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Resumo 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Introdução: A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma doença em que o coração não 
consegue bombear sangue suficiente para o corpo comprometendo as funções e 
necessidades do organismo. Está associada á IC qualidade de vida e depressão. 
Objetivo: Analisar os pacientes com insuficiência cardíaca e a associação entre a 
qualidade de vida e depressão. Metodologia: A pesquisa foi realizada nas bases de 
dados eletrônicas BVS, PUBMED e SCIELO, através das consultas pelos 
descritores: insuficiência cardíaca (heart failure) e depressão (depression) qualidade 
de vida (quality of life). Para tal, os artigos apresentados na integra, escritos em 
inglês e português. Resultados/considerações finais: Portadores de IC tem 
dificuldades decorrentes da doença que afetam seu cotidiano e sua saúde mental, 
provocando depressão e uma má qualidade de vida. 
Descritores: Insuficiência Cardíaca; Depressão; Qualidade de Vida. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Abstract 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Introduction: Heart failure (HF) is a disease in which the heart cannot pump enough 
blood to the body compromising the body's functions and needs, is associated with 
quality of life and depression. Objective: To analyze patients with heart failure and 
the association between quality of life and depression. Methodology: The research 
was conducted in the electronic databases VHL, PUBMED and SCIELO, through the 
consultations by the descriptors: heart failure and quality of life. Articles presented in 
full, written in English and Portuguese. Final results / considerations: Patients with 
heart problems have difficulties that affect their daily lives and mental health, causing 
depression and a poor quality of life. 

 Key words: Heart Failure; Depression; Quality of life. 
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Introdução 

 

A insuficiência cardíaca é reconhecida mundialmente como um problema de 

saúde pública, por seu aumento a cada ano e também por representar maiores 

custos a programa previdenciários, com licenças e aposentadorias antecipadas. A IC 

provoca sintomas físicos e psicológicos, sendo apontada como desfecho da maioria 

das doenças cardiovasculares; uma vez instalada tem forte impacto na vida do 

paciente e esta entre as principais causas de mortalidade geral, tanto no Brasil 

quanto no mundo1. 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018) bilhões de pessoas 

morrerão no mundo por doenças crônicas não transmissíveis, sobretudo, por 

doenças cardiovasculares, diabetes, cânceres e doenças respiratórias2.  

 

Por se tratar de uma doença crônica, com potenciais desfechos 

desfavoráveis, a IC tem um impacto na Qualidade de Vida Relacionada à Saúde 

(QVRS) dos pacientes. Os sintomas da doença (dispnéia, fadiga), distúrbios 

psicológicos (ansiedade, depressão), efeitos adversos das medicações e custos com 

o tratamento acarretam complicações adicionais na vida diária. Além disso, idade, 

sexo, disfunção ventricular, classe funcional e gravidade da IC configuram-se como 

variáveis que podem influenciar na QVRS que vem sendo definida como a 

percepção do indivíduo sobre a influência da doença na sua vida3.  

 

Assim, a QVRS mensura a percepção das pessoas que convivem com a 

doença, através da capacidade funcional, saúde ocupacional, percepção geral do 

estado de saúde, bem como o funcionamento psicológico e social no contexto em 

que estão inseridas3. 

 

A partir desses achados, verifica-se a importância da adequada investigação 

da qualidade de vida e de quadros depressivos em pacientes com IC atendidos em 

todos os níveis de atenção à saúde. A American Heart Association ressalta a 

necessidade de preconizar o rastreio para depressão que devem ser aplicados em 

todos os pacientes com doenças cardiovascular, em todos os locais de atendimento 

como hospital, ambulatorial ou centros de reabilitação cardiovascular4.  

 

A importância da associação entre depressão e outras comorbidades clínicas 

indica a necessidade de se analisar as razões para o diagnóstico e tratamento da 

depressão5. O excesso de mortalidade devido a doenças cardiovasculares em 
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pacientes depressivos já foi descrito desde 1937, representando cerca de 40% das 

causas de morte. A mortalidade destes pacientes pode ser 3,1 vezes maior 

comparado a cardiopatas não deprimidos, independentemente da gravidade 

cardiológica e da disfuncionalidade clínica5.  

 

Fatores como pior aderência aos programas de reabilitação cardiovascular e 

medicamentos, associação com outros fatores de risco (tabagismo, hipertensão 

arterial, diabetes, hipercolesterolemia, obesidade), decréscimo da variabilidade da 

freqüência cardíaca, níveis séricos elevados de citocinas e pró-inflamatórios 

piorando a aterosclerose e o estresse psicológico, foram implicado no mecanismo da 

depressão levando à piora do prognóstico cardiovascular5. 

 

Essa pesquisa teve como objetivo evidenciar a relação da qualidade de vida e 

depressão em pacientes com insuficiência cardíaca e compreender o impacto 

negativo na vida do individuo. 

