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Resumo
Morilha, A. Depressão e abuso de álcool em pacientes com Síndrome Coronariana
Aguda: avaliação prospectiva no Estudo de Estratégia de Registro de Insuficiência
Coronariana (ERICO). [Dissertação] São Paulo: Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, 2014.

Introdução: A ocorrência de episódios depressivos e abuso ou dependência de
álcool após um evento agudo de insuficiência coronariana pode representar um
marcador independente de mau prognóstico. Portanto, investigamos a presença de
sintomas depressivos, transtorno depressivo maior (TDM) e abuso ou dependência de
álcool em uma subamostra de uma coorte prospectiva de Síndrome Coronariana
Aguda (SCA), Estratégia de Registro de Insuficiência Coronariana Aguda (ERICO)
em andamento no pronto-socorro do Hospital Universitário. Métodos: Foi realizado
um estudo observacional em 146 participantes do estudo ERICO. A gravidade dos
sintomas depressivos foi avaliada em três momentos: 1ª) na admissão hospitalar pelo
Patient Health Questionnaire (PHQ-9 itens); 2º) 30 dias pós-SCA pelo PHQ-9,
Inventário de Depressão de Beck (BDI) e Escala de Depressão de Hamilton (HDRS21 itens); e 3º) 180 dias pós-SCA pelo PHQ-9 e BDI. O abuso e uso nocivo de álcool
foram avaliados pelo AUDIT e CAGE em 30 e 180 dias pós-SCA. Resultados: Ao
longo do estudo as frequências de sintomas depressivos variaram entre 40% e 60% e
de TDM entre 28% e 33%. Na admissão hospitalar houve maior predominância de
sintomas depressivos entre os homens (58%; p=0,03) e sedentários (72,1%; p=0,02),
entretanto, TDM foi mais frequente na população feminina (55,1%; p<0,001) com
uma razão de chances [(RC) 4,5; intervalo de confiança IC 95% 1,85-10,98]. Após
30 dias do evento agudo constatou-se um maior risco de sintomas depressivos entre
os tabagistas (RC 5,8; IC 95% 1,81-18,72) e diabéticos (RC 3,6; IC 95% 1,40-9,60).
Os diabéticos também apresentaram (RC 3,5; IC 95% 1,39-8,71) para desenvolver
TDM. No seguimento de 180 dias verificou-se que indivíduos com angina instável
(AI) (RC 4, 46; IC 95% 1,39-14,32) e infarto agudo do miocárdio com
supradesnivelamento do segmento ST (IAMCST) (RC 3,40; IC 95% 1,30-8,87)
apresentaram maior probabilidade de desenvolverem sintomas depressivos em

relação aos indivíduos que apresentaram IAMSST. Os únicos fatores de risco que se
mantiveram associados a um maior risco de sintomas depressivos após 180 dias foi o
sexo feminino (RC 3,9; IC 95% 1,54-9,73) e o tabagismo (RC 5,34; IC 95% 1,6417,44). Em relação à TDM, encontramos uma RC de 14 (IC 95% 2,94-67,51) para
associação com tabagismo. Quanto ao abuso e uso nocivo de álcool as frequências
variaram ao longo do estudo pelo AUDIT e CAGE entre 18,3% e 33,6%.
Verificamos na populacão masculina uma frequência de 88,2% (p=0,001) e entre os
tabagistas de 55,9% (p=0,003) e foi encontrada uma RC de 51,64 para população
mais jovem (35-44 anos) e uma RC de 42,95 para tabagistas. Finalmente, não foi
encontrada nenhuma associação entre abuso de álcool e depressão de acordo com os
subtipos de SCA nos períodos analisados. Conclusão: A frequência de depressão
variou entre 40% e 60% da admissão até 180 dias pós-SCA. Indivíduos que
desenvolveram AI ou IAMCST, além de mulheres e tabagistas apresentaram maiores
chances de desenvolver depressão ao longo do seguimento de 180 dias e indivíduos
entre 35 e 44 anos e tabagistas apresentaram maior possibilidade de abusar do álcool.
Descritores: Síndrome Coronariana Aguda (SCA); Transtorno Depressivo Maior
(TDM); Depressão; Alcoolismo; Transtornos relacionados ao uso de álcool;
Questionários; Escalas, Estudos Observacionais.

Abstract
Morilha, A. Depression and alcohol abuse in patients with Acute Coronary
Syndrome: prospective evaluation study in the Strategy of Registry of Acute
Coronary Syndrome (ERICO Study) [Dissertation]. São Paulo. “Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo”; 2014.

Introduction: The occurrence of depression and alcohol abuse or dependence after
an acute coronary insufficiency may represent an independent marker of poor
prognosis. Therefore, we investigated the presence of depressive symptoms, major
depressive disorder (MDD) and alcohol abuse or dependence in a subsample of a
prospective cohort of Acute Coronary Syndrome (ACS), Strategy of Registry of
Acute Coronary Syndrome Study (ERICO study), which is still ongoing in the
emergency room of the Hospital Universitário. Methods: We conducted an
observational study in 146 participants of the ERICO study. The severity of
depressive symptoms was evaluated in 3 moments: 1st) at the hospital admission
using The Patient Health Questionnaire (PHQ-9 items); 2nd) 30 days post-ACS using
the PHQ-9, the Beck Depression Inventory (BDI) and the Hamilton Depression
Rating Scale (HDRS -21 items), and 3rd) 180 days post -ACS through PHQ-9 and
BDI. The abuse and harmful alcohol consumption were assessed by the AUDIT and
the CAGE 30 and 180 days post-ACS. Results: Along the study, the frequencies of
depressive symptoms ranged from 40% to 60% and MDD from 28% to 33%. At the
hospital admission there was a higher prevalence of depressive symptoms among
men (58%, p= 0.03) and sedentary patients (72.1%, p= 0.02), however, MDD was
higher among women (55.1%, p< 0.001) with an increased risk of [odds ratio [(OR)
4.5; confidence interval CI 95% 1.85-10.98]. After 30 days of the acute event, we
observed an increased risk of depressive symptoms among smokers (OR 5.8; CI
95%, 1.81-18.72) and among diabetics (OR 3.6; CI 95%, 1.40-9.60) the diabetics
were also more likely to develop MDD (OR 3.5; IC 95% 1,39-8,71). At 180 days
follow-up, individuals with unstable angina (UA) (OR 4.46; CI 95% 1.39-14.32) and
ST elevation myocardial infarction (STEMI) (OR 3.40; CI 95% 1.30-8.87) were
more likely to develop depressive symptoms compared with patients who had

NSTEMI. The only two factors that remained associated with a higher risk of
depressive symptoms after 180 days were female gender (OR 3.9; CI 95% 1.54-9.73)
and smokers (OR 5.34; CI 95% 1.64-17.44). Regarding MDD we found an OR of 14
(CI 95% 2.9-67.51) for smokers. In relation to abuse and hazardous consumption of
alcohol, the frequencies for CAGE and AUDIT ranged from 18.3% to 33.6% along
the study. We found among the male population a frequency of 88.2% (p=0.001) and
smokers 55.9% (p=0.003). We also found OR of 51.64 among younger (aged 35-44
years) and OR of 42.95 for smokers. Finally, no association between alcohol abuse
and depression according to ACS subtypes was observed. Conclusion: The
prevalence of depression post-ACS ranged from 40% to 60% during the follow-up
(admission hospital to 180 days). Individuals who developed UA or STEMI, besides
women and smokers were more likely to develop depression during follow-up of 180
days and individual aged between 35-44 years and smokers were more likely to abuse
of alcohol.
Descriptors: Acute Coronary Syndrome (ACS); Major Depressive Disorder (MDD);
Depression;

Alcoholism;

Observational Studies.

Alcohol

Use

Disorder;

Questionnaires;

Scales;
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1.

INTRODUÇÃO

Caracterização do problema a ser abordado

A diversidade da apresentação clínica de sintomas depressivos e transtorno
depressivo maior (TDM) dentre os pacientes com síndrome coronariana aguda
(SCA) representa um grande desafio médico desde a abordagem diagnóstica até a
instituição terapêutica. A ocorrência de depressão após um episódio agudo de
insuficiência coronariana é frequente e pode representar um marcador independente
de mau prognóstico (1,2) corroborando para o aumento de morbidade e mortalidade
total e cardiovascular (3,4).
Transtornos depressivos estão presentes em percentuais que variam entre 30%
a 50% dos pacientes que apresentam síndrome coronária aguda (4-8). Segundo
dados prévios da literatura, a depressão pode estar associada a um aumento do risco
de morte após infarto agudo do miocárdio (IAM) em torno de 2,4 vezes
comparativamente aqueles indivíduos sem depressão (9). Em relação aos quadros
anginosos, há poucos estudos sobre depressão como preditor de mortalidade a longo
prazo (4,10).
Dados nacionais reforçam as estatísticas internacionais, pois revelam que a
depressão está também presente em aproximadamente 50% nos pacientes após
infarto agudo do miocárdio (IAM) sendo que, por volta de 14% a 30% destes
pacientes apresentam transtorno depressivo maior (TDM) (11-15).

23

Outro fator que merece destaque é a associação da depressão e abuso ou
dependência de álcool (16-19). Transtornos relacionados ao consumo de álcool estão
frequentemente associados a sintomas depressivos, assim como a dependência ao
álcool e desordens depressivas coexistem em maior grau do que o esperado (20-23).
Alguns estudos, inclusive, apontam o abuso do álcool como um dos grandes
colaboradores do desenvolvimento das doenças cardiovasculares (24-27). Entretanto,
não se conhece ao certo se indivíduos com SCA estariam mais susceptíveis a
desenvolver depressão associada a um consumo abusivo ou mesmo à dependência ao
álcool.
Propomos, portanto, avaliar depressão e abuso de álcool no seguimento de
seis meses em uma amostra de pacientes com SCA participantes do estudo ERICO
(Estratégia de Registro de Insuficiência Coronariana), o qual se caracteriza por ser
um estudo de investigação de Síndrome Coronariana Aguda (SCA), que teve seu
início em fevereiro de 2009, e continua em andamento no Pronto-Socorro do
Hospital Universitário (HU) da Universidade de São Paulo (28). Além da
investigação de sintomas depressivos ao longo do seguimento, através desse registro
são caracterizados os subtipos de SCA (Angina Instável, infarto agudo do miocárdio
sem supradesnivelamento do segmento ST e infarto agudo do miocárdio com
supradesnivelamento do segmento ST), a qualidade de atendimento hospitalar e a
taxa de eventos fatais e não fatais em 30 dias, 180 dias e anualmente (28).
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2.

HIPÓTESES

Hipótese principal

Há uma associação significativa entre transtorno depressivo maior ou
sintomas depressivos (com ou sem abuso do álcool) em pacientes pós-SCA.

Hipótese Secundária

a) Existe uma associação diferencial entre depressão (sintomas depressivos
ou TDM) ou abuso/dependência ao álcool pelos subtipos de SCA em até
seis meses pós-evento agudo

b) Existe um risco maior de depressão ou abuso/dependência ao álcool em
até seis meses pós-evento agudo entre indivíduos com fatores
cardiovasculares tradicionais de base tais como hipertensão, diabetes,
dislipidemia e tabagismo.

c) A mortalidade pós-SCA em até seis meses nos pacientes com depressão
(sintomas depressivos ou TDM) é maior comparativamente aos que não
desenvolvem estes sintomas.

d) A mortalidade pós-SCA em até seis meses nos pacientes com
abuso/dependência ao álcool é maior comparativamente aos que não
desenvolvem estes sintomas.
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3.

3.1

OBJETIVOS

Objetivo Principal

Avaliar a frequência de depressão (TDM ou sintomas depressivos) e
abuso/dependência ao álcool ao longo do seguimento de seis meses em uma
subamostra de pacientes portadores de Síndrome Coronariana Aguda no estudo
ERICO.

3.2

Objetivos Secundários

a) Avaliar os fatores risco associados à depressão (TDM ou sintomas
depressivos) em até seis meses: tais como o subtipo da SCA, fatores
cardiovasculares tradicionais de base (hipertensão, diabetes, sedentarismo
e dislipidemia) e fatores socioeconômicos;

b) Avaliar os fatores risco associados ao abuso/dependência ao álcool em
até seis meses tais como o subtipo da SCA, fatores cardiovasculares
tradicionais de base (hipertensão, diabetes, obesidade e dislipidemia) e
fatores socioeconômicos;

c) Avaliar a letalidade em até seis meses em pacientes depressão (TDM ou
sintomas depressivos) e abuso/dependência ao álcool em pacientes com
SCA.
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4.

4.1

REVISÃO DE LITERATURA

Fisiopatologia da síndrome coronariana aguda (SCA)

A fisiopatologia da SCA no geral é caracterizada principalmente pelos
seguintes fatores:
(a) Instabilidade de placa aterosclerótica, com ativação e agregação plaquetária
associada à formação do trombo. O risco de ruptura da placa depende da sua
composição e vulnerabilidade (tipo de placa) e do grau de estenose (tamanho da
placa). Comumente trombos relacionados ao infarto surgem em placas que causam
apenas leve a moderada estenose. Se o trombo é oclusivo, geralmente há necrose
transmural na parede miocárdica suprida pela artéria afetada, com aparecimento de
supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST) (29);
(b) Progressão da lesão aterosclerótica com obstrução coronariana progressiva,
acompanhada de angina em caráter progressivo (30).
(c) Aumento da demanda de oxigênio, em casos de estenose coronariana prévia, por
fibrilação atrial com rápida resposta ventricular, febre, tireotoxicose, estenose
aórtica, entre outras causas (29,30).

30

4.2

Apresentação clinica e classificação da SCA

A dor torácica é a manifestação clínica mais comum da isquemia miocárdica
ocorrendo em aproximadamente 80% dos casos e possui algumas características
básicas: desconforto retroesternal, geralmente não afetado pela posição, movimento
ou palpação, podendo irradiar para ombros, braço esquerdo, braço direito, pescoço
ou mandíbula; é reproduzida pelo esforço ou estresse emocional; é prontamente
aliviada pelo repouso ou pelo uso de nitrato sublingual; frequentemente vem
acompanhada de sudorese, náuseas, vômitos, ou dispneia. Entretanto, não rara é a
apresentação atípica, com queixas como mal estar, indigestão, dor epigástrica,
sudorese, inclusive sem dor torácica associada, principalmente em idosos e
diabéticos (29,30).
O termo SCA é caracterizado pela apresentação de evidências clínicas e/ou
laboratoriais de isquemia miocárdica aguda, produzida pelo desequilíbrio entre oferta
e demanda de oxigênio para o miocárdio, podendo se apresentar sob três formas
clínicas: infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento de ST (IAMCSST),
infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento de ST (IAMSSST) e angina
instável (AI) (29).
Resumidamente o infarto agudo do miocárdio (IAM) caracteriza-se pela
presença de sintomas clínicos compatíveis com isquemia cardíaca nas últimas 24
horas, CKMB > 2x limite superior da normalidade e/ou troponina I positiva. O
IAMCST é definido pela presença de critérios para (IAM) acrescido de: (a)
supradesnivelamento do segmento ST ≥ 1 mm, no mínimo em duas derivações
periféricas contínuas ou (b) a presença de bloqueio completo do ramo esquerdo
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(BRCE) nova ou presumivelmente nova. O IAMSS é definido pela presença de
critérios para IAM, mas não para o IAMCST. O diagnóstico para angina Instável
(AI) requer a presença dos dois seguintes critérios: (b1) Sintomas compatíveis com
isquemia miocárdica nas últimas 24 horas e (b2) Marcadores de necrose miocárdica
com resultados negativos, associado pelo menos a um dos quatro critérios seguintes:
(b3) Alteração dinâmica do segmento ST; (b4) Alteração nova ou dinâmica de onda
T; (b5) Teste não invasivo positivo; (b6) História de DAC prévia (31,32,33).

