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RESUMO

As miocardiopatias (MCDP) constituem um grupo heterogêneo de doenças, do ponto de vista fisiopatológico, que afetam primariamente o 
miocárdio e impedem uma parte ou totalidade do coração de se contrair normalmente, conduzindo, em última análise, a Insuficiência Cardíaca 
(IC). Diversos estudos têm demonstrado associação entre fatores de risco cardiovascular (FRCV) e desenvolvimento de declínio cognitivo. O 
objetivo desse estudo foi avaliar a cognição e a qualidade de vida (QV) dos pacientes com MCDP, bem como traçar o perfil epidemiológico da 
amostra em estudo, verificar fatores que contribuem para o déficit cognitivo dos pacientes com IC, correlacionar o escore médio atingido na 
avaliação pelo MEEM com qualidade de vida da amostra. Trata-se de um estudo de caráter exploratório, descritivo, transversal, com uma amostra 
106 pacientes com IC. A coleta de dados foi realizada no período de fevereiro a março de 2016, no Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto 
Studart Gomes. Para coleta de dados foi utilizado o Mine Exame de Estado Mental (MEEM) e o Questionário de Qualidade de Vida de Minessota 
(QQVM). Os participantes do estudo apresentaram idade média de 50,85 ± 1,19 anos, onde 63 (59,4%) eram homens, 45 (42,%) tinham menos de 
4 anos de estudo e 39 (36,8%) eram casados. Em relação aos hábitos de vida, 32 (39,62%) dos participantes eram ex-tabagistas, 46 (43,4%) ex-
etilistas e 9 (8,5%) eram ex-usuários de drogas. Quanto à etiologia, 59 (55,7%) dos pacientes possuíam IC idiopática. Foi verificada correlação 
significante (p>0,05) entre os dados obtidos pela análise de QV e classe funcional dos participantes em todas as dimensões do QQVM. Os escores 
globais do MEEM e do QQVM apresentaram correlação significante em homens com menos de 4 anos de estudo (r= -0,60; p>0,05) e para 
mulheres com mais de 4 anos de escolaridade (r=0,43; p>0,05). Diante dos resultados expostos, conclui-se que os pacientes com IC apresentam 
alterações na cognição. A classe funcional foi o fator que mais interveio na QV dos participantes do estudo. Sendo que a QV interfere diretamente 
no déficit cognitivo desses pacientes nos aspectos cognitivos de memória imediata, atenção e cálculo, evocação e linguagem.
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