 

Metodologia 
 

Revisão de literatura sobre a qualidade de vida e depressão em pacientes 

com insuficiência cardíaca. Esta revisão foi conduzida por meio de artigos extraídos 

das seguintes bases de dados: Pubmed e Lilacs e na biblioteca virtual Scielo. O 

levantamento dos artigos foi realizado em junho de 2019. Os artigos extraídos 

estavam disponíveis nos seguintes idiomas, inglês e português com ensaios clínicos 

randomizados, textos completos com delimitação de tempo de cinco anos. Utilizou-

se os descritores insuficiência cardíaca, qualidade de vida e depressão, os 

descritores MesH (Medical Subject Heardings) ”heart failure” e “quality of life” e 

“depression”, foram combinados com o operador booleano “AND”,  nas buscas 

realizada foram encontrados 844 artigos, com a utilização do filtro como estudo 

randomizado  textos completos delimitação de tempo restaram 64 artigos que   

foram  avaliados e selecionado 7 artigos relevantes conforme os critérios de inclusão 

e exclusão para compor este estudo. 

 

 
 
 
 
Resultados 
 

Os artigos encontrados durante a pesquisa estão relacionados no Quadro 1 a 
seguir. 
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Quadro 1 Resultados da busca de artigos relacionados á qualidade de vida e depressão em pacientes com 
insuficiência cardíaca. 
 

Referências Objetivos Métodos Conclusão 
Richter et al, 2015 Avaliar a associação 

entre depressão e QV em 
pacientes pós 
intervenção coronariana e 
alta hospitalar. 

101 participantes grupos: 
(G1) sem ansiedade e 
sem depressão 
(G2) com ansiedade ou 
depressão (G3) com 
ambos. 

Participantes sem 
ansiedade e depressão 
apresentam melhor 
estado de saúde que 
aqueles com ansiedade 
ou depressão ou ambos. 
 

Sousa et al,2017 Analisar a associação 
entre as condições 
sociodemográficas e 
clínicas com a (QVRS) de 
pacientes com IC. 

84 pacientes IC, em 
seguimento ambulatorial, 
utilizou-se o questionário 

MLHFQ, foram aplicados 
os testes: t-Student, 

ANOVA e Correlação de 
Pearson,  

Fazem-se necessárias 
ações de promoção à 
saúde para melhorar a 
capacidade de 
enfretamento dessa 
doença, em especial, 
para os pacientes mais 
jovens. 

 

Rodrigues et al, 2014 Avaliar idosos 
cardiopatas, e os 
dominantes clínicos mais 
relevantes de 
dependência da QV. 

Grupo aleatório e 
consecutivamente sendo 
aplicados quatro 
questionários: HAQ, SF-
36, Ex do Estado Mental. 

 

Idosos cardiopatas, os 
determinantes clínicos 
mais relevantes foram 
particularmente a 
depressão.  

Wang, et al, 2017 Investigar os efeitos do 
modelo PRECEDE sobre 
os comportamentos de 
auto-atendimento, 
depressão e qualidade de 
vida desses pacientes. 

Os pacientes foram 
aleatoriamente 
designados para o grupo 
de intervenção ou 
controle. 

O modelo de promoção 
da educação para a 
saúde é eficaz no alivio 
de sintomas de 
depressão, aumentando 
a auto-monitorização e 
qualidade de vida dos 
pacientes idosos com icc.  

 

Sherwood, et al, 2017 Avaliar a eficácia de uma 
intervenção de 
treinamento de habilidade 
de enfrentamento á base 
de telefone (CST).  

 

Ensaio clínico aleatório 
com 180 participantes 
com (IC) e entre 29 a 87 
anos. 

CST melhorou a 
qualidade de vida em 
pacientes com IC.  

Musekamp et al, 2017 Testa a hipótese de 
mudança nas habilidades 
de auto-gestão.  

342 pacientes com IC, 
que receberam um 
programa de educação 
auto-gerenciamento da 
IC.  

A hipótese de que as 
melhorias em habilidades 
de auto-gestão podem 
promover melhorias nos 
resultados distais. 

 

Freedland, et al, 2015 Determinar a eficácia de 
uma intervenção 
integrativa terapia (TCC) 
para depressão e auto-
cuidado em IC. 

158 pacientes 
ambulatórias com 
insuficiência cardíaca e 
depressão. 

A intervenção CTB que 
tem como alvo a 
depressão e auto-cuidado 
em IC é eficaz para 
depressão, mas não para 
o auto-cuidado em IC.  

 

HAQ = health assessmet questionnaire; SF-36 short- form; Health Survey PRIME- MD = new producer for diagnosing mental 
disorders in primary care; MEEM = mini exame do estado mental; QVRS= qualidade de vida relacionada a saúde; IC 
insuficiência cardíaca; DAC= doença arterial coronariana; ICP = intervenção coronariana percutânea; DM = diabete melito ; ICC 
= insuficiência cardíaca crônica; CST= coping skills traning; TCC= terapia comportamental cognitiva. 
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Discussão  
 

Richter et al (2015), realizaram um estudo para avaliar a associação entre o 

QVRS e depressão de 101 participantes que foram divididos em três grupos, (G1) 

sem ansiedade e sem depressão (G2) com ansiedade ou depressão (G3) ou ambos 

e avaliados através das escalas Medical Outcomes Study 36-Item Short-Form Health 

Survey (SF-36) e Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS). Os 

resultados obtidos evidenciam que pacientes com condições crônicas como na IC a 

presença de sintomas de depressão foi preditiva de pior QVRS em todo o domínio 

da escala SF-361. 

 

Sousa et al (2017), investigaram que a prevalência e a incidência da IC vem 

aumentando os índices de hospitalização, reinternação e que a taxa  de mortalidade  

permanecem elevados2. Os achados permitiram identificar a associação das 

condições sociodemográfica e clínica com QVRS de pacientes com IC. Além de 

ressaltar a importância de implementar programas de acompanhamento 

multidisciplinar pelos serviços de saúde voltadas ao atendimento especializado em 

cardiologia para a promoção do cuidado e controle clinico do IC3. 

 

Rodrigues et al (2014), analisaram em uma população cardiopatas, os 

dominantes clínicos mais relevantes de dependência e de qualidade de vida. O 

estudo mostra que as comorbidades não cardiovasculares, com destaque para os 

transtornos depressivos, têm maior impacto que as doenças cardiovasculares sobre 

a dependência e a qualidade de vida4.  

 

Wang, et al, (2017), investigaram os efeitos dos comportamentos de auto-

atendimento, depressão e qualidade de vida em pacientes com insuficiência 

cardíaca crônica. Sessenta e seis pacientes foram recrutados e divididos 

aleatoriamente em grupos de controle e de intervenção. Ambos os grupos 

receberam quatro questionários foram utilizados para coletar informações, conforme 

a seguir: 

- O primeiro com o PRECEDE, para conhecimento e atitude;  

- O segundo com o EHFScBS-9, utilizado para avaliar o comportamento de 

auto-cuidado;  

- O terceiro com o Health Questionnaire (PHQ-9), que é instrumento para 

rastreio, diagnóstico e classificação da depressão; e 
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- O quarto questionário com o Minnesota (MLHFQ), para avaliar a qualidade 

de vida em pacientes com IC.  

Os resultados, após a intervenção, indicam que os sintomas da depressão e a 

capacidade de auto-cuidado influenciam diretamente na qualidade de vida dos 

pacientes com IC5. 

 

Sherwood, et al,( 2017), ressaltaram que a IC tem um amplo impacto que 

afeta todos os aspectos importantes da vida dos pacientes. Na amostra do estudo, 

que teve duração de três anos, foram selecionados 180 pacientes com IC 

confirmada com a escala de New York Heart Association (NYHA) Classe II - III e 

fração de ejeção ventricular esquerda (FEVE)≤ 40%, com objetivo de avaliar a 

eficácia de uma intervenção para treinamento de habilidades através do telefone. Os 

participantes foram distribuídos aleatoriamente e administrado um questionário 

estabelecido para avaliar o auto-cuidado em paciente com IC que foi definido por 

uma combinação de manutenção, percepção dos sintomas e comportamentos de 

gestão. Os resultados da pesquisa demonstraram que intervenção e treinamento de 

habilidades resultaram em marcadores abrangentes e melhorias na qualidade de 

vida para pacientes com IC. Entre as melhorias mais notáveis foram na relação 

QVRS6. 

 

Musekamp et al, (2017), demonstraram que a qualidade de vida em pacientes 

com diagnostico de IC é reduzida em comparação com a população em geral ou de 

outras doenças crônicas. A depressão é comum em pacientes com IC o que piora o 

prognóstico7. 

 

Freedland, et al, (2015), avaliaram 158 pacientes ambulatoriais com a escala 

de New York Heart Association (HYHA) classe I, II e insuficiência cardíaca III com 

depressão. Para determinar a eficácia de uma intervenção de Terapia 

Comportamental Cognitiva (TCC), as avaliações tiveram como alvo a depressão e o 

auto-cuidado inadequado. O resultado do TCC é maior para depressão em 

pacientes com IC e o efeito da intervenção é notório sobre vários aspectos como 

ansiedade, fadiga, qualidade de vida e saúde mental e outros benefícios para os 

pacientes8.  

 

Através da síntese desta revisão pode ser observada a relação entre a 

qualidade de vida e depressão em pacientes com IC. Esta revisão apresenta 

limitações no que requer futuros estudos para explorar essa associação. 
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Conclusão 
 

A associação da qualidade de vida e depressão é muito comum em pacientes 

com diagnostico de insuficiência cardíaca, tais dificuldades afetam a saúde mental e 

consequentemente reduzem a qualidade de vida destes indivíduos. 
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