4.3

Epidemiologia da Síndrome Coronariana Aguda (SCA)

A doença cardiovascular (DCV) continua representando uma das principais
causas de morbidade e mortalidade, infligindo em uma alta carga de custos para o
sistema de saúde público (34). Calcula-se que, mundialmente, mais de 19 milhões de
pessoas apresentem pelo menos um evento cardíaco agudo (fatal ou não fatal) por
ano. Dentre suas diversas formas, a doença arterial coronariana (DAC) é a que possui
maior prevalência e mortalidade (34).
Segundo dados americanos do ano de 2009 cerca de 150 mil americanos que
morreram de doenças cardiovasculares tinham menos de 65 anos de idade (35).
Especificamente a doença arterial coronariana (DAC) foi a causa primária de uma
em cada seis mortes registradas anualmente. Dados da American Heart Association
estimam que 635 mil norte-americanos tenham um novo ataque coronariano
(primeira hospitalização por infarto do miocárdio ou morte por doença coronária) e
que cerca de 280 mil indivíduos terão um ataque recorrente por ano, o que
corresponde a um evento a cada 34 segundos (35).
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Segundo estatísticas recentes na Europa, as DCV correspondem a quase
metade (47%) de todas as mortes (52% das mortes em homens e 42% das mortes em
mulheres) (36,37).
No Brasil, apesar de uma progressiva redução na mortalidade por DCV e
doença isquêmica do coração, ainda temos taxas elevadas de morte por essas doenças
(38,39).
Segundo dados recentes do Ministério da Saúde, as doenças circulatórias são
responsáveis por 30,6% de todas as mortes registradas no país anualmente sendo que
53,8% destas mortes são causadas por doenças isquêmicas do coração (40).
Estatísticas recentes do Ministério da Saúde mostram que 63,5% dessas
vítimas são homens, com idade média de 56 anos (40).
A alta prevalência de doença coronariana, no território nacional, coloca o
Brasil entre os 10 países com maiores taxa de mortalidade por doenças
cardiovasculares no mundo (40).
Segundo dados preliminares do projeto ERICO entre fevereiro de 2009 a
setembro de 2011, dentre 738 pacientes que foram diagnosticados como tendo SCA,
28,2% (208) apresentaram IAMCST, 39,0% (288) IAMSST e 32,8% (242) AI. A
idade média foi de 62,7 anos, sendo 58,5% homens e 77,4% possuía menos de oito
anos de escolaridade. Os fatores de risco cardiovasculares mais comuns encontrados
foram hipertensão (76%) e sedentarismo (73,4%). Dentre os participantes, 29,2%
tinham antecedente prévio de coronariopatia (28). Indivíduos com AI e IAMSST
apresentaram maiores frequências de hipertensão, diabetes, doença arterial
coronariana prévia e dislipidemia comparativamente aos que apresentaram IAMCST.
Por outro lado, tabagismo foi mais frequente nos pacientes com IAMCST (28).
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4.4

Epidemiologia do transtorno depressivo maior (TDM) e
sintomas depressivos

Assim como a DAC, a depressão tem alta prevalência e impacto na sociedade
atual, pois o número de casos cresce de forma exponencial sendo considerada
atualmente como um dos maiores fatores para os gastos com a saúde, incapacitação
laboral, diminuição na qualidade de vida e da capacidade de relacionamento
interpessoal (41,42).
A depressão é a uma das principais comorbidades crônicas dentre mulheres,
tanto nos países de alta renda quanto nos países de média renda (43).
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estima-se que a depressão
atualmente afeta 350 milhões de pessoas e está em quarto lugar na escala de doenças
crônicas mais prevalentes e ocupará o segundo lugar até 2020 (44).
Uma Pesquisa Mundial de Saúde Mental realizada em 17 países constatou
que, em média, uma em cada 20 pessoas relatou ter tido um episódio depressivo no
ano anterior e quase um milhão de vidas são perdidas anualmente (3.000 morte por
dia) devido ao suicídio como consequência provável de um estado depressivo grave
(45).
A depressão é amplamente explanada através de critérios diagnósticos
definidos pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mental (DSM IV)
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder fourth edition – DSM – IV)
(46), e pela Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas
Relacionados com a Saúde (CID 10) (47).
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Segundo o DSM IV, clinicamente a depressão se apresenta com: humor
deprimido e interesse ou prazer acentuadamente diminuído por todas as atividades,
na maior parte do dia; perda ou ganho significativo de peso sem estar em dieta;
insônia ou hipersônia; agitação ou retardo psicomotor; fadiga ou perda de energia;
sentimento de inutilidade ou culpa excessiva ou inadequação; capacidade diminuída
de pensar ou concentrar-se, ou indecisão; pensamentos de morte recorrentes, ideação
suicida recorrente sem um plano especifico (46).
O número e a gravidade dos sintomas permitem determinar três graus de um
episódio depressivo: leve, moderado e grave (46).
No episódio depressivo leve (F32.0), geralmente estão presentes ao menos
dois ou três dos sintomas citados anteriormente, entretanto o indivíduo será capaz de
desempenhar a maior parte das atividades.
No episódio depressivo moderado (F32.1), geralmente estão presentes quatro
ou mais dos sintomas citados anteriormente e o paciente, aparentemente, tem muita
dificuldade em continuar a desempenhar as atividades de rotina.
No episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos (F32.2), vários dos
sintomas estão presentes de forma acentuada e angustiante, tipicamente acompanha a
perda da autoestima e ideias de desvalia ou culpa. As ideias e os atos suicidas são
comuns e observa-se em geral uma série de sintomas “somáticos”.
No episódio depressivo grave com sintomas psicóticos (F32.3), os sintomas
correspondem à descrição de um episódio depressivo grave, mas acompanhado de
alucinações, ideias delirantes, de uma lentidão psicomotora ou de estupor de uma
gravidade tal que todas as atividades sociais normais tornam-se impossíveis; pode
existir o risco de morrer por suicídio, de desidratação ou de desnutrição.
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O DSM IV também classifica os transtornos depressivos da seguinte forma
(46):

Transtorno depressivo maior (TDM): presença de pelo

menos

cinco ou mais dos sintomas descritos devem estar presentes por um
período de duas semanas em (quase) todos os dias e representar uma
alteração a partir do funcionamento anterior (46).

Transtorno distímico: Caracterizado por, pelo menos, dois anos de
humor deprimido, na maior parte do tempo, acompanhado por sintomas
depressivos adicionais que não satisfazem os critérios para um episódio
depressivo maior.

Transtorno depressivo atípico: Características atípicas que podem
existir em qualquer das categorias citadas acima, com a ocorrência de
reatividade do humor, isto é, o humor melhora com estímulos agradáveis
e, pelo menos, dois sintomas devem estar presentes: ganho de peso ou
aumento significativo do apetite, distúrbio do sono, principalmente
hipersônia; sensação de peso no corpo, especificamente nos membros
(paralisia de chumbo), dores físicas sem causa orgânica, queixas fóbicas,
ansiedade acentuada, sensibilidade à rejeição interpessoal que se mantém
mesmo fora dos períodos de depressão, como uma característica da
personalidade que causa prejuízo social ou ocupacional significativo.
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Transtorno depressivo recorrente: Transtorno caracterizado pela
ocorrência repetida de episódios depressivos correspondentes à descrição
de um episódio depressivo (F32) na ausência de todo antecedente de
episódios independentes de exaltação de humor e de aumento de energia
(mania) (46).

Para tratamento da depressão indica-se psicoterapia para os casos leves, para
os casos moderados e graves associa-se a este algum tratamento farmacológico
(7,48).
Para rastreamento da depressão utilizamos três instrumentos validados e
adaptados para o português no Brasil, são eles: o Patient Health Questtionaire-9
(PHQ-9) (49), Hamilton Depression Rating Scale (HDRS-21) (50) e o Beck
Depression Inventory (BDI) (51).
Por ser o PHQ-9 um teste de rápida aplicação, baseado nos nove critérios de
depressão do DSM IV, que pode ser autoaplicado ou aplicado por profissionais
treinados, não exigindo ser um psiquiatra, e por possuir um bom desempenho para
entrevista telefônica, o elegemos como o questionário a ser aplicado nos três
momentos durante o seguimento deste projeto. Além disso, o PHQ-9 é um
instrumento para rastrear depressão, que sugere o diagnóstico e é bastante utilizado
em estudos com indivíduos portadores de SCA (52-57).
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4.5

Epidemiologia do abuso ou dependência de álcool

O álcool etílico é um produto da fermentação de carboidratos (açúcares)
presentes em vegetais, como a cana-de-açúcar, a uva e a cevada. Suas propriedades
euforizantes e intoxicantes são conhecidas nos sintomas depressivos desde tempos
antigos,

quase todas as culturas têm ou tiveram alguma experiência com sua

utilização. É, pontualmente, a droga psicotrópica de uso e abuso mais amplamente
disseminada em grande número e diversidade de países na atualidade (58).
Há uma relação entre os efeitos do álcool e os níveis da substância no sangue,
que variam em razão do tipo de bebida utilizada, da velocidade do consumo, da
presença de alimentos no estômago e de possíveis alterações no metabolismo da
droga por diversas situações (59).
O álcool leva à tolerância (necessidade de quantidades progressivamente
maiores da substância para produzir o mesmo efeito desejado ou intoxicação) e a
síndrome de abstinência (sintomas desagradáveis que ocorrem com a redução ou com
a interrupção do consumo da substância) (59).
O CID - 10 e o DSM - IV apresentam as descrições clínicas e diretrizes
diagnósticas das doenças conhecidas e a classificação utilizada pelo sistema de saúde
pública. Tanto o CID 10 quanto o DSM IV refletem nos seus critérios para
dependência os conceitos de Síndrome de Dependência do Álcool, propostos,
inicialmente, por Gross (1976) (Quadro 1).
O diagnóstico da Síndrome de Dependência do Álcool pode estabelecer
níveis de comprometimento ao longo de um contínuo, entre o nunca ter
experimentado até o gravemente enfermo, considerando os aspectos do
grau de dependência relacionado com o grau de problemas (60).
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O conceito de dependência transcende o modelo moral que considerava o
embriagar-se ou beber excessivamente uma falha de caráter e até mesmo o modelo
de doença “alcoolismo”, diagnóstico categorial, em que só se pode variar entre ser ou
não portador da doença, sem permitir graduações de gravidade dos quadros, no qual
a perda do controle, a presença de sintomas de tolerância e abstinência determinam o
indivíduo como sendo ou não alcoólatra (dependente de etílicos) (59).

Quadro 1 - Comparação entre critérios de abuso e uso nocivo de álcool de
acordo com DSM-IV e CID-10
DSM-IV
ABUSO
Um ou mais dos seguintes sintomas ocorrendo no
período de 12 meses, sem nunca preencher
critérios para dependência:
1. Uso recorrente, resultando em fracasso em
cumprir obrigações importantes relativas a seu
papel no trabalho, na escola ou em casa.

CID – 10
USO NOCIVO
1. Evidência clara que o uso foi responsável (ou
contribuiu consideravelmente) por dano físico ou
psicológico, incluindo capacidade de julgamento
comprometida ou disfunção de comportamento.
2. A natureza do dano é claramente identificável.
3. O padrão de uso tem persistido por pelo menos
um mês ou tem ocorrido repetidamente dentro de
um período de 12 meses.

2. Uso recorrente em situações nas quais isto
representa perigo físico.
3. Problemas legais recorrentes relacionados à
substância.

4. Não satisfaz critérios para qualquer outro
transtorno relacionado à mesma substância no
mesmo período (exceto intoxicação aguda).

4. Uso continuado, apesar de problemas sociais ou
interpessoais persistentes ou recorrentes causados
ou exacerbados pelos efeitos da substância.

FONTE: Duarte EC, Morihisa SR. Experimentação, uso abuso e dependência de
drogas. Texto adaptado do Curso de Prevenção ao uso indevido de drogas:
capacitação para Conselheiros e Lideranças Comunitárias, promovido pela SENAD
em 2011.
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No quadro 2 encontra-se uma comparação entre os critérios de dependência
referidos nas classificações do DSM-IV e da CID-10. Esses dois sistemas de
classificação facilitam identificar o dependente de substância psicoativa (59) (Quadro
2).
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Quadro 2 - Comparação entre critérios de dependência de álcool de
acordo com DSM-IV e CID-10
DSM-IV

CID-10

Padrão mal adaptativo de uso, levando a prejuízo
ou sofrimento significativos, manifestados por 3
ou mais dos critérios, ocorrendo a qualquer
momento no mesmo período de 12 meses:

Três ou mais das seguintes manifestações
ocorrendo conjuntamente por pelo menos 1 mês
ou, se persistirem por períodos menores, devem
ocorrer juntos de forma repetida em um período de
12 meses:

1. Tolerância, definida por qualquer um dos
seguintes aspectos: (a) uma necessidade de
quantidades progressivamente maiores para
adquirir a intoxicação ou efeito desejado; (b)
acentuada redução do efeito com o uso continuado
da mesma quantidade.
2. Abstinência, manifestada por qualquer dos
seguintes aspectos: (a) síndrome de abstinência
característica para a substância; (b) a mesma
substância (ou uma substância estreitamente
relacionada) é consumida para aliviar ou evitar
sintomas de abstinência.

3. A substância é frequentemente consumida em
maiores quantidades ou por um período mais
longo do que o pretendido.

4. Existe um desejo persistente ou esforços mal
sucedidos no sentido de reduzir ou controlar o uso.

5. Muito tempo é gasto em atividades necessárias
para a obtenção e utilização da substância ou na
recuperação de seus efeitos.

6. Importantes atividades sociais, ocupacionais ou
recreativas são abandonadas ou reduzidas em
virtude do uso.
7. O uso continua, apesar da consciência de ter um
problema físico ou psicológico persistente ou
recorrente que tende a ser causado ou exacerbado
pela Substancia.

