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RESUMO 

As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morte em Portugal e nos países 

desenvolvidos. Existe evidência de uma relação importante entre depressão e doença coronária, duas 

patologias altamente prevalentes.  

O objectivo deste trabalho é fazer uma revisão bibliográfica, avaliando a relação entre a depressão e a 

doença coronária, como factor de risco e de prognóstico, descrevendo os possíveis mecanismos que 

estão na origem desta relação. 

Os artigos foram seleccionados através de pesquisa na Medline, utilizando os termos MeSH 

“depression” e “coronary disease” e limitados a artigos em Inglês publicados desde o ano 2000 até ao 

ano 2009. Foram ainda usados alguns estudos citados nas referências destes artigos que não tinham 

sido identificados na pesquisa inicial.  

A depressão constitui um factor de risco independente para o desenvolvimento de doença coronária 

em pessoas saudáveis e pode mesmo despoletar síndromes coronárias agudas, tendo ainda um impacto 

negativo no prognóstico. 

Os mecanismos que explicam esta relação recíproca ainda não estão completamente esclarecidos, 

tendo sido implicadas alterações na reactividade plaquetária, na inflamação, na coagulação, no sistema 

nervoso autónomo, no eixo hipotálamo-hipófise-supra-renal, entre outros. As alterações 

comportamentais ou a co-existência de outras emoções negativas também podem estar envolvidas.  

Este estudo traduz a crescente necessidade de atentar na saúde mental do doente e alerta para o 

impacto desta a nível físico. De futuro, é necessário avaliar o impacto do tratamento da depressão no 

desenvolvimento e prognóstico da doença coronária, bem como identificar a terapêutica mais 

adequada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: depressão, doença coronária 
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ABSTRACT 

Cardiovascular diseases are the leading cause of death in Portugal and developed countries. Evidence 

shows an important association between depression and coronary disease, both highly prevalent.    

The aim of this study is to review the bibliography assessing the relationship between depression and 

coronary disease, as a risk factor and a prognostic factor, describing the possible mechanisms that 

explain this association.  

Articles were selected from research in Medline, using the MeSH terms “depression” and “coronary 

disease”, with limits for the English language and published since 2000 until 2009. Other studies 

quoted in these articles were also used. 

Depression is an independent risk factor for the development of coronary disease in healthy 

individuals and may even trigger acute coronary syndromes. It also negatively affects the prognosis.  

The mechanisms which explain this relationship remain unclear, but platelet reactivity, inflammation, 

coagulation, the autonomic nervous system and the hypothalamus-pituitary-adrenal axis have been 

implicated, among others. Behavioral mechanisms and overlapping with other negative emotions may 

also play a role.  

This study illustrates the importance of mental health and its influence on the physical health. In the 

future, it becomes necessary to revise the impact of anti-depressant therapy in the development and 

prognosis of coronary disease, as well as to identify the most suitable therapy.  

 

KEY WORDS: Depression (MeSH), Coronary disease (MeSH) 
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SIGLAS 

 

CABG – cirurgia de bypass coronário 

DC – doença coronária 

EAM – enfarte agudo do miocárdio 

FC – frequência cardíaca 

FRCV – factor de risco cardiovascular 

HPA – eixo hipotálamo-hipófise-supra-renal 

IC – insuficiência cardíaca 

IL-6 – interleucina 6 

NO – óxido nítrico 

PCR – proteína C reactiva 

PTCA – angioplastia coronária percutânea 

SCA – síndrome coronária aguda 

SNA – sistema nervoso autónomo 

SNC – sistema nervoso central 

TNF-α - factor de necrose tumoral α 
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INTRODUÇÃO 

As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morte em Portugal e nos países 

desenvolvidos. A relação entre os factores psicossociais e a doença coronária tem sido estudada, 

havendo evidências de uma influência importante, cujo impacto tem sido subvalorizado.  

Este trabalho tem como objectivo fazer uma revisão bibliográfica, avaliando a relação entre a 

depressão e a doença coronária, como factor de risco e de prognóstico, descrevendo os possíveis 

mecanismos que estão na origem desta assoicação. 

Os artigos foram seleccionados através de pesquisa na Medline, utilizando os termos MeSH 

“depression” e “coronary disease” e limitados a artigos em Inglês publicados desde o ano 2000 até ao 

ano 2009. Foram ainda usados alguns estudos citados nas referências destes artigos, que não tinham 

sido identificados na pesquisa inicial.  
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IMPACTO DA DEPRESSÃO NO DESENVOLVIMENTO DE DOENÇA CORONÁRIA 

A doença coronária (DC) e as síndromes coronárias agudas (SCA) são a principal causa de morte nos 

países desenvolvidos (1). No entanto, os factores de risco cardiovascular (FRCV) mais convencionais 

não podem ser aplicados a todos os casos, tendo vindo a ser investigados outros possíveis factores de 

risco (1). Recentemente, tem sido estudado o impacto da depressão na doença cardiovascular (2).  

