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INTRODUÇÃO:
O diagnóstico de depressão em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca e suas consequências, bem como a relevância do
seu enfrentamento, instigaram a necessidade de contribuir com a ciência, através de estudos científicos, revisão de artigos,
cujos resultados permitam uma atividade profissional diária cada vez mais abrangente e qualificada. Baseado nestas
condições, este trabalho expõe a importância do diagnóstico de depressão no período pré e pós-operatório de cirurgia
cardíaca, buscando contribuir para a recuperação destes pacientes. Objetiva-se, com este estudo, investigar a importância
do diagnóstico de depressão nos pacientes submetidos à cirurgia cardíaca no período pré e pós-operatório.
METODOLOGIA:
A grande demanda de publicações de artigos referentes ao assunto confirma a relevância da presente pesquisa. Desta
forma, realizou-se um levantamento da produção científica relacionada aos temas de interesse na Biblioteca Virtual em
Saúde e nas bases de dados eletrônicos de Ciências da Saúde: LILACS, PEPSIC. Procedeu-se à pesquisa por meio de
consulta das seguintes palavras-chave, conforme terminologia indicada no vocabulário Descritores em Ciências da Saúde
(DeCS): cardiovascular surgical procedures e depression. Foram selecionados os artigos relacionados à cirurgia cardíaca e
depressão, escritos nas línguas inglesa, portuguesa ou espanhola, sendo excluídos os artigos com temáticas diferentes das
pesquisadas e artigos que tratavam de outros tipos de cirurgias. As associações dos descritores resultaram em oito
indicações, das quais três artigos atendiam ao interesse da pesquisa, sendo estes selecionados para o referido estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
A análise do trabalho destaca a importância do diagnóstico de depressão no pré e pós-operatório. Segundo o levantamento
dos dados eletrônicos, ¿a prevalência de depressão em doentes que aguardam cirurgia cardíaca tem sido estimada entre
27% e 47%¿ (QUINTANA E KALIL, 2012).
Na opinião de Magalhães et al. (2010) pacientes em intervenção psicológica para a cirurgia cardíaca apresentam um menor
número de condutas negativas, colaborando com o tratamento, apresentando menor incidência de transtornos psicológicos
posteriores. O contexto hospitalar torna o indivíduo suscetível a comportamentos e sentimentos intensos, em virtude de
uma total dependência de uma equipe multidisciplinar que poderá conduzir a um melhor entendimento, aceitação e
recuperação posterior por parte deste paciente. A assistência ao paciente engloba os cuidados pré-operatórios com apoio
emocional e psicológico oferecidos ao doente e seus familiares, estendendo-se estes cuidados também ao período de
recuperação pós-cirúrgica (CAIUBY et al., 2010 apud QUINTANA E KALIL, 2012).

CONCLUSÃO:
A depressão, segundo os relatos descritos nos artigos envolvendo a cirurgia cardíaca, confirma que se não for tratada,
pode prejudicar a recuperação pós-operatória. Estas afirmações comprovam a necessidade de se intervir quando há o
diagnóstico de depressão, a fim de propiciar uma boa recuperação e melhora na qualidade de vida destes pacientes.
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