados de acordo com os objetivos 
principais da presente revisão.  Resultados: Estudo s são consensuais de que o quadro 
depressivo afeta a sobrevivência não somente a curt o, mas também em longo prazo nas 
amostras clínicas de pacientes pós infarto agudo do  miocárdio, além disso, a depressão foi 
fator preditor independente para mortalidade em adu ltos mais velhos. A avaliação de 
medidas não farmacológicas (Terapia de comportament al cognitiva) em pacientes com 
depressão menor após cirurgia coronária Bypass, têm  se mostrado eficazes nesses 
pacientes. Um dado estudo com mais de mil pacientes  com enxertos da veia safena, sugeriu 
que aqueles que apresentaram sintomas depressivos a ssociaram mais com alto risco de 
progressão da aterosclerose. Conclusão: Em todos os  estudos analisados, o perfil 
depressivo foi associado a pior prognóstico nos pac ientes em pós-operatório de cirurgia 
cardíaca. Em contrapartida a atenção psicológica ao s pacientes é bem evidenciada na 
melhora de tal prognóstico. 
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