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RESUMO 

 

MENEZES, I.C. Transtorno depressivo maior e transtorno bipolar: 

diferenciação por fatores genéticos, hormonais e exposição a estresse 

precoce. Tese (Doutorado). Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Medicina, 2019. 220 p. 

 

Introdução: Ainda são escassos estudos que avaliem biomarcadores para 

diferenciação de transtorno depressivo maior (TDM) e transtorno bipolar (TB), 

relativo à etiologia desses transtornos e sua relação com a atividade do eixo 

Hipotalamo-Hipofíse-Adrenal e com os receptores glicocorticoides (GR) e, 

principalmente, com os receptores mineralocorticoides (MR). Objetivo: 

Encontrar biomarcadores genéticos e/ou hormonais e observar sua associação 

entre si e/ou a fatores externos (estresse precoce - EP); para compreender 

melhor sua fisiopatogenia e auxiliar no diagnóstico diferencial entre TDM e TB. 

Material e Métodos: Participaram deste estudo N=273 sujeitos, sendo n=113 

controles, n=78 unipolares e n=82 bipolares. A triagem diagnóstica de todos os 

sujeitos foi realizada por meio da entrevista estruturada MINI PLUS, a avaliação 

da história de trauma na infância foi avaliada pela escala CTQ, a avaliação de 

sintomas depressivos pela escala GRID-HAM-D21, e demais comorbidades pelas 

escalas de Beck: BAI, BHS e BSI. Na busca de biomarcadores genéticos, 

observaram-se as frequências genotípicas e alélicas de 3 polimorfismos de 

receptor de GR (N363S, R22/23K e BclI) e de 2 polimorfismos de MR (MI180V e 

-2G/C) após realizada a discriminação alélica por reação em cadeia da 

polimerase quantitativa (qPCR). Foram avaliados de forma intragrupo as 

variáveis genéticas e endócrinas (e combinadas) e o efeito do EP sobre tais 

variáveis. Os polimorfismos, os níveis hormonais e a exposição ao EP foram 

comparados entre os grupos avaliando se haviam diferenças de prevalência e 

de perfil endócrino. Avaliando-se também se havia maior vulnerabilidade nos 

unipolares ou bipolares de acordo com sua gravidade em relação ao EP ou a 

determinado genótipo. Resultados: Todos os sujeitos unipolares e bipolares 

mostraram piora da gravidade seus sintomas depressivos frente a EP e seus 

subtipos, sendo eles unipolares ou bipolares. Como biomarcador hormonal, 

comparando-se controles x unipolares x bipolares, ou apenas unipolares x 



 
 

bipolares, observamos que os níveis de cortisol e aldosterona estavam maiores 

em unipolares e menores em bipolares nos quadros depressivos mais graves. 

Também, os pacientes bipolares expostos a EP geral, abuso físico e emocional 

mostraram níveis mais baixos de aldosterona que bipolares que não foram 

expostos. Os bipolares tenderam a se mostrar mais vulneráveis que os 

unipolares à exposição ao EP geral e ao abuso físico, induzindo alteração nos 

níveis de aldosterona. Para os biomarcadores genéticos, a frequência de 

genótipos ou alelos não diferenciou unipolares de bipolares. Entretanto, houve 

maior prevalência do genótipo heterozigoto AG de GR N363S em pacientes 

depressivos unipolares e bipolares quando comparados com controles. 

Combinando-se os biomarcadores genéticos e hormonais, unipolares 

apresentaram níveis mais baixos de cortisol e de aldosterona quando 

carregavam genótipo variante GG de MR -2G/C, enquanto bipolares mostraram 

tendência a redução de cortisol quando carregavam o alelo selvagem G de MR 

MI180V. Quando comparados os genótipos por si só, intragrupo, novamente o 

polimorfismo MR -2G/C mostra influência sobre o fenótipo unipolar. Em 

unipolares, a presença do alelo variante G de MR -2G/C piora significativamente 

o quadro depressivo; no entanto, a presença do selvagem G de MI180V mostrou-

se protetor frente ao EP. Tanto os unipolares frente aos outros 4 polimorfismos, 

quanto os bipolares em relação a todos os polimorfismos estudados, 

apresentaram piora significativa de seu quadro depressivo se expostos a EP. 

Bipolares mostraram uma tendência a ser mais suscetíveis que unipolares às 

alterações endócrinas (aldosterona) quando expostos ao EP geral e ao abuso 

físico. Conclusão: Tendo em vista os diversos achados significativos 

relacionados aos polimorfismos de MR, tanto para unipolares quanto para 

bipolares e sua influência sobre os níveis de aldosterona e cortisol basais, 

reforça-se a importância da função dos receptores MR dentro da etiologia do 

TDM e do TB; assim como o diferente funcionamento do MR entre tais 

transtornos psiquiátricos.  

Palavras-chave: depressão; bipolar; receptor de mineralocorticoide (MR); 

receptor de glicocorticoide (GR); polimorfismos (SNP); cortisol; aldosterona. 

Financiamento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

MENEZES, I.C. Major depressive disorder and bipolar disorder: 

differentiation by genetic, hormonal factors, and exposure to early-life 

stress. Thesis (Doctorate). Ribeirão Preto: University of São Paulo, Faculty of 

Medicine, 2019. 220 p. 

 

Introduction: There are still few studies evaluating biomarkers for differentiation 

of major depressive disorder (MDD) and bipolar disorder (BD), related to the 

aetiology of these disorders and its relation to the activity of the Hypothalamic-

Pituitary-Adrenal axis and the glucocorticoid receptors and, mainly, 

mineralocorticoid receptors (MR). Aim: To find genetic and/or hormonal 

biomarkers and to observe their association with each other and/or external 

factors (early life stress - ELS); to better understand their pathophysiology and to 

improve in the differential diagnosis between MDD and BD. Material and 

Methods: A total of N = 273 subjects participated in this study, being n = 113 

controls, n = 78 unipolar and n = 82 bipolar. The diagnostic screening of all 

subjects was performed through the MINI PLUS structured interview, the 

evaluation of the history of childhood trauma was evaluated by the CTQ scale, 

the evaluation of depressive symptoms by the GRID-HAM-D21 scale, and other 

comorbidities by Beck’s scales: BAI, BHS and BSI. In the search for genetic 

biomarkers, the genotypic and allelic frequencies of 3 GR receptor 

polymorphisms (N363S, R22 / 23K and BclI) and 2 MR polymorphisms (MI180V 

and -2G / C) were observed after allelic discrimination by quantitative polymerase 

chain reaction (qPCR). The genetic and endocrine (and combined) variables and 

the effect of ELS on these variables were evaluated intragroup. Polymorphisms, 

hormone levels and ELS exposure were compared between the groups by 

assessing whether there were differences in prevalence and endocrine profile. It 

was also evaluated if there was a greater vulnerability in the unipolar or bipolar 

according to its severity concerning the ELS or to a certain genotype.Results: All 

unipolar and bipolar subjects showed worsening of their depressive symptoms in 

relation to ELS and its subtypes, being unipolar or bipolar. As a hormonal 

biomarker, comparing unipolar x bipolar controls, or only unipolar x bipolar, we 

observed that cortisol and aldosterone levels were higher in unipolar and lower 

in bipolar in the most severe depressive episodes. Also, bipolar patients exposed 



 
 

to general ELS, physical and emotional abuse showed lower levels of aldosterone 

than did bipolar who were not exposed. Bipolar tends to be more vulnerable than 

unipolar to overall ELS exposure and physical abuse, inducing alteration in 

aldosterone levels. For the genetic biomarkers, the frequency of genotypes or 

alleles did not differentiate unipolar from bipolar. However, there was a higher 

prevalence of GR heterozygous genotype of GR N363S in unipolar and bipolar 

depressive patients when compared to controls. Combining the genetic and 

hormonal biomarkers, unipolar had lower levels of cortisol and aldosterone when 

carrying GG variant genotype of MR-2G / C, while bipolar showed a tendency to 

reduce cortisol when they carried the wild-type G allele of MR MI180V. When 

comparing the genotypes by themselves, intragroup, again the MR-2G / C 

polymorphism shows influence on the unipolar phenotype. In unipolar, the 

presence of the variant G allele of MR-2G / C significantly worsens the depressive 

condition; however, the presence of MI180V wild-type G was protective against 

ELS. Both the unipolar compared to the other 4 polymorphisms and the bipolar 

ones concerning all polymorphisms studied presented a significant worsening of 

their depressive condition if exposed to ELS. Bipolar tends to be more susceptible 

than unipolar to endocrine changes (aldosterone) when exposed to general ELS 

and physical abuse. Conclusion: Considering the several significant findings 

related to MR polymorphisms, both in unipolar and bipolar and their influence on 

basal aldosterone and cortisol levels, we suggest the key role of MR receptor 

function within the aetiology of MDD and BD; as well as the different functioning 

of MR among such psychiatric disorders. 

Keywords: depression; bipolar; mineralocorticoid receptor (MR); glucocorticoid 

receptor (GR); polymorphisms (SNPs); cortisol; aldosterone. 

Financial support: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code 001. 
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1.1 DEPRESSÃO, TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR E TRANSTORNO 

BIPOLAR  

 

Depressão é uma doença comum, recorrente e crônica, que acomete o 

organismo do indivíduo como um todo, afetando o humor, as funções cognitivas, 

neuroendócrinas e outros sistemas do organismo, prejudicando o bem-estar 

pessoal, social e laboral. Cabe salientar que, atualmente a depressão é 

considerada a primeira causa de incapacitação no mundo (OMS, 2017) e 

apresenta alta taxa de alta prevalência ao longo da vida (depressão unipolar - 

10-25% das mulheres e 5-12% dos homens; depressão bipolar I e II – 1,5% para 

ambos os sexos) (APA, 2000; KEMP et al., 2008).  A depressão é multifatorial 

(etiologia intrínseca e extrínseca) e heterogênea, pois existem diferentes 

subtipos de depressão, cada qual contendo peculiaridades em sua 

sintomatologia (APA, 2000, 2013; JURUENA & CLEARE, 2007; JURUENA et al., 

2018; MENEZES & JURUENA, 2017; MENEZES et al., 2019; WHO, 2018). 

 

Um quadro depressivo maior é associado tanto ao transtorno depressivo 

maior (TDM - cuja depressão é caracterizada como unipolar), quanto ao 

transtorno bipolar (TB - cuja depressão é caracterizada como bipolar) e  

caracteriza-se pela presença, durante duas semanas ou mais, todos os dias, 

maior parte do dia, de humor deprimido e/ou apatia, somados a cinco dos 

seguintes sintomas: alteração de sono (insônia ou hipersonia), alteração 

cognitiva, alteração de apetite, alteração de peso, ideação suicida, culpabilidade, 

fadiga, agitação ou retardo motor (APA, 2013; WHO, 2018). O fator principal que 

difere a depressão unipolar da depressão bipolar é que no TB, além dos 

episódios depressivos, ocorrem episódios quadros maníacos e/ou 

hipomaníacos, e/ou mistos. Os episódios de mania e de hipomania são 

caracterizados por humor expansivo, elevado, ou irritadiço, seguido de três ou 

mais das seguintes características: diminuição da necessidade de sono; 

distractibilidade acentuada; sentimento de grandiosidade; necessidade 

acentuada de falar; agitação psicomotora; envolvimento em atividades de risco 

(sexual, físico ou financeiro, por exemplo). Quando tais sintomas pertencem a 

um quadro de mania, podem ser acompanhados de sintomas psicóticos e 

comprometem significativamente o funcionamento ocupacional e/ou social do 



32 
 

indivíduo. A duração dos quadros de mania é de uma semana ou mais. Em caso 

de hipomania, ocorrem os mesmos sintomas citados acima, no entanto, não há 

presença de sintomas psicóticos. Os sintomas de hipomania não devem 

influenciar de forma grave funcionamento ocupacional e/ou social, tornando-os 

mais difíceis de se diagnosticar. Na hipomania, os sintomas persistem por quatro 

dias ou mais (APA, 2013; MENEZES & JURUENA, 2017; WHO, 2018). Até a 4ª 

edição revisada do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM) – (DSM-IV-TR; APA, 2000), TDM e TB compunham o capítulo chamado 

de Transtornos de Humor ou Transtornos Afetivos. Na 5ª edição do DSM (DSM-

5; APA, 2013), TDM ganhou um capítulo chamado de Transtornos Depressivos 

e o TB, Transtornos Bipolares e Relacionados (MENEZES & JURUENA, 2017).  

 

Os quadros depressivos unipolares e bipolares são semelhantes. Sem se ter 

conhecimento da existência de um quadro prévio de mania/hipomania ou quadro 

misto, não é possível realizar o diagnóstico de TB. Por isso, muitas vezes, 

sujeitos bipolares são erroneamente diagnosticados como unipolares. Segundo 

o DSM-5 (APA, 2013), isso acontece em aproximadamente 12% dos casos, e, 

apenas 20% dos pacientes bipolares recebem o diagnóstico correto no primeiro 

ano de tratamento (GRANDE et al., 2016; MENEZES & JURUENA, 2017). Young 

& MacPherson (2011) apontam estudos que mostram que 40% a 50% dos 

pacientes bipolares tipo II e do espectro bipolar (os quais são maioria dentro do 

transtorno bipolar) levam em torno de 10 anos para receber o diagnóstico 

correto. O início do tratamento de sujeitos bipolares, se tratados como 

unipolares, dá-se com a administração de antidepressivos, sem o uso de 

estabilizadores do humor. Consequentemente, ocorre uma melhora bastante 

rápida de sintomas negativos, mas, em seguida, há grande probabilidade de 

haver uma rápida ciclagem para quadro misto ou hipomania/mania. Outra 

consequência do tratamento incorreto do paciente bipolar é que seus quadros 

depressivos tendem a se tornar crônicos e mais graves. Pacientes bipolares já 

apresentam uma ideação suicida mais frequente que os pacientes depressivos 

unipolares. Ao iniciarem o tratamento com antidepressivos em monoterapia, 

esse risco aumenta significativamente (GRANDE et al., 2016; MARI & PITTA, 

2011; MENEZES & JURUENA, 2017; MENEZES et al., 2019; STAHL, 

2013;YOUNG & MacPHERSON, 2011).     
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Para apresentar os dados mais atuais e profundos sobre depressão – o 

conceito, epidemiologia, etiologia, subtipos, transtornos associados, diagnóstico 

diferencial entre depressões unipolares e bipolares e o tratamento – segue anexo 

à tese (ANEXO 1; MENEZES & JURUENA, 2017) que publicamos na revista de 

medicina da USP, para o qual buscamos os dados mais atualizados, inclusive 

em relação ao DSM-5 (APA, 2013).  

 

Os fatores etiológicos de depressões unipolar e bipolar podem ser genéticos 

e ambientais. Dentre os fatores genéticos, podem-se citar alterações o 

funcionamento do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA), assim como 

alteração no sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), tendo sido os 

genes dos receptores destes eixos e seus hormônios (cortisol e aldosterona) 

alvos de estudo do presente trabalho. Dentre os fatores ambientais associados 

à depressão, pode-se citar a exposição a estresse precoce (WITHERS et al., 

2013). Em torno de 60% dos casos de depressão foram precedidos por 

estressores, principalmente do tipo psicossocial. Associados à depressão na 

idade adulta estão exposição a estressores na infância, como morte dos pais ou 

cuidador responsável, privação materna, abandono pelos pais, separação dos 

pais e divórcio. Cerca de um quarto a um terço das crianças que passaram por 

esses estressores irão desenvolver depressão maior no final da segunda década 

de vida. Assim, pode-se considerar este um problema de saúde pública 

(JURUENA et al., 2015; CARPENTER et al., 2009; CARR et al., 2013; HEIM et 

al., 2008, 2010; MARTINS et al., 2011; MARTINS-MONTEVERDE et al., 2019; 

MELLO et al., 2007).  

 

 O estresse precoce (EP) pode ser definido por situações extremamente 

estressantes e/ou traumáticas vividas por um indivíduo no período da infância e 

adolescência. O EP abrange perda parental, divórcio parental, doenças na 

infância, violência familiar e exposição a cuidadores com transtornos 

psiquiátricos não-tratados. Ainda, há cinco classificações bem descritas de EP, 

que tem sido bastante abordados na literatura, e que conseguem ser detectadas 

por meio da aplicação de uma escala chamada “Questionário de Traumas na 

Infância (Childhood Trauma Questionnaire – CTQ)”, desenvolvida inicialmente 

por Bernstein et al. (1998, 2003). Tais subtipos de EP são ABUSO EMOCIONAL 
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(AE) – Agressão verbal contra o senso de valor ou de bem-estar da criança ou 

qualquer comportamento para humilhar ou denegrir a criança por parte de 

adultos ou mais velhos; ABUSO FÍSICO (AF) -  Agressão física à criança 

praticada por adultos ou mais velhos que dispõe da capacidade ou quando há 

risco de ferir fisicamente a criança; ABUSO SEXUAL (AS) – Contato ou conduta 

sexual de um adulto ou mais velho para com um menor de idade; NEGLIGÊNCIA 

EMOCIONAL (NE) - Falha por parte dos cuidadores de prover as necessidades 

emocionais  e psicológicas básicos à criança, como amor, senso de 

pertencimento, nutrição e apoio; NEGLIGÊNCIA FÍSICA (NF) - Falha por parte 

dos cuidadores de prover as necessidades físicas  básicas, como alimentação, 

abrigo, vestimentas e cuidados à saúde (BERNSTEIN et al., 1998; 2003; CARR 

et al., 2013; GRASSI-OLIVEIRA et al., 2006, 2014).  