Segundo uma meta-análise de 2002, a depressão tem impacto no desenvolvimento de DC em pessoas 

saudáveis, através de outros mecanismos que não os FRCV convencionais (Figura 1) (2). Não tendo 

sido possível avaliar nesta meta-análise a existência de uma associação dependente da dose, o facto da 

depressão clínica ter uma relação mais consistente com a DC do que o humor depressivo parece 

apontar nesse sentido (2). Também não foi possível comparar a influência de sintomas depressivos 

menos graves mas prolongados no tempo com sintomas depressivos mais graves num curto espaço de 

tempo (2). 

Em 2003, uma nova meta-análise concluiu que a depressão é um factor de risco independente para o 

desenvolvimento de DC com um risco relativo de 1,64 (3). 

Diversos estudos posteriores afirmam que a depressão aumenta o risco de desenvolver DC e deve ser 

considerada um FRCV (4-7). A depressão foi comparada a FRCV convencionais como o tabagismo e 

dislipidemia (8). Factores psicológicos causadores de stress, como a depressão, parecem aumentar o 

risco de EAM (9). 

Estudos prospectivos realizados em doentes com mais de 65 anos indicam que a sintomatologia 

depressiva é um factor de risco independente para o desenvolvimento de DC e também para a 

mortalidade total (4, 10). Poderia pensar-se que os sintomas depressivos seriam uma consequência da 

doença e não propriamente precursores desta; no entanto, um estudo realizado em doentes idosos 

aparentemente saudáveis e não institucionalizados, que teve em conta os FRCV, parece contrariar esta 

ideia (4). A depressão parece influenciar o aparecimento de DC de acordo com a gravidade dos 

sintomas (4, 11). De facto, num estudo realizado em doentes que apresentavam dor pré-cordial, o 

aumento de 5 pontos no questionário acerca de sintomas depressivos estava associado a um aumento 
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médio de 25 e 30% no risco de ter uma angiografia coronária anormal ou diagnóstica de DC, 

respectivamente (12). 

Pessoas jovens e de meia-idade com antecedentes de hospitalização por depressão parecem ter um 

risco aumentado de desenvolver DC, que parece ser atenuado com o avançar da idade, provavelmente 

devido à influência de outros FRCV (13). É possível que os antecedentes de depressão, para além de 

aumentarem o risco de desenvolver DC, aumentem o risco de vir a desenvolver sintomas depressivos 

durante a hospitalização de causa coronária (14). 

A depressão pode ter um papel importante nos estadios precoces do desenvolvimento de DC, 

nomeadamente na iniciação da aterosclerose (15). Os sintomas somáticos e vegetativos da depressão 

parecem ser importantes na aterosclerose subclínica, estando associados a uma maior alteração das 

camadas média e íntima das artérias carótidas (15). No entanto, os sintomas depressivos cognitivos ou 

afectivos, a ansiedade, a hostilidade e o sentimento ou expressão de ira não parecem ter essa influência 

(15). 

Um estudo prospectivo realizado em militares com idades compreendidas entre os 39 e os 45 anos, 

sem DC conhecida, não mostrou qualquer associação entre factores psicológicos (depressão, ansiedade 

e stress) e calcificação das artérias coronárias (16). Os autores acreditam que é possível que estes 

resultados não possam ser aplicados à população geral, porque a amostra em estudo apresenta algumas 

particularidades, nomeadamente, o estreito intervalo etário e a baixa prevalência de calcificação das 

artérias coronárias e de perturbações psíquicas (16). 

Alguns estudos têm colocado a hipótese da depressão poder actuar como um evento que despolete 

SCA (17), comparável a estados emocionais extremos, como excitação ou ira, exercício físico e uso de 

cocaína, que são potenciais desencadeadores de enfarte agudo do miocárdio (EAM) a curto prazo 

(uma a duas horas) (18). Uma das dificuldades deste estudo é que a informação é, geralmente, 

adquirida de forma retrospectiva e os doentes tendem a sobrestimar emoções negativas experienciadas 

imediatamente antes do início dos sintomas cardíacos, o que dificulta a interpretação dos dados (17).  
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IMPACTO DA DEPRESSÃO NO PROGNÓSTICO DA DOENÇA CORONÁRIA 

A depressão parece ter uma influência negativa no prognóstico de doentes com DC (7, 19), estando 

relacionada com o aumento da morbilidade e mortalidade (14).  

Em 2000, uma revisão sistemática concluiu que a depressão exercia um prejuízo marcado na qualidade 

de vida e influenciava negativamente o prognóstico de doentes com DC, aumentando a mortalidade, a 

hospitalização e os eventos isquémicos (20). Alguns autores são da opinião de que os cardiologistas 

devem rastrear a depressão regularmente nos seus doentes (14). 

Segundo uma meta-análise de 2004, os sintomas depressivos têm um efeito marcadamente negativo no 

prognóstico de doentes com DC a curto e a longo prazo, aumentando a mortalidade de causa cardíaca 

e a mortalidade total (21). A mortalidade a curto prazo é, pelo menos, duas vezes maior em doentes 

deprimidos com DC (21).  