1. Forte desejo ou compulsão para consumir a
substância;

2. Comprometimento da capacidade de controlar o
início, término ou níveis de uso, evidenciado pelo
consumo frequente em quantidades ou períodos
maiores que o planejado ou por desejo persistente
ou esforços infrutíferos para reduzir ou controlar o
uso;

3. Estado fisiológico de abstinência quando o uso
é interrompido ou reduzido, como evidenciado
pela síndrome de abstinência característica da
substância ou pelo uso desta ou similar para aliviar
ou evitar tais sintomas;
4. Evidência de tolerância aos efeitos,
necessitando de quantidades maiores para obter o
efeito desejado ou estado de intoxicação ou
redução acentuada destes efeitos com o uso
continuado da mesma quantidade;
5. Preocupação com o uso, manifestado pela
redução ou abandono das atividades prazerosas ou
de interesse significativo por causa do uso ou do
tempo gasto em obtenção, consumo e recuperação
dos efeitos;
6. Uso persistente, a despeito de evidências claras
de consequências nocivas, evidenciadas pelo uso
continuado quando o sujeito está efetivamente
consciente (ou espera-se que esteja) da natureza e
extensão dos efeitos nocivos.

FONTE: Duarte EC, Morihisa SR. Experimentação, uso, abuso e dependência de
drogas. Texto adaptado do Curso de Prevenção ao uso indevido de drogas:
capacitação para Conselheiros e Lideranças Comunitárias, promovido pela SENAD
em 2011.
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A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), em parceria com
o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas (CEBRID), da Universidade
Federal de São Paulo, fez um levantamento, em 2001, em 107 das maiores cidades
do País, com pessoas com idades entre 12 e 65 anos, de ambos os sexos. Este
estudo revelou que 68,7% dos indivíduos já havia feito uso de álcool alguma vez na
vida. Além disso, estimou-se que 11,2% apresentavam dependência desta
substância, o que correspondia a 5.283.000 pessoas (61).
Um levantamento realizado em 2005 constatou 12,3% dos indivíduos entre
12 e 65 anos, como dependentes ao álcool, taxa superior à encontrada no primeiro
levantamento em 2001. Foi constatado, ainda, que cerca de 80% dos entrevistados já
beberam alguma vez na vida, 50% no último ano e 38% nos últimos 30 dias (62).

4.6

Síndrome Coronariana Aguda e Depressão

Além dos fatores de risco cardiovasculares clássicos para SCA como idade,
sexo masculino, hipertensão arterial, tabagismo, sedentarismo, diabetes mellitus,
dislipidemia e história familiar de DAC precoce (homem < 55 e mulher < 65 anos)
(29,30) alguns estudos prévios apontam a depressão também como fator de risco tão
prevalente quanto os classicamente conhecidos (11-15).
Estima-se que transtornos depressivos ocorram entre 3% a 5% na população
geral, em torno de 5% a 10% em pacientes ambulatoriais, entre 9% a 16% em
pacientes internados (63) e estejam presentes em percentuais que variam entre 30% a
50% dos pacientes com SCA (64,65). O TDM também é bastante variável em
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indivíduos com SCA, sendo a prevalência estimada entre 17 e 30% (66-70). Segundo
alguns estudos (71-74) apenas 35% destes pacientes que recebem o diagnóstico são
tratados.
De acordo com Thombs (2006), cerca de um em cada cinco pacientes com
SCA preenche critérios de TDM (66), dentre esses, 50% ou mais já apresentaram
sintomas de depressão no passado. Evidências recentes sugerem que os pacientes que
sofrem de depressão após a SCA, pela primeira vez (depressão incidente) podem
representar um subtipo clínico distinto, quando comparados àqueles pacientes
deprimidos com SCA que possuem antecedente de sintomas depressivos no passado
(depressão recorrente). Alguns estudos revelam também que a depressão, se não
tratada, pode representar um fator de risco, pois pacientes com depressão aumentam
suas

possibilidades

em

quatro

vezes

de

desenvolverem

SCA (3,11,68).

Particularmente, a ocorrência do transtorno depressivo maior (TDM) após um evento
de síndrome coronária aguda (SCA) representa um marcador independente de mau
prognóstico (6,9).
Estudos recentes, que utilizaram questionários validados, identificaram a
depressão e TDM como fator de risco para IAM e para o aumento da morbidade e
mortalidade em pacientes com DAC (75-79).
Lespérance (1996) verificou

que os pacientes com depressão maior

recorrente tendem a ter maior risco de mortalidade do que aqueles com um episódio
inicial (80). Desta forma, os pacientes deprimidos com história de episódio
depressivo anterior, e, portanto, com maior exposição aos seus efeitos, deve estar em
maior risco para eventos cardíacos do que aqueles com um primeiro episódio.
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Um estudo prospectivo de corte que avaliou idosos com sintomas depressivos
significativos na linha de base e sem história de DAC constatou que, idosos
deprimidos eram mais propensos a experimentar um evento de DAC ao longo de 15
anos comparativamente aos não deprimidos. Constatou-se também que os indivíduos
do grupo deprimido eram cerca de 1,5 vez mais propensos a sofrer um evento
coronariano (IAM ou morte por DCV), mesmo após o controle de fatores
sociodemográficos e fatores de risco cardiovasculares clássicos (75).
Uma metanálise conduzida pela Universidade de Cincinnati, concluiu que
este efeito também foi observado nos modelos de mortalidade por todas as causas
ajustadas para os fatores de risco cardiovasculares. Estas análises exploratórias
revelaram que o excesso de risco de doença coronariana conferida pela depressão é
comparável aos fatores de risco cardiovasculares de base tais como: raça e gênero,
sugerindo que a elevada gravidade dos sintomas depressivos é um preditor de
eventos coronarianos entre mulheres e homens mais velhos, assim como idosos
brancos e pretos (81).
Por outro lado o contrário também já foi descrito, ou seja, indivíduos com
história prévia de depressão são duas vezes mais propensos a ter depressão recorrente
após um infarto do miocárdio (MI), tanto no hospital quanto a longo prazo pós-alta
hospitalar (76,82).
Hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, história familiar,
tabagismo, obesidade e sedentarismo são reconhecidos e tratados, entretanto, apesar
das evidências da depressão ser também um fator de risco independente no IAM, na
prática clinica este fator não está sendo amplamente considerado (83,84).
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Existe, de fato, uma subestimativa de depressão atribuída aos pacientes
coronarianos, e isto ocorre devido a uma tendência observada no meio médico de
interpretar os sintomas depressivos como transitórios e “normais” após um evento
agudo coronariano (11,84,85).

4.7

Síndrome Coronariana Aguda e o abuso do álcool

Um estudo tipo corte realizado na Escócia revelou o abuso do álcool como
um dos grandes colaboradores para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares
(86). Ren e Wold (2008) também afirmam que o comprometimento da função
cardíaca é visto regularmente em doentes com ingestão crônica de álcool e muitas
vezes se manifesta como cardiomegalia, redução da contratilidade do miocárdio
(redução da fração de ejeção e do volume sistólico), fibrose do miocárdio, aumento
do risco de acidente vascular cerebral, hipertensão e perturbações na estrutura
miofibrilar (87). Uma série de mecanismos, incluindo o estresse oxidativo, a
deposição de triglicerídeos, a deposição de ácidos graxos alterados, diminuição da
contratilidade dos miofilamentos mediados pelos canais de cálcio, além da
diminuição da sensibilidade e a síntese proteica têm sido propostos como
mecanismos responsáveis pela miocardiopatia alcoólica. (87).
Um estudo transversal de base populacional, conduzido na região
metropolitana de São Paulo, como parte do estudo internacional “Gender, Alcohol,
and Culture: an International Study” observou que há maior risco para doença
coronariana entre sujeitos mais velhos, mulheres, ex-bebedores, fumantes e negros.
Neste estudo foi observada ainda uma tendência de maior risco para DCV em ex-
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bebedores e entre os que tiveram episódios de beber excessivo (EBE) do que aqueles
que informaram beber até 19 g de álcool por dia, sem EBE (88).

4.8

Depressão e Abuso/Dependência ao Álcool

O uso de álcool por pacientes com transtornos psiquiátricos representa alto
risco para a saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a prevalência de
dependência de álcool durante a vida é de 22% em pessoas com algum transtorno
psiquiátrico em comparação aos 14% da população geral. Em indivíduos com
qualquer transtorno mental, a probabilidade de dependência de álcool pode ser 2,3
vezes maior do que os indivíduos sem transtorno (89).
A OMS também afirma que 65% dos pacientes tratados em serviços de saúde
mental têm um segundo diagnóstico de transtorno decorrente do uso de álcool e que
a associação entre a dependência de álcool e TDM foi mais significativa do que a
associação entre o abuso e TDM (90).
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MÉTODOS
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5.

5.1

MÉTODOS

Desenho e população do estudo

O presente subestudo avalia a presença e evolução dos sintomas depressivos e
de abuso ou dependência ao álcool em até seis meses em uma subamostra dos
participantes do estudo ERICO, uma coorte prospectiva, em andamento desde 2009,
que inclui potenciais participantes com suspeita de síndrome coronariana aguda, os
quais são atendidos no Hospital Universitário da USP (HU-USP).
O HU é uma unidade de ensino e pesquisa, com características de média
complexidade e atendimento circunscrito ao Distrito Escola do Butantã cuja
população, segundo dados de 2010, é estimada ser em torno de 478.080 habitantes
(91). O Hospital conta com aproximadamente 260 leitos de internação, atendimento
ambulatorial, setor de emergência e unidade de terapia intensiva. Atualmente, o
pronto socorro do HU-USP, além do atendimento de demanda espontânea, é serviço
de referência para diversas unidades de atenção primária da região. Seguem abaixo
os critérios de inclusão para nosso subestudo.
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Critérios de inclusão:

1. Idade igual ou superior a 18 anos.
2. Diagnóstico de um dos subtipos de SCA, de acordo com os critérios abaixo
definidos:
I. Infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST
(IAMCSST) - presença dos seguintes três critérios: (a) Sintomas compatíveis
com isquemia miocárdica nas últimas 24 horas; (b) CKMB > 2x limite superior
da normalidade e/ou troponina I positiva; (c) Elevação persistente do segmento
ST ≥1 mm em duas derivações eletrocardiográficas contíguas ou presença de
BRE novo ou supostamente novo.
II. Infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST
(IAMSSST) - presença dos três seguintes critérios: (a) Sintomas compatíveis com
isquemia miocárdica nas últimas 24 horas; (b) CKMB > 2x limite superior da
normalidade e/ou troponina I positiva; (c) Ausência de elevação persistente do
segmento ST ≥1 mm em duas derivações eletrocardiográficas contíguas ou
presença de BRE novo ou supostamente novo.
III. Angina instável (AI) - presença dos dois seguintes critérios: (a) Sintomas
compatíveis com isquemia miocárdica nas últimas 24 horas; (b) Marcadores de
necrose miocárdica com resultados negativos, associado a pelo menos um dos
quatro critérios seguintes: (c) Alteração dinâmica do segmento ST; (d) Alteração
nova ou dinâmica de onda T; (e) Teste não-invasivo positivo; (f) História de DAC
prévia.
3. Sem transtornos psicóticos, esquizofrenia ou transtorno bipolar.
4. Concordância em participar do estudo por meio de assinatura do termo de
consentimento livre e esclarecido (TCLE).
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5.2

Captação e seleção de pacientes para o subestudo de depressão e
abuso/dependência ao álcool

Após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLEANEXO A), todos os participantes incluídos na pesquisa principal foram
entrevistados por enfermeiras treinadas no estudo, as quais foram responsáveis por
revisar todos os prontuários médicos e entrevistar os participantes diretamente sobre
todas as informações necessárias tais como características sociodemográficas,
principais fatores de risco cardiovasculares etc. (ERICO Questionário InicialANEXO B). Em seguida, os pacientes com o diagnóstico médico confirmado de
Angina Instável, IAM com supradesnivelamento do segmento ST ou IAM sem
supradesnivelamento do segmento ST, e que concordaram em participar do estudo,
responderam ao questionário breve para triagem de depressão Patient Health
Questionnaire (PHQ-9) (ANEXO C).
Para este subestudo foram incluídos os pacientes que preencheram os critérios
de elegibilidade que tinham idade igual ou superior a 18 anos, foram diagnosticados
com um dos subtipos de SCA, sem transtornos psicóticos, esquizofrenia ou
transtorno bipolar e capazes de entender e falar português. O tratamento habitual para
SCA destes pacientes não foi alterado e seguiu como é usualmente realizado pelo
Serviço.
Após a alta hospitalar, todos os casos de SCA foram reavaliados
prospectivamente para acompanhamento de sintomas depressivos e abuso de álcool
no seguimento de até 180 dias.
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5.3

Casuística

Desde o início do subestudo sobre depressão e álcool foram incluídos ao
período, entre 18 de dezembro de 2010 a 28 de dezembro de 2012, 429 pacientes que
tiveram o diagnóstico de SCA confirmado (IAMCST, IAMSST ou AI). Na época do
contato telefônico, 192 (192/429; 44,8%) sujeitos não estavam disponíveis ou não
concordaram em participar da avaliação psicológica. Numa análise secundária,
observamos que 58 (58/192, 30,2%) destes indivíduos apresentavam sintomas
depressivos e 59 (59/192, 30,7% ) apresentavam TDM; 12 (12/429; 2,8%) pacientes
não tinham PHQ-9 inicial e foram excluídos da amostra, restando, portanto 225
(225/429; 52,4%) indivíduos. Dentre estes, 16 (16/225; 7,1%) evoluíram a óbito
antes de 30 dias, restando 209 indivíduos. Dos 209 (209/429; 48,7%) participantes
que compareceram à entrevista de 30 dias, 63 (63/209; 30,1%) excederam o prazo
para entrevista e foram excluídos, restando, portanto 146 (146/429; 34%) sujeitos
que completaram a entrevista de 30 dias. Destes, 4 indivíduos (4/225; 1,8%)
evoluíram a óbito entre 30 e 180 dias após o evento agudo. Ao final do estudo 142
(142/429; 33,1%) indivíduos completaram todas as avaliações psicológicas até 180
dias. (Figura 1).

51

Figura 1 - Fluxograma: Casuística dos participantes do subestudo ERICO sobre
depressão e abuso e ou uso nocivo de álcool de 12/2011 a 12/2012.
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5. 4

Instrumentos aplicados ao longo do seguimento até 180 dias

Figura 2 - Fluxograma da pesquisa 12/2011 a 12/2012
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5.4.1

Seguimento 1: Admissão Hospitalar

a) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO A).

O TCLE foi aplicado antes do início de qualquer procedimento do estudo,
incluindo os testes de diagnóstico ou outros que foram realizados exclusivamente
para determinar a elegibilidade do indivíduo a fim de participar da pesquisa.

b) ERICO Questionário Inicial (ANEXO B).