O EP deixas graves cicatrizes na vida do indíviduo, psicológica e 

biologicamente. Vários estudos apontam as inúmeras alterações epigenéticas e 

neuroendócrinas que contribuem para ao desenvolvimento de transtornos 

psiquiátricos a partir da experiência de EP, pois é a infância o período de maior 

plasticidade do sistema nervoso central (BRADLEY et al., 2008; BRUNSON et 

al., 2001; BUNEA et al., 2017; CARPENTER et al., 2009; CARR et al., 2013; 

CATTANEO et al., 2015; CHEN et al., 2014; COHEN et al., 2006; FOGELMAN 

& CANLI, 2018; HEIM et al., 2008, 2010; JURUENA et al., 2015; MARTINS-

MONTEVERDE et al., 2019; WATSON et al., 2014; WILKINSON & GOODYER, 

2011).  

O artigo de revisão sistemática de Carr et al. (2013) demonstrou associação 

de EP e seus subtipos ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. Os 

artigos revisaram apontaram que os transtornos de ansidade, psicóticos, 

alimentares e de personalidade estariam associados a todos os subtipos de EP; 

transtornos de humor e de abuso de substâncias estariam relacionados a todos, 

exceto NF; transtorno do estresse pós-traumático estaria relacionado a todos, 

exceto NE; transtornos dissociativos, apenas a NE; e transtornos disruptivos, a 

AF e AS.  

 

O EP e seus subtipos induzem mudanças persistentes na habilidade do eixo 

HPA responder ao estresse na idade adulta e, esse fato, pode levar a uma 

suscetibilidade maior ao desenvolvimento de depressão. Essas anormalidades 
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do eixo parecem estar relacionadas às alterações na habilidade do cortisol 

circulante em exercer a retroalimentação negativa na secreção de hormônios do 

eixo HPA ao se ligarem aos MR e GR Indivíduos com depressão e que sofreram 

EP apresentam maior predisposição ter o eixo HPA hiper ou hipofuncionante 

(HEIM et al., 2008; JURUENA, 2014; TUNNARD et al., 2014; von WERNE BAES 

et al., 2012).  

 

 

1.2 HORMÔNIOS ESTERÓIDES E DEPRESSÃO  

 

 

Hormônios esteroides (mineralocorticoides, glicorticoides e esteroides) são 

produzidos a partir do colesterol. O cortisol é o hormônio responsável por 95% 

da atividade glicocorticoide e a aldosterona é responsável por 90% da atividade 

mineralocorticoide (ARRIZA et al., 1987, 1988; BESSER & THONER, 2002; 

GOMEZ-SANCHEZ & GOMEZ-SANCHEZ, 2014; HALL & GUYTON, 2017). 

Abaixo, segue um esquema demonstrando a produção de cortisol e aldosterona 

a partir do colesterol (Figura 1).      

 

 

 

Figura 1. Esquema simplificado apontando a produção do cortisol e aldosterona 

a partir do colesterol (Adaptado de NELSON & COX, 2014). 
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Ambos, o cortisol (Figura 2) e a aldosterona (Figura 3), são produzidos no 

córtex da adrenal - o cortisol na região fasciculada, e os mineralocorticoides, na 

zona glomerulosa. Em humanos, a concentração de glicocorticoides circulantes 

é maior do que a concentração de aldosterona circulante (ARRIZA et al., 1987, 

1988; BESSER & THONER, 2002; GOMEZ-SANCHEZ & GOMEZ-SANCHEZ, 

2014; HALL & GUYTON, 2017).   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2. Representação da molécula de cortisol, sua fórmula molecular e seu 

nome de registro segundo União Internacional de Química Pura e 

Aplicada (IUPAC) (Disponível em: NCBI. PubChem Database. 

Hydrocortisone, CID=5754, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/   

5754).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representação da molécula de aldosterona, sua fórmula molecular e 

seu nome de registro segundo União Internacional de Química Pura e 

Aplicada (IUPAC) (Disponível em: NCBI. PubChem Database. 

Aldosterone, CID=5839, https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/ 

5839).   

 

Aldosterona 
 

C21H28O5 

 
(8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S)-11-hydroxy-17- 
(2-hydroxyacetyl)-10-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9, 
11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a] 

phenanthrene-13-carbaldehyde 

Cortisol (ou hidroxicortisona) 
 

C21H30O5 

 
(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-17-(2-

hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-
decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one 



37 
 

O cortisol e a aldosterona podem ser transportados ligados a proteínas - 

como a transcortina (cortisol) e a albumina – ou em sua forma livre. Ambas as 

formas hormonais, ligadas a proteínas ou livres, são transportadas através do 

compartimento de fluido extracelular.  Como o cortisol apresenta maior parte de 

sua fração – 90-95% - ligada a proteínas carreadoras, sua meia vida é mais longa 

– 60 a 90 minutos. A aldosterona apresenta meia-vida mais curta – cerca de 20 

minutos – pois apenas 60% apresenta-se ligada à proteína, acelerando sua 

eliminação. A metabolização dos glicocorticoides e mineralocorticoides é feita no 

fígado, onde são degradados e conjugados especialmente com ácido 

glucurônico e, uma pequena parte, com sulfatos. Um quarto de tais conjugados 

é eliminado nas fezes e bile, enquanto o restante é carregado livremente no 

plasma e por meio da filtração renal, será eliminado pela urina (ARRIZA et al., 

1988; BESSER & THONER, 2002; GOMEZ-SANCHEZ & GOMEZ-SANCHEZ, 

2014; HALL & GUYTON, 2017).  O intervalo de valores de aldosterona para um 

indivíduo saudável adulto em posição ortostática e dieta normossódica varia 

entre 7-30 ng/dL ou 194,18- 832,2 pmol/L (sistema internacional de unidades – 

SI) no soro e de 3-19 ug/dia ou 8,32- 52,71 nmol/dia (SI) na urina de 24 horas; 

para o cortisol, o intervalo para adultos saudáveis pela manhã (7h-9h) é de 5-23 

ug/dL ou 137,95 – 634,57 nmol/dL no soro (BURTIS, 2011). 

 

 O funcionamento do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) está 

representado esquematicamente na Figura 4. Este eixo atua na liberação de 

cortisol quando os neurônios hipotalâmicos supraquiasmáticos liberam o 

hormônio liberador de corticotrofina (CRH) e vasopressina (AVP) que, por sua 

vez, estimulam a liberação de hormônio adrenocorticotrófico (ACTH), o qual irá 

promover a liberação de cortisol ao estimular o córtex da adrenal. O cortisol 

liberado irá se ligar aos receptores, resultando em respostas diversas, incluindo 

a retroalimentação negativa, encerrando a alça de liberação hormonal de 

cortisol. O ACTH aumenta a produção de hormônios esteroides, inclusive 

aldosterona, pela mobilização de colesterol nas células corticais da adrenal. 

Após a liberação de cortisol, o mesmo irá realizar uma resposta de 

retroalimentação negativa para cessar sua liberação (GOMEZ-SANCHEZ & 

GOMEZ-SANCHEZ, 2014; JURUENA et al., 2004). 
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Figura 4. Esquema simplificado mostrando o funcionamento do Eixo Hipotálamo-

Hipófise/Pituitária (HPA) (Adaptado de CHROUSOS & KINO, 2007, 2009). 

ACTH: hormônio adrenocorticotrófico;. AVP: vasopressina; CRH: 

hormônio corticotrófico (corticotrofina), (+) estímulo para liberação; (-) 

inibição da liberação.  

 

Quanto à liberação e ação dos mineralocorticoides, deve-se considerar o 

conhecido sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). A aldosterona é 

sintetizada pela enzima aldosterona sintase e liberada pela concentração 

extracelular de angiotensina II e íon potássio (BESSER & THONER, 2002; 

GOMEZ-SANCHEZ & GOMEZ-SANCHEZ, 2014; HALL & GUYTON, 2017).    

Sua ação regula a homeostase hemodinâmica por meio do controle do balanço 

eletrolítico ao promover a reabsorção renal de sódio e aumento da excreção de 

potássio simultaneamente pelas células principais dos ductos coletores e, em 

menor parte, pelos túbulos distais e ductos coletores (GOMEZ-SANCHEZ & 

GOMEZ-SANCHEZ, 2014). A aldosterona também exerce ação sobre as células 

epiteliais das glândulas sudoríparas, bexiga e trato gastrointestinal (KLOET & 

JÖELS, 2017).  
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Figura 5. Esquema simplificado sobre o Sistema Renina-Angiotensina-

Aldosterona (Adaptado de BARRAS et al., 2009). 

 

 

A ação do cortisol e da aldosterona se dá a partir de sua ligação a 

receptores chamados de receptores de mineralocorticoide (MR) e receptores de 

glicocorticoides (GR) (JURUENA et al., 2015; KLOET & JÖELS, 2016; HALL & 

GUYTON, 2017).  

O gene codificante de GR humano (hGR ou GR) que é conhecido pelo 

nome Receptor nuclear da subfamília 3, grupo C, membro 1 (NR3C1) e está 

situado no cromossomo 5 (5q31.3). O receptor de GR humano (hGR) teve seu 

DNA codificante clonado pela primeira vez em 1985 por Hollenberg e 

colaboradores e teve sua estrutura compreendida por Encío & Detera-Wadleigh 

no ano de 1991 (BRAY & COTTON, 2003).   

 A estrutura gênica NR3C1 (Figura 6) é composta por 9 éxons e um 

tamanho mínimo de 80 kilobases. À 5’ estão flanqueadas várias repetições GC 
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e elementos TATA e CAAT (GC boxes, TATA boxes, CAAT boxes).  O éxon 1 é 

composto por 2 sítios putativos e 7 regiões, sequências estas que não sofrem 

tradução, mas que regulam a expressão de GR. O éxon 2 codifica a porção 

amino-terminal de GR que é formado por 395 resíduos, a qual está associada à 

função de transativação dentro do receptor. À 5’ UTR (untranslated region) do 

éxon 2 fica situada a região promotora do gene. O éxon 2 compreende tal 5’ UTR 

e mais de 1000 pares de bases (pb) codificantes. Os dois zinc fingers putativos 

são codificados separadamente pelos éxons 3 (167pb) e 4 (117pb). Ao resíduo 

*C de TAC*CCTC está presente o local onde ocorre o início da transcrição 

gênica. Existem também três sítios de splicing diferentes dentro do domínio de 

ligação do DNA. Os éxon 3 e 4 são interrompidos por um íntron com 

comprimento de 400pb. O domínio de ligação do cortisol é resultado da 

combinação de cinco éxons. O íntron localizado entre o éxon 2 e 3 possui um 

comprimento de 30 kilobases. O éxon 5, composto por 280pb, contém resíduos 

que atuam na transativação. O domínio de ligação do cortisol e segundo domínio 

de transativação é montado pela região 3’ do éxon 5, pelos éxons 6,7 e 8, e pela 

região 5’ do éxon 9. Os tamanhos dos éxons 5, 6, 7, 8, e 9, são, respectivemente, 

351pb, 145pb, 131pb, 158 pb e 2733pb.  O éxon 9 possui 2 regiões – 9alfa e 9 

beta – às quais, por splicing resultam na produção das isoformas proteicas de 

GR -  GR-α (codifica 777 aminoácidos – AA) e GR-β (codifica 742 AA), 

respectivamente. As isoformas de GR diferem entre por si pela presença de 

radical carboxil terminal e pela incapacidade de GR-β de se ligar aos 

glicocorticoides. Alguns estudos apontam que GR-β atuaria no papel de inibidor 

de GR-α (a isoforma mais clássica). Ambas isoformas passam por distintas 

modificações pós-transcricionais para modulação de sua estabilidade proteica e 

funcional. (BRAY & COTTON, 2003; CLAES, 2003; DeRIJK & De KLOET, 2005; 

ENCÍO & DETERA-WADLEIGH, 1991; GROSS et al., 2009; HOLLENBERG et 

al. 1985; MAJER-ŁOBODZIŃSKA & ADAMIEC-MROCZEK 2017; SOUZA et al., 

2014).   

 

Ainda sobre o receptor GR-α, pode-se mencionar que sua composição 

possui inúmeros domínios. São eles: a) Domínio de ativação N-terminal (AF-1):  

é responsável pela ativação do receptor e interação com outros fatores de 

transcrição; b) Domínio de Ligação ao DNA (DBD) Central: permite que o GR se 
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ligue ao DNA por meio de seus zinc fingers ; c) Laço ou loop de dimerização (D-

loop) atua na formação de dímeros quando o GR está ativo – é composto por 

cinco resíduos de aminoácidos; d) Domínio de Sinal de Localização Nuclear 

(NLS): uma região articulada responsável por translocar o receptor para o 

núcleo, atuando na mudança conformacional do receptor GR ao se ligar a seu 

substrato (hormônio); e) Domínio de ativação C-terminal (CBD): domínio que 

permite GR se ligar a outras proteínas coativadoras (MAJER-ŁOBODZIŃSKA & 

ADAMIEC-MROCZEK, 2017). 

 

 

 

 

Figura 6. Estrutura gene GR (NR3C1) e nele estão apontadas a localização dos 

polimorfismos que foram estudados neste trabalho (R22/23K; N363S e 

BclI) (Adaptado de BRAY & COTTON, 2003; CLAES et al., 2009; ENCÍO 

& DETERA-WADLEIGH, 1991).  

 

O gene codificante de MR humano (hMR ou MR; figura 7), que é 

conhecido pelo nome receptor nuclear da subfamília 3, grupo C, membro 2 

(NR3C2), possui um tamanho de 363729 pb e está localizado no cromossomo 4 

(4q31.23) (dbSNP Build ID: {build ID}). Este gene é constituído por 9 éxons, 

assim como o GR, mas o éxon 1 é dividido em 2 unidades (1α e 1β), ambas 

sendo apenas 5’UTR, mas que permitem ocorrer splicing alternativo e formação 

de diferentes variantes de MR (hMRα e hMRβ). Tais formas variantes de hMR 

são reguladas por dois promotores distintos. Tais promotores que contêm 

múltiplas sequências CG em vez de TATA boxes (ZENNARO et al., 1995).  
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Figura 7. Estrutura do gene MR (NR3C2) e nele estão apontadas a localização 

dos polimorfismos que foram estudados neste trabalho (MI180V e -2GC) 

(Adaptado de ZENNARO et al. 1995).  

 

 A parte N-terminal (NTD) do receptor é codificada pelo éxon 2, o qual 

contem 2pb correspondentes à sua 5’UTR e 1757 pb cofificantes. A NTD é 

composta por domínios funcionais (AF-1a que é um domínio central, e AF-1b), 

os quais são responsáveis pelo recrutamento de co-reguladores que modulam 

de forma seletiva a atividade transcricional de MR. Os éxons 3 e 4 codificam 

cada um dos dois zinc fingers presentes no domínio de ligação do DNA (DBD) 

do receptor. O DBD é composto por 66 aminoácidos (AA).  Os éxons de 5 a 9 

codificam o sítio de ligação ao hormônio (LBD) de MR, é composto por 251 

aminoácidos. O LBD inclui o domínio funcional AF-2 dependente de ligante. A 

cada ligação, o LBD passa por um rearranjo em sua estrutura. Éxons 4, 6, 7 e 8 

possuem o mesmo número de bases. As sequências de AA das regiões DBD e 

LBD de GR e MR apresentam alto grau de homologia, mas seus genes 

claramente mostram padrão de expressão tecido-específica diferentes.  O gene 

MR é regulado por vários promotores alternativos, permitindo haver maior 

flexibilidade no controle de expressão. Tais promotores costumam ser 

associados a uma expressão gênica tecido ou desenvolvimento-específicos 

(ARRIZA et al., 1987; VIENGCHAREUN et al., 2007; ZENNARO et al., 1995). 

 

Em 1988, Arriza e colaboradores, após clonarem GR e MR humanos, 

demonstraram as diferenças de responsividade dos GR e MR ao cortisol. Os MR 

seriam responsáveis pelas respostas aos glicocorticoides em nível basal, 

enquanto os GR seriam mais responsíveis quando houvesse alto nível de cortisol 



43 
 

circulante, como nos que ocorrem frente a situações de estresse, picos/ondas 

circadianos, em resposta à inflamação, ou gliconeogênese em situação de 

hipoglicemia (ARRIZZA et al., 1987, 1988; De KLOET et al., 2005; GOMEZ-

SANCHEZ & GOMEZ-SANCHEZ, 2014; HALL & GUYTON, 2017).  

 

A atividade mineralocorticoide da aldosterona são altas o suficiente para 

manter a ativação do receptor ativado por intervalos de uma hora. Já o GR 

responde de forma ultradiana, considerando a sua baixa afinidade por cortisol e 

que é ativado progressivamente pelo aumento da frequência e amplitude das 

liberações hormonais de cortisol, como as que ocorrem em situações de grande 

ou estresse continue e nos picos circadianos (De KLOET et al., 2005). O GR, no 

citoplasma são monômeros que interagem de forma direta com outras proteínas 

regulatórias extranucleares e alteram a expressão gênica de forma indireta. 

Quando inativo, o GR no citoplasma está ligado a proteínas inativadoras, como 

chaperonas (p.e. hsp90, hsp70, hsp56).  Quando no núcleo, o GR se em forma 

de dímeros. Os GR são receptores de ação genômica, por atuarem ou 

exercerem influência sobre a regulação gênica (LOSEL et al., 2003; MAJER-

ŁOBODZIŃSKA & ADAMIEC-MROCZEK, 2017; MITRE-AGUILAR et al., 2015). 