Outra meta-análise publicada no mesmo ano veio apoiar esta ideia, concluindo que a depressão pós-

EAM se associa a pior prognóstico cardiovascular, com um risco pelo menos duas vezes aumentado 

(22). Os autores admitem, no entanto, a possibilidade de existirem factores confundidores que venham 

alterar a força desta relação, sendo importante esclarecer se esta relação se mantém 

independentemente de outras variáveis clínicas (22). Coloca-se a hipótese de que os doentes mais 

graves (logo, com pior prognóstico) tenham maior probabilidade de ficar deprimidos, mas na maioria 

dos estudos a depressão não estava relacionada com a gravidade da DC (22). Outro estudo também 

concluiu que a ocorrência de sintomas depressivos e o cansaço não estavam relacionados com o 

estadio da doença cardíaca (23). 

Em 2005, outra revisão sistemática veio apoiar a ideia de que a depressão está relacionada com 

eventos cardiovasculares adversos (24). 

A depressão aumenta o risco de eventos cardíacos adversos, nomeadamente, morte de causa cardíaca, 

EAM, paragem cardíaca ou revascularização não electiva nos dois anos seguintes (25). O diagnóstico 

de depressão em doentes com DC conhecida está associado a um aumento da incidência de 
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insuficiência cardíaca (IC) (26). Por outro lado, em doentes com igual fracção de ejecção, os doentes 

deprimidos parecem ter mais queixas, tanto a nível da sintomatologia da IC como na capacidade de 

realizarem as suas actividades de vida diárias (26-27). A depressão influencia mais fortemente a 

capacidade funcional do doente do que a função ventricular do ventrículo esquerdo ou a presença de 

angina ou isquemia em esforço (28-29). A depressão parece estar relacionada com a intensidade dos 

sintomas, limitações físicas, qualidade de vida e saúde no geral que são percebidas pelo doente, sendo 

pelo menos tão importante como a função cardíaca para a qualidade de vida percebida pelo doente 

(29). Os doentes deprimidos parecem ter menor qualidade de vida após a reabilitação (30). 

Gump e col. estudaram a associação entre sintomas depressivos e a mortalidade em homens com alto 

risco de virem a desenvolver DC no Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT), com um tempo 

de seguimento de 18 anos (31). Neste estudo, os sintomas depressivos estavam associados a um 

aumento significativo do risco de mortalidade total e de mortalidade de causa cardiovascular (31). No 

entanto, o acidente vascular cerebral parece ser a causa de morte mais relacionada com sintomas 

depressivos (31). 

Em doentes com DC conhecida, a presença de depressão parece determinar os procedimentos de 

revascularização realizados nos 5 anos seguintes (32). Surpreendentemente, os doentes não deprimidos 

foram os mais sujeitos a cirurgia de bypass coronário (CABG), enquanto os doentes com depressão 

major registaram as mais altas taxas de angioplastia coronária percutânea (PTCA) (32). Os autores 

acreditam que estes resultados se devem ao facto dos doentes deprimidos terem tendência a serem 

mais queixosos e mais preocupados com os seus sintomas, pelo que recorreriam aos cuidados de saúde 

mais cedo. Por outro lado, o grupo de doentes com depressão era mais jovem e tinha mais indivíduos 

do sexo feminino, factores que se associam a DC menos grave e com menor necessidade de 

intervenção cirúrgica (32). Não foram observadas, neste estudo, diferenças na taxa de mortalidade ou 

na ocorrência de EAM (32).  

Os doentes com depressão submetidos a CABG (depressão pré-operatória) parecem ter maior 

probabilidade de precisarem de internamento nos seis meses seguintes (33-34). A depressão tem uma 
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relação próxima com a morbilidade pós-operatória, sendo um obstáculo ao alívio dos sintomas e à 

melhoria da qualidade de vida nestes doentes (34). Os doentes deprimidos no pré-operatório de CABG 

têm mais tendência a reportar dor pós-cirúrgica crónica e a continuar deprimidos, e menor 

probabilidade de regressarem ao seu nível de funcionamento prévio (34). Os doentes com sintomas 

ansiosos ou depressivos à data da revascularização parecem ter tendência a um pior estado funcional e 

sintomático nos cinco anos seguintes, independentemente das mudanças no seu estado emocional 

durante esse tempo (35). 

Pelo contrário, outros autores são da opinião que é a depressão pós-operatória que mais se associa a 

uma maior morbilidade e necessidade de cuidados de saúde após a intervenção cirúrgica (36). O 

surgimento de sintomatologia ansiosa e depressiva nos 3 meses após o primeiro diagnóstico de DC 

parece afectar o prognóstico dos doentes nos 3 anos seguintes (37). Os sintomas ansiosos e 

depressivos parecem estar amplamente relacionados, sendo que em alguns estudos os sintomas 

ansiosos foram mais relevantes para o prognóstico do que os sintomas depressivos (37-38). 