Nesta fase admissional, todos os participantes incluídos na pesquisa principal
foram entrevistados por enfermeiras treinadas quanto aos questionários do estudo,
foram responsáveis por revisar todos os prontuários médicos e entrevistar os
participantes diretamente sobre todas as informações necessárias tais como
características sociodemográficas, principais fatores de risco cardiovasculares
(hipertensão, diabetes, obesidade, dislipidemia, tabagismo, história familiar de
doença cardíaca coronária, inatividade física, uso de cocaína e menopausa), história
pessoal de doença coronariana, bem como ingestão de cafeína e medicamentos.
Além disso, a equipe do estudo coletou dados em relação à pressão arterial,
frequência cardíaca e saturação de oxigênio, obteve, também, uma cópia do
eletrocardiograma (ECG) e, por fim, coletou exames laboratoriais (troponina I, CKMB, glicose, colesterol total, HDL e LDL-colesterol, triglicérides, hemograma).
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Finalmente, todos os participantes forneceram uma amostra de sangue, a qual
foi coletada pela própria equipe de enfermagem do estudo no Pronto-Socorro do HUUSP para posterior armazenamento e análise do biobanco.

c) Patient Health Questionnaire (PHQ 9) (ANEXO C)

O PHQ-9 é resultado do questionário original PRIME-MD (Primary Care
Evaluation of Mental Disorders), desenvolvido para avaliação de transtornos mentais
(ansiedade, humor, somatoformes, álcool e alimentares) (49,92-93).
Por sua praticidade e rápida aplicação o PHQ-9 está sendo utilizado em
diferentes partes do mundo em populações com diferentes perfis (52-55). No Brasil,
este instrumento foi traduzido e validado em 2009 (56). O PHQ também apresenta
bom desempenho em entrevistas telefônicas. Neste estudo, como já dito
anteriormente, a equipe de enfermagem também foi responsável por aplicar este
questionário por ocasião da admissão hospitalar.
O PHQ-9 é um inventário composto por nove itens de múltipla escolha, com
quatro possibilidades de resposta, baseado nos nove critérios do DSM-IV, que avalia
sintomas depressivos e sugere o diagnóstico de TDM. O escore deste questionário
varia de 0 a 27 pontos. Para o presente estudo, além da avaliação do escore contínuo,
foram considerados os seguintes pontos de corte baseados na literatura (49,54,57,94):

Sem ou depressão mínima: < 5 pontos,
Depressão leve a moderada: ≥ 5 pontos,
Depressão Grave ou TDM ≥ 10 pontos.
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5.4.2

e)

Seguimento 2: Avaliação 30 dias após o evento agudo

Questionário ERICO 30 dias (ANEXO D).

Todos os participantes foram avaliados por um médico cardiologista em 30
dias pós-evento agudo, esse profissional foi responsável por confirmar o quadro de
SCA e realizou também a estratificação do risco cardiovascular, que envolve a coleta
de dados sobre realização de angioplastia transluminal coronariana percutânea
(PTCA) e / ou cirurgia de revascularização miocárdica, ecocardiograma e
informações sobre medicamentos.
Além disso, foram coletados os seguintes exames complementares: creatinina
sérica, glicemia em jejum, teste de tolerância oral à glicose, enzimas hepáticas,
níveis de colesterol, microalbuminúria e uma avaliação mais detalhada do sistema
cardiovascular, incluindo velocidade de onda de pulso, variabilidade da frequência
cardíaca, espessura medio-intimal das artérias carótidas e retinografia.
Para os participantes que não puderam comparecer à consulta de 30 dias,
informações sobre a avaliação cardiovascular e o estado vital foram obtidas por
telefone e revisão de prontuários médicos pela equipe médica e de enfermagem do
estudo.

56

f)

Questionário Psicológico de Triagem (ANEXO E).

Questionário com o intuito de identificar potenciais casos e excluir os que não
preencheram os critérios de elegibilidade para amostra incluída no subestudo de
depressão e abuso ou dependência ao álcool.
Este questionário incluiu questões para identificação de indivíduos com
transtornos psicóticos, esquizofrenia, transtorno bipolar baseado no SCID-I–
Structured Clinical Interview for DSM Disorders (95) e questões para avaliação
cognitiva baseados no MEEM– Mini Exame do Estado Mental (96-98), o qual se
caracteriza por ser um teste rápido para a avaliação quantitativa da disfunção
cognitiva em adultos, que fornece informações sobre orientação, atenção,
aprendizagem, cálculo, recordação tardia e construção.
Este questionário foi aplicado por dois psicólogos treinados para este
subestudo.

f) Questionário de História Prévia de Depressão (ANEXO F).

Questionário com 8 questões divididas em 3 categorias, a primeira categoria
de perguntas, de 1 a 5, investiga se houve sintomas depressivos, diagnóstico médico
de depressão, uso de medicação antidepressiva, (antes do episódio coronariano),
história de depressão familiar e história de suicídio familiar. A segunda categoria
[pergunta 6 itens (a) a (d)] investiga se houve apoio social e apoio familiar. A
terceira categoria (perguntas 7 e 8) investiga situações traumáticas.
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g)

Patient Health Questionnaire-(PHQ-9) (ANEXO C).

Aplicados por psicólogos treinados para avaliação de sintomas depressivos e
TDM. Vide detalhes sobre questionário no item 5.3.1

h) Hamilton Depression Rating Scale (HDRS-21) (ANEXO G).

O Hamilton Depression Rating Scale (HDRS-21), conhecida como HAM-D,
é uma escala de múltipla escolha criada por Max Hamilton em 1960 e posteriormente
revisada nos anos 80, que pode ser encontrada nas versões de 17, 21, 24 e 31 itens
para avaliar a gravidade da depressão em adultos.
Os itens da escala HAM-D são pontuados de 0 a 2 ou de 0 a 4, com uma
pontuação variando de 0 a 50.
Utilizamos a versão de 21 itens para avaliação da gravidade dos sintomas
depressivos, como insônia, agitação, ansiedade, perda de peso e desânimo. Esta
escala foi traduzida e validada para o português (50,99).

A pontuação da escala vai de 0 a 50 pontos (100,101). Para o presente estudo
foram considerados os seguintes pontos de corte:
Sem ou depressão mínima: ≤ 10 pontos,
Depressão maior: ≥ 20 pontos.
Este questionário foi aplicado por dois psicólogos treinados para este subestudo.
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i)

Inventário de Depressão de Beck (BDI) (ANEXO H).

O Inventário de Depressão de Beck (Beck Depression Inventory) (BDI) é
provavelmente a medida de autoavaliação de depressão mais amplamente utilizada
tanto na clínica como em pesquisas, foi traduzido para vários idiomas e validado em
diferentes países, inclusive no Brasil (51).
O inventário original consiste de 21 itens, incluindo sintomas e atitudes, das
quais a intensidade varia de 0 a 3. Os itens referem-se à perda de interesse pelas
atividades do dia a dia, tristeza, pessimismo, falta de satisfação, sensação de fracasso,
sentimento de culpa, sensação de punição, ideias suicidas, crises de choro,
irritabilidade, indecisão, distúrbio do sono, fadiga, perda de apetite, perda de peso,
preocupação somática e diminuição de libido. (102).
A pontuação da escala vai de 0 a 63 pontos. Para o presente estudo foram
considerados os seguintes pontos de corte, baseados em literatura prévia (102-104):

Sem ou depressão mínima ≤ 10 pontos,
Depressão maior ≥19 pontos.
Este questionário foi aplicado por dois psicólogos treinados para este subestudo.
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j) Questionário CAGE (ANEXO I)

Instrumento desenvolvido por Dr. John Ewing, fundador e diretor do Bowles
Center for Alcohol Studies, Universidade da Carolina do Norte e geralmente aplicado
em serviços de triagem para determinar se um indivíduo faz uso de álcool de maneira
nociva ou de risco.
O questionário, de fácil aplicação, consiste em quatro questões que
comportam respostas sim ou não. Serve para identificar os consumidores de risco e
não para diagnosticar a dependência, sendo que os indivíduos com teste positivo
(duas ou mais respostas sim) são aqueles aos quais se deve propor uma intervenção
(105). Este instrumento foi traduzido e validado para o português (106,107).
A pontuação da escala do questionário CAGE vai de 0 a 4 pontos. Para o
presente estudo foram considerados os seguintes pontos de corte (108):

Sem abuso de álcool: ≤1 ponto,
Com abuso de álcool ≥ 2 pontos.
Este questionário foi aplicado por dois psicólogos treinados para este
subestudo..
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k) Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) (ANEXO J).

Questionário AUDIT foi desenvolvido na década de 80 pela OMS e atua
como instrumento de simples aplicação para o rastreamento do consumo excessivo
de álcool e em particular, para ajudar os profissionais da saúde a identificar as
pessoas que poderiam se beneficiar com a redução ou parar de beber. A maioria dos
bebedores excessivos não são diagnosticados, pois muitas vezes, eles apresentam
sintomas ou problemas que não seriam normalmente associados ao consumo de
álcool (109).
Desta forma, o AUDIT auxilia a identificar 3 domínios (Quadro 3):

a) Consumo de risco de álcool que é caracterizado por ser um padrão que
aumenta o risco de consequências prejudiciais para o usuário ou outras
pessoas. Estes padrões são de importância para a saúde pública, apesar da
ausência de qualquer transtorno atual no usuário.

b) Uso nocivo ou prejudicial se se refere ao consumo do álcool que resulta em
consequências para a saúde física e mental. Poder-se-ia considerar também
consequências sociais entre os danos causados pelo álcool

c) A dependência do álcool é caracterizada por um conjunto de fenômenos
comportamentais, cognitivos e fisiológicos que podem se desenvolver após o
uso repetido do álcool. Normalmente, esses fenômenos incluem um forte
desejo de consumir álcool, controle de uso prejudicado, beber persistente
apesar das consequências nefastas, maior prioridade dada ao consumo do que
a outras atividades e obrigações, aumento da tolerância a substancia e reação
de abstinência física quando o uso da substancia é descontinuado (109).
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Este questionário é composto de 10 perguntas com pontuações de 0 a 4, nas
perguntas 1 a 8, e de 0 a 2, nas perguntas 9 e 10 e foi traduzido e validado para o
português (110,111).

A pontuação do questionário AUDIT vai de 0 a 40 pontos. Para o presente
estudo foram considerados os seguintes pontos de corte (112):
Consumo de baixo risco: ≤ 7 pontos,
Consumo que sugere dependência ao álcool: ≥ 20 pontos.
Este questionário foi aplicado por dois psicólogos treinados para este
subestudo.
Quadro 3 - Domínios e conteúdos dos itens do AUDIT
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5.4.3

Seguimento 3: Avaliação 180 dias após o evento agudo (ANEXO K).

Seis meses, e anualmente, após o evento agudo, todos os participantes foram
contatados por telefone pela equipe de enfermagem do estudo principal para atualizar
informações sobre o estado vital, a história cardiovascular, medicamentos, ingestão
de cafeína, sintomas depressivos, atividade sexual e física, bem como apneia do sono
pelo Questionário ERICO 180 Dias.

Todas as informações foram armazenadas digitalmente e esteve à disposição
para análise durante todo o protocolo.
Os questionários de rastreamento de sintomas depressivos PHQ-9, BDI e
Abuso e Dependência ao álcool (CAGE e AUDIT, respectivamente), foram obtidos
por dois psicólogos treinados para este subestudo.

5.5

Estatística

A descrição das características de base dos participantes que aceitaram
participar do estudo principal, incluídos neste subestudo, foi demonstrada de acordo
com a presença ou não de sintomas depressivos e TDM pelo Patient Health
Questionnaire-9 (PHQ-9), com ponto de corte ≥ 5 pontos para depressão leve a
moderada e ≥ 10 pontos para depressão grave, em 30 e 180 dias pós- SCA. As
variáveis categóricas foram analisadas pelo teste do Qui-quadrado e as contínuas por
teste correspondente, de acordo com a distribuição das variáveis (se paramétrica ou
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não paramétrica). Análise descritiva dos instrumentos adicionais utilizados para
rastrear depressão ou sintomas depressivos e abuso de álcool ao longo do seguimento
(admissão hospitalar, 30 dias e 180 dias pós-evento agudo) foi realizada de maneira
contínua, assim como dicotômica, conforme cortes previamente citados e préestabelecidos em literatura. Adicionalmente, foi realizada regressão logística
multivariada ajustada pelos potenciais fatores de confusão (ou que possuíam valor de
p <0,2 na análise univariada) para relação de depressão e SCA, assim como para
abuso /dependência ao álcool e SCA na admissão.
Através dos modelos logísticos adquiridos foram calculadas as razões de
chance (RC) com seus respectivos intervalos de confiança, 95% (IC 95%) na
admissão hospitalar, em 30 e 180 dias após evento agudo. Para todas as análises
realizadas foram considerados resultados como estatisticamente significativos
àqueles que apresentaram valores de p <0,05. Foi utilizado o software SPSS, versão
19.0, para análise estatística dos dados em questão.
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6.

RESULTADOS

6.1

Avaliação da Depressão

6.1.1

Seguimento 1: admissão hospitalar

Nesta fase inicial do estudo, 16 (7,1%) dos participantes evoluíram a óbito
antes do seguimento de 30 dias, restando portanto 146 sujeitos. Dos 146 indivíduos
avaliados na admissão hospitalar, foi observada uma maior frequência de indivíduos
com IAMSST (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Frequência dos subtipos síndrome coronariana aguda na
subamostra de 146 participantes do estudo ERICO de 12/2011 a
12/2012.
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Neste primeiro momento do estudo, além da investigação cardiovascular do
projeto ERICO foi aplicado o questionário PHQ-9 por entrevistadores treinados. Em
relação a sintomas depressivos, (escore ≥ 5), compatíveis com, pelo menos,
depressão leve, foi encontrada uma frequência de 60,3%. Em relação ao TDM
(escore ≥ 10) constatou-se que 33,6% apresentaram diagnóstico sugestivo (Gráfico
2).