Os GR no citoplasma podem apresentar ações não-genômicas, onde produzem 

alterações rápidas na atividade das vias de transdução de sinal (ALANGARI, 

2010; LOSEL et al., 2003; MAJER-ŁOBODZIŃSKA & ADAMIEC-MROCZEK, 

2017). 

 

Apesar de MR possuir uma afinidade a cortisol maior do que GR (dez 

vezes maior), ele recebe esse nome pois exerce um papel chave na homeostase 

hemodinâmica por modular o transporte de íons e fluidos ao ligar-se com os 

mineralocorticoides (GOMEZ-SANCHEZ & GOMEZ-SANCHEZ, 2014; HALL & , 

2014). Na literatura mais antiga, considerando sua alta afinidade, MR era 

conhecido como receptor de corticosteroide tipo 1, enquanto GR era conhecido 

por receptor de corticosteroide tipo 2 (REUL & KLOET, 1985; MEIJER et al., 

2000). Os MR e GR são expressos em vários tecidos. Ambos receptores 

produzem resposta a partir de elementos comuns de resposta a DNA e quando 

coexpresso podem ativar uma série de genes em conjunto (ARRIZA et al., 1988). 
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Os receptores podem atuar de forma sinérgica ou antagônica (GOMEZ-

SANCHEZ & GOMEZ-SANCHEZ, 2014). Os MR atuariam em uma parte limitada 

da rede gênica responsiva a GR, quando os níveis de cortisol estão baixos. No 

entanto, a atividade gênica máxima se daria quando houvesse a atividade de 

GR, a qual é estimulada por níveis mais altos de cortisol, como quando em 

situações de estresse (ARIZZA et al., 1988; GOMEZ-SANCHEZ & GOMEZ-

SANCHEZ, 2014). 

 

Assim como os GR, os MR também se classificam como MR de ação lenta 

(ação genômica), MR de ação rápida (ação não-genômica). Inicialmente, o 

cortisol se liga aos MR de ação lenta (ação genômica), devido à sua maior 

afinidade e de forma contínua, ainda quando o hormônio se apresenta em níveis 

basais. Tais receptores são continuamente ativados e regulam o limiar de 

resposta ao estresse. Os MR de ação lenta promovem o tráfego de canais 

iônicos e receptores entre o compartimento intracelular e a superfície celular.  

Havendo o aumento dos níveis de cortisol frente a uma situação aguda de 

estresse, os MR de resposta rápida (não-genômica) são ativados em questão de 

minutos. Tais MR estão situados na ou próximos à membrana plasmática de 

terminais pré e pós-sinápticos - principalmente dos pré-sinápticos -, e 

apresentam uma afinidade menor pelo cortisol do que o MR de ação lenta. Os 

MR de ação rápida irão atuar sobre os canais iônicos dependentes de voltagem 

ou ligante-dependentes, aumentando a probabilidade de ocorrer a liberação de 

vesículas sinápticas de glutamato. Neste momento, ocorre também a motilidade 

lateral das subunidades dos receptores de glutamato (De KLOET et al., 2005; 

GOMEZ-SANCHEZ & GOMEZ-SANCHEZ, 2014; HALL & GUYTON, 2017; 

JÖELS et al., 2008, 2013).  

 

 Considerando o contexto cognitivo da ação dos MR de ação rápida e 

lenta, o de ação rápida atuaria na aprendizagem de uma estratégia simples para 

facilitar a codificação da memória aversiva. Haveria uma resposta rápida para 

reação imediata ao perigo e formação de estratégias a perigo imediatos, que a 

longo prazo podem não ser muito adaptativas, pois a memória de trabalho e a 

capacidade de tomada de decisão de forma consciente estariam prejudicadas. 
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Já o MR de ação lenta atuaria na melhora de formação de memórias conceituais, 

assim como melhora da memória de trabalho a capacidade de tomada de 

decisão de forma mais racional, com menos interferência emocional. A resposta 

retardada deste MR em relação ao de membrana é importante para que haja a 

recuperação pós-estresse e armazenamento de informações que sejam 

relevantes para um uso futuro.  Em seguida à ação dos MR de ação lenta, inicia-

se a ativação dos receptores GR (ação genômica). Para sua ação, os GR ligam 

a receptores intracelulares e são translocados ao núcleo, onde irão afetar a 

transcrição gênica por meio de transrepressão – processo exercido por uma 

proteína quando esta inibe a atividade de outra proteína. Na fase de recuperação 

tardia, os monômeros de GR, por transrepressão, interagem com fatores de 

transcrição. Porém, essa supressão não é uniforme. Dímeros de GR também 

podem, contrariamente à ação anterior, ativar sistemas de CHR extra-

hipotalâmicos, sistemas aminérgicos ascendentes e enzimas metabólicas.  Os 

MR de membrana atuam sinergicamente com o receptor CRH, AVP e 

melanocortinas para as reações de neuroendócrinas, simpáticas, de medo, ou 

de luta-ou-fuga. Enquanto isso, os GR atuam na tentativa de suavizar as reações 

do estresse inicial. O balanço adequado do funcionamento de MR/GR é 

fundamental para a homeostase do organismo, ou sua falta pode resultar em 

funcionamento inadequado ou excessivo, comprometendo a resiliência e 

promovendo o fenótipo vulnerável a doenças relacionadas à exposição ao 

estresse (De KLOET et al., 2005; GOMEZ-SANCHEZ & GOMEZ-SANCHEZ, 

2014; HALL, 2014; JÖELS et al., 2008, 2013). 
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NÍVEL DE CORTISOL RECEPTOR FUNÇÃO 

BASAL 
MR 

(ação 
genômica) 

o Estabilização da excitabilidade 

o Sensibilidade do sistema de resposta 
ao estresse 

o Retroalimentação proativa 

o Seleção de resposta comportamental 

FRENTE A ESTRESSE MR + GR 

 Supressão da resposta exacerbada 
ao estresse 

 Recuperação ativação do sistema de 
resposta ao estresse 

 Retroalimentação reativa 

 Facilitação de formação de memória 

 

Figura 8. Apresentação de quando os receptores mineralocorticoide (MR) e 

glicocorticoide (GR) são ativados e sua ação (Adaptado de JURUENA et 

al., 2013; JÖELS et al., 2008). 

 

 

Em 1985, Reul & De Kloet descreveram a distribuição dos MR e GR no 

encéfalo de ratos e sua afinidade de ligação por corticosteroides. Foi possível 

observar a diferença topográfica considerável no encefálo como um todo e no 

hipocampo entre os dois receptores. MR estaria mais restrito ao septo lateral e 

hipocampo (subículo dorsal, CA1 e giro denteado). GR apresentar-se-ia de 

forma mais dispersa pelas regiões do septo lateral, giro denteado, núcleo do trato 

solitário, amígdala cortical, núcleo paraventrícular, locus ceruleus, subículo 

hipocampal e região CA1. Artigos da literatura atual corroboram com a 

informação. Segundo De Kloet et al. (2005) e Reul et al. (2015), a distribuição de 

GR é variada e desigual pelos neurônios e células gliais e sua maior densidade 

estaria na região parvocelular do núcleo paraventricular (PVN) hipotalâmico e 

nos neurônios límbicos aferentes que modulam PVN transsinapticamente por 

vias que reforçam com uma rede inibitória hipotalâmica GABA que circunda o 

PVN. Altas concentrações de GR também apresentam-se no hipocampo, 

neocórtex e núcleo supraóptico.  O sistema límbico expressa MR, 

principalmente, no giro denteado, áreas CA1 e CA2 hipocampais, septo lateral e 

amígdala. A coexpressão de MR e GR pode ser observada claramente em 

células piramidais do hipocampo, giro denteado, núcleo amigdaliano e lateral 

septal e áreas corticais.  
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A interação do sistema SRAA e do eixo HPA tem sido cada vez mais 

enfatizada. Os trabalhos de Murck et al. (2012, 2014) apresentam de forma 

bastante clara a interação entre SRAA e outros sistemas importantes. A atividade 

simpática e a secreção dos neuropeptídios CRH e AVP pelo hipotálamo (núcleo 

paraventricular - PVN) estimula a pituitária a liberar ACTH. O ACTH irá induzir o 

córtex da adrenal a secretar cortisol. O SRAA, além disso, a atividade simpática 

depende da ativação do locus coeruleos (LC), o qual está conectado ao PVN, 

fazendo esse ciclo ter uma retroalimentação positiva. Após a noradrenalina (NA) 

ser produzida pelo sistema nervoso simpático, a NA aumenta a secreção de CRH 

(a partir do PVN) e este, por sua vez, ativa a liberação de NA pelo LC. O sistema 

nervoso simpático irá enviar sinal para conversão do angiotensinogênio em 

angiotensina I (ATI) pela enzima renina, e a ATI será convertida em angiotensina 

II (ATII) pela enzima conversora de angiotensina (ECA). A ATII irá estimular a 

liberação de aldosterona pelo córtex da adrenal (HALL & GUYTON, 2017; 

MURCK et al., 2012, 2014;).  

 

A atividade de PVN e LC depende das estruturas límbicas, principalmente 

das aferências amigdalianas. Existem também conexões entre hipocampo e 

PVN. Tais conexões são medidas pelos neuropeptídeos ácido gama-

aminobutírico (GABA), glutamato e CRH. A partir de certo nível, o cortisol 

circulante poderá inibir (ao ligar-se no PVN ou hipocampo) ou acelerar (ao ligar-

se a receptores amigdalianos) a atividade do eixo HPA. O acesso do cortisol e 

aldosterona ao encéfalo é regulado pela barreira hematoencefálica, via 

glicoproteína-p. A liberação de CRH a partir do PVN parece ser resultado da 

estimulação direta de ATII. O NTS tem conexão estreita com o sistema nervoso 

simpático e é o principal alvo específico do sistema nervoso central (SNC) para 

a aldosterona. Além disso, recebe aferências e manda eferências para núcleo 

central amigdaliano e hipotalâmico (HALL & GUYTON, 2017; MURCK et al., 

2012, 2014).  
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1.3  FATORES ENDÓGENOS (RECEPTORES DO GLICOCORTICOIDE E 

MINERALOCORTICOIDE E SEUS HORMÔNIOS ESTEROIDES) E 

EXÓGENOS (ESTRESSE PRECOCE) E SUA RELAÇÃO COM DEPRESSÃO 

 

O EP tem um papel significativo como fator etiológico nas anormalidades 

deste eixo nos quadros depressivos, como já demonstrados em alguns estudos 

presentes na literatura, considerando que o eixo HPA é ativado em resposta à 

maioria dos estressores. No entanto, a literatura permanece controversa quanto 

à hipo ou à hiperativação deste eixo em pacientes depressivos  (BUNEA et al., 

2017; CARPENTER et al., 2009; CARR et al., 2013; FOGELMAN & CANLI, 2018; 

HEIM et al., 2008; JURUENA, 2014; JURUENA et al., 2015; NEWPORT et al., 

2004; NEMEROFF et al., 2003; SHEA et al., 2005;  von WERNE BAES et al., 

2012). 

 

 Para avaliar o funcionamento dos GR e MR em sujeitos com depressão, 

alguns pesquisadores, a partir da década de 70, iniciaram a realização de 

desafios farmacológicos. Tais desafios consistem na administração de fármacos 

agonistas e antagonistas de GR e MR e a observação dos níveis de cortisol 

(JURUENA et al., 2015).   

 

O primeiro teste desenvolvido para avaliar a função de GR em pacientes 

com depressão, utilizava apenas a administração de dexametasona (agonista 

GR) e é conhecido por teste de supressão por dexametasona (DST). Foi o 

desafio mais amplamente utilizado, mas sua sensibilidade é baixa (20 a 50%) 

(CARROLL et al., 1976; JURUENA et al., 2015). Em seguida, foi desenvolvido o 

teste DST com estimulação de corticotrofina (desafio DEX/CRH), cuja 

sensibilidade é alta (>80%) (VON BARDELEBEN & HOLSBOER, 1991). A 

limitação destes testes é que o cortisol possui afinidade tanto por GR quanto por 

MR, mas estes consideram apenas a sensibilidade de GR ao utilizar a 

dexametasona. Mais adiante, Pariante et al. (2002) desenvolveram um novo 

desafio utilizando prednisolona (Teste de Supressão por Prednisolona - PST), 

fármaco este que apresenta comportamento mais semelhante ao cortisol do que 
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à dexametasona. A prednisolona tem afinidade tanto por GR quanto por MR. Nos 

trabalhos de Juruena et al. (2006, 2009, 2010) que utilizaram o PST, foi possível 

observar que os pacientes depressivos apresentavam uma disfunção seletiva da 

sensibilidade de GR, enquanto a de MR permanecia intacta.  

 

Para avaliação dos MR no eixo HPA de pacientes depressivos, novos 

desafios foram criados. Dessa vez, por meio da administração de fludrocortisona 

(agonista MR) e espironolactona (antagonista MR). Para avaliação de função de 

MR, os sujeitos dos estudos de Baes et al. (2014) e Otte et al. (2010) ingeriram 

fludrocortisona (agonista MR) e os sujeitos dos estudos de Juruena et al. (2013) 

e Young et al. (2003) ingeriram espironolactona (antagonista MR). Baes et al. 

(2014) encontraram um aumento no funcionamento da atividade de MR em 

pacientes depressivos comparados a controles, assim como Young et al. (2003); 

Otte et al. (2010) e Juruena et al. (2010), uma redução.  

 

Um artigo escrito por nosso grupo de pesquisa (ANEXO 2; JURUENA et 

al., 2015) revisou os resultados encontrados na literatura sobre a função de GR 

e MR na depressão e influência de EP sobre o funcionamento do eixo HPA. 

Comparando-se os resultados obtidos pelos estudos que compuseram esta 

revisão, pode-se observar que esses ainda são controversos. Artigos que 

abordam o papel da aldosterona (e a função do SRAA) em pacientes depressivos 

ainda são escassos (MURCK et al., 2012, 2014), principalmente se comparada 

à quantidade de estudos existentes que avaliam cortisol (e eixo HPA) neste 

mesmo grupo.  

 

Como pacientes com depressão apresentam uma disfunção do eixo HPA 

e SRAA, é possível que polimorfismos presentes em seus receptores (GR e MR) 

contribuam para desequilíbrio nestes eixos e tais alterações serem os agentes 

etiológicos de distúrbios depressivos (DeRIJK et al., 2006, 2008; VALIENGO et 

al., 2012; Van LEEUWEN et al., 2010), na presença ou não de EP (JURUENA et 

al., 2015; McGOWAN et al., 2009; OBERLANDER et al., 2008). No artigo de 
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revisão crítica e sistemática produzido pelo grupo (ANEXO 3; MENEZES et al., 

2019), pode-se observar que o tema biomarcador genético para depressão 

apresenta um número considerável de artigos; contudo, a maioria deles não 

diferencia os subtipos de depressão, o que é muito importante, considerando a 

heterogeneidade da doença.  

 

Da busca sistemática em Menezes et al. (2019), apenas cinco dos artigos 

utilizaram biomarcadores genéticos para diferenciar unipolares de bipolares, 

mas nenhum deles investigou o gene de MR e/ou GR (polimorfismo, expressão 

gênica ou protéica, epigenética) como biomarcador genético como o presente 

estudo o fez. Abaixo segue a descrição dos polimorfismo elencados como 

biomarcadores para diferenciação entre unipolares e bipolares: 

 

a) MR MI180V ou rs5522: polimorfismo do tipo missense localizado dentro 

do éxon 2 do gene NR3C2. A troca de bases G (selvagem) por A ocasiona a 

troca de aminoácido Valina (V) por Isoleucina (I) por [GTT ATT] no códon 180. 

O Alelo da Frequência Menor Global (MAF) (G) de rs5522 é de 0,11 e o MAF 

mais alto encontrado em uma população é de 0,29. Ao alelo A é atribuído o 

fenótipo benigno de Pseudoaldosteronismo Tipo I Dominante. Segundo o 

Ensembl, considerando as populações por continente, os MAF(G) são 0,07, 

0,17, 0,15, 0,08 e 0,10 para África, América, Leste Asiático, Europa e Sul-

Asiático, respectivamente (dbSNP Build ID: {build ID}, Disponível em  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=5522;  Derijk et al.,  

2006; Ensembl, disponível em 

http://Jul2018.archive.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation/Explore?r=4:14843

5823-148436823;v=rs5522;vdb=variation;vf=5259 ; van Leeuwen et al., 2011).  