Grace e col. estudaram a influência da depressão na mortalidade total após uma SCA nos cinco anos 

seguintes, concluindo que os antecedentes de depressão não são tão importantes como a gravidade da 

sintomatologia depressiva à data da hospitalização por SCA (39). Mesmo sintomas depressivos 

ligeiros à data da hospitalização parecem ter influência na mortalidade nos anos seguintes e não devem 

ser atribuídos ao evento ameaçador de vida, a queixas somáticas ou ao ambiente hospitalar (39).  

A depressão tem um impacto negativo no prognóstico de doentes que sofrem um EAM (40-41) e 

também nos doentes com angina instável (42). Parece haver uma associação dependente da dose entre 

a quantidade de sintomas depressivos na admissão por EAM e a mortalidade a longo prazo, 

independentemente de outros factores de prognóstico (Figura 2) (43). Os autores acreditam que 

sintomas depressivos ligeiros, mesmo em indivíduos sem depressão clínica, podem constituir um risco 

para a DC (43). Este estudo não identificou nenhuma relação com eventos cardíacos não fatais ou 

procedimentos de revascularização (43).  
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De acordo com alguns autores, a depressão manifesta-se através de uma variedade de sintomas que 

nem sempre ocorrem concomitantemente, entre eles o cansaço, a desesperança e os sintomas 

somáticos (44). A depressão e a DC partilham alguns sintomas físicos, tais como perda de energia, 

incapacidade de realizar certas actividades e alterações do sono, o que poderia levar a interpretações 

erradas, daí a importância de separar os sintomas físicos dos restantes (44). Barefoot e col. concluíram 

que, de entre os sintomas depressivos, o afecto depressivo e a desesperança são os que têm um efeito 

mais nefasto na sobrevida dos doentes com DC (44). O afecto depressivo parece exercer piores efeitos 

nos doentes mais jovens (44). Não foi necessário incluir os sintomas somáticos para haver evidências 

de uma influência no prognóstico, pelo que se exclui a possível confusão com sintomatologia cardíaca 

(44).  

Pedersen e col. avaliaram a influência de sintomas depressivos, cansaço e desesperança no prognóstico 

de doentes submetidos a PTCA nos dois anos seguintes (45). Os sintomas depressivos e a 

desesperança estão associados a pior prognóstico, sendo que a desesperança parece ter um efeito 

catastrófico, aumentando três vezes o risco de EAM fatal e não fatal nos dois anos seguintes (45). 
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MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS 

Os mecanismos fisiopatológicos que explicam a relação entre depressão e DC não estão ainda 

completamente esclarecidos. Diversos mecanismos têm sido sugeridos como estando envolvidos nesta 

relação, tais como a inflamação, a coagulação, a fibrinólise, a função endotelial, a aterosclerose, o 

sistema nervoso autónomo (SNA), o sistema serotoninérgico, o sistema nervoso central (SNC), o 

sistema imunitário, a isquemia miocárdica induzida pelo stress mental, variações do ritmo cardíaco e o 

eixo hipotálamo-hipófise-supra-renal (HPA) (Figura 3). Existem também sugestões de que esta relação 

seja devida a alterações comportamentais ou co-existência de outras emoções negativas (Figura 4). 

 

Sistema Serotoninérgico e Reactividade Plaquetária 

Acredita-se que a interacção entre baixos níveis de serotonina cerebral e outros sistemas de 

neurotransmissores, como a dopamina, noradrenalina, glutamato e GABA, estão implicados na 

fisiopatologia da depressão (46). 

Tem sido sugerido que os sistemas serotoninérgicos centrais enervem zonas do cérebro envolvidas nos 

efeitos do sistema nervoso simpático na função cardiovascular (46). 

À periferia, a serotonina induz agregação plaquetária e vasoconstrição coronária, através dos 

receptores 5HT2A das plaquetas (14, 47). A serotonina actua como um factor de crescimento, 

estimulando a mitogénese e a migração de células do músculo liso arterial (47).  

A actividade plaquetária é um factor importante no desenvolvimento de aterosclerose, SCA e 

trombose (48). A sua importância está claramente evidenciada pelos benefícios dos fármacos 

antiagregantes plaquetários na DC (24).  

Em indivíduos saudáveis, a depressão está associada ao aumento da reactividade plaquetária à 

serotonina (1). A depressão estará associada ao aumento dos receptores de serotonina 5HT2A das 

plaquetas ou ao aumento da sua sensiblidade (24). Os doentes deprimidos estarão particularmente 
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vulneráveis à agregação plaquetária e à vasoconstrição, associadas à DC (46), o que pode explicar o 

aumento do risco de SCA nos sujeitos deprimidos (1).  

Além da hiper-reactividade à serotonina, os doentes com SCA e depressão apresentam níveis mais 

elevados de outros marcadores de activação plaquetária, como factor plaquetário 4, tromboglobulina  

e molécula de adesão celular plaquetária e endotelial 1 (49). O aumento da activação plaquetária pode 

contribuir para piorar o prognóstico dos doentes deprimidos (49).  

 

Disfunção Endotelial 

Existem evidências de que, em indivíduos saudáveis, a depressão se associa a disfunção endotelial, 

considerada um dos primeiros passos para o desenvolvimento de aterosclerose (24, 50-51). Mesmo 

sintomas depressivos ligeiros parecem afectar negativamente esta função, levando a uma diminuição 

da vasodilatação mediada pelo óxido nítrico (NO) (51). Os sintomas vegetativos e somáticos da 

depressão parecem estar envolvidos no início da aterosclerose, estando associados a uma maior 

alteração nas camadas média e íntima da artéria carótida (15). Também em doentes já com DC, a 

depressão está associada a disfunção endotelial, o que poderia explicar a sua relação com o 

prognóstico (52). 

Os níveis plasmáticos de metabolitos do NO e da actividade da enzima síntase do NO endotelial 

revelou-se marcadamente diminuída em indivíduos deprimidos (47). Doentes deprimidos pós-SCA 

têm níveis mais elevados da molécula de adesão intercelular 1, o que sugere uma activação endotelial 

crónica (47). Estes achados revelam alguma anormalidade da reactividade vascular que pode estar na 

origem da relação entre depressão e DC (47). 

Alguns dados sugerem que os sintomas depressivos estão associados a um aumento do risco de 

progressão aterosclerótica em enxertos de veia safena e diminuição do diâmetro do lúmen num tempo 

de seguimento de 4 a 5 anos (53). Esta associação foi virtualmente eliminada com terapêutica 



15 
 

agressiva com estatinas, o que pode sugerir que a depressão e as estatinas têm acções opostas, 

influenciando a progressão da aterosclerose (53). 

Alguns estudos não evidenciaram qualquer associação entre depressão e disfunção endotelial em 

indivíduos saudáveis (54). No entanto, a gravidade da depressão não foi avaliada neste estudo e muitos 

dos doentes encontravam-se em tratamento, pelo que os autores sugerem que a depressão grave não 

tratada possa ter um efeito mais preponderante (54). 

 

Eixo HPA 

Os doentes deprimidos parecem ter uma desregulação do eixo HPA, que pode estar relacionado com 

FRCV tradicionais, tais como obesidade, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, aumento da tensão 

arterial e da frequência cardíaca (FC) (48). 

Um estudo realizado em doentes hospitalizados com perturbações do humor mostrou que a 

desregulação do eixo HPA está relacionado com o aumento da mortalidade cardiovascular, mas 

revelou resultados mais contraditórios na mortalidade por DC (55). 

 

Inflamação 

A inflamação tem um papel importante na promoção da aterosclerose e os marcadores inflamatórios 

são, inclusive, factores de prognóstico para os doentes com SCA (56). A depressão parece estar 

associada a um aumento da inflamação (48, 54, 57).  

Vários marcadores inflamatórios que aumentam o risco de DC têm sido associados à depressão, como 

a proteína C reactiva (PCR) (54, 57), a interleucina 6 (IL-6) (58) e o factor de necrose tumoral α 

(TNF-α) (46-47). 
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Quanto maior a gravidade da sintomatologia depressiva, maior parece ser o aumento do nível sérico de 

PCR em doentes pós-SCA, o que pode ajudar a explicar o aumento da mortalidade e morbilidade em 

doentes pós-SCA deprimidos (57).  

Pensa-se que a IL-6 contribua para a iniciação e progressão da aterosclerose, tendo efeitos na 

agregação plaquetária, na produção de moléculas de adesão e na permeabilidade endotelial (58). 

Elevações na IL-6 parecem estar associadas a ira, hostilidade e maior gravidade de sintomas 

depressivos, o que poderia constituir uma explicação para o aumento do risco de DC em doentes 

deprimidos (58). 

Estudos recentes mostram que doentes com IC secundária a DC e sintomas depressivos apresentam 

níveis significativamente mais elevados de moléculas pró-inflamatórias e pró-apoptóticas, como o 

TNF-α e o Fas ligando solúvel, bem como níveis mais reduzidos de interleucina 10, uma molécula 

anti-inflamatória, quando comparados com doentes sem sintomas depressivos (46-47). 

O rácio TNF-α/ interleucina 10 está significativamente relacionado com a gravidade dos sintomas 

depressivos, o que sugere que a sobrexpressão de citocinas pode ser um mecanismo importante de 

desenvolvimento de depressão em doentes com IC (47). Estas citocinas pró-inflamatórias têm 

mostrado ter efeitos profundos no sistema serotoninérgico cerebral e periférico, produzindo sintomas 

depressivos (47, 56). 

A administração de citocinas pró-inflamatórias resulta num aumento da serotonina extra-celular 

cerebral, bem como em humor deprimido, aumento do sono e mal-estar geral (56). Estes efeitos foram 

descritos em doentes com melanoma, que desenvolveram depressão após tratamento com 

administração de factor de TNF-α (56). Estes efeitos eram reduzidos com tratamento prévio com 

paroxetina (56). 