Gráfico 2 - Sintomas depressivos e transtorno depressivo maior (TDM) na
admissão hospitalar em subamostra de 146 participantes do
estudo ERICO de 12/2011 a 12/2012.
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As características de base da amostra avaliada, segundo a presença ou não de
depressão, estão descritas na tabela 1. Com exceção de uma frequência maior de
depressão entre os homens (58%, p= 0,03) e indivíduos sedentários (72,1% p=0,02).
No geral, não foram observadas outras diferenças estatisticamente
significativas entre os participantes que preencheram os critérios para depressão em
relação aos que não preencheram segundo o PHQ-9, escore ≥ 5.
Quanto ao status de TDM (PHQ-9 escore ≥ 10) na admissão, foi encontrada
uma frequência maior entre mulheres comparativamente aos homens (55,1% vs.
44,9%, p<0,001). As características sociodemográficas e comorbidades pré-clínicas,
assim como outros fatores analisados na linha de base do estudo não diferiram entre
indivíduos com e sem TDM.
Não houve diferenças estatisticamente significativas entre indivíduos
caracterizados com sintomas depressivos ou com TDM em relação aos subtipos de
SCA na linha de base do estudo.
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Tabela 1 - Características de base dos 146 participantes do subestudo de depressão
e abuso de álcool no estudo ERICO, de acordo com a presença de
depressão segundo o PHQ-9 (escore ≥ 5) na admissão hospitalar,
12/2010-12/2012.
Características sociodemográficas
Idade média (anos) (± SE)
Idade categorizada (%)
35-44 anos
45-54 anos
55-64 anos
65-74 anos
≥ 75 anos
Sexo (%)
Masculino
Feminino
Escolaridade (%)
Analfabetos
1-7 anos de educação
≥ 8 anos de educação
Estado Civil (%)
Solteiro
Casado
Separado
Viúvo
Raça (%)
Branca
Parda
Preta
Amarela
Comorbidades pré-evento agudo
(%) ¥
Tabagismo
Atual
Passado
Nunca
Hipertensão
Diabetes mellitus
Dislipidemia
Sedentarismo
História de insuficiência
coronariana (%)
História familiar de insuficiência
coronariana (%)
Síndrome Coronariana Aguda (%)
Angina instável
Infarto do miocárdio com supra de
ST (IAMCST)
Infarto do miocárdio sem supra de
ST (IAMSST)

Sem Depressão
n=58 (39,7%)

Depressão**
n=88 (60,3%)

Total
(N=146)

Valor de
p*

63 (11,9)

62 (11,8)

62 (11,8)

0,88

3 (5,2)
10 (17,2)
21 (36,2)
14 (24,1)
10(17,2)

4 (4,5)
22 (25,0)
30 (34,1)
17 (19,3)
15 (17,0)

7 (4,8)
32 (21,9)
51 (34,9)
31 (21,2)
25 (17,1)

0,84

44 (75,9)
14 (24,1)

51 (58,0)
37 (42,0)

95 (65,1)
51 (34,9)

0,03

7 (12,1)
18 (31,0)
33 (56,9)

4 (4,5)
42 (47,7)
42 (47,7)

11 (7,6)
60 (41,4)
74 (51,0)

0,06

5 (8,6)
44 (75,9)
3 (5,2)
6 (10,3)

7 (8,0)
57 (64,8)
8 (9,1)
16 (18,2)

12 (8,2)
101 (69,2)
11 (7,5)
22 (15,1)

0,43

37 (63,8)
17 (29,3)
3 (5,2)
1 (1,7)

57 (65,5)
28 (32,2)
1 (1,1)
1 (1,1)

94 (64,8)
45 (31,0)
4 (2,8)
2 (1,4)

0,53

16 (27,6)
24 (41,4)
18 (31,0)
38 (65,5)
13 (22,8)
30 (55,6)
29 (52,7)
16 (28,1)

33 (37,5)
35 (39,8)
20 (22,7)
66 (76,7)
31 (36,0)
40 (50,0)
62 (72,1)
19 (21,6)

49 (33,6)
59 (40,4)
38 (26,0)
104 (72,2)
44 (30,8)
70 (52,2)
91 (64,5)
35 (24,1)

0,37

21 (36,2)

21 (23,9)

42 (28,8)

0,12

14 (24,2)
22 (37,9)

18 (20,5)
30 (34,0)

32 (21,9)
52 (35,6)

0,67

22 (37,9)

40 (45,5)

62 (42,5)

0,14
0,09
0,53
0,02
0,50

* Os valores de p correspondem ao teste do Qui-quadrado para as variáveis categóricas e teste T-Student
para as variáveis contínuas.
** Depressão foi definida pelo escore maior ou igual 5 pontos pelo PHQ-9 (Patient Health Questionnaire9).
¥ Comorbidades foram baseadas na história e dados de prontuário médico.
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Na análise de regressão logística multivariada, ajustada pelo subtipo da SCA,
sexo, idade, nível educacional, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes melitus,
evidenciou-se uma razão de chances aumentada para a associação entre depressão e
sedentarismo de 2,5 vezes em relação aos não sedentários (Tabela 2). Em relação ao
TDM, evidenciamos uma razão de chances de 4,5 entre mulheres comparativamente
aos homens (Tabela 3).
Tabela 2 - Fatores associados aos sintomas depressivos avaliados por regressão
logística, segundo o PHQ-9 (escore ≥ 5) em 146 participantes do
estudo ERICO na admissão hospitalar, 12/2010-12/2012.
Tipo SCA

Sem depressão
RC multivariada (IC 95%)

Com depressão
RC multivariada (IC 95%C)

IAMSST

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Angina

Referência (1,0)

0,48, (0,17-1,40)

IAMCST

Referência (1,0)

0,55 (0,23-13,6)

Masculino

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Feminino

Referência (1,0)

2,30 (0,99-5,44)

35-44 anos

Referência (1,0)

1,51 (0,21-10.55)

45-54 anos

Referência (1,0)

1,89 (0,50-7,17)

55-64 anos

Referência (1,0)

1,24 (0,39-4,00)

65-74 anos

Referência (1,0)

0,84 (0,25-2,80)

≥ 75 anos

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Analfabeto

Referência (1,0)

0,36 (0,81-1,57)

1-7 anos

Referência (1,0)

1,85 (0,80-4,26)

≥ 8 anos

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Atual

Referência (1,0)

1,96 (0,66-5,89)

Passado

Referência (1,0)

1,52 (0,57-4,1)

Sedentarismo

Referência (1,0)

2,50 (1,11-5,46)

Hipertensão

Referência (1,0)

1,83 (0,68-4,89)

Diabetes Melitus

Referência (1,0)

1,22 (0,49-3,02)

Sexo

Faixa etária

Nível educacional

Tabagismo
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Tabela 3 - Fatores associados ao TDM, avaliados por regressão logística pelo
PHQ-9 (escore ≥10), em 146 participantes do estudo ERICO na
admissão hospitalar, 12/2010-12/2012.
Tipo SCA

Sem TDM
RC multivariada (IC 95%)

Com TDM
RC multivariada (IC 95%C)

IAMSST

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Angina

Referência (1,0)

0,42 (0,13-1,40)

IAMCST

Referência (1,0)

0,49 (0,71-0,27)

Masculino

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Feminino

Referência (1,0)

4,50 (1,85-10,98)

35-44 anos

Referência (1,0)

7,47 (0,99-56,10)

45-54 anos

Referência (1,0)

3,61 (0.84-15,52)

55-64 anos

Referência (1,0)

2,23 (0,60-8.26)

65-74 anos

Referência (1,0)

0,73 (0,17-3,21)

≥ 75 anos

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Analfabeto

Referência (1,0)

0,49 (0,93-2,59)

1-7 anos

Referência (1,0)

0,69 (0,28-1,72)

≥ 8 anos

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Atual

Referência (1,0)

0,99 (0,30-3,24)

Passado

Referência (1,0)

2,27 (0,85-5,15)

Sedentarismo

Referência (1,0)

2,09 (0,85-5,15)

Hipertensão

Referência (1,0)

0,81 (0,28-2,39)

Diabetes Melitus

Referência (1,0)

2,23 (0,85-5,83)

Sexo

Faixa etária

Nível educacional

Tabagismo
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6.1.2

Seguimento 2: 30 dias após o evento agudo

Todos os 146 participantes compareceram à consulta médica e para avaliação
do estado depressivo 30 dias após o evento agudo, na qual foram aplicados o PHQ-9,
HDRS-21 e BDI para avaliação de sintomas depressivos,

além do CAGE e o

AUDIT, para investigação sobre o abuso e uso nocivo de álcool. Dentre os três
instrumentos utilizados para avaliar sintomas depressivos e TDM, o PHQ-9 e a
HDRS detectaram frequências semelhantes acima de 60% de sintomas depressivos.
Em relação ao TDM, o PHQ-9 foi o que detectou mais casos (Gráfico 3).

Gráfico 3 - Comparativo de sintomas depressivos e TDM por instrumentos
utilizados para rastrear depressão 30 dias pós-evento agudo na
subamostra de 146 participantes do estudo ERICO de 12/2011 a
12/2012.
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Numa análise por subtipo de SCA, não foi encontrada nenhuma associação
estatisticamente

significativa

com

sintomas

depressivos

em

nenhum

dos

instrumentos utilizados (Tabela 4).

Tabela 4 - Presença de sintomas depressivos 30 dias pós-evento agudo de acordo
com os subtipos de SCA.

Subtipos de
SCA (%)

PHQ 9
(escore ≥ 5)

Ausente

Angina
instável

BDI
(escore ≥ 10)

p

Presente 0,78

Ausente

HDRS
(escore ≥ 10)

p

Presente 0,38

22
(68,7)
15 (46,9) 17 (53,1)
33
AM com Supra 19 (36,5) (63,5)
24 (46,2) 28 (53,8)
38
AM sem Supra 24 (38,7) (61,3)
36 (58,1) 26 (41,9)
93
Total
53 (36,3)
(63,7)
75 (51,4) 71 (48,6)
* Os valores de p correspondem ao teste do Qui-quadrado
10 (31,3)

Ausente

Presente

10 (31,3)

22 (68,7)

17 (32,7)

35 (67,3)

27 (43,5)

35 (56,5)

54 (37,0)

92 (63,0)

p

0,37

Da mesma forma, também não encontramos nenhuma associação entre TDM
e os subtipos de SCA (Tabela 5).
Tabela 5 - Presença de transtorno depressivo maior (TDM) 30 dias pós-evento agudo
de acordo com os subtipos de SCA.

Subtipos de
SCA (%)

PHQ 9
(escore ≥ 10)
Ausente

p

Presente

BDI
(escore ≥ 19)
Ausente

p

Presente

0,36

0,9
7

HDRS
(escore ≥ 20)
Ausente

Presente

21 (65,6)

11 (34,4)

0,54

19 (59,4)

13 (40,6)

25 (78,1)

7 (21,9)

31 (59,6)

21 (40,4)

40 (76,9)

12 (23,1)

36 (69,2)

16 (30,8)

44 (71,0)

18 (29,0)

47 (75,8)

15 (24,2)

47 (75,8)

15 (24,2)

94 (64,4) 52 (35,6)
112 (76,7)
Total
* Os valores de p correspondem ao teste do Qui-quadrado

34 (23,3)

104
(71,2)

42 (28,8)

Angina instável
IAM com Supra
IAM sem Supra

p
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Quando avaliamos os escores do PHQ-9, BDI e HDRS, de maneira contínua,
também não foram observadas diferenças nas distribuições de acordo com os
subtipos de SCA (Tabela 6).

Tabela 6 - Distribuição dos escores de acordo com os três instrumentos de
maneira contínua para avaliar depressão em 30 dias pós-evento
agudo

Subtipos de
SCA

PHQ 9
mediana
(ITQ)*

Valor
de p

BDI
mediana
(ITQ)*

0,66
Angina instável
IAM com Supra
IAM sem Supra
Total

Valor de
p

HDRS
mediana
(ITQ)*

0,65

Valor
de p
0,29

8 (1-14)

10 (5-18)

14 (8-28)

6 (3-12)

8 (5-17)

11 (5-17)

8 (4-13)

10 (5-18)

13 (7-22)

7 (3-13)

9 (5-18)

13 (6-22)

Os valores de p foram derivados do teste de Kruskall-Wallis.
*ITQ: intervalo interquartil percentil de 25 a75%.

Na análise de regressão logística multivariada ajustada pelo subtipo da SCA,
sexo, idade, nível educacional, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes melitus foi
encontrado um maior risco de sintomas depressivos 30 dias pós-evento agudo entre
os tabagistas [razão das chances (RC) 5,8; intervalo de confiança (IC) 95% (IC 95%)
1,81-18,72] e os diabéticos [RC 3,6; IC 95% 1,40-9,60]. Não evidenciamos,
entretanto, nenhuma associação estatisticamente significativa com qualquer subtipo
de SCA e o desenvolvimento de sintomas depressivos (Tabela 7).
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Em relação ao TDM encontramos um maior risco também entre os diabéticos
[RC 3,5; IC 95% 1,39-8,71]. Contudo, não foi evidenciada qualquer associação
estatisticamente significativa com qualquer subtipo de SCA e o desenvolvimento de
TDM (Tabela 8).

Tabela 7 - Fatores associados a sintomas depressivos avaliados pelo PHQ-9
(escore ≥ 5) em 146 participantes do estudo ERICO 30 dias pósevento coronariano.

Sem depressão
RC multivariada (IC 95%)

Com depressão
RC multivariada (IC 95%C)

IAMSST

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Angina

Referência (1,0)

2,09 (0,69-6,39)

IAMCST
Sexo

Referência (1,0)

0,78 (0,11-5,73)

Masculino

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Feminino
Faixa etária

Referência (1,0)

1,40 (0,59-3,29)

35-44 anos

Referência (1,0)

0,78 (0,11-5,73)

45-54 anos

Referência (1,0)

1,10 (0,27-4,22)

55-64 anos

Referência (1,0)

0,90 (0,27-2,8)

65-74 anos

Referência (1,0)

0,82 (0,24-2,8)

≥ 75 anos
Nível educacional

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Analfabeto

Referência (1,0)

0,70 (0,16-2,92)

1-7 anos

Referência (1,0)

0,60 (0,25-1,39)

≥ 8 anos
Tabagismo

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Atual

Referência (1,0)

5,8 (1,81-18,72)

Passado

Referência (1,0)

1,90 (0,74-5,14)

Sedentarismo

Referência (1,0)

1,90 (0,84-4,24)

Hipertensão

Referência (1,0)

0,41 (0,14-1,20)

Diabetes Melitus

Referência (1,0)

3,6 (1,40-9,60)

Tipo SCA
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Tabela 8 - Fatores associados à TDM avaliados pelo PHQ-9 (escore ≥ 10) em 146
participantes do estudo ERICO 30 dias pós-evento coronariano.

Sem TDM
RC multivariada (IC 95%)

Com TDM
RC multivariada (IC 95%C)

IAMSST

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Angina

Referência (1,0)

1,52 (0,52-4,46)

IAMCST
Sexo

Referência (1,0)

1,21 (0,49-2,96)

Masculino

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Feminino
Faixa etária

Referência (1,0)

2,09 (0,92-4,76)

35-44 anos

Referência (1,0)

2,04 (0,28-14.66)

45-54 anos

Referência (1,0)

1,62 (0,41-6,44)

55-64 anos

Referência (1,0)

1,58 (0,45-5,54)

65-74 anos

Referência (1,0)

0,84 (0,22-3,21)

≥ 75 anos
Nível educacional

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Analfabeto

Referência (1,0)

0,87 (0,18-4,27)

1-7 anos

Referência (1,0)

0,75 (0,32-1,75)

≥ 8 anos
Tabagismo

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Atual

Referência (1,0)

0,96 (0,32-2,93)

Passado

Referência (1,0)

1,07 (0,39-2,95)

Sedentarismo

Referência (1,0)

1,84 (0,80-4,24)

Hipertensão

Referência (1,0)

0,46 (0,16-1,28)

Diabetes Melitus

Referência (1,0)

3,50 (1,39-8,71)

Tipo SCA
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6.1.3

Seguimento 3: 180 dias após o evento agudo

Nesta fase do estudo, 4 (2,7%) participantes evoluíram à óbito antes do
seguimento de 180 dias, restando portanto 142 participantes que responderam aos
questionários de seguimento por telefone (PHQ-9, BDI, CAGE e AUDIT).
Destes quatro participantes que morreram, apenas um apresentava depressão
que se perpetuou pelo seguimento.
Dos 142 sobreviventes, notou-se, no geral, uma queda na frequência dos
sintomas depressivos de 7,4% entre o seguimento 30 dias (63,7%) e 180 dias
(56,4%) (Tabelas 4 e 9) (Gráfico 4).
Esta redução foi diferencial entre os subgrupos de SCA 180 dias pós-evento
agudo. De fato, os indivíduos com IAMSST apresentaram uma menor frequência de
sintomas depressivos (42,2%), segundo o PHQ-9, comparativamente aos pacientes
com angina instável (AI) (68,8%) e infarto agudo do miocárdio com
supradesnivelamento de ST (IAMCST) (64,7%) (Tabela 9).
Quando aplicamos o BDI (p=0,09) não foram observadas diferenças
estatisticamente significativas pelos subgrupos de SCA, (Tabela 9).

j

Tabela 9 - Presença de sintomas depressivos 180 dias pós-evento agudo de
acordo com os subtipos de SCA.

Subtipos de SCA (%)

PHQ-9
(escore ≥ 5)
Ausente

Presente

Angina instável

10 (31,3)

IAM com Supra
IAM sem Supra

Valor
de p

BDI
(escore ≥ 10)
Ausente

Presente

22 (68,8)

15 (46,9)

17 (53,1)

18 (35,3)

33 (64,7)

22 (43,1)

29 (56,9)

34 (57,6)

25 (42,4)

37 (62,7)

22 (37,3)

74 (52,1)

68 (47,9)

0,02

Total
62 (43,7)
80 (56,3)
* Os valores de p correspondem ao teste do Qui-quadrado

Valor
de p
0,09
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A avaliação contínua do escore do PHQ-9 confirmou as diferenças entre os
subgrupos de SCA (Tabela 10).

Tabela 10 - Distribuição dos escores de acordo com os dois instrumentos para avaliar
depressão em 180 dias pós-evento agudo.

PHQ 9
mediana (ITQ)*

Valor de p

BDI
mediana (ITQ)*

Valor de p

Subtipos de SCA
0,01

0,14

Angina instável

8 (3-15)

11 (5-24)

IAM com Supra

7 (2-11)

11 (4-18)

IAM sem Supra

3 (0-8)

7 (4-16)

Total
6 (1-11)
* Os valores de p foram derivados do teste de Kruskall-Wallis.

9 (4-18)

Para o TDM também notou-se, no geral, uma ligeira queda na frequência
entre o seguimento 30 dias (35,6%) (Tabela 5) e 180 dias (28,9%) (Tabela 11)
(Gráfico 4). Não observamos nenhuma associação com os subtipos de SCA.

Tabela 11 - Presença de TDM 180 dias pós-evento agudo, de acordo com os
subtipos de SCA.

Subtipos de SCA
(%)

PHQ-9
( escore ≥ 10)
Ausente

Presente

Angina instável

21 (65,6)

IAM com Supra
IAM sem Supra

Valor
de p

BDI
( escore ≥ 19)
Ausente

Presente

11 (34,4)

21 (65,6)

11 (34,4)

33 (64,7)

18 (35,3)

39 (76,5)

12 (23,5)

47 (79,7)

12 (20,3)

48 (81,4)

11 (18,6)

Total
101 (71,1)
41 (28,9)
*ITQ: intervalo interquartil percentil de 25 a75%.

108 (76,1)

34 (23,9)

0,17

Valor
de p
0,24
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Gráfico 4 – Sintomas depressivos e TDM na admissão hospitalar, 30 dias e 180
dias pós-evento na subamostra de participantes do estudo ERICO
de 12/2011 a 12/2012.

Na análise de regressão logística multivariada, ajustada pelo subtipo da SCA,
evidenciamos associação estatisticamente significativa com maior risco de sintomas
depressivos 180 dias pós-evento agudo entre os pacientes com AI [RC 4,46; IC 95%
1,39-14,32], com IAMCST [RC 3,40; IC 95% 1,30-8,87]; entre a população do sexo
feminino [RC 3,9; IC 95% 1,54-9,73] e entre os tabagistas [RC 5,34; IC 95% 1,6417,44] (Tabela 12).
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Tabela 12 - Fatores associados aos sintomas depressivos avaliados por
regressão logística pelo PHQ-9 (escore ≥ 5) em 142 participantes
do estudo ERICO 180 pós-evento coronariano.
Tipo SCA

Sem depressão
RC multivariada (IC 95%)

Com depressão
RC multivariada (IC 95%C)

IAMSST

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Angina

Referência (1,0)

4,46 (1,39-14,32)

IAMCST
Sexo

Referência (1,0)

3,40 (1,30-8,87)

Masculino

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Feminino
Faixa etária

Referência (1,0)

3,9 (1,54-9,73)

35-44 anos

Referência (1,0)

1,98 (0,24-16,03)

45-54 anos

Referência (1,0)

1,68 (0,41-6,93)

55-64 anos

Referência (1,0)

0,96 (0,28-3,33)

65-74 anos

Referência (1,0)

0,85 (0,23-3,17)

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Analfabeto

Referência (1,0)

0,27 (0,05-1,50)

1-7 anos

Referência (1,0)

0,89 (0,37-2,16)

≥ 8 anos

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Atual

Referência (1,0)

5,34 (1,64-17,44)

Passado

Referência (1,0)

1,56 (0,53-4.56)

Sedentarismo

Referência (1,0)

2,15 (0,92-5,01)

Hipertensão

Referência (1,0)

2,04 (0,69-5,97)

Diabetes Melitus

Referência (1,0)

1,48 (0,56-3,93)

≥ 75 anos
Nível educacional

Tabagismo
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Em relação ao TDM, na análise de regressão logística multivariada ajustada
pelo subtipo da SCA, sexo, idade, nível educacional, tabagismo, hipertensão arterial,
diabetes melitus, evidenciou-se uma razão de chances aumentada para a associação
entre TDM e tabagismo atual de 14 vezes [RC 14; IC 95% 2,94-67,51] e de 4 vezes
para tabagismo passado [RC 4,1; IC 95% 1,02-16,22] em relação aos não tabagistas
(Tabela 13).
Tabela 13 - Fatores associados ao TDM avaliado por regressão logística pelo
PHQ-9 (escore ≥ 10) em 142 participantes do estudo ERICO 180
dias pós-evento coronariano.

Sem TDM
RC multivariada (IC 95%)

Com TDM
RC multivariada (IC 95%C)

IAMSST

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Angina

Referência (1,0)

2,62 (0,72-9,52)

IAMCST
Sexo

Referência (1,0)

2,53 (0,89-7,16)

Masculino

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Feminino
Faixa etária

Referência (1,0)

2,26 (0,86-5,87)

35-44 anos

Referência (1,0)

0,50 (0,03-6,9)

45-54 anos

Referência (1,0)

0,91 (0,21-3,99)

55-64 anos

Referência (1,0)

0,52 (0,11-2,35)

65-74 anos

Referência (1,0)

0,85 (0,23-3,17)

≥ 75 anos
Nível educacional

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Analfabeto

Referência (1,0)

0,37 (0,35-4,04)

1-7 anos

Referência (1,0)

1,60 (0,63-4,08)

≥ 8 anos

Referência (1,0)

0,96 (0,28-3,33)

Atual

Referência (1,0)

14,00 (2,94-67,51)

Passado

Referência (1,0)

4,1 (1,02-16,22)

Sedentarismo

Referência (1,0)

2,54 (0,94-6,86)

Hipertensão

Referência (1,0)

2,23 (0,64-7,69)

Diabetes Melitus

Referência (1,0)

1,48 (0,56-3,93)

Tipo SCA

Tabagismo
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6.2

Avaliação global dos instrumentos para avaliar depressão da
admissão hospitalar até 180 dias pós-evento agudo.

De todos os instrumentos utilizados para a avaliação de depressão após SCA,
o PHQ-9 foi o único a identificar diferenças significativas, apenas após 180 dias de
seguimento pelos subtipos de SCA, confirmados pelo escore contínuo e segundo
variável dicotômica (escore ≥ 5) (Tabelas 14 e 15).
Tabela 14 - Evolução dos sintomas depressivos por meio do PHQ-9, ao longo do
seguimento até 180 dias, de acordo com os subtipos de SCA

Subtipos de
SCA (%)

PHQ 9- admissão
( escore ≥ 5)
Ausente

p

Presente

14 (43,1)

18 (56,3)

22 (42,3)

30 (57,7)

22 (37,5)

40 (65,5)

58 (39,7)

88 (60,3)

PHQ 9-30 dias
( escore ≥ 5)
Ausente

p

Presente

0,67

Angina instável

PHQ- 9- 180 dias
( escore ≥ 5)
Ausente

Presente

0,78

0,02

10 (31,3)

22 (68,7)

10 (31,3)

22 (68,8)

19 (36,5)

33 (63,5)

18 (35,3)

33 (64,7)

24 (38,7)

38 (61,3)

34 (57,6)

25 (42,4)

Total
53 (36,3)
* Os valores de p correspondem ao teste do Qui-quadrado

93 (63,7)

62 (43,7)

80 (56,3)

IAM com Supra
IAM sem Supra

p

Tabela 15 - Evolução do escore de PHQ-9, ao longo do seguimento até 180 dias, por meio
do PHQ-9, de acordo com os subtipos de SCA

Subtipos de
SCA

PHQ 9admissão
mediana
(ITQ)*

Valor de
p

PHQ-9 30 dias
mediana
(ITQ)*

0,66

Valor de p

PHQ-9 180 dias
mediana
(ITQ)*

0,65

0,01

Angina instável

6 (2-12)

10 (5-18)

8 (3-15)

IAM com
Supra

8 (3-11)

8 (5-17)

7 (2-11)

IAM sem
Supra

5 (2-11)

10 (5-18)

3 (0-8)

Total
6 (2-11)
9 (5-18)
Os valores de p foram derivados do teste de Kruskall-Wallis.

6 (1-11)

*ITQ: intervalo interquartil percentil de 25 a75%.

Valor
de p
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Em relação ao TDM não encontramos diferenças estatisticamente
significativas entre os subtipos de SCA nos diversos instrumentos aplicados ao longo
do seguimento. (Gráfico 5).
A história prévia de depressão diagnosticada por médico também não
apresentou relação com o aparecimento ou piora dos sintomas depressivos ao longo
do seguimento.

Gráfico 5.

Avaliação global do PHQ-9 para rastreamento de TDM desde a
admissão hospitalar até 180 dias pós-SCA
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6.3

Avaliação do abuso de álcool 30 dias e 180 dias após evento agudo

As características de base de todos os 146 participantes do estudo principal
foram descritas de acordo com o abuso de álcool através de informações obtidas pelo
AUDIT (tabela 16) e pelo CAGE (tabela 17) em entrevista pessoal 30 dias após o
evento agudo. As frequências absolutas e relativas de abuso tanto pelo AUDIT e
CAGE foram de 34 (23,3%) e 49 (33,6%) respectivamente.
Como previsto a frequência de abuso de álcool foi maior entre homens
(88,2%), p= 0,001 comparativamente à população feminina (11,8%) e entre
tabagistas atuais (33,6%) e no passado (40,4%), p= 0,003, independente do
questionário aplicado (Tabelas 16 e 17). Curiosamente, entretanto, a amostra com
abuso de álcool sugerido pelo AUDIT apresentou uma menor frequência de fatores
de risco cardiovasculares clássicos como hipertensão, dislipidemia e sedentarismo
(Tabela 16).
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Tabela 16 - Características de base dos 146 participantes do subestudo de depressão,
abuso e/ou uso nocivo de álcool de álcool no estudo ERICO de acordo
com a presença de abuso de álcool pelo AUDIT, 30 dias pós-SCA

Características sociodemográficas

Idade categorizada (%)
35-44 anos
45-54 anos
55-64 anos
65-74 anos
≥ 75 anos
Sexo (%)
Masculino
Feminino
Escolaridade (%)
Analfabetos
1-7 anos de educação
≥8 anos de educação
Estado Civil (%)
Solteiro
Casado
Separado
Viúvo
Raça
Branca
Parda
Preta
Amarela
Comorbidades pré-evento agudo ¥
Tabagismo
Atual
Passado
Nunca
Hipertensão
Diabetes mellitus
Dislipidemia
Sedentarismo
Síndrome Coronariana Aguda
Angina instável
Infarto do miocárdio com supra de ST
(IAMCST)
Infarto do miocárdio sem supra de ST
(IAMSST)

Ausente
n=112
(76,7%)

Presente**
n= 34
(23,3%)

Total
N=146
(100%)

4 (3,6)
20 (17,9)
40 (35,7)
28 (25,0)
20 (17,9)

3 (8,8)
12 (35,3)
11 (32,4)
3 (8,8)
5 (14,7)

7 (4,8)
32 (21,9)
51 (34,9)
31 (21,2)
25 (17,1)

0,07

65 (58,0)
47 (42,0)

30 (88,2)
4 (11,8)

95 (65,1)
51 (34,9)

0,001

9 (8,1)
43 (38,7)
59 (53,2)

2 (5,9)
17 (50,0)
15 (44,1)

11 (7,6)
60 (41,4)
74 (51,0)

0,50

8 (7,1)
75 (67,.0)
8 (7,1)
21 (18,8)

4 (11,8)
26 (76,5)
3 (8,8)
1 (2,9)

12 (8,2)
101 (69,2)
11 (7,5)
22 (15,1)

0,14

75 (67,0)
32 (28,6)
3 (2,7)
2 (1,8)

19 (57,6)
13 (39,4)
1 (3,0)
0

94 (64,8)
45 (31,0)
4 (2,8)
2 (1,4)

0,59

30 (26,8)
47 (42,0)
35 (31,3)
85 (77,3)
38 (34,5)
59 (57,3)
74 (68,5)

19 (55,9)
12 (35,3)
3 (8,8)
19 (55,9)
6 (18,2)
11 (35,5)
17 (50,0)

49 (33,6)
59 (40,4)
38 (26,0)
104 (72,2)
44 (30,8)
70 (52,2)
91 (64,1)

0,003

29 (25,9)
46 (41,1)

3 (8,8)
16 (47,1)

32 (21,9)
62 (42,5)

0,10

37 (33,0)

15 (44,1)

52 (35,6)

Valor de
p

0,01
0,07
0,03
0,04

** Indivíduos que pontuaram 8 ou mais no escore do AUDIT foram considerados com tendência ao consumo
abusivo de álcool
Valores de p são derivados do teste de Qui-quadrado.
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Tabela 17 - Características de base dos 146 participantes do subestudo de depressão,
abuso e/ou uso nocivo de álcool de álcool no estudo ERICO de acordo
com a presença de abuso de álcool pelo CAGE, 30 dias pós-SCA

Características sociodemográficas

Idade categorizada (%)
35-44 anos
45-54 anos
55-64 anos
65-74 anos
≥ 75 anos
Sexo (%)
Masculino
Feminino
Escolaridade (%)
Analfabetos
1-7 anos de educação
≥8 anos de educação
Estado Civil (%)
Solteiro
Casado
Separado
Viúvo
Raça
Branca
Parda
Preta
Amarela
Comorbidades pré-evento agudo ¥
Tabagismo
Atual
Passado
Nunca
Hipertensão
Diabetes mellitus
Dislipidemia
Sedentarismo
Síndrome Coronariana Aguda
Angina instável
Infarto do miocárdio com supra de ST
(IAMCST)
Infarto do miocárdio sem supra de ST
(IAMSST)

Ausente
n= 97
(66,4%)

Presente**
n= 49
(33,6%)

Total
N=146
(100%)

4 (4,1)
20 (20,6)
30 (30,9)
24 (24,7)
19 (19,6)

3 (6,1)
12 (24,5)
21 (42,9)
7 (14,3)
6 (12,2)

7 (4,8)
32 (21,9)
51 (34,9)
31 (21,2)
25 (17,1)

0,34

51 (52,6)
46 (47,4)

44 (89,8)
5 (10,2)

95 (65,1)
51 (34,9)

<0,001

5 (5,2)
40 (41,7)
51 (53,1)

6 (12,2)
20 (40,8)
23 (46,9)

11 (7,6)
60 (41,4)
74 (51,0)

0,31

8 (8,2)
61 (62,9)
8 (8,2)
20 (20,6)

4 (8,2)
40 (81,6)
3 (6,1)
2 (4,1)

12 (8,2)
101 (69,2)
11 (7,5)
22 (15,1)

0,05

66 (68,0)
27 (27,8)
2 (2,1)
2 (2,1)

28 (58,3)
18 (37,5)
2 (4,2)
0

94 (64,8)
45 (31,0)
4 (2,8)
2 (1,4)

0,40

24 (24,7)
38 (39,2)
35 (36,1)
73 (76,0)
32 (33,3)
51 (56,7)
63 (66,3)

25 (51,0)
21 (42,9)
3 (6,1)
31 (64,6)
12 (25,5)
19 (43,2)
28 (59,6)

49 (33,6)
59 (40,4)
38 (26,0)
104 (72,2)
44 (30,8)
70 (52,2)
91 (64,1)

<0,001

26 (26,8)
40 (41,2)

6 (12,2)
22 (44,9)

32 (21,9)
62 (42,5)

0,11

31 (32,0)

21 (42,9)

52 (35,6)

Valor de
p

0,15
0,34
0,14
0,29

** Indivíduos que pontuaram ≥ 2 no escore do CAGE foram considerados com tendência ao consumo abusivo de
álcool
Valores de p são derivados do teste de Qui-quadrado.
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Tanto no seguimento 30 dias pós-evento agudo quanto no seguimento 180
dias pós-SCA, a frequência de SCA não diferiu entre os participantes com e sem
abuso de álcool (Gráfico 6).

Gráfico 6 - Abuso e/ou uso nocivo de álcool por instrumento em todo o
seguimento na subamostra de participantes do estudo ERICO de
12/2011 a 12/2012

No seguimento 180 dias pós-SCA na análise de regressão logística
multivariada, avaliada pelo AUDIT ajustada pelo subtipo da SCA, sexo, idade, nível
educacional, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes melitus, evidenciou-se uma
razão de chances aumentada para a associação entre o abuso e/ou uso nocivo de
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álcool entre indivíduos mais jovens (idade de 35 a 44 anos), [RC 51.64; IC 95%
1,44-1846,44], tabagistas que ainda fazem uso do tabaco, [RC 42,95; IC 95% 3,06602,70] e tabagistas que não fazem mais uso da substancia, [RC 19,00; IC 95% 1,23288,43] (Tabela 18).

Na regressão logística multivariada avaliada pelo CAGE constatou-se uma
razão de chances aumentada para a associação entre abuso e/ou uso nocivo de álcool
também entre indivíduos mais jovens (idade de 35 a 44 anos), [RC 28,45; IC 95%
1,07-757,09], indivíduos de meia idade (idade de 45 a 54 anos), [RC 9,29; IC 95%
1,01-85,68], tabagistas que ainda fazem uso do tabaco, [RC 45,18; IC 95% 3,53578,08], tabagistas que não fazem mais uso da substancia, [RC 28,54; IC 95% 1,96414,84] (Tabela 19).
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Tabela 18 - Fatores associados ao abuso e/ou uso nocivo de álcool avaliado por
regressão logística pelo AUDIT em 142 participantes do estudo
ERICO 180 após evento coronariano

Tipo SCA

Sem abuso
RC multivariada (95%CI)

Com abuso
RC multivariada (95%CI)

IAMSST

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Angina

Referência (1,0)

0,58 (0,79-4,33)

IAMCST
Sexo

Referência (1,0)

1,01 (0,15-6,51)

Feminino

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Masculino
Faixa etária

Referência (1,0)

2,41 (0,46-12.64)

35-44 anos

Referência (1,0)

51,64 (1,44-1846,44)

45-54 anos

Referência (1,0)

9.43 (0,78-113,84)

55-64 anos

Referência (1,0)

0,91 (0,74-11,14)

65-74 anos

Referência (1,0)

1,41 (0,91-21,92)

≥ 75 anos
Nível educacional

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Analfabeto

Referência (1,0)

0,27 (0,05-1,50)

1-7 anos

Referência (1,0)

0,89 (0,37-2,16)

≥ 8 anos

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Atual

Referência (1,0)

42,95 (3,06-602,70)

Passado

Referência (1,0)

19,00(1,23-288,43)

Sedentarismo

Referência (1,0)

2,15 (0,92-5,01)

Hipertensão

Referência (1,0)

1,83 (0,39-8,48)

Diabetes Melitus

Referência (1,0)

1,18 (0,21-6,45)

Dislipidemia

Referência (1,0)

0,47 (011-1,95)

Tabagismo

** Indivíduos que pontuaram 8 ou mais no escore do AUDIT foram considerados com tendência ao
consumo abusivo de álcool
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Tabela 19 - Fatores associados ao abuso e/ou uso nocivo de álcool avaliado por
regressão logística pelo CAGE em 142 participantes do estudo
ERICO 180 após evento coronariano

Tipo SCA

Sem abuso
RC multivariada (95%CI)

Com abuso
RC multivariada (95%CI)

IAMSST

Referência (1,0)

2,42 (0,39-14,84)

Angina

Referência (1,0)

1,72 (0,26-11,43)

IAMCST
Sexo

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Feminino

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Masculino
Faixa etária

Referência (1,0)

0,40 (0,11-1,45)

35-44 anos

Referência (1,0)

28,45 (1,07-757,09)

45-54 anos

Referência (1,0)

9,29 (1,01-85,68)

55-64 anos

Referência (1,0)

1,94 (0,26-14,70)

65-74 anos

Referência (1,0)

1,85 (0,20-16,89)

≥ 75 anos
Nível educacional

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Analfabeto

Referência (1,0)

2,89 (0,37-22,59)

1-7 anos

Referência (1,0)

2,22 (0,70-6,99)

≥ 8 anos

Referência (1,0)

Referência (1,0)

Atual

Referência (1,0)

45,18 (3,53-578,08)

Passado

Referência (1,0)

28,54 (1,96-414,84)

Sedentarismo

Referência (1,0)

0,32 (0,11-0,96)

Hipertensão

Referência (1,0)

1,20 (0,33-4,43)

Diabetes Melitus

Referência (1,0)

0,60 (0,14-2,55)

Tabagismo

Referência (1,0)
0,48 (0,15-1,55)
Dislipidemia
** Indivíduos que pontuaram ≥ 2 no escore do CAGE foram considerados com tendência ao consumo
abusivo de álcool
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6.4

Associação de depressão e abuso de álcool

Finalmente, nesta subamostra não houve associação estatisticamente
significativa entre depressão, abuso álcool e subtipos de SCA até o seguimento de
180 dias.

6.5

Mortalidade ao longo do seguimento até 180 dias

Ocorreram 16 óbitos (7,1%) entre admissão hospitalar e 30 dias após a SCA e
4 óbitos (1,8%) entre 30 e 180 dias pós-evento agudo.
Não foi observada associação estatisticamente significativa entre o estado
depressivo ou uso abusivo ou nocivo de álcool e mortalidade em nenhum dos
períodos dos seguimentos citados.
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DISCUSSÃO
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7.

DISCUSSÃO

Panorama geral da depressão e transtorno depressivo maior ao longo de seis
meses após SCA:

Observou-se em nosso estudo da admissão hospitalar até 180 dias pós-SCA que
6 entre 10 pacientes apresentavam sintomas depressivos e 3 entre 10 pacientes
apresentavam TDM.
Na admissão hospitalar segundo o PHQ-9, foi evidenciada uma frequência de
60,3% para sintomas depressivos (no mínimo leve) e 33,6% para TDM, apontando
uma forte relação da depressão com SCA, independentemente do subtipo, já que a
prevalência de depressão presumida por outros estudos já foi descrita ser em torno de
3% a 5%, para a população geral, de 5% a 10% para pacientes ambulatoriais e de 9%
a 16% para pacientes internados (1,2,63,113).
Durante o seguimento, pode-se detectar uma oscilação das frequências dos
sintomas depressivos e do TDM nos 3 momentos do estudo e apesar da leve
diminuição da frequência ao final do seguimento em 180 dias pós-evento, os
indivíduos que desenvolveram angina ou IAMCST, além de mulheres e tabagistas
apresentaram maiores chances de desenvolver depressão seis meses pós-evento
agudo. Quanto ao abuso e dependência ao álcool, também encontramos altas
frequências que diminuíram ao longo do seguimento. Como era de se esperar a
população masculina e os tabagistas apresentaram maiores frequências de abuso ao
álcool.

Característica sócio demográficas de base e depressão

Em nosso subestudo a média etária dos pacientes foi de 62 anos e se
aproximou com a descrita em outros registros de hospitais terciários como o Instituto
de Cardiologia Dante Pazzanese e o Instituto do Coração da Universidade de São
Paulo (114,115).
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Seis em cada dez pacientes de nossa amostra pertenciam população
masculina. Estes dados se assemelham aos descritos pelo Ministério da Saúde no ano
de 2012 no qual 60% dos internados (SUS) por doença isquêmica do coração eram
do sexo masculino (40).
Encontramos também uma frequência maior de sintomas depressivos entre os
homens (58%, p= 0,03). A frequência encontrada entre os homens difere da
literatura, pois esta aponta maior prevalência da depressão no gênero feminino (43).
Entretanto, quanto ao status de TDM na admissão a frequência maior se deu entre as
mulheres, comparativamente aos homens (44,9% vs. 22%, p<0,001), portanto
evidenciamos que a população feminina tem maior possibilidade de desenvolver
depressão grave do que a população masculina. Estes dados se assemelham ao
descrito em outros estudos com indivíduos coronarianos (43,64,72).
Segundo alguns estudos os fatores de risco para SCA tendem a ser mais
frequentes em populações com menor escolaridade (116,117). Apesar de
encontrarmos 7,6% de analfabetos e 41,4% com educação formal entre 1 a 7 anos em
nossa amostra este fator não esteve associado com estado depressivo nem com os
subtipos de SCA .
Outros fatores sociodemográficos tais como raça e renda familiar também não
tiveram associação com depressão em nosso estudo.

Fatores de risco cardiovasculares associados à depressão na admissão hospitalar

Podemos constatar que apesar de nosso estudo ser de base hospitalar
unicêntrico, nossos achados muito se aproximam aos previamente descritos por
estudos multicêntricos (4,35,67). Chama a atenção às frequências elevadas de
tabagistas 74% (atual 33,6% e passado 40,4%), hipertensos 72,2% e sedentários
64,1% em nosso subestudo. Frequências semelhantes foram descritas pelo estudo
“Fatores de Risco para Infarto do Miocárdio no Brasil” (FRICAS) realizado em 20
centros médicos com o objetivo de identificar os fatores de risco mais prevalentes em
pacientes com IAM (118). O FRICAS identificou o sedentarismo, hipertensão,
tabagismo, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, sobrepeso e história familiar para
DAC como os mais prevalentes fatores de risco (118).
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Considerando os fatores de risco cardiovasculares de base em nossa amostra,
encontramos uma frequência elevada de sintomas depressivos entre os indivíduos
sedentários (72,1% p=0,02). Alosco et al (2012) constataram também em seu estudo,
no qual foram avaliados 123 pacientes com insuficiência cardíaca acompanhados e
testados em 3 momentos (linha de base, 3 meses e 12 meses), que o sedentarismo
estava associado a uma pior qualidade de vida, função cognitiva reduzida e a um
maior risco de depressão (119). Mattos et al (2005) observaram em um estudo de
coorte prospectivo, no qual foram avaliados 135 pacientes em até cinco dias após a
admissão hospitalar que a depressão estava presente em 84% dos pacientes
sedentários (13).

Depressão e SCA segundo os instrumentos utilizados ao longo do
seguimento:

De maneira geral as variações da prevalência de depressão podem ser
decorrentes de diferenças demográficas, socioeconômicas, do método de aplicação
assim como dos instrumentos utilizados para o rastreamento da depressão (120).
Para avaliação mais precisa e minimização dos vieses (65) advindos dos
instrumentos e do método de aplicação adotado para investigar depressão, utilizamos
três instrumentos validados em português aplicados por psicólogos treinados para
rastrear sintomas depressivos e TDM em nossa amostra.
Ao longo do seguimento 30 dias pós-evento coronariano foram aplicados:
Patient Health Questionnaire (PHQ-9 itens), Inventário de Depressão de Beck (BDI)
e a Escala de Depressão de Hamilton (HDRS-21 itens). Apesar de aplicarmos o BDI
em dois momentos (30 e 180 dias) e o HDRS-21 itens apenas em 30 dias, dentre
todos os instrumentos aplicados o PHQ-9 revelou maiores frequências de sintomas
depressivos e TDM.
Na avaliação em 30 dias pós-SCA houve um leve aumento da frequência nos
sintomas depressivos encontrados pelo PHQ-9 (63,7%) e pelo HDRS-21 (63%). O
BDI apesar de ter pontuado (48,6%) ainda está dentro do percentual descrito na
literatura. Com relação ao TDM percebeu-se também um leve aumento pelo PHQ-9
(35,6%) no seguimento 30 dias (Gráfico 4).
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Entre 30 e 180 dias pode-se verificar uma ligeira queda dos sintomas
depressivos PHQ-9 (56,4%) e no BDI (47,9%). Com relação ao TDM também foi
observada uma queda pelo PHQ-9 (28,9%) (Gráfico 4), mas ainda assim os
percentuais estão muito acima dos percentuais encontrados na população em geral e
muito próximo dos encontrados nos pacientes coronarianos.
Em um subestudo do ENRICHD (Enhancing Recovery in Coronary Heart
Disease), foram relatados transtornos depressivos em 30% a 50% dos pacientes com
síndrome coronariana aguda em até 28 dias pós-evento agudo (121) percentual bem
próximo aos por nós encontrados. Blumenthal et al (2004) em um estudo com
trezentos e oitenta pacientes depressivos com IAM e quatrocentos e vinte e quatro
pacientes sem depressão com IAM, constataram que cerca de um em cada cinco
pacientes com SCA possuíam critérios de TDM, dentre esses, 50% ou mais já tinham
apresentado sintomas de depressão no passado (65).

Preditores de sintomas depressivos e transtorno depressivo maior em
pacientes com SCA ao longo do seguimento.

Em algum momento ao longo do seguimento de 180 dias após evento
isquêmico, encontramos em nossa amostra que sintomas depressivos ou TDM,
apresentaram associação de risco com clássicos fatores de risco cardiovasculares
como sedentarismo, diabetes e principalmente tabagismo. Além disso, observamos
que sintomas depressivos estavam associados a razão de chances aumentada em
mulheres, anginosos e indivíduos acometidos por IAMSST.
Somado aos fatores de risco cardiovasculares clássicos para SCA como sexo
masculino, hipertensão arterial, tabagismo, sedentarismo, diabetes mellitus,
dislipidemia e história familiar de DAC precoce (homem < 55 e mulher < 65 anos)
(29,30), alguns estudos prévios apontam a depressão também como fator de risco tão
prevalente quanto os classicamente conhecidos (11-15). De fato pacientes com
depressão podem aumentar suas possibilidades em até quatro vezes de
desenvolverem SCA (3,11,68).
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O estudo INTERHEART, um grande estudo internacional de caso-controle
para avaliar os riscos de doença cardíaca coronariana em todo o mundo, corrobora
estas observações, pois a depressão também foi considerada como um fator de risco
comparável ao risco do sedentarismo, sendo apenas ligeiramente menor do que o
tabagismo (122).
Na análise de regressão logística multivariada considerando o estado
depressivo em 180 dias, evidenciamos associação estatisticamente significativa entre
os pacientes com AI que apresentaram 4,5 vezes mais possibilidades de
desenvolverem depressão e os pacientes com IAMCST que tiveram uma razão de
chance de 3,4 vezes maiores do que os pacientes com IAMSST de desenvolverem
depressão.
Especificamente em relação à angina instável encontramos resultados
semelhantes aos encontrados no estudo de Jespersen e cols (2004) no qual foram
avaliados 357 pacientes com sintomas de angina persistente, cuja razão de chance foi
de 4,3 para estes pacientes desenvolverem depressão independentemente do grau de
DAC (123).
Em outro estudo transversal realizado no Brasil com uma amostra de 253
pacientes, nos quais foi aplicado o inventário de Depressão Beck, verificou-se que os
pacientes com um diagnóstico clínico de AI, sexo feminino e idade menor que 60
anos tinham maior possibilidade de desenvolverem sintomas depressivos (124).
Araújo e Marques (2007) em um estudo de abordagem qualitativa pontuam
que a intensidade da dor torácica pode causar à pessoa certa apreensão e vários
questionamentos, e que o paciente tende a apresentar certo grau de confusão mental e
medos, dentre os quais, o medo da morte é o principal, pois a intensidade dos
sintomas é percebida como uma ameaça à manutenção da própria vida (125).
Alguns estudos também evidenciam que os pacientes com angina relatam pior
qualidade de vida (QV) em várias áreas, incluindo: emocional, social, físico e de
produtividade no trabalho (126-128).
Provavelmente em nosso estudo, os anginosos também exibiam perfil
psicoemocional semelhante ao descrito previamente, apresentando maior propensão
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ao desenvolvimento de sintomas depressivos.
Quanto ao status do TDM não foram evidenciados potenciais fatores de risco
por subtipo entre os coronarianos avaliados.
Em

relação

ao

sexo,

evidenciamos

que

mulheres

com

SCA,

independentemente do subtipo, apresentaram 4,5 vezes mais risco de desenvolverem
TDM na admissão hospitalar e uma razão de chance de 3,8 vezes em desenvolver
sintomas depressivos 180 dias pós-episódio coronariano comparativamente aos
homens. Tasneem et al (2005) em um estudo no qual foram verificadas as diferenças
de gênero na ligação entre depressão e DAC constatou que a depressão é muito mais
prevalente em mulheres pós-infarto agudo do (IAM), em comparação aos homens
independentemente da idade e comorbidades. Evidenciaram também que mulheres
com IAM apresentavam depressão mais grave em comparação com os homens, e que
os sintomas depressivos persistiam por mais tempo (129).
No estudo de Frasure-Smith et al (1999) que avaliou as diferenças de gênero
no impacto da depressão e mortalidade em 1 ano após IAM em uma amostra com
133 mulheres, verificou-se que a população feminina era cerca de 2 vezes mais
propensa a sofrer depressão após IAM do que a população masculina (130), portanto
nossos achados com relação ao gênero muito se aproximam aos descritos
previamente na literatura.
Quanto ao sedentarismo verificou-se na admissão hospitalar que neste grupo
a possibilidade de se desenvolver sintomas depressivos é 2,5 vezes maior do que no
grupo não sedentário. Lemos et al (2008) encontrou resultados semelhantes aos
observados por nós em um estudo prospectivo com 168 pacientes divididos em três
grupos: de ambos os sexos, entre 35 a 65 anos, investigados por meio do BDI tanto
para o sedentarismo quanto para o tabagismo (131).
Em nossa amostra, tabagistas apresentaram risco estimado em torno de 6
vezes maiores de desenvolver sintomas depressivos em 30 dias pós-SCA e 5 vezes
em 180 dias pós-SCA comparativamente aos que nunca fumaram. Assim como para
aqueles com TDM, evidenciamos uma associação de risco estimado em torno de 14
vezes em 180 dias pós-evento agudo entre tabagistas atuais comparativamente aos
não tabagistas. Além disso, diabéticos apresentaram 3,6 vezes maior chance em
desenvolver sintomas depressivos e 3,5 vezes mais possibilidades de desenvolver
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TDM em até 30 dias comparativamente aos não diabéticos. Após 180 dias esta
associação de risco não foi mais evidenciada.
Hughers et al. (1986) verificaram fatores de risco elevados entre os tabagistas
e pacientes deprimidos ambulatoriais (132) e Glassman et al. (1988) posteriormente
pontuaram em uma revisão de literatura que fumantes coronarianos tinham histórico
de transtorno depressivo no passado e que associação entre depressão, tabagismo e
DAC era clara. Ainda neste estudo os autores pontuam que indivíduos com TDM
tendiam a fumar mais, o que aumentava conseqüentemente o risco para SCA (133).
Carney RM et al (2002) fizeram uma revisão sobre os mecanismos potenciais
para depressão como fator de risco para mortalidade e morbidade entre pacientes
com SCA, e observaram que sintomas depressivos são fatores de risco independentes
para DAC e mortalidade entre tabagistas e diabéticos (134).

Letalidade em indivíduos com SCA e depressão

A letalidade ocorrida no estudo foi de 8,9% em seis meses, sendo que (16/20;
80%) dos óbitos ocorreram entre a admissão hospitalar e 30 dias e (4/20; 20%) das
mortes entre 30 a 180 dias pós-evento agudo. Embora estudos prévios (31,135,136)
tenham demonstrado uma ligação independente entre sintomas de depressão e
mortalidade cardíaca após infarto do miocárdio (MI), no presente estudo a depressão
ao longo do período não apresentou relação estatisticamente significativa com a
letalidade em até seis meses de seguimento. No estudo de Lespérance e cols (2002),
no qual foi aplicado o Inventário de Depressão Beck em 896 pacientes pós-IAM
durante a internação e após 1 ano, observou-se uma relação dose-resposta
significativa a longo prazo entre os sintomas de depressão durante a internação e
mortalidade cardíaca (136).
Talvez se o tempo do seguimento em nosso estudo ou mesmo a amostra fosse
maior teríamos uma melhor avaliação de letalidade e sobrevida associadas ao estado
depressivo em indivíduos com SCA em seus principais subtipos.
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História prévia de depressão e SCA

Em nosso estudo, a relação bidirecional entre SCA e depressão não foi
comprovada, ou seja, a história de depressão prévia, verificada em 21,6% dos
participantes seguidos, não teve relação com os subtipos de SCA nem com a
evolução de depressão ao longo do estudo.

Rugulies (2002), em uma metanálise verificou que o risco relativo de
desenvolver DAC em pacientes depressivos era de 1,64 [IC 95% 1,29-2,08; p<, 001]
sugerindo a depressão como fator de risco independente no desenvolvimento
fisiopatológico e não somente como sendo um efeito emocional secundário após o
evento agudo (81).
Talvez a dificuldade em comprovar esta relação de causa-efeito entre SCA e
depressão resida no fato de que tanto a depressão quando a SCA podem ser causadas
por inúmeras variáveis subclínicas, tais como: idade, gênero, condição social,
tabagismo, hipertensão, diabetes, sedentarismo dentre outras, que poderiam enviesar
associações (81).

Abuso de álcool em pacientes com SCA

No que diz respeito ao abuso de álcool, encontramos altas frequências que
diminuíram ao longo do seguimento. A relação entre o consumo de álcool e doenças
cardiovasculares é complexa (137). O consumo leve pode ter um impacto benéfico
sobre a morbidade e mortalidade por doença isquêmica do coração (137). No
entanto, o efeito cardioprotetor benéfico da bebida desaparece com ocasiões de
consumo excessivo (138).
O uso de álcool em pacientes com transtornos psiquiátricos pode representar
um risco elevado. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a prevalência
de dependência de álcool durante a vida é de 22% em pessoas com um transtorno
psiquiátrico em comparação com 14% na população geral (137), encontramos índices
semelhantes em nossa amostra.
Para avaliação do abuso e do uso nocivo do álcool utilizamos dois
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instrumentos o CAGE e o AUDIT.
Na avaliação em 30 dias pós-SCA dos 146 sujeitos testados, o AUDIT
indicou que 23,3% dos indivíduos faziam uso abusivo do álcool e o CAGE indicou
que 33,6% faziam uso nocivo da substancia.
Neste seguimento tanto a população masculina (p=<0,001) quanto os
tabagistas (p=<0,001) apresentaram valores estaticamente significativos com relação
ao abuso e ou uso nocivo do álcool.
Hannah EZ et al (1997) em um estudo transversal objetivando avaliar a
relação entre o consumo de álcool e doenças cardíacas, tendo como base os dados
extraídos das respostas de 18.323 homens e 25.440 mulheres para o National Health
Interview Survey nos Estados Unidos, constataram que homens tinham história mais
longa de beber e eram fumantes mais compulsivos e mais propensos a serem exbebedores e ex-fumantes do que a população do sexo feminino (139).
Hart LC et al. (1999) em um estudo prospectivo de coorte com o objetivo de
avaliar a mortalidade, por todas as causas de doenças cardíacas, na população
masculina no oeste da Escócia, por 21 anos

também observaram que a maior

ingestão de álcool ocorria na população masculina, entre outros fatores, estava
também associada ao consumo de tabaco e a circunstâncias sociais difíceis (24).
Na avaliação em 180 dias notou-se uma ligeira queda nos percentuais obtidos.
O AUDIT pontou 18,3% e o CAGE 25,3%, o que perfez uma redução que variou de
5% a 8% nos dois instrumentos.
Na análise de regressão logística multivariada ajustada pelo subtipo da SCA,
sexo, idade, nível educacional, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes melitus,
evidenciou-se uma razão de chances aumentada para a associação entre o abuso e/ou
uso nocivo de álcool entre indivíduos mais jovens (idade entre 35 a 44 anos) e
tabagistas neste seguimento.
O SENAD (2207) no primeiro levantamento nacional sobre os padrões de
consumo de álcool na população brasileira constatou que a faixa etária por nós
avaliada está entre as que mais fazem uso abusivo de álcool (140).
Ao final do seguimento não foi evidenciada qualquer associação
estatisticamente significativa com qualquer subtipo de SCA e o abuso ou uso nocivo
do álcool.
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LIMITAÇÕES DO ESTUDO
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8.

LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Neste subestudo sobre depressão e abuso ou uso nocivo de álcool em
indivíduos com SCA encontramos algumas limitações:

1) No geral apresentamos uma frequência em torno de 40% de recusa em
participar do estudo o que pode ter interferido nos resultados encontrados.
Numa análise de sensibilidade, observamos que 30,2% destes pacientes
apresentavam sintomas depressivos e 30,7% apresentavam TDM na
admissão hospitalar. Portanto, apesar das frequências mais elevadas de
depressão encontradas nos participantes avaliados neste subestudo, não
podemos descartar um viés de seleção de amostra. Em relação ao TDM
encontramos frequências bastante semelhantes entre os participantes e não
participantes (33,6% vs. 30,7%, respectivamente).

2) Os pacientes com SCA que foram a óbito precocemente e não tinham
condições de responder ao questionário de depressão entre a admissão
hospitalar e 30 dias pós-evento não foram incluídos no estudo, o que pode
ter alterado os índices de mortalidade encontrados.

3) Para avaliação dos sintomas depressivos e TDM foram utilizados os
instrumentos PHQ-9, BDI e HDRS-21 que apesar de terem validação para
o português com o devido respaldo da literatura e serem instrumentos
sensíveis e específicos para o rastreamento de depressão, estas escalas não
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são consideradas como padrão ouro como o SCID e/ou MINI.

4) Apesar dos pacientes terem sido entrevistados pelos mesmos psicólogos
treinados e experientes na aplicação dos instrumentos utilizados, a
presença de um psiquiatra no decorrer do estudo poderia ter contribuído
ainda mais para a detecção de novos casos.

5) Os pacientes da subamostra pertencem a uma única instituição o que pode
ter acarretado a um viés de amostra apesar das associações encontradas
estarem de acordo com dados previamente publicados na literatura
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9.

CONCLUSÕES

A frequência de depressão neste subestudo variou entre 40 e 60% da
admissão até 180 dias pós-SCA. A população feminina, os tabagistas e os pacientes
que desenvolveram angina instável (AI) ou infarto agudo do miocárdio com
supradesnivelamento de ST (IAMCST), apresentaram maiores riscos de desenvolver
depressão ao longo do seguimento de 180 dias.
Quanto ao álcool tanto a população masculina, quanto os tabagistas e
indivíduos mais jovens (idade entre 35 a 44 anos), apresentaram valores
estatisticamente significativos com relação ao uso abusivo e/ou nocivo do álcool.
Não foi evidenciada qualquer associação estatisticamente significativa com
qualquer subtipo de SCA e o uso abusivo e/ou nocivo do álcool.

10.

PERSPECTIVAS PARA O ESTUDO

Pretendemos no futuro estender o tempo de seguimento do estudo para
avaliação de letalidade e sobrevida associadas ao estado depressivo em indivíduos
com SCA em seus principais subtipos.
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ANEXO A – Termos de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE)
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ANEXO B – ERICO Questionário Inicial
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ANEXO C – Patient Health Questionnaire (PHQ 9)
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ANEXO D - Questionário ERICO 30 dias
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ANEXO E - Questionário Psicológico Estruturado de Triagem
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ANEXO F - Questionário de História Prévia de Depressão
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ANEXO G - Hamilton Depression Rating Scale (HDRS-21)

123

124

125

126

127

128

ANEXO H - Inventário de Depressão de Beck (BDI)
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ANEXO I - Questionário CAGE
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ANEXO J - Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)
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ANEXO K - Questionário ERICO 180 dias
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