Alelo da Frequência Menor Global (MAF) é o termo usado para se referir à 

frequência com que o segundo alelo mais comum ocorre em uma dada 

população, cuja função é distinguir um polimorfismo comum de uma variação 

rara. Por exemplo, se tivermos três alelos com diferentes frequências como 0,50, 

0,49, 0,01, o MAF será 0,49 (dbSNP Build ID: {build ID}; disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/docs/ rs_attributes.html). Na seção 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=5522
http://jul2018.archive.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation/Explore?r=4:148435823-148436823;v=rs5522;vdb=variation;vf=5259
http://jul2018.archive.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation/Explore?r=4:148435823-148436823;v=rs5522;vdb=variation;vf=5259
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de Apêndice, vide apêndice 2, há uma tabela que apresenta as áreas em que 

este polimorfismo foi estudado até a data de finalização da escrita desta tese. 

b)  MR -2G/C ou rs2070951: polimorfismo localizado a dois nucleotídeos de 

distância à montante (upstream) do sítio de translação do éxon 2 do gene 

NR3C2. Apesar de não estar dentro do íntron, a região onde este polimorfismo 

se localiza dentro da região regulatória de Kozac e pode regular a expressão de 

MR, produzindo algum efeito sobre o SNC por meio da modificação da proteína 

MR. O alelo C é associado ao fenótipo de pseudoaldosteronismo tipo I 

dominante. O MAF do polimorfismo rs2070951 é MAF(G) 0,5 e o MAF mais alto 

encontrado em uma população é de 0,5 (dbSNP Build ID: {build ID}, Disponível 

em https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=2070951;   Derijk 

et al., 2006; Ensembl, disponível em http://Jul2018.archive.ensembl.org/ 

Homo_sapiens/Variation/Explore?r=4:148436362-148437362;v=rs2070951; 

vdb=variation;vf=1490419; van Leeuwen et al., 2011). Segundo o Ensembl, 

considerando as populações por continente, os MAF(G) são 0,84, 0,45, 0,24, 

0,51 e 0,32 para África, América, Leste Asiático, Europa e Sul-Asiático, 

respectivamente (Ensembl, disponível em http://Jul2018.archive.ensembl.org/ 

Homo_sapiens/Variation/Explore?r=4:148436362-148437362;v=rs2070951; 

vdb=variation;vf=1490419). Na seção de Apêndice, vide apêndice 3, há uma 

tabela que apresenta as áreas em que este polimorfismo foi estudado até a data 

de finalização da escrita desta tese. 

 

 

c)   GR N363S ou rs56149945 (antigo rs6195): polimorfismo do tipo 

missense e recebe esse nome, pois este localiza-se no códon 363 do éxon 2 do 

gene GR e resulta na troca do aminoácido Asparagina (N) por uma Serina (S) 

(AAT AGT), ao haver a troca do alelo selvagem A por G. O polimorfismo 

apresenta MAF(G) de 0,01 e o MAF(G) mais alto já observado em uma 

população foi de 0,03. O alelo G foi associado com o fenótipo resistente à 

glicocorticoide. Segundo o Ensembl, considerando as populações por 

continente, os MAF(G) são 0,00, 0,01, 0,00, 0,02 e 0,00 para África, América, 

Leste Asiático, Europa e Sul-Asiático, respectivamente (dbSNP Build ID: {build 

ID}, disponível em dbSNP Build ID: {build ID}, disponível em 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=56149945; Ensembl, 

disponível em http://Jul2018.archive.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/%20projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=2070951
http://jul2018.archive.ensembl.org/%20Homo_sapiens/Variation/Explore?r=4:148436362-148437362;v=rs2070951;%20vdb=variation;vf=1490419
http://jul2018.archive.ensembl.org/%20Homo_sapiens/Variation/Explore?r=4:148436362-148437362;v=rs2070951;%20vdb=variation;vf=1490419
http://jul2018.archive.ensembl.org/%20Homo_sapiens/Variation/Explore?r=4:148436362-148437362;v=rs2070951;%20vdb=variation;vf=1490419
http://jul2018.archive.ensembl.org/%20Homo_sapiens/Variation/Explore?r=4:148436362-148437362;v=rs2070951;%20vdb=variation;vf=1490419
http://jul2018.archive.ensembl.org/%20Homo_sapiens/Variation/Explore?r=4:148436362-148437362;v=rs2070951;%20vdb=variation;vf=1490419
http://jul2018.archive.ensembl.org/%20Homo_sapiens/Variation/Explore?r=4:148436362-148437362;v=rs2070951;%20vdb=variation;vf=1490419
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=56149945
http://jul2018.archive.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation/%20Explore?r=5:143399252-143400252;v=rs56149945;vdb=variation;vf=11087143
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Explore?r=5:143399252-143400252;v=rs56149945;vdb=variation;vf=11087143) 

Na secção de Apêndice, vide apêndice 4, há uma tabela que apresenta as áreas 

em que este polimorfismo foi estudado até a data de finalização da escrita desta 

tese. 

 

d) GR R22/23K ou rs6190: polimorfismo situado no éxon 2 do gene GR, 

sendo seguinte a outro polimorfismo. Tais consistem em mutações nos códons 

22 e 23. O primeiro polimorfismo (códon 22: GAGGAA) não ocasiona a troca 

de aminoácido (rs6189), mantendo a transcrição de Ácido Glutâmico (Glu). No 

entanto, a mutação em rs6190 (códon 23) leva à troca de aminoácido, sendo 

Arginina (Arg) trocada por Lisina (Lis), quando o alelo ancestral G é trocado por 

A (AGGAAG). O MAF global para esse polimorfismo é MAF(A) é de 0,01 e o 

maior MAF encontrado em uma população foi de 0,05. Segundo o Ensembl, 

considerando as populações por continente, os MAF(A) são 0,00, 0,01, 0,00, 

0,03 e 0,02 para África, América, Leste Asiático, Europa e Sul-Asiático, 

respectivamente (dbSNP Build ID: {build ID}, disponível em 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=6190; Ensembl, 

disponível em 

http://Jul2018.archive.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation/Explore?r=5:14340

0272-143401272;v=rs6190;vdb=variation;vf=5918; Russcher et al. 2005a). Na 

seção de Apêndice, vide apêndice 5, há uma tabela que apresenta as áreas em 

que este polimorfismo foi estudado até a data de finalização da escrita desta 

tese.  

 

e) GR BclI ou rs41423247:  polimorfismo intrônico que está situado a 

646 pares de base à jusante (downstream) do éxon 2. Tal mutação consiste na 

troca do alelo selvagem G por C. Ao buscar na literatura pelo termo “BclI”, é 

possível encontrar muitos artigos que se referem a uma enzima de restrição com 

o mesmo nome, mas que não é o polimorfismo rs41423247. Tal enzima de 

restrição foi e ainda é amplamente usada em estudos que utilizam clonagem ou 

que abordam o tema hemofilia. O MAF de rs41423247 é 0,25 e o MAF mais alto 

já encontrado em uma população foi de 0,44. Segundo o Ensembl, considerando 

as populações por continente, os MAF(G) são 0,20, 0,26, 0,00, 0,24 e 0,38 para 

http://jul2018.archive.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation/%20Explore?r=5:143399252-143400252;v=rs56149945;vdb=variation;vf=11087143
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=6190
http://jul2018.archive.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation/Explore?r=5:143400272-143401272;v=rs6190;vdb=variation;vf=5918
http://jul2018.archive.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation/Explore?r=5:143400272-143401272;v=rs6190;vdb=variation;vf=5918
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África, América, Leste Asiático, Europa e Sul-Asiático, respectivamente (dbSNP 

Build ID: {build ID}, disponível em dbSNP Build ID: {build ID}, disponível em 

dbSNP Build ID: {build ID}, disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=41423247; Ensembl, 

disponível em: http://Jul2018.archive.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation/ 

Citations?r=5:143398510-43399510;v=rs41423247;vdb=variation;vf=10807627; 

International HapMap Consortium, 2005). Na secção de Apêndices, vide 

apêndice 6, há uma tabela que apresenta as áreas em que este polimorfismo foi 

estudado até a data de finalização da escrita desta tese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=41423247
http://jul2018.archive.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation/%20Citations?r=5:143398510-43399510;v=rs41423247;vdb=variation;vf=10807627
http://jul2018.archive.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation/%20Citations?r=5:143398510-43399510;v=rs41423247;vdb=variation;vf=10807627
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 A maioria dos pacientes bipolares tipo II ou do espectro bipolar 

apresentam quadros depressivos bem marcados, mas quadros de hipomania 

que demoram a ser identificados pelos pacientes e pelos médicos. Isso faz com 

que muitos desses permaneçam anos com o diagnóstico errado de depressão 

unipolar e, dessa forma, anos com um tratamento inadequado e ineficaz. Estudar 

biomarcadores para diferenciação entre TDM e TB é importante na busca de 

fatores que auxiliem maior precisão diagnóstica desses pacientes. Associados 

aos marcadores biológicos, conhecer o impacto gerado por fatores externos – 

como o estresse precoce – pode auxiliar no diagnóstico desses pacientes e 

talvez também a auxiliar no diagnóstico diferencial.   

Por isso, para a presente tese, além de se avaliar os níveis de cortisol e 

aldosterona dos pacientes com depressão unipolar e bipolar e controles, avaliou-

se polimorfismos de GR e MR na população brasileira e seu efeito sobre os 

níveis de cortisol e aldosterona da amostra, na presença ou ausência de EP. O 

EP foi investigado como um possível fator diferencial para o diagnóstico entre os 

subtipos de depressões, ou como fator agravante do quadro depressivo 

(influênciando o prognóstico) quando na presença de determinado fator 

endógeno (fatores genéticos ou hormonais). 
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2. OBJETIVOS 
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2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar marcadores ambientais, como estresse precoce, e marcadores 

endógenos, hormonais e/ou genéticos, sua interação e influência como fator 

etiológico e para diagnóstico diferencial entre Transtorno Depressivo Maior e 

Transtorno Bipolar.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a frequência de exposição ao EP e seus subtipos em unipolares 

ou bipolares, ou se tal exposição agrava a intensidade de seu quadro 

depressivo (intra e extragrupo); 

 

 Comparar as concentrações de aldosterona e cortisol séricos basais entre 

os grupos;  

 

 Buscar saber se as concentrações de aldosterona e cortisol séricos 

basais entre os grupos são alteradas na presença de EP (intragrupo e 

extragrupo) e se os diferentes polimorfismos exercem alterações nos 

níveis hormonais de unipolar e/ou bipolares; 

 

 Avaliar se a frequência dos polimorfismos de GR e MR varia entre 

controles, unipolares e bipolares; 

 

 Avaliar se os polimorfismos de GR e MR por si só, ou na presença de EP, 

pioram o quadro depressivo de unipolares e/ou bipolares; 

 

 Explorar mais o eixo HPA em relação aos receptores GR e, 

principalmente, MR; 

 Conhecer mais a dinâmica do funcionamento do SRAA e HPA e seus 

receptores MR e GR nas diferentes psicopatologias que levam a quadros 

depressivos (TDM e TB). 
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3.1 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 

do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (HCRP) da Universidade de São 

Paulo (USP), sob registro CAAE 31124114.3.0000.5440. 

 

Para participar da pesquisa, todos os sujeitos precisaram ler, 

compreender, concordar e assinar o TCLE, que estavam de acordo com as 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos 

do Conselho Nacional da Saúde – resolução 466/12.  

 

  Os testes ou o ambiente de testagem deste estudo não ofereceram riscos 

à integridade física ou psicológica dos participantes. A participação foi voluntária 

e o sujeito tinha a liberdade de desistir de participar a hora que desejar sem 

sofrer qualquer prejuízo.  

 

 

3.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA   

 

As análises dos dados obtidos no presente estudo foram realizadas 

através do aplicativo Statistical Package for the Social Science (SPSS, versão 

20.0). O nível de significância estabelecido foi de p≤0,05 e nível de confiança de 

95%. A checagem de normalidade da amostra e dos grupos foi realizada com o 

teste de Shapiro-Wilks. O teste posthoc utilizado foi o teste de Bonferroni.  

 

Para dados qualitativos, foram utilizadas estatísticas descritivas como 

frequência simples, porcentagens, médias e desvio padrão da média (±dp)  e 
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teste qui-quadrado (ꭙ²) (Apresentados nas Tabelas e resultados “ꭙ²” e “p” quando 

for Teste Qui-quadrado assintótico;  e, apenas valor de “p” quando for Teste Qui-

quadrado Exato). Pode-se definir como variáveis qualitativas etnia, sexo, nível 

de escolaridade, estado civil, tabagismo, etilismo, tentativa de suicídio, presença 

de doenças clínicas, presença de EP e seus subtipos, histórico familiar de 

doenças psiquiátricas, frequência de sujeitos pertencentes a uma determinada 

intensidade de sintoma depressivo, ansiedade e desesperança, exposição a 

determinado nível de subtipo de EP, frequências de alelos e genótipos e desvio 

do equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE).  

Para comparação de dados quantitativos foram utilizados os seguintes 

testes paramétricos (entre parênteses, os testes utilizados quando dados não 

paramétricos): para variação intragrupo utilizou-se teste t (t) para uma amostra 

(teste de Wilcoxon); para variação extragrupo: para comparar-se dois grupos 

independentes, utilizou-se Teste t de student não-pareado (teste de Mann-

Whitney); para comparar três grupos ou mais independentes para um fator, 

ANOVA (F) de uma via (teste de Kruskal-Wallis); para comparar três grupos ou 

mais independentes para dois fatores, ANOVA de duas vias. Os dados 

quantitativos foram: idade, IMC, número de doenças clínicas, número de 

tentativas de suicídios, número de internações psiquiátricas, escores para as 

escalas GRID-HAM-D21, CTQ, BDI, BAI, BHS, BSI, nível de cortisol e 

aldosterona basais séricos.   

 Para os cálculos estatísticos que utilizaram as medidas hormonais como 

variável dependente, considerando que testes paramétricos são mais robustos 

que os não-paramétricos, utilizou-se seus valores convertidos em logaritmo, para 

que houvesse distribuição normal dos dados. Correlações entre duas variáveis 

quantitativas contínuas foram realizadas com testes como a correlação de 

Pearson (quando dados paramétricos) e/ou Rho de Spearman (quando dados 

não-paramétricos). Valores positivos representam uma relação diretamente 

proporcional e os negativos, inversamente proporcional. Classificação para os 

graus de coeficiente de correlação usados neste estudo são os propostos por 

Dancey e Reidy (2006). Segundo esses autores, de 0-0,09, a correlação é 

inexistente; de 0,10 a 0,29, é fraca; de 0,30 a 0,59, é moderada; de 0,6 a 0,99 é 

forte; 1 é uma correlação perfeita.  
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3.3 AMOSTRA 

 

3.3.1 Cálculo Amostral 

 

 O tamanho inicial planejado para que fosse possível obter um nível de 

poder amostral de 80% foi de N=213, sendo controles n=113, n=75 depressão 

unipolar e n=75 depressão bipolar. Esta estimativa é resultante de um algoritmo 

que revela o poder do tamanho amostral considerando as seguintes variáveis: 

risco relativo, prevalência dos transtornos afetivos na Região Metropolitana de 

São Paulo (11%) (ANDRADE et al., 2012), erro alfa de 0,05, razão de 1:1,5 entre 

casos e controles. Para se obter um poder amostral de 80% na etapa genética 

do trabalho, utilizou-se o software algorítmico chamado Power 

for Genetic Association Analysis - PGA (Disponível em 

http://dceg.cancer.gov/tools/analysis/pga).  

 

 

 3.3.2 Participantes 

 

Para o desenvolvimento do projeto da presente tese, três grupos de 

sujeitos foram recrutados – grupo controle (sujeitos com ausência de transtorno 

psiquiátrico), grupo unipolar (sujeitos diagnosticados com Transtorno Depressivo 

Maior) e grupo bipolar (sujeitos diagnosticados com Transtorno Bipolar, 

independentemente do tipo ou pertencentes ao espectro bipolar). Os 

participantes dos 3 grupos foram serão avaliados quanto à presença de 

comorbidades clínicas e psiquiátricas e estilo de vida.  

 

Os grupos foram pareados por sexo e faixa etária. Todos os sujeitos, 

independentemente do grupo, estavam na faixa etária entre 18 e 65 anos. Todos 
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os sujeitos do estudo eram clinicamente avaliados por profissional de saúde 

mental e excluídos se encaixarem em algum dos critérios de exclusão, ou se não 

preencherem os critérios de inclusão. 

 

 

3.3.3 Critérios de Inclusão 

 

No grupo controle foram aceitos sujeitos provenientes do corpo de 

estudantes e profissionais da USP em Ribeirão Preto e/ou da comunidade local. 

Estes precisaram apresentar ausência de transtornos psiquiátricos, ausência de 

sintomas depressivos. Esses critérios foram avaliados com instrumentos 

psiquiátricos e psicométricos que serão apresentados mais adiante no texto.  

 

Dos grupos clínicos fizeram parte pacientes do serviço de saúde pública 

de Ribeirão Preto (SP) e região, com diagnóstico atual de Transtorno Depressivo 

Maior (grupo unipolar) ou Transtorno Bipolar (grupo bipolar). O diagnóstico de 

depressão poderia ainda vir acompanhado da presença ou ausência de história 

de EP, de acordo com o Childhood Trauma Questionnaire (CTQ; BERNSTEIN 

et al., 1994; GRASSI-OLIVEIRA et al., 2006, 2014) e, também, da presença ou 

ausência de comorbidades clínicas e/ou psiquiátricas de eixo I ou eixo II 

associadas ao diagnóstico principal de TDM ou TB, conforme o DSM-IV-TR e 

DSM-5 (APA, 2000; APA, 2013).  
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3.3.4 Critérios de Exclusão  

 

               Os critérios de exclusão, independentemente do grupo, eram os 

seguintes: a) ter transtornos mentais causados por uma condição médica geral 

ou resultantes de efeitos fisiológicos diretos do uso de uma substância, ou 

causado por sua dependência; b) ter retardo mental, déficits cognitivos, doenças 

progressivas e degenerativas neurológicas, estar em episódio psicótico agudo. 

Participante era excluído do grupo controle quando apresentava sintomas 

depressivos de intensidade leve ou mais grave, ou quando era confirmada por 

meio da avaliação clínica e dos instrumentos psiquiátricos a presença de 

qualquer transtorno psiquiátrico. Em caso de detecção de transtorno psiquiátrico 

em algum sujeito que houvera se candidatado para o grupo controle, este era 

orientado a buscar e/ou, encaminhado a um serviço de saúde mental.  