Porém, alguns autores concluíram que a depressão e a inflamação se relacionam apenas 

modestamente, não podendo esta hipótese explicar a relação entre depressão e o desenvolvimento de 

DC (59-60). Alguns autores concluíram que marcadores inflamatórios como a IL-6 e a PCR se 

relacionavam melhor com a exaustão vital e com o estado de saúde reportado pelo doente, do que com 
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a depressão, argumentando que estes seriam então melhores marcadores de factores psicológicos 

envolvidos na DC (60). 

 

Coagulação e Fibrinólise 

A hipercoagulabilidade tem um papel importante na aterosclerose, promovendo a deposição gradual 

de fibrina na placa aterosclerótica (24, 61). Os sintomas depressivos em jovens saudáveis sem 

evidência de DC associam-se a elevações nos níveis séricos de factores de coagulação VII e X, sendo 

o primeiro considerado um factor de risco para DC (61). O humor depressivo está também associado a 

níveis mais elevados da actividade do inibidor do activador do plasminogénio 1, independentemente 

da exaustão vital ou da presença de DC, sugerindo uma possível perturbação da fibrinólise na 

depressão (62). Outros estudos também encontraram níveis mais elevados de fibrinogénio e de factor 

VIIc nos doentes deprimidos sem DC (24).  

No entanto, Schroeder e col. não observaram nenhuma relação importante entre depressão e 

coagulação ou fibrinólise em doentes com DC (63). Os autores sugerem que a coagulação e a 

fibrinólise tenham um papel essencial na mediação de respostas depressivas em estádios precoces do 

processo aterosclerótico, antes do início da DC (63). 

 

Sistema Imunitário 

O sistema imunitário está envolvido na aterosclerose, participando na deposição de lípidos e na 

proliferação e migração de células do músculo liso (56). Diversos marcadores imunológicos 

(principalmente a PCR, a IL-6 e o TNF-α) estão envolvidos na progressão da DC e têm um papel 

importante no despoletar de SCA (56). 

Os sintomas depressivos estão associados a aumento dos leucócitos periféricos (neutrófilos e 

monócitos, principalmente), diminuição dos linfócitos, aumento da produção de citocinas e de 

proteínas de fase aguda (56). Estão também associados a uma redução de alguns marcadores do 
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sistema imunitário, como a actividade das células natural killer e da resposta proliferativa dos 

linfócitos perante estimulação mitogénica (56). Doentes deprimidos têm também aumento no nível de 

anticorpos contra diversos microorganismos (56). 

É possível que episódios depressivos no início da vida adulta promovam a lesão vascular e o 

desenvolvimento da aterosclerose através do sistema imunológico (56). Com o avançar da idade, na 

DC já estabelecida, a inflamação pode reduzir a estabilidade das placas e provocar SCA (56). 

O sistema imunológico e o SNC influenciam-se mutuamente (56). O SNC afecta o sistema imunitário 

principalmente através do eixo HPA (56). A hormona libertadora de corticotropina está aumentada na 

depressão e actua como a principal hormona de regulação da resposta aguda ao stress, libertando 

citocinas pró-inflamatórias bem como um leque de variadas respostas imunitárias (56). Também o 

SNA tem um papel importante na fase aguda: o sistema parassimpático inibe a activação de 

macrófagos através da via anti-inflamatória colinérgica (56). Os processos inflamatórios também 

influenciam o SNC, através de vias humorais e neurais (56). Estas alterações estão associadas a 

sintomas depressivos, apesar de os mecanismos não estarem completamente esclarecidos (56). 

 

Sistema Nervoso Autónomo 

A hiperactividade simpática tem sido associada a diversos FRCV, tais como hipertensão arterial, 

diminuição da variabilidade do ritmo cardíaco e diminuição do tónus vagal, para além de poder 

provocar vasoconstrição coronária, resultando em isquemia miocárdica (48). O sistema parassimpático 

inibe a activação de macrófagos através da via anti-inflamatória colinérgica, pelo que a diminuição da 

sua actividade pode cursar com um aumento da inflamação (56). 

Existem evidências de perturbações no funcionamento do SNA nos doentes deprimidos (48, 64-65). 

Em indivíduos deprimidos, os níveis séricos de noradrenalina são mais elevados, podendo reflectir o 

aumento do tónus simpático (64). O córtex pré-frontal, que participa na modulação do tónus 

simpático, parece sofrer alterações na sua arquitectura celular com a depressão major (65). A 
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desestabilização da enervação autónoma do coração poderia estar na base dos efeitos cardíacos 

adversos da depressão (64-65), provocando alterações no ritmo cardíaco, elevada FC em repouso, 

reduzida variabilidade da FC e perturbações na electrofisiologia ventricular (47, 64). 

As arritmias ventriculares estão relacionadas com instabilidade eléctrica no miocárdio e podem ser 

desencadeadas por aumento do tónus simpático ou isquemia miocárdica (14, 64). A depressão pode 

aumentar o risco de arritmias ventriculares através do aumento do tónus simpático (14, 64). 

Recentemente, foi sugerido que a depressão moderada a grave pode estar associada a arritmias 

ventriculares, o que pode contribuir para a mortalidade nestes doentes (47, 66). 

Os doentes deprimidos têm FC em repouso mais elevadas, o que constitui um factor de risco para 

morte súbita (64). 

A diminuição da variabilidade da FC reflecte um aumento da actividade simpática e/ou uma 

diminuição do tónus vagal, sendo um factor de prognóstico para eventos cardiovasculares em doentes 

com EAM (24). Existem evidências de que em doentes deprimidos a variabilidade da FC é mais baixa 

(24, 64). 

 

Isquemia Miocárdica Induzida pelo Stress Mental 

Sabe-se actualmente que a isquemia miocárdica é uma medida importante de manifestação clínica de 

doença coronária (67). A monitorização electrocardiográfica ambulatória mostrou que a isquemia 

miocárdica ocorre frequente e transitoriamente no dia-a-dia. Geralmente, acontece no contexto de uma 

FC reduzida, é silenciosa ou assintomática, não envolve necessariamente actividade física intensa e é 

frequente ocorrer em simultâneo com emoções negativas (67). 

A prevalência de isquemia miocárdica induzida pelo stress mental é equivalente à isquemia 

miocárdica induzida pelo exercício (67). No entanto, a isquemia induzida pelo stress é silenciosa na 

maioria dos casos e raramente provoca alterações electrocardiográficas (67). Comparada com a 
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isquemia induzida pelo exercício, a isquemia associada ao stress aumenta a frequência e gravidade da 

disfunção ventricular esquerda (67). 

Pensa-se que o mecanismo pelo qual o stress mental cause isquemia miocárdica seja uma 

vasoconstrição transitória das artérias coronárias (67). De facto, nos doentes com DC não ocorre 

vasodilatação na microcirculação coronária durante os testes de stress mental, o que acontece em 

pessoas saudáveis (67).  

A isquemia induzida pelo stress mental prediz consistentemente um aumento de eventos cardíacos 

adversos no futuro. A depressão está associada com a ocorrência deste tipo de isquemia (67-68). Este 

pode ser um dos mecanismos pelo qual a depressão aumenta o risco de mortalidade e morbilidade nos 

doentes com doença coronária (67-68). 

 

Factores Comportamentais 

Os doentes deprimidos parecem ter pior adesão à medicação prescrita, sendo que quanto mais grave 

for a depressão, maior é a probabilidade de não adesão (69-70). É possível que os doentes deprimidos 

tenham pouca expectativa no benefício do tratamento, desesperança e sejam mais sensíveis aos efeitos 

adversos dos fármacos (69). A adesão à terapêutica com estatinas parece diminuir para metade com o 

diagnóstico de depressão (71). A melhoria da sintomatologia depressiva associa-se a uma subsequente 

melhora na adesão à aspirina (70). 

A depressão parece ser um bom factor preditor da mudança na capacidade aeróbica após a reabilitação 

cardíaca (27). Os sintomas depressivos associam-se a um aumento menos marcado na capacidade de 

realizar exercício físico (72).  

Os doentes deprimidos também aderem menos aos programas de reabilitação cardíaca (27, 72-73), 

tendo o dobro da probabilidade de não serem assíduos (73). 
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Alguns autores afirmam que a depressão não influencia a adesão a estes programas (74). De acordo 

com um estudo realizado por Söderman e col. o humor deprimido não parece influenciar as mudanças 

no estilo de vida nos participantes de um programa de reabilitação comportamental (75). 

A depressão não parece estar relacionada com o surgimento de hipertensão arterial(76), no entanto, a 

relação entre depressão e diabetes ainda não está completamente esclarecida (77). 

Existe uma relação recíproca entre depressão e hábitos tabágicos: a depressão é mais comum em 

fumadores e os hábitos tabágicos são mais comuns em indivíduos deprimidos (78). 

Um estudo prospectivo recente concluiu que a associação entre sintomas depressivos e a ocorrência de 

eventos cardiovasculares adversos era largamente explicada por factores comportamentais, 

particularmente o sedentarismo (79). 

 

Co-existência de outras emoções negativas 

Alguns autores chamam a atenção para a necessidade de ter em conta a co-existência de emoções 

como depressão, ansiedade e ira, que podem confundir e alterar a interpretação dos dados, devendo os 

estudos realizados ter em conta estas três variáveis (15). Na maioria dos estudos, estas emoções têm 

sido investigadas separadamente. É possível que a sobreposição da depressão com outras emoções 

negativas tenha levado a uma conclusão errada de que se trata de um factor de prognóstico 

independente (24). De acordo com alguns autores, a depressão e a ansiedade estão inter-relacionadas e 

não ocorrem isoladamente uma da outra (36). 

Alguns autores acreditam que a desesperança pode estar presente independentemente da depressão e 

deve ser avaliada separadamente (80). Num estudo de Dunn, a desesperança esteve fortemente 

relacionada com a não participação num programa de reabilitação cardíaca, mas a depressão não (80). 

Os autores sugerem que a desesperança pode representar um traço de personalidade e não um estado, 

sendo, assim, mais prolongada no tempo do que a sintomatologia depressiva (80). 
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CONCLUSÃO 

Existem evidências de que a depressão constitui um factor de risco independente para o 

desenvolvimento de DC em pessoas previamente saudáveis, bem como para a mortalidade por DC. 

Existem também estudos que sugerem que a depressão possa constituir um evento despoletante de 

SCA. 

A depressão tem também impacto negativo no prognóstico da DC, influenciando a mortalidade 

cardíaca e total, a ocorrência de eventos cardíacos adversos, a necessidade de procedimentos 

cirúrgicos de revascularização e ainda a capacidade funcional e a qualidade de vida do doente. 

Vários mecanismos têm sido propostos para explicar a interacção entre depressão e DC, tais como 

alterações na inflamação, na coagulação, na fibrinólise, na função endotelial, bem como a 

aterosclerose, o SNA, o sistema serotoninérgico, o SNC, o sistema imunitário, a isquemia miocárdica 

induzida pelo stress mental e o eixo HPA. Existem também sugestões de que esta relação seja devido a 

alterações comportamentais ou co-existência de outras emoções negativas. São necessários mais 

estudos para clarificar os mecanismos que explicam esta relação recíproca entre depressão e DC. 

Este estudo vem traduzir a crescente necessidade de estar atento à saúde mental dos doentes (quer 

tenham DC ou não) e alertar acerca do impacto que esta poderá ter não só na capacidade funcional e 

na qualidade de vida, mas também no desenvolvimento de patologia orgânica.  

De futuro, será de extrema importância avaliar o impacto do tratamento da depressão no 

desenvolvimento e prognóstico de DC, bem como estudar qual a terapêutica anti-depressiva que 

melhor se adequa a estes doentes em particular. 
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FIGURAS 

Figura 1 – Riscos relativos para factores de risco cardiovascular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Riscos relativos de factores de risco cardiovascular tradicionais nos homens, para morte por 

doença cardíaca, enfarte agudo do miocárdio, doença coronária e angina, segundo o estudo 

Framingham (Suadicani P, Hein HO, Gyntelberg F. Are social inequalities associated with the risk of 

ischaemic heart disease a result of psychosocial working conditions? Atherosclerosis 1993;101:165–

75). Os riscos relativos para humor depressivo e depressão clínica segundo a metanálise de Rugulies e 

col., para morte devido a doença cardíaca e enfarte agudo do miocárdio. (Rugulies R. Depression as a 

predictor for coronary heart disease. a review and meta-analysis. Am J Prev Med2002 Jul;23(1):51-

6). IC – intervalo de confiança; HTA – hipertensão; LDL – lipoproteínas de baixa densidade; HDL – 

lipoproteínas de alta densidade. Adaptado de Rozanski A, Blumenthal JA, Davidson KW, Saab PG, 

Kubzansky L. The epidemiology, pathophysiology, and management of psychosocial risk factors in 

cardiac practice: the emerging field of behavioral cardiology. J Am Coll Cardiol2005 Mar 

1;45(5):637-51.  
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Figura 2 – Sobrevida após enfarte agudo do miocárdio em relação à Escala de Depressão de 

Beck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Sobrevida a longo prazo após enfarte agudo do miocárdio (EAM) em relação à Escala de 

Depressão de Beck (Beck Depression Inventory Score – BDI) durante o internamento. Adaptado de 

Lesperance F, Frasure-Smith N, Talajic M, Bourassa MG. Five-year risk of cardiac mortality in 

relation to initial severity and one-year changes in depression symptoms after myocardial infarction. 

Circulation2002 Mar 5;105(9):1049-53. 
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Figura 3 - Mecanismos patofisiológicos através dos quais o stress crónico e as perturbações 

afectivas, tal como a depressão, podem promover a aterosclerose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mecanismos patofisiológicos através dos quais o stress crónico e as perturbações afectivas, 

tal como a depressão, parecem promover a aterosclerose. Os stressores activam o eixo hipotálamo-

hipófise-supra-renal (HPA) e o sistema nervoso simpático (SNS) e afectam comportamentos. Diversos 

efeitos periféricos adversos podem resultar desta activação neuroendócrina, simpática e 

comportamental. SNA – sistema nervoso autónomo. Adaptado de Rozanski A, Blumenthal JA, 

Davidson KW, Saab PG, Kubzansky L. The epidemiology, pathophysiology, and management of 

psychosocial risk factors in cardiac practice: the emerging field of behavioral cardiology. J Am Coll 

Cardiol2005 Mar 1;45(5):637-51. 
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Figura 4 - Relação entre depressão e eventos cardíacos adversos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Relação entre depressão e eventos cardíacos adversos. Adaptado de Lett HS, Blumenthal JA, 

Babyak MA, Sherwood A, Strauman T, Robins C, Newman MF. Depression as a risk factor for 

coronary artery disease: evidence, mechanisms, and treatment. Psychosom Med2004 May-

Jun;66(3):305-15. 

 