 

 

3.3.5 Recrutamento de Sujeitos  

 

O presente estudo foi amplamente divulgado na USP, especialmente no 

HCRP e nas faculdades que abarcam cursos na área da saúde, e na cidade de 

Ribeirão Preto por meio de cartazes, e-mails e mídias virtuais e tradicionais 

(televisão).  

 

 

3.3.6 Local de Aplicação dos Testes e Triagem dos Sujeitos e Amostras 

Biológicas 

 

            Todos os sujeitos foram triados e participaram da pesquisa nas 

dependências da USP, principalmente no ambulatório de humor da HCFMRP e 

Hospital Dia de Saúde Mental. As amostras biológicas foram processadas nos 

laboratórios de Endocrinologia (Ensaios e Molecular) da HCFMRP. Antes de 
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serem processadas, as amostras biológicas eram armazenadas a temperaturas 

de -20ºC ou -70ºC, dependendo da necessidade do material para que se 

mantivessem sem degradações até o dia da análise.  

 

 

3.3.7 Delineamento  

 

O delineamento do estudo foi transversal, caso-controle, não-

randomizado e não-cego. A partir da seleção dos participantes com depressão, 

eles foram avaliados e alocados de acordo com seus respectivos diagnósticos 

em três grupos – unipolares ou bipolares - utilizando-se o Mini International 

Neuropsychiatric Interview (MINI PLUS; SHEEHAN et al., 1998; AMORIM, 2000) 

e avaliados quanto à presença de EP segundo CTQ (BERNSTEIN et al., 1994; 

GRASSI-OLIVEIRA et al., 2006, 2014). Para serem inclusos no grupo com EP, 

os pacientes deveriam ter vivenciado pelo menos subtipo de EP em intensidade 

de moderado a extremo, de acordo com a avaliação do CTQ.  

 

 

3.4 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS  

 

Todos os sujeitos – tanto do grupo clínico quanto controle – passaram pelos 

mesmos testes e procedimentos durante sua participação do estudo. 

 

3.4.1 Avaliação Clínica e Sociodemográfica 

 

 Nesta etapa foram avaliadas características como idade, gênero, etnia, 

nível de escolaridade, estado civil, crença religiosa, histórico familiar de 
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transtornos psiquiátricos, histórico de tentativas de suicídio, dentre outras 

características avaliadas pelo questionário sociodemográfico desenvolvido pelo 

grupo de pesquisas. Além disso, foram realizadas perguntas sobre a saúde do 

sujeito, realizando exame físico, de sangue e de urina para alguns testes 

laboratoriais.  

 

 

3.4.2  Diagnóstico Psiquiátrico 

 

 Para realizar o diagnóstico psiquiátrico investigando presença ou 

ausência de depressão, de transtornos de personalidade, de EP e para se fazer 

a alocação dos sujeitos por grupo foram utilizados os seguintes instrumentos, 

respectivamente:  

 

A) MINI INTERNATIONAL NEUROPSYCHIATRIC INTERVIEW PLUS (MINI 

PLUS; SHEEHAN et al., 1998; AMORIM, 2000) – Entrevista 

semiestruturada utilizada para triar sujeitos quanto à presença ou 

ausência de transtornos psiquiátricos. Esta versão da MINI baseia-se no 

DSM-IV, sendo adaptável para o DSM-5. Sendo mais detalhada que a 

MINI original, também gera diagnósticos positivos para os principais 

transtornos de humor e psicóticos. A MINI PLUS explora prioritariamente 

transtornos atuais e a cotação das questões se dá de forma dicotômica. 

Também, algoritmos são integrados à estrutura do questionário, 

possibilitando excluir ou estabelecer diagnósticos ao longo da entrevista 

com o participante. Esta escala foi desenvolvida para ser utilizada na 

prática clínica e/ou em pesquisa de psiquiatria e atenção primária 

(AMORIM, 2000).  
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B) Childhood Trauma Questionnaire (CTQ; BERNSTEIN et al., 1994; 

GRASSI-OLIVEIRA et al., 2006, 2014) – O CTQ é um questionário 

retrospectivo que investiga a presença de estresse precoce que sejam do 

tipo abuso emocional, físico e sexual e negligência emocional e física. 

Este questionário é composto de 28 itens no padrão de pontuação escala 

likert às quais correspondem à frequência à qual o sujeito estava exposto 

àquela situação enquanto crescia (1-nunca; 2- poucas vezes; 3- às vezes; 

4- muitas vezes; 5- sempre). A pontuação total pode variar de 5 a 25 

pontos. Existem pontos de corte para considerar a presença dos subtipos 

de estresse precoce conforme figura abaixo. A escala original inicialmente 

contava com 70 itens, mas foi reduzida a 28 itens baseados em análises 

fatoriais exploratórias e confirmatórias por Bernstein e colaboradores 

(1994). A escala utilizada neste trabalho é a de 28 itens e foi traduzida 

para o português brasileiro e validada na mesma população por Grassi-

Oliveira e colaboradores (2006, 2014).  

 

 

            

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Apresentação da pontuação para ponto de corte para presença ou 

ausência e intensidades. De subtipos de EP (segundo BERNSTEIN et al., 

2003; GRASSI-OLIVEIRA et al., 2006, 2014)  EP: Estresse Precoce.  

 

   PONTUAÇÃO E NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO AO EP 

SUBTIPO DE EP 
Nenhum 

Baixo a 

Moderado 

Moderado 

a Severo 

Severo a 

Extremo SUBTIPOS DE EP 

Abuso Emocional 5 a 8 9 a 12 13 a 15 ≥ 16 

Abuso Físico 5 a 7 8 a 9 10 a 12 ≥ 13 

Abuso Sexual 5 6 a 7 8 a 12 ≥ 13 

Negligência Emocional 5 a 9 10 a 14 15 a 17 ≥ 18 

Negligência Física 5 a 7 8 a 9 10 a 12 ≥ 13 

 SEM EP COM EP 
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3.4.3  Avaliação Psicométrica 

 

Para avaliação da gravidade de sintomas de ansiedade, depressão, 

ideação suicida, desesperança e impulsividade, serão aplicados os seguintes 

instrumentos psicométricos:  

 

A) GRID Hamilton Depression Rating Scale (GRID-HAM-D) (HAMILTON, 

1960; Williams et al., 2008; Henrique-Araújo et al., 2014) – A Escala 

GRID Hamilton de Avaliação de Depressão  utilizada no presente projeto é uma 

versão adaptada transculturamente para o português do Brasil (HENRIQUE-

ARAÚJO et al., 2014) da versão americana de Bech et al. (2003). A GRID-HAM-

D é uma variação da Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton (HAM-D) 

desenvolvida por Hamilton em 1960. A GRID-HAM-D é uma entrevista 

heteroaplicada semiestruturada que é composta não apenas pela intensidade de 

sintomas depressivos, mas atribui a eles a frequência destes ocorridos na última 

semana (incluindo o dia de hoje) para pontuar a gravidade da resposta a cada 

questão. A versão da GRID-HAM-D escolhida para este projeto foi a de 21 

questões (GRID-HAM-D21), a qual além das 17 questões tradicionais, inclui 4 

questões extras não-pontuáveis sobre variação diurna do humor, 

despersonalização e desrealização, sintomas paranoides, sintomas obsessivos-

compulsivos. Das 21 perguntas, 8 contêm 5 graduações de gravidade 0-4 pontos 

(sintoma ausente, leve, moderado e grave) a severo) e 9 itens possuem 3 

graduações de intensidade com pontuação de 0-2 pontos (ausente, leve e 

acentuado). Tais graduações devem ser relacionadas à frequência que esses 

sintomas ocorrem para que se atribua o escore final de tal item. As frequências 

são classificadas como ausente, ocasional (menos de 3 dias, até 3 dias da 

semana), grande parte do tempo (3 a 5 dias da semana, 31-51% do tempo), 

quase o tempo todo (6-7 dias da semana, mais que 75% da semana). O escore 

total da escala vai de 0-64 pontos, sendo de 0-8 pontos ausência de depressão, 

de 9-15 pontos depressão mínima, de 16-22 pontos depressão moderada, de 

23-28 pontos depressão grave e 29-64 pontos depressão gravíssima.  
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B) Inventários Beck de Ansiedade – BAI (CUNHA, 2001) – Este é um 

Instrumento autoaplicável de avaliação de sintomas ansiosos originalmente 

desenvolvido por BECK et al. (1996) e validado em população brasileira por 

Cunha (2001). Contém 21 afirmações sobre sintomas ansiosos, nas quais o 

sujeito irá designar a intensidade em relação àquela afirmação que ele viveu na 

última semana incluindo o dia de hoje. Dentro de cada sentença o sujeito deve 

marcar uma das opções seguintes: Absolutamente não (0 pontos); Levemente - 

Não me incomodou muito (1 ponto); Moderadamente – Foi muito desagradável, 

mas pude suportar (2 pontos); Gravemente – Dificilmente pude suportar (3 

pontos). O escore varia de 0 a 63 pontos, sendo de 0-10 pontos ansiedade 

mínima, 11-19 pontos ansiedade leve, 20-30 pontos ansiedade moderada e 31-

63 ansiedade grave. 

 

C) Inventário de Depressão Beck II (BDI – II; GORESTEIN et al., 2012) - 

Segunda edição do instrumento BDI - originalmente desenvolvido por BECK et 

al. (1996) – que avalia a intensidade de sintomas depressivos. Essa segunda 

versão do BDI foi validado em população brasileira por Gorestein et al. (2012). 

BDI-II é um questionário autoaplicável com 21 itens com quatro sentenças, as 

quais variam de 0 a 3 pontos de acordo com a gravidade crescente dos sintomas. 

O sujeito deve responder ao inventário considerando a última semana, incluindo 

o dia do teste. Os escores variam de 0-63 pontos, sendo de 0-13 depressão não-

considerável (pontuação mínima); de 14-19 humor deprimido leve, de 20-28 

humor deprimido moderado; e de 29-63 humor deprimido grave. 

 

D) Escala de Desesperança de Beck (BHS; CUNHA, 2001) – A BHS é uma 

escala autoaplicável, validada na população brasileira por Cunha et al. (2001) 

que composta por 20 afirmações que contém frases de esperança e 

desesperança, às quais os sujeitos devem classificar, de acordo com o que 

sentem na útlima semana, incluindo o dia de hoje, como certas (c) ou erradas 

(e) aos assinalar optando por um dessas opções. O escore varia de 0-20 pontos, 

sendo pontuado cada vez que o sujeito assinalar (c) para sentenças com peso 

desesperançoso, ou (e) para sentenças esperançosas. Escores de 0-4 são 
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considerados nível de desesperança mínima, de 5-8 desesperança baixa, de 9-

13 desesperança moderada e de 14-20 desesperança grave. 

 

E) Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI; CUNHA, 2001) – A BSI é uma 

escala autoaplicável composta por 21 questões, cujas opções variam em 

pontuação conforme a gravidade da resposta. A soma da pontuação total possui 

um valor máximo de 44 pontos. Neste questionário, o sujeitos deve responder 

às 5 questões iniciais (como um screening). Caso o sujeito pontue mais que zero 

nas questões 4 e 5, ele deve seguir respondendo as questões 6 a 21. Caso 

contrário, apenas as 5 iniciais e questões 20 e 21. As duas últimas questões 

apresentam apenas caráter investigativo do caso, não somando pontuação. Esta 

escala não possui pontos de corte para gravidade leve, moderada ou intensa. 

Considera-se a gravidade apenas de forma contínua (quanto maior o escore 

mais alta a ideação suicida).  

 

 

3.4.4 Avaliação Neuroendócrina 

 

Os soros dos sujeitos foram utilizados para análise de cortisol e 

aldosterona. O cortisol plasmático foi analisado por radioimunoensaio e a 

aldosterona já foi analisada, restando uma pequena parcela de amostras por 

analisar, por quimiluminescência.  Os resultados obtidos na etapa endócrina 

foram pareados aos resultados de polimorfismos de GR e MR da mesma 

amostra na etapa genética. As análises foram realizadas nos Laboratórios de 

Endocrinologia no HCFMRP.  
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a) Análise de Cortisol 

 

O cortisol sérico foi analisado por meio de técnica de radioimunoensaio 

(RIA) que é a técnica padrão-ouro para análise de cortisol, assim de outras 

moléculas pequenas que exigem uma especificidade maior. Tal técnica de 

mensuração foi padronizada pelo Laboratório de Imunoensaios do setor de 

Endocrinologia do HCFMRP e utilizou 50uL de soro por ensaio. O anticorpo 

utilizado para as análises nesse projeto é o mesmo anticorpo utilizado para as 

análises da rotina do HCFMRP (Kit Anticortisol F-79-I 20/9 E.P.M. Prof. Vieira). 

A medida fornecida foi dada em ug/dL, mas foi convertida para a unidade do 

sistema internacional nmol/L ao multiplicar-se a antiga unidade por 27,59. As 

amostras de um total de N=234 sujeitos (controles=97; unipolares=69; 

bipolares=68). Os valores considerados normais para sujeitos adultos pela 

manhã é de 5,4-25 ug/dL (148,98 – 689,75 ng/L – SI). Os coeficientes de 

variação intra e entre-ensaios foram 5,9% e 14,3% respectivamente. 

 

b) Análise de Aldosterona 

 

A aldosterona sérica foi mensurada no Laboratório de Endocrinologia pelo 

método de quimioluminescência no aparelho da Liason utilizando-se kits da 

DiaSorin (N=235 ensaios – n controles=103; n unipolares=67; n bipolares=65). 

Para a análise, foram utilizados 150uL de soro por ensaio. Os resultados 

liberados pelo aparelho são dados em ng/dL, mas foram convertidos para a 

unidade do sistema internacional pg/L multiplicando-se 27,74. Os valores 

considerados normais para sujeitos adultos em posição ortostática e 

normossódica é de 5-30 ng/dL (138,7 – 832,2 pg/L – SI). Não houve variabilidade 

intraensaio, considerando que a ténica foi realizada de forma automatizada e o 

valor é desprezível. Também, não houve variabilidade entre ensaios, 

considerando que todas as amostras foram dosadas por mesmo kit (mesmo lote, 

data de vencimento e fabricante). 
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3.4.5 Avaliação Genética  

 

             Essa etapa foi realizada no Laboratório de Biologia Molecular do setor 

de Endocrinologia do HCFMRP. Foi genotipad o material genético de N=273 

sujeitos (n=113 controles; n=78 unipolares; n=82 bipolares) utilizando-se a 

técnica de PCR em tempo real - aparelho Applied Biosystems® 7500 Real-Time 

PCR Systems, após extração de DNA de sangue total coletado com tubo EDTA 

(BD Vacutainer ®) utilizando-se o kit de extração de DNA (Sigma-Aldrich®). 

Todos os ensaios foram realizados em duplicata. As sondas para discriminação 

alélica, as tampas adesivas e as placas para qPCR utilizados eram da fabricante 

ThermoFisher Scientific®. Os mixes utilizados nas reações de qPCR eram da 

fabricante Promega®.  

Os polimorfismos analisados são os localizados no gene NR3C2 (MR) -  

rs5522 (MRI180V) e rs2070951 (-2G/C) – e no gene NR3C1 (GR) - rs56149945 

(N363S); rs6190 (R22/23K) e rs41423247 (BclI).  O desenho das sondas e seus 

respectivos fluoróforos serão apresentados na figura 10.      

 

SNP S/V SONDAS F 

MI180V 

 

S 5’-TGACACATGATAGGGCTTTTAACAACGGCGCGCATGACGCCACCATTCACG-3’ FAM 

V 5’-TGACACATGATAGGGCTTTTAACAATGGCGCGCATGACGCCACCATTCACG-3’ VIC 

2G/C 

 

S ACTGTGGTAGCCTTTGGTCTCCATCCCTAACAAATAAATTTACATTAAAAA VIC 

V ACTGTGGTAGCCTTTGGTCTCCATCGCTAACAAATAAATTTACATTAAAAA FAM 

N363S 

 

S 5’-ACCTATTCCAATTTTCGG-3’ VIC 

V 5’-CCTATTCCAACTTTCGG-3’ FAM 

R22/23K 

 

S 5’-CACATCTCCCCTCTCCTGA-3’ VIC 

V 5’-CACATCTCCCTTTTCCTGA-3’ FAM 

Bcl I 

 

S 5’-CTCTTAAAGAGATTGATCAGC-3’ VIC 

V 5’-CTCTTAAAGAGATTCATCAGC-3’ FAM 

Figura 10. Apresentação dos polimorfismos de único nucleotídeo (SNP) 

estudados e as sondas utilizadas para discriminação alélica, com 

respectivos fluoróforos. Nota: F: fluoróforo; FAM: fluorórofo de cor 

vermelha; VIC: fluoróforo de cor verde; S: alelo selvagem; V: alelo 

variante; SNP: polimorfismo de único nucleotídeo. 
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O processo de amplificação e genotigem no aparelho de qPCR levou 

cerca de 2h por placa. O processo todo compreende o pre-read a 60ºC por 1 

minuto, seguido de 40 ciclos de amplificação, cujas temperaturas aplicadas 

forma as seguintes:  92ºC para desnaturação, 37ºC para anelamento, 60ºC para 

extensão e emissão do fluoróforos. Em seguida, fez-se um post-read a 60ºC por 

1 minuto e a  identificação do genótipo de cada amostra a partir de qual(is) 

fluoróforos(s) as amostras haviam emitido. 

Para cada poço contendo as amostras foram pipetadas 3,125 µL de mix 

da marca Promega ®, 0,156 µL de sonda (Thermo Fisher Scientific ®), 3,5 µL de 

DNA. Para os poços controles da placa, substituía-se o DNA por 3,5 µL água 

miliQ.  
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4. RESULTADOS 
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4.1  DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

As primeiras tabelas são referentes aos dados sociodemográficos da 

amostra e dos testes psicométricos. Os grupos estudados – controle, unipolar e 

bipolar – não apresentam diferença significativa para idade (F=2,098; p=0,126), 

índice de massa corporal (IMC) (F=1,985; p=0,142), sexo (ꭙ²=3,114; p=0,2121),  

subpopulação (cor/etnia; p=0,302) e algumas doenças como cardiopatia 

(p=0,104), hiperglicemia ou diabetes mellitus (ꭙ²=0,298; p=0,289), epilepsia 

(p=0,219) e alergias (p=0,669) (Tabela 1).  

 

Quanto ao nível de escolaridade (CxUxB: ꭙ² =60,176; p<0,001), ao estado 

civil (CxUxB; p=0,007); à presença de doenças clínicas (ꭙ²=26,259; p<0,001) 

[como por exemplo dor crônica (ꭙ²= 20,896; p<0,001) e alteração da função 

tireoidiana (ꭙ²=11,519; p=0,003)], uso de anticoncepcional hormonal (ꭙ²=10,534; 

p=0,005), à presença de EP (ꭙ²=71,394; p<0,001), houve diferença entre 

unipolares e controles, e bipolares e controles, mas não entre unipolares e 

bipolares. Maior parte da população controle apresentou ensino superior 

completo, estado civil solteiro, sem doenças clínicas e sem EP. Ainda, quase 

metade das mulheres do grupo controle fazia uso de anticoncepcional hormonal; 

proporção bem maior que as do grupo unipolar e bipolar que também faziam uso. 

Já a amostra de unipolares e bipolares é composta por sujeitos na sua maioria 

com escolaridade até ensino médio completo, casados, com alguma doença 

clínica, e, pelo menos, metade dos sujeitos do grupo com história de EP e 

familiares com transtornos psiquiátricos.  

 

Os sujeitos bipolares apresentaram diferença em relação ao grupo 

unipolar e controle quanto ao maior número de internações psiquiátricas, maior 

número de tentativas de suicídio e maior percentual de sujeitos com parentes 

também com transtorno psiquiátrico. Além disso, apresentaram diferença em 

relação ao grupo unipolar em relação ao tratamento medicamentoso com 

anticonvulsivante e lítio. Sabe-se que anticonvulsivantes, assim como o lítio, é 
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comumente utilizado como estabilizador de humor (MENEZES & JURUENA, 

2017; YATHAM et al., 2013). Esse é o provável motivo do consumo maior de 

anticonvulsivantes do grupo bipolar comparando-o ao unipolar, considerando 

que entre as comorbidades, a prevalência de epilepsia não apresentou diferença 

entre os grupos (p=0,219) (Tabela 1).  

 

 

Tabela 1- Comparação das características sociodemográficas e clínicas da entre 

os grupos controle, unipolar (TDM) e bipolar (TB) 
 

AMOSTRA  - N=273 (100%) 

 
CONTROLES 

(n=113) 

UNIPOLARES 

(n=78) 

BIPOLARES 

(n=82) 
CxUxB UxB 

GÊNERO, 

feminino 

n (%) 

79 (69,91) 62 (79,49) 66 (80,49) 
ꭙ²=3,699; 

p=0,157 

ꭙ²=0,025; 

p=0,874 

IDADE, anos (±dp) 37,20 (15,27) 41,17 (12,34) 
40,18 

(12,59) 

F=2,098; 

p=0,126 

t=0,469;  

p=0,619 

IMC, Kg/m2 (±dp) 26,52(5,80) 28,33 (6,42) 27,92 (6,33) 
F=1,985; 

p= 0,142 

t=0,344; 

p=0,732 

SUBPOPULAÇÃO 

n (%) 
   p=0,302 p=0,289 

Branco (a) 84 (74,34) 59 (75,64) 51 (62,19) 

  

Amarelo (a) 3 (2,65) 1 (1,28) 1 (1,22) 

Índio (a) 3 (2,65) 1 (1,28) 3 (3,66) 

Negro (a) 23 (20,35) 17 (21,79) 27 (32,93) 

ESCOLARIDADE, 

nível (%) 
   

p<0,001b, c 

 

t=2,474; 

p=0,791 

EFI 2 (1,57) 17 (25,00) 14 (17,72) 

  

EFC 0 (0) 7  (10,29) 9 (11,39) 

EMI 3 (2,65) 4 (5,88) 3 (3,80) 

EMC 15 (13,27) 6 (8,82) 23 (29,11) 

ESI 29 (25,66) 15 (22,06) 15 (18,99) 

ESC 64 (56,64) 19 (27,94) 15 (18,99) 

ESTADO CIVIL    p=0,007 b, c 
ꭙ²=4,420; 

p=0,220 

Solteiro 61 26 27   

Casado/Amasiado 42 35 38   

Separado/ 

Divorciado 
6 12 35   

Viúvo 4 4 0   

TABAGISMO, n 

(%)* 
7 7 14 

ꭙ²=2,147; 

p=0,147  

 

ꭙ²=6,441; 

p=0,04 

Uso de Drogas 

Ilícitas, n (%) 
0 0 0 0 0 

DOENÇAS 

CLÍNICAS, 

n (%) # 

45 (40,91) 56 (75,68) 52 ( 
ꭙ²=26,259; 

p<0,001  

t=2,091; 

p=0,148 

Cardiopatia 1 (0,9) 2 (2,56) 5 (6,10) p=0,104 p=0,444 
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CONTINUAÇÃO TABELA 1 - CARACTERÍSTICAS AMOSTRA  - N=273 (100%) 

 
CONTROLES 

(n=113) 

UNIPOLARES 

(n=78) 

BIPOLARES 

(n=82) 
  

Dor Crônica 5 (4,4) 19 (24,36) 20 (24,39) 
ꭙ²= 20,896; 

p<0,001 

p=0,003; 

p=0,959 

Hipertensão 14 (14,14) 18 (32,14) 17 (27,42) 
ꭙ²=4,956; 

P=0,091  

t=0,170; 

p=0,680 

Alteração da 

função tireoidiana 
3 (2,7) 12 (15,38) 11 (13,41) 

ꭙ²=11,519; 

p=0,003  

t=0,157; 

p=0,692 

Diabetes Mellitus 

ou Hiperglicemia 
5 (4,4) 6 (7,69) 8 (9,76) 

ꭙ²=0,298; 

p=0,289 

t=0,187; 

p=0,665 

Epilepsia 0 (0) 2 (2,56) 2 (2,44) p=0,219 p=1,0 

Alergias 5 (4,4) 4 (5,13) 6 (7,32) p=0,669 p=0,747 

MEDICAMENTOS     

Anticoncepcional  

(%) 
32 (40,51) 12 (19,35) 12 (18,18) 

ꭙ²=10,534; 

p=0,005   

ꭙ²=0,002; 

P=0,964 

ADT ISRS (%) N/A 47 (60,26) 43 (52,44) N/A ꭙ²=0,420; 

p=0,517 

ADT ISNR (%) N/A 9 (11,54) 10 (12,19) N/A ꭙ²=0,060  

p=0,807 

ADT IMAO (%) N/A 0 0 N/A 0 

ADT tricíclico (%) N/A 13 (16,67) 9 (10,98) N/A ꭙ²=0,847; 

p=0,357 

ADT atípico (%) N/A 12 (15,38) 7 (8,54) N/A ꭙ²=1,491; 

p=0,221 

Anticonvulsivante 

(%) 
N/A 14 (17,95) 31 (37,80) N/A ꭙ²=9,026; 

p=0,003 

Antipsicótico (%) N/A 25 (30,05) 32 (39,02) N/A ꭙ²=1,355; 

p=0,244 

Lítio (%) N/A 0 (0) 16 (19,51) N/A ꭙ²=17,829; 

p<0,001 

BZD ou Hipnótico 

(%) 
 33 (42,31) 39 (47,56) N/A ꭙ²=0,646; 

p=0,421 

ESTRESSE 

PRECOCE, 

n (%)# 

8 (7,24) 44 (56,84) 47 (59,49) 
ꭙ²=71,394; 

p<0,001  

ꭙ²=0,153; 

p=0,748 

AE, n (%) 4 (3,64) 29 (37,18) 35 (44,87) 
ꭙ²=51,439; 

P<0,001  

ꭙ²=0,954; 

P=0,329 

AF, n (%) 3 (2,73) 20 (25,64) 26 (33,33) 
ꭙ²=32,276; 

P<0,001  

ꭙ²=1,110; 

P=0,292 

AS, n (%) 3 (2,73) 20 (25,64) 20 (25,64) 
ꭙ²=24,993; 

P<0,001 

ꭙ²=0,000; 

p=1,0 

NE, n (%) 3 (2,73) 22 (28,20) 29 (37,18) 
ꭙ²=37,743; 

P<0,001 

ꭙ²=1,427; 

p=0,232 

NF, n (%) 2 (1,82) 19 (24,36) 20 (25,64) 
ꭙ²=26,640; 

P<0,001 

ꭙ²=0,034; 

p=0,853 

INTERNAÇÕES 

PSIQUIÁTRICAS, 

média (±dp) 

N/A 0,78 (1,039) 
1,37 

(±1,594) 
N/A 

t = -2,34; 

p=0,022 

HIST. FAMILIAR 

DE TRANSTORNO 

PSIQUIÁTRICO, 

n (%)## 

29 (26,36) 57 (76,00) 67 (85,90) 
ꭙ²=80,476; 

p<0,001 

ꭙ²=2,438; 

p=0,118 

TENTATIVAS DE 

SUICÍDIO, n (%) 
N/A 34 (44,87) 52 (65,85) N/A 

ꭙ²=6,882; 

p=0,009 
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TENTATIVAS 

DE SUICÍDIO, 

média(±dp) 

N/A 1,05 (1,351) 1,51 (0,501) N/A 
t= -2,48; 

p=0,017 

Nota: a: diferença entre unipolar e bipolar; ADT: antidepressivo;AE: Abuso Emocional; AF: Abuso Físico; AS: 

Abuso Sexual; dp = desvio padrão da média; IMC: Índice de Massa Corporal; EFI: Ensino Fundamental 

Incompleto; EFC: Ensino Fundamental Completo; EMI: Ensino Médio Incompleto; EMC: Ensino Médio 

Completo; EP: estresse precoce; ESC: Ensino Superior Completo; ESI: Ensino Superior Incompleto; F: Valor 

teste ANOVA de uma via; Hist.: Histórico; IMAO: Inibidor da Monoaminoxidase; ISRN: Inibidor Recaptação 

de Serotonina e Noradrenalina; ISRS: Inibidor Seletivo da Recaptação de Serotonina; NE: Negligência 

Emocional; NF: Negligência Física N/A: não se aplica; p: nível de significância; t= valor do Teste t; TDM: 

Transtorno Depressivo Maior; TB: Transtorno Bipolar; ꭙ²= valor do Teste qui-quadrado; #Percentual 

cálculado em cima do número de mulheres que compunham o grupo; ## No caso do grupo controle, 

transtornos psiquiátricos em familiares não poderia ser de 1º grau. 
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4.2  DADOS DE ESCALAS PSICOMÉTRICAS 

 

 

4.2.1 Comparação entre grupos para pontuação em escalas que mensuram 

depressão, ansiedade, desesperança e ideação suicida 

 

Ao utilizarmos as outras escalas psicométricas, foi possível observar os 

níveis de depressão heteroavaliados (GRID-HAM-D21) e autoavaliados (BDI-II), 

níveis de sintomas ansiosos (BAI), nível de desesperança (BHS) e nível de 

ideação suicida (BSI). Considerando o escore bruto produzido por esses 

instrumentos, os grupos diferiram apenas ao se comparar controles com 

unipolares ou controles com bipolares. Unipolares e bipolares não apresentaram 

diferença significativa entre si para nenhum dos construtos citados (Tabela 3).  

 

Tabela 2 - Comparação de médias entre sujeitos controle, TDM e TB em relação 

à pontuação nas escalas psicométricas. 
 

 
CONTROLES 

(N=113) 

UNIPOLARES 

(n=78) 

BIPOLARES 

(n=82) 
(CxUxB) (UxB) 

 média (±desvio padrão)   

GRID-HAM-D21 0,5 (0,907) 17,78 (9,758) 19,03 (9,88) 
F=257,839; 

<0,001 

t= -0,796; 

p=0,427 

BDI-II 1,69 (2,303) 27,73 (15,543) 29,03 (15,543) 
F=218,033; 

p<0,001 

t= -0,518; 

p=0,605 

BAI 1,85 (2,19) 13,327 (13,70) 14,096 (14,94) 
F= 208,714; 

p<0,001 

t= -0,529; 

p=0,598 

BHS 1,52 (1,124) 9,8 (6,109) 9,44 (6,04) 
F=134,010; 

p<0,001 

t= 0,374; 

p=0,709 

BSI 0,7 (0,722) 6,62 (9,066) 7,99 (9,969) 
F= 43,802; 

p<0,001 

t= -0,890; 

p=0,375 

CTQ 30,55 (8,638) 45,32 (16,596) 50,68 (24,123) 
F=45,268; 

p<0,001 

t= -1,616; 

p=0,108 

Nota: B: grupo bipolar; C: grupo controle; U: grupo unipolar; BAI: Inventário Beck de Ansiedade; BDI-II: 

Inventário Beck de Depressão II; BSI: Inventário Beck de Ideação Suicida; CTQ: Childhood Trauma 

Questionnaire; F: Valor teste ANOVA de uma via; GRID-HAM-D21: Escala GRID Hamilton de Avaliação de 

Depressão; p: nível de significância;  
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Ainda em relação às escalas psicométricas anteriores – GRID-HAM-D21, 

BDI-II, BAI e BSI - foi possível classificar os sintomas como não-considerável 

(e/ou remissão), leve, moderado, grave (e muito grave, no caso da GRID-HAM-

D21). Comparando os grupos unipolar e bipolar, não foi encontrada diferença em 

relação à prevalência de intensidade de sintomas (Tabela 3). 

 

 
Tabela 3. Distribuição de sujeitos - número absoluto (e porcentagem) - de 

acordo com intensidade de sintomas depressão e comorbidades e por 
subtipo de depressão 

 

 Número de sujeitos (%)  

 UNIPOLARES BIPOLARES  
GRID-HAM-D21  
(Intensidade Depressão)   

Remissão 16 (20,5) 17 (21,3) 

ꭙ²= 1,394; 
P=0,845 

Leve 16 (20,5) 11 (13,8) 

Moderado 18 (23,1) 19 (23,8) 

Grave 15 (19,2) 17 (21,3) 

Muito Grave 13 (16,7) 16 (20) 
BDI-II 
(Intensidade Depressão)  

 

Remissão 16 (21,9) 17 (22,1) 

P=0,356 
Leve 4 (5,5) 5 (6,5) 

Moderado 20 (27,4) 12 (15,6) 

Grave 33 (45,2) 43 (55,8) 
BAI  
(Intensidade Ansiedade)  

 

Sem sintomas ansiosos 13 (17,1) 16 (20,3) 

ꭙ²=1,14; 
P=0,767 

Leve 17 (22,4) 14 (17,7) 

Moderado 24 (31,6) 22 (27,8) 

Grave 22 (28,9) 27 (34,2) 

BHS 
(Intensidade Desesperança)  

 

Sem desesperança 17 (22,7) 17 (22,7) 
ꭙ²=0,848; 

 
P=0,838 

Leve 17 (22,7) 21 (27,3) 

Moderado 14 (18,7) 16 (20,8) 

Grave 27 (36) 23 (29,9) 
Nota: BAI: Inventário Beck de Ansiedade; BDI-II: Inventário Beck de Depressão II; BSI: Inventário Beck 
de Ideação Suicida; GRID-HAM-D21: Escala GRID Hamilton de Avaliação de Depressão; p: nível de 
significância; ꭙ²= valor do Teste qui-quadrado. 
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4.2.2 Influência do EP e seus subtipos sobre sintomas depressivos 

avaliados intra e extragrupo 

 

4.2.2.1  Comparação entre grupos quanto à prevalência de EP 

Por meio da aplicação do CTQ, foi possível avaliar a prevalência de EP e 

seus subtipos. Ao comparar-se os três grupos, houve diferença. Entretanto, não 

houve diferença significativa entre unipolares e bipolares em relação à 

prevalência de EP ou qualquer um dos seus subtipos (Tabela 4). 

Tabela 4. Comparação do número de sujeitos e percentual por grupo 

considerando presença ou ausência e intensidade de subtipos de 

estresse precoce.  
 

  
CONTROLES 

(n=110) 
UNIPOLARES 

(n=78) 
BIPOLARES 

(n=78) 
(C x U x B) (U x B) 

AE         

Sem AE 90 (81,8) 33 (42,3) 26 (33,3) 

ꭙ²=62,102; 
p<0,001  

  

 ꭙ²=1,463; 

p=0,691 
  

Leve 16 (14,5) 15(19,2) 16 (20,5) 

Moderado 3 (2,7) 10 (12,8) 13 (16,7) 

Grave 1 (0,9) 20 (25,6) 23 (29,5) 

AF         

Sem AF 96 (87,3) 43 (55,1) 46 (59) 

 ꭙ²=40,314; 
p<0,001 

  

 ꭙ²=5,017; 

p=0,171 
  

Leve 11 (10,0) 15 (19,2) 6 (7,7) 

Moderado 1 (0,9) 6 (7,7) 6 (7,7) 

Grave 2 (1,8) 14 (17,9) 20 (25,6) 

AS         

Sem AS 105 (95,5) 54 (69,2) 51 (65,4) 

 ꭙ²=34,909; 
p<0,001 

  

 ꭙ²=2,520; 

p=0,472 
  

Leve 2 (1,8) 4 (5,1) 7(9) 

Moderado 2 (1,8) 13 (16,7) 9 (11,5) 

Grave 1 (0,9) 7 (9) 11 (14,1) 

NE         

Sem NE 100 (90,9) 43 (55,1) 39 (50) 

 ꭙ²=50,592; 
p<0,001 

  

 ꭙ²=2,695; 

p=0,441 
  

Leve 7 (6,4) 13 (16,7) 11 (14,1) 

Moderado 2 (1,8) 11 (14,1) 9 (11,5) 

Grave 1 (0,9) 11 (14,1) 18 (23,1) 

NF         

Sem NF 107 (97,3) 45 (57,7) 43 (55,1) 

 ꭙ²=58,416; 
p<0,001 

  

 ꭙ²= 2,082; 

p=0,555 
  

Leve 1 (0,9) 13 (16,7) 14 (17,9) 

Moderado 1 (0,9) 10 (12,8) 6 (7,7) 

Grave 1 (0,9) 10 (12,8) 15 (19,2) 

Nota: B: grupo bipolar; C: grupo controle; U: grupo unipolar; AE: Abuso Emocional; AF: Abuso Físico; 
AS: Abuso Sexual; EP: estresse precoce; NE: Negligência Emocional; NF: Negligência Física; p: nível 

de significância; TDM: Transtorno Depressivo Maior; TB: Transtorno Bipolar; ꭙ²= valor do Teste qui-
quadrado. 
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4.2.2.2 Influência do EP sobre Sintomas Depressivos Heteroavaliados 

 

 Foi encontrada diferença intragrupo para os unipolares, quando 

considerada a presença de EP e todos os seus subtipos na GRID-HAM-D21 

(Tabela 5). Os sujeitos unipolares com EP apresentaram pontuação maior na 

escala de depressão em relação aos que não tinham EP, tanto para EP geral 

(t=-3,324; p=0,001) ou seus subtipos AE (t=-2,624; p=0,011), AF (AF: t=-2,362; 

p=0,021), AS (t=-2,660; p=0,010), NE (t=-3,761; p<0,001) e NF (t=-2,520; 

p=0,014).  

 

 

 Tabela 5 - Escore de escala de nível de depressão heteroaplicada (GRID-HAM-D21) 

- médias entre sujeitos com TDM e TB, com e sem EP. 
 

UNIPOLARES (n=78) 

 sem EP (n=34) com EP (n=44)   

  média (±desvio padrão) 

EP 13,85 (9,60) 20,82 (8,84) t=-3,324; p=0,001 

AE 15,63 (9,88) 21,41 (8,53) t=-2,624; p=0,011 

AF 16,29 (9,77) 22,10 (8,56) t=-2,362; p=0,021 

AS 16,12 (9,11) 22,60 (10,20) t=-2,660; p=0,010 

NE 15,38 (8,98) 23,91 (9,11) t=-3,761; p<0,001 

NF 16,25 (9,45) 22,53 (9,38) t=-2,520; p=0,014 

Nota: AE: Abuso Emocional; AF: Abuso Físico; AS: Abuso Sexual; EP: estresse precoce; F= ANOVA de duas 
vias; NE: Negligência Emocional; NF: Negligência Física; p: nível de significância; t= valor do Teste t; TDM: 
Transtorno Depressivo Maior; TB: Transtorno Bipolar; GRID-HAM-D21: Escala GRID Hamilton de Avaliação de 
Depressão. 
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A avaliação intragrupo sobre exposição de sujeitos bipolares a EP 

também aumentou a pontuação da GRID-HAM-D21 para sintomas depressivos 

comparados a bipolares não expostos a EP geral (t= -3,533; p=0,001), ou seus 

subtipos AE (t=-4,667; p<0,001); AF  (t=-4,667; p<0,001), NE ( t=-3,447; p=0,001) 

e NF(t=-2,640; p=0,010). O AS foi o único subtipo que nos bipolares não mostrou 

piorar os sintomas depressivos dos sujeitos (Tabela 6).  

 

 

 Tabela 6 - Escore de escala de nível de depressão heteroaplicada (GRID-HAM-

D21) - médias entre sujeitos com TDM e TB, com e sem EP. 
 

BIPOLARES (n=79) 

 sem EP (n=32) com EP (N=47)   

  média (±desvio padrão) 

EP 14,59 (8,46) 22,11 (9,79) 
t=-3,533; 
p=0,001 

AE 14,95 (8,92) 24,34 (8,73) 
t=-4,667; 
p<0,001 

AF 16,62 (8,59) 24,27 (10,69) 
t=-4,667; 
p<0,001 

AS 18,40 (9,86) 21,40 (10,16) 
t=-1,166; 
p=0,247 

NE 16,37 (9,75) 23,90 (8,54) 
t=-3,447; 
p=0,001 

NF 17,48 (9,44) 24,05 (10,03) 
t=-2,640; 
p=0,010 

Nota: AE: Abuso Emocional; AF: Abuso Físico; AS: Abuso Sexual; EP: estresse precoce; F= ANOVA de 
duas vias; NE: Negligência Emocional; NF: Negligência Física; p: nível de significância; t= valor do Teste 
t; TDM: Transtorno Depressivo Maior; TB: Transtorno Bipolar; c: Escala GRID Hamilton de Avaliação de 
Depressão. 
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Buscou-se saber se a exposição a EP é mais deletéria para a depressão 

de sujeitos unipolares ou bipolares. Não foi encontrada diferença significativa 

(Tabela 7). 

 

 

Tabela 7 - Escore de escala de nível de depressão heteroaplicada (GRID-HAM-

D21) - médias entre sujeitos com TDM e TB, com e sem EP. 
 

 UNIPOLARES (n=78) BIPOLARES (n=79)  

 sem EP (n=34) com EP (n=44) sem EP (n=32) com EP (N=47) 
  

  média (±desvio padrão) (GRUPO X EP) 

EP 13,85 (9,60) 20,82 (8,84) 14,59 (8,46) 22,11 (9,79) 
F=0,034; 
p=0,855 

AE 15,63 (9,88) 21,41 (8,53) 14,95 (8,92) 24,34 (8,73) 
F=1,465; 
p=0,228 

AF 16,29 (9,77) 22,10 (8,56) 16,62 (8,59) 24,27 (10,69) 
F=0,309; 
p=0,579 

AS 16,12 (9,11) 22,60 (10,20) 18,40 (9,86) 21,40 (10,16) 
F=0,961; 
p=0,328 

NE 15,38 (8,98) 23,91 (9,11) 16,37 (9,75) 23,90 (8,54) 
F=0,102; 
p=0,750 

NF 16,25 (9,45) 22,53 (9,38) 17,48 (9,44) 24,05 (10,03) 
F=0,007; 
p=0,933 

Nota: AE: Abuso Emocional; AF: Abuso Físico; AS: Abuso Sexual; EP: estresse precoce; F= ANOVA de 
duas vias; NE: Negligência Emocional; NF: Negligência Física; p: nível de significância; t= valor do Teste t; 
TDM: Transtorno Depressivo Maior; TB: Transtorno Bipolar; GRID-HAM-D21: Escala GRID Hamilton de 
Avaliação de Depressão. 
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4.2.2.3 Influência do EP sobre sintomas depressivos autoavaliados 

 

Em relação à avaliação de sintomas depressivos autoavaliados, a 

comparação intragrupo dos unipolares mostrou que exposição ao EP geral (t=-

3,650; p<0,001), ao AE (t=-2,537; p=0,013), ao AF (t=-2,224; p=0,029), à NE (t=-

4,722; p<0,001) e à NF (t=-2,550; p=0,013) gerou uma piora dos sintomas 

depressivos. Sujeitos unipolares com história de AS apresentaram apenas uma 

tendência (t=-1,908; p=0,060) à piora em relação aos unipolares sem AS (Tabela 

8).  

 

Tabela 8 - Escore de escala de nível de depressão autoaplicada (BDI-II) - 

médias entre sujeitos com TDM e TB, com e sem EP. 
 

  
UNIPOLARES (n=78) 

 sem EP (n=34) com EP (n=44)   

  média (±desvio padrão) 

EP 20,78 (15,56) 33,15 (13,36) t=-3,650; p<0,001 

AE 24,11 (16,40) 33,21 (12,50) t=-2,537; p=0,013 

AF 25,39 (16,17) 34,37 (11,56) t=-2,224; p=0,029 

AS 25,70 (15,60) 33,47 (14,24) t=-1,908; p=0,060 

NE 23,44 (15,19) 38,33 (10,76) t=-4,722; p<0,001 

NF 25,07 (16,03) 35,26 (11,33) t=-2,550; p=0,013 

Nota: AE: Abuso Emocional; AF: Abuso Físico; AS: Abuso Sexual; BDI-II: Inventário Beck de Depressão 
II; EP: estresse precoce; ; F= ANOVA de duas vias; NE: Negligência Emocional; NF: Negligência Física; 
p: nível de significância; t= valor do Teste t.  
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Assim como ocorreu com os unipolares, na avaliação intragrupo dos 

bipolares, a presença geral de EP (t=-3,514; p=0,001), AE (t=-4,514; p<0,001), 

AF (t=-3,681; p<0,001), NE t=-3,421; p=0,001) e NF (t=-2,113; p=0,038) 

impactaram para a piora do quadro depressivo. O subtipo AS não foi significativo 

(Tabela 9).  

 

 

Tabela 9 - Escore de escala de nível de depressão autoaplicada (BDI-II) - 

médias entre sujeitos com TDM e TB, com e sem EP. 
 

  
BIPOLARES  (n=79) 

 sem EP (n=32) com EP (N=47)  

  média (±desvio padrão) 

EP 22,31 (14,50) 33,80 (13,88) t=-3,514; p=0,001 

AE 23,03 (15,00) 37,18 (11,37) t=-4,514; p<0,001 

AF 25,13 (14,54) 37,92 (12,97) t=-3,681; p<0,001 

AS 27,39 (15,63) 34,15 (13,03) t=-1,729; p=0,088 

NE 24,79 (15,22) 36,28 (12,42) t=-3,421; p=0,001 

NF 27,03 (15,21) 35,20 (13,81) t=-2,113; p=0,038 

Nota: AE: Abuso Emocional; AF: Abuso Físico; AS: Abuso Sexual; BDI-II: Inventário Beck de Depressão 
II; EP: estresse precoce; ; F= ANOVA de duas vias; NE: Negligência Emocional; NF: Negligência Física; 
p: nível de significância; t= valor do Teste t.  
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Na comparação extragrupo, nenhum dos dois grupos se mostrou sendo o 

mais suscetível que o outro a piora depressiva após a exposição a EP (Tabela 

10).  

 

 

Tabela 10 - Escore de escala de nível de depressão autoaplicada (BDI-II) - 

médias entre sujeitos com TDM e TB, com e sem EP. 
 

  UNIPOLARES (n=78) BIPOLARES  (n=79)  

 sem EP (n=34) com EP (n=44) sem EP (n=32) com EP (N=47)  

  média (±desvio padrão) GRUPO X EP) 

EP 20,78 (15,56) 33,15 (13,36) 22,31 (14,50) 33,80 (13,88) 
F=0,035; 
p=0,852 

AE 24,11 (16,40) 33,21 (12,50) 23,03 (15,00) 37,18 (11,37) 
F=1,137; 
p=0,288 

AF 25,39 (16,17) 34,37 (11,56) 25,13 (14,54) 37,92 (12,97) 
F=0,514; 
p=0,475 

AS 25,70 (15,60) 33,47 (14,24) 27,39 (15,63) 34,15 (13,03) 
F=0,032; 
p=0,858 

NE 23,44 (15,19) 38,33 (10,76) 24,79 (15,22) 36,28 (12,42) 
F=0,471; 
p=0,493 

NF 25,07 (16,03) 35,26 (11,33) 27,03 (15,21) 35,20 (13,81) 
F=0,130; 
p=0,719 

Nota: AE: Abuso Emocional; AF: Abuso Físico; AS: Abuso Sexual; BDI-II: Inventário Beck de Depressão 
II; EP: estresse precoce; ; F= ANOVA de duas vias; NE: Negligência Emocional; NF: Negligência Física; 
p: nível de significância; t= valor do Teste t.  
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4.3.DADOS DOS BIOMARCADORES 

 

4.3.1 Biomarcadores Hormonais – Cortisol e Aldosterona Séricos 

 

 Os marcadores hormonais dosados foram o cortisol e aldosterona séricos, 

sendo apresentados nas tabelas em suas unidades internacionais nanomol por 

litro nmol/L e picomol/litro, respectivamente. Nas tabelas ao longo da tese, 

apresentaram-se seus valores em média e desvio padrão (dp).  

 

Para os cálculos estatísticos, os valores de cortisol e aldosterona séricos 

foram convertidos para logaritmo, proporcionando uma distribuição normal a 

partir dos mesmos dados. A escolha pela utilização dos valores de cortisol e 

aldosterona em logaritmo foi realizada, considerando que poderia-se utilizar 

testes paramétricos, em vez de não paramétricos, considerando que testes 

paramétricos são mais robustos. Nas tabelas, os valores apresentados para 

média e desvio padrão não estão em logaritmo, para facilitar uma melhor visão 

dos dados ao leitor deste trabalho. 

 

 

4.3.1.1 Cortisol Sérico 

 

 Testaram-se os valores basais de cortisol sérico de 3 formas. Na tabela 

11, apresentou-se o total de amostras sujeitos controle, unipolares e bipolares e 

realizou-se comparação entre os 3 grupos, e apenas entre unipolares e 

bipolares. As tabelas 12 e 13 seguiram o mesmo modelo da tabela 11, no 

entanto, todos os participantes unipolares e bipolares que participaram da 

análise da tabela 12 apresentavam sintomas depressivos até nível moderado 

(GRID-HAM-D21<22). Já na tabela 13, todos os unipolares e bipolares 

apresentavam sintomas depressivos de grave a muito graves (GRID-HAM-



87 
 

D21≥22). Na discussão será esclarecido o por quê foi realizada essa análise 

considerando os níveis de depressão dos sujeitos uni e bipolares. 

 

 Foi encontrada diferença na tabela 13, quando os participantes unipolares 

e bipolares apresentavam intensidade de depressão grave a muito grave. Houve 

diferença na análise entre unipolares e bipolares, onde bipolares apresentaram 

menor nível de cortisol sérico. Também, comparando-se controles x unipolares 

x bipolares, os unipolares foram o grupo com maior nível de cortisol, e bipolares, 

o menor (Bonferroni unipolares x bipolares: p=0,031). Importante ressaltar que, 

quando compararam-se as amostras controle, unipolar e bipolar (pacientes em 

nível grave a gravíssimo de depressão) onde houve diferença entre os grupos 

em relação aos valores de cortisol sérico, as variáveis como idade (F=2,27; 

p=0,106); IMC (F= F=1,749; p=0,177) e sexo (ꭙ²=1,449; p=0,485) mantiveram-

se não apresentando diferença entre os grupos.  

 

 

Tabela 11. Comparação entre médias (±desvio padrão) de valores de cortisol  

sérico (nmol/L) entre grupos geral. 
 

CONTROLES (n=97) UNIPOLARES (n=69) BIPOLARES (n=68) CxUxB UxB 

363,93 (199,50) 364,63 (198,44) 324,75 (188,95) 
F=1,299; 
p=0,275 

T=1,637; 
p=0,203 

Nota: B: grupo dos bipolares; C: grupo dos controles; F= ANOVA de uma via p: nível de significância; 
nmol/L: unidade do sistema internacional para mensurar cortisol – nanomol por litro; t= Teste t de amostras 
independentes; U: grupo dos unipolares. *Análise estatística utilizou testes paramétricos, pois utilizou os 
logaritmos dos valores de cortisol sérico (nmol/L) 

 

 

 

Tabela 12. Comparação entre médias (±desvio padrão) de valores de cortisol 

sérico (nmol/L) entre grupos – unipolares e bipolares com sintomas 

depressivos até intensidade moderada. 
 

CONTROLES (n=97) UNIPOLARES (n=44) BIPOLARES (n=42) CxUxB UxB 

363,93 (199,50) 315,28 (160,65) 342,31 (222,22) 
F=1,256; 
p=0,287 

t=-0,069; 
p=0,945 

Nota: B: grupo dos bipolares; C: grupo dos controles; F= ANOVA de uma via p: nível de significância; 
nmol/L: unidade do sistema internacional para mensurar cortisol – nanomol por litro; t= Teste t de amostras 
independentes; U: grupo dos unipolares. *Análise estatística utilizou testes paramétricos, pois utilizou os 
logaritmos dos valores de cortisol sérico (nmol/L) 
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Tabela 13. Comparação entre médias (±desvio padrão) de valores de cortisol 

sérico (nmol/L) entre grupos – unipolares e bipolares com sintomas 

depressivos graves a gravíssimos 
 

CONTROLES (n=97) UNIPOLARES (n=25) BIPOLARES (n=26) CxUxB UxB 

363,93 (199,50) 451,48 (230,23) 296,38 (115,50) 
F=3,509; 
p=0,032 

t=2,984; 
p=0,004 

Nota: B: grupo dos bipolares; C: grupo dos controles; F= ANOVA de uma via p: nível de significância; 
nmol/L: unidade do sistema internacional para mensurar cortisol – nanomol por litro; t= Teste t de amostras 
independentes; U: grupo dos unipolares. *Análise estatística utilizou testes paramétricos, pois utilizou os 
logaritmos dos valores de cortisol sérico (nmol/L) 

 

 

 

 

Gráfico 1. Comparação da média e desvio padrão dos níveis de cortisol sérico 

entre controles, unipolares e bipolares. Grupo unipolar e bipolar 

apresentavam pacientes remitidos e com quadro depressivo de leve a 

muito grave. Nota: nmol/L=nanomol por litro.  
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Gráfico 2. Comparação da média e desvio padrão dos níveis de cortisol sérico entre 

controles, unipolares e bipolares. Grupo unipolar e bipolar apresentavam 

pacientes com quadro depressivo até nível moderado. Nota: GRID-HAM-D21: 

Escala GRID Hamilton de Avaliação de Depressão; nmol/L=nanomol por litro.  

  

Gráfico 3. Comparação da média e desvio padrão dos níveis de cortisol sérico entre 

controles, unipolares e bipolares. Grupo unipolar e bipolar apresentavam 

pacientes com quadro depressivo grave a gravíssimo. Nota: GRID-HAM-D21: 

Escala GRID Hamilton de Avaliação de Depressão; nmol/L=nanomol por litro;    

*= p≤0,05; colchetes= teste posthoc; linha=ANOVA de uma via. 

* 

* 
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4.3.1.1.1 Influência do EP sobre os níveis de cortisol sérico 

 

Em uma análise intragrupo dos controles, não foi encontrada nenhuma 

diferença entre os sujeitos expostos a EP, ou qualquer um dos subtipos, quanto 

aos níveis de cortisol séricos (Tabela 14). Quanto aos sujeitos unipolares sem 

EP, estes não apresentaram nenhuma diferença quando comparados com 

outros unipolares expostos (Tabela 15). Quanto aos bipolares, apesar de os 

expostos a Ep ou qualquer subtipo de EP não apresentarem, houve uma 

tendência a essa diferença no caso dos bipolares expostos a AS a apresentarem 

níveis mais altos de cortisol que os bipolares não expostos (t=3,441; p=0,068) 

(Tabela 16).   

 

É importante observar que os controles possuem pouquíssimos casos de 

sujeitos com EP. Isso pode incorrer a um erro do tipo 2 (falso-negativo). Seria 

necessário aumentar o número de sujeitos controles com EP no grupo controle 

para realizar uma estatística mais robusta e ter um tamanho (controle com EP) 

com mais poder amostral. 
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Tabela 14. Avaliação intragrupo da influência do estresse precoce e seus subtipos 

sobre os níveis de cortisol [nmol/L - média (desvio padrão)] dos sujeitos 

controle. 

 

CONTROLES (n=94) 

sem EP (n=90) com EP (n=4)  

373,51 (22,67) 267,62 (91,48) t=0,801; p=0,373 

sem AE (n=98) com AE (n=2)  

370,73 (201,84) 289,69 (58,53) t=0,091; p=0,764 

sem AF (n=92) com AF (n=2)  

371,83 (200,87) 238,65 (130,71) t=1,008; p=0,318 

sem AS (n=92) com AS (n=2)  

369,68 (202,23) 337,98 (9,75) t=0,017; p=0,896 

sem NE (n=93) com NE (n=1)  

369,41 (201,14) 331,08 t=0,003; p=0,957 

sem NF (n=93) com NF (n=1)  

369,41 (201,14) 331,08 t=0,003; p=0,957 

Nota: AE: Abuso Emocional; AF: Abuso Físico; AS: Abuso Sexual; EP: estresse precoce; NE: Negligência 
Emocional; NF: Negligência Física; p: nível de significância; t= valor do Teste t ;  *Análise estatística utilizou 
testes paramétricos, pois utilizou os logaritmos dos valores de cortisol sérico (nmol/L) 
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Tabela 15. Avaliação intragrupo da influência do estresse precoce e seus subtipos 
sobre os níveis de cortisol [nmol/L -  média (desvio padrão)] dos sujeitos 
unipolares.  

 

UNIPOLARES (n=69) 

sem EP (n=29) com EP (n=40)  

400,44 (223,34) 338,67 (176,64) t=0,977; p=0,327 

sem AE (n=42) com AE (n=27)  

383,57 (216,03) 335,17 (167,07) t=0,565; p=0,455 

sem AF (n=50) com AF (n=19)  

369,26 (207,80) 352,43 (176,07) t=0,001; p=0,980 

sem AS (n=50) com AS (n=19)  

365,95 (204,25) 361,14 (187,54) t=0,024; p=0,877 

sem NE (n=50) com NE (n=19)  

369,00 (200,10) 366,12 (199,62) t=0,020; p=0,888 

sem NF (n=51) com NF (n=18)  

363,65 (202,40) 367,41 (192,37) t=0,012; p=0,914 

Nota: AE: Abuso Emocional; AF: Abuso Físico; AS: Abuso Sexual; EP: estresse precoce; NE: Negligência 
Emocional; NF: Negligência Física; p: nível de significância; t= valor do Teste t.  ;  *Análise estatística 
utilizou testes paramétricos, pois utilizou os logaritmos dos valores de cortisol sérico (nmol/L) 
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Tabela 16. Avaliação intragrupo da influência do estresse precoce e seus subtipos 
sobre os níveis de cortisol [nmol/L -  média (desvio padrão)] dos sujeitos 
bipolares.  

 

BIPOLARES (n=66) 

sem EP (n=27) com EP (n=39)  

286,22 (139,89) 353,63 (214,62) t=0,608; p=0,438 

sem AE (n=37) com AE (N=29)  

307,07 (188,27) 348,68 (195,38) t=-0,762; p=0,386 

sem AF (n=44) com AF (N=22)  

326,81 (204,07) 322,43 (166,48) t=0,005; p=0,943 

sem AS (n=49) com AS (N=17)  

296,00 (151,71) 409,96 (262,73) t=3,441; p=0,068 

sem NE (n=40) com NE (N=26)  

325,56 (183,67) 325,03 (205,66) t=0,313; p=0,578 

sem NF (n=50) com NF (N=16)  

326,22 (199,75) 322,63 (191,07) t=0,030; p=0,863 

Nota: AE: Abuso Emocional; AF: Abuso Físico; AS: Abuso Sexual; BSI: Inventário Beck de Ideação Suicida; 
EP: estresse precoce; NE: Negligência Emocional; NF: Negligência Física; p: nível de significância; t= valor 
do Teste t.  ;  *Análise estatística utilizou testes paramétricos, pois utilizou os logaritmos dos valores de cortisol 
sérico (nmol/L) 
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Buscou-se saber se algum dos grupos estaria mais suscetível à alteração 

dos níveis de cortisol que os outros quando expostos a EP ou qualquer um dos 

subtipos. Ao compararem-se os três grupos, não foi encontrada diferença 

significativa (Tabela 17), assim como não foi encontrado comparando-se apenas 

os grupos de pacientes (unipolares e bipolares) expostos ou não (Tabela 18).  

 

Tabela 17. Comparação dos níveis de cortisol [nmol/L -  média (desvio padrão)] 
entre grupos controle, unipolar e bipolar sobre influência de estresse 
precoce e seus subtipos.  

 
CORTISOL 

CONTROLES (n=94) UNIPOLARES (n=69) BIPOLARES (n=66)  

média (±desvio padrão)  

sem EP 
(n=90) 

com EP 
(n=4) 

sem EP 
(n=29) 

com EP 
(n=40) 

sem EP 
(n=27) 

com EP 
(N=39) 

ANÁLISE 
EXTRA 
GRUPO 

373,51  
(22,67) 

267,62 
(91,48) 

400,44 
(223,34) 

338,67 
(176,64) 

286,22 
(139,89) 

353,63 
(214,62) 

F=1,121 
p=0,328 

sem AE 
(n=92) 

com AE 
(n=2) 

sem AE 
(n=42) 

com AE 
(n=27) 

sem AE 
(n=37) 

com AE 
(N=29)  

370,73 
(201,84) 

289,69 
(58,53) 

383,57 
(216,03) 

335,17 
(167,07) 

307,07 
(188,27) 

348,68 
(195,38) 

F=0,760; 
p=0,469 

sem AF 
(n=92) 

com AF 
(n=2) 

sem AF 
(n=50) 

com AF 
(n=19) 

sem AF 
(n=44) 

com AF 
(N=22) 

 

371,83 
(200,87) 

238,65 
(130,71) 

369,26 
(207,80) 

352,43 
(176,07) 

326,81 
(204,07) 

322,43 
(166,48) 

F=0,411; 
p=0,664 

sem AS 
(n=92) 

com AS 
(n=92) 

sem AS 
(n=50) 

com AS 
(n=19) 

sem AS 
(n=49) 

com AS 
(N=17) 

 

369,68 
(202,23) 

337,98 
(9,75) 

365,95 
(204,25) 

361,14 
(187,54) 

296,00 
(151,71) 

409,96 
(262,73) 

F=0,888; 
p=0,413 

sem NE 
(n=93) 

com NE 
(n=1) 

sem NE 
(n=49) 

com NE 
(n=20) 

sem NE 
(n=40) 

com NE 
(N=26) 

 

369,41 
(201,14) 

331,08 
369,00 

(200,10) 
366,12 

(199,62) 
325,56 

(183,67) 
325,03 

(205,66) 
F=0,139; 
p=0,871 

sem NF 
(n=93) 

com NF 
(n=1) 

sem NF 
(n=51) 

com NF 
(n=18) 

sem NF 
(n=50) 

com NF 
(N=16) 

 

369,41 
(201,14) 

331,08 
363,65 

(202,40) 
367,41 

(192,37) 
326,22 

(199,75) 
322,63 

(191,07) 
F=0,024; 
p=0,977 

Nota: AE: Abuso Emocional; AF: Abuso Físico; AS: Abuso Sexual; EP: estresse precoce; F= ANOVA de 
duas vias p: nível de significância; nmol/L: unidade do sistema internacional para mensurar cortisol – 
nanomol por litro; NE: Negligência Emocional; NF: Negligência Física; p: nível de significância; t= valor do 
Teste t;  TDM: Transtorno Depressivo Maior; TB: Transtorno Bipolar;  *Análise estatística utilizou testes 
paramétricos, pois utilizou os logaritmos dos valores de cortisol sérico (nmol/L) 
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Tabela 18. Comparação dos níveis de cortisol [nmol/L - média (desvio padrão)] 
entre grupos unipolar e bipolar sobre influência de estresse precoce e 
seus subtipos. 

 

CORTISOL 

UNIPOLARES  (n=69) BIPOLARES  (n=66)  

média (±desvio padrão) 

sem EP (n=29) com EP (n=40) sem EP (n=27) com EP (N=39) 
 

400,44 (223,34) 338,67 (176,64) 286,22 (139,89) 353,63 (214,62) F=1,548; p=0,216 

sem AE (n=42) com AE (n=27) sem AE (n=37) com AE (N=29) 
 

383,57 (216,03) 335,17 (167,07) 307,07 (188,27) 348,68 (195,38) F=1,328; p=0, 251 

sem AF (n=50) com AF (n=19) sem AF (n=44) com AF (N=22) 
 

369,26 (207,80) 352,43 (176,07) 326,81 (204,07) 322,43 (166,48) F=0,005; p=0,945 

sem AS (n=50) com AS (n=19) sem AS (n=49) com AS (N=17)  

365,95 (204,25) 361,14 (187,54) 296,00 (151,71) 409,96 (262,73) F=1,600; p=0,208 

sem NE (n=49) com NE (n=20) sem NE (n=40) com NE (N=26)  

369,00 (200,10) 366,12 (199,62) 325,56 (183,67) 325,03 (205,66) F=0,248; p=0,620 

sem NF (n=51) com NF (n=18) sem NF (n=50) com NF (N=16)  

363,65 (202,40) 367,41 (192,37) 326,22 (199,75) 322,63 (191,07) F=0,041; p=0,840 

Nota: AE: Abuso Emocional; AF: Abuso Físico; AS: Abuso Sexual; EP: estresse precoce; F= ANOVA de 
duas vias p: nível de significância; nmol/L: unidade do sistema internacional para mensurar cortisol – 
nanomol por litro; NE: Negligência Emocional; NF: Negligência Física; p: nível de significância; t= valor 
do Teste t;  TDM: Transtorno Depressivo Maior; TB: Transtorno Bipolar;  *Análise estatística utilizou 
testes paramétricos, pois utilizou os logaritmos dos valores de cortisol sérico (nmol/L) 
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Sabendo-se que a literatura aponta que sujeitos com depressão 

apresentam alterações nos níveis de cortisol por causa da doença depressão em 

si, comorbidades (ansiedade, desesperança, ideação suicida) e frente a estresse 

precoce e seus subtipos (CTQ, AE, AF, AS, NE, NF), buscamos saber se os 

níveis de unipolares e bipolares se alterariam conforme a exposição a esses 

contrutos. Inicialmente, correlacionamos os níveis de cortisol dos unipolares  e 

bipolares aos escores brutos das escalas  (Tabela 19) e depois à gravidade dos 

sintomas mensurados pelas escalas (Tabela 20). 

 

 Considerando os escores brutos, observou-se uma fraca correlação 

direta entre cortisol e ideação suicida nos unipolares (BSI; r²=0,294; p=0,018).  

Nenhuma correlação significativa para o grupo bipolar. Apenas uma tendência à 

fraca correlação direta entre entre níveis de cortisol e exposição a AS (r²=0,233; 

p=0,06) (Tabela 19).  

 

Considerando os níveis (inexistente, leve, moderado, grave ou muito 

grave) provido pelas escalas a partir de pontos de corte, foram feitas novas 

correlações. Para unipolares, nenhuma correlação significativa foi encontrada. 

Para os bipolares, foi encontrada uma tendência a correlação entre piora da 

classificação de exposição a AS e aumento dos níveis de cortisol (r²=0,237; 

p=0,056) (Tabela 20). 
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Tabela 19. Avaliação da correlação dos níveis de cortisol (nmol/L) com a pontuação 
bruta de construtos avaliados por instrumentos psicométricos nos grupos 
unipolar e bipolar. 

 
NÍVEL DE CORTISOL (Log nmol/L) x TESTES PSICOMÉTRICOS (PONTUAÇÃO BRUTA) 

UNIPOLARES 

 
GRID-

HAM-D²¹ 
BDI BAI BHS BSI CTQ AE AF AS NE NF 

CORTISOL 0,168 0,110 0,045 -0,012 0,294 0,017 0,010 0,016 -0,004 0,107 0,132 

P 0,168 0,381 0,715 0,738 0,018 0,888 0,937 0,897 0,971 0,380 0,280 

BIPOLARES 

 
GRID-

HAM-D²¹ 
BDI BAI BHS BSI CTQ AE AF AS NE NF 

CORTISOL -0,123 -0,197 -0,190 -0,048 -0,045 0,095 0,027 0,088 0,233 0,081 -0,147 

P 0,318 0,113 0,121 0,705 0,717 0,447 0,832 0,481 0,060 0,519 0,231 

AE: Abuso Emocional; AF: Abuso Físico; AS: Abuso Sexual; BAI: Inventário Beck de Ansiedade; BDI-II: 
Inventário Beck de Depressão II; BSI: Inventário Beck de Ideação Suicida; EP: estresse precoce; NE: 
Negligência Emocional; NF: Negligência Física; p: nível de significância; GRID-HAM-D21 :Escala GRID Hamilton 
de Avaliação de Depressão; p: nível de significância. *Análise estatística utilizou os logaritmos dos valores de 
cortisol sérico (nmol/L) 

 

 

 

Gráfico 4. Correlação entre os níveis de cortisol sérico e intensidade da ideação 

suicida dos pacientes unipolares. Correlação positiva e significativa. Nota: 

BSI: Inventário de Suicídio de Beck; nmol/L=nanomol por litro; * = p<0,05.  

 

* 
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Tabela 20. Avaliação da correlação dos níveis de cortisol (nmol/L) com a níveis 
de gravidade dos construtos avaliados por instrumentos psicométricos 
nos grupos unipolar e bipolar. 

 

NÍVEL DE CORTISOL (Log nmol/L) x TESTES PSICOMÉTRICOS 
(GRAVIDADE DO CONSTRUTO) 

UNIPOLARES - 

 
GRID-

HAM-D²¹ 
BDI BAI BHS AE AF AS NE NF 

CORTISOL 0,103 -0,030 0,011 -0,041 0,024 0,017 -0,030 0,043 -0,044 

P 0,401 0,981 0,932 0,743 0,825 0,889 0,983 0,724 0,719 

BIPOLARES 

 
GRID-

HAM-D²¹ 
BDI BAI BHS AE AF AS NE NF 

CORTISOL -0,203 -0,181 -0,113 0,012 -0,014 0,027 0,237 0,080 0,033 

P 0,097 0,145 0,359 0,925 0,912 0,832 0,056 0,522 0,794 

AE: Abuso Emocional; AF: Abuso Físico; AS: Abuso Sexual; BAI: Inventário Beck de Ansiedade; BDI-II: 
Inventário Beck de Depressão II; BSI: Inventário Beck de Ideação Suicida; EP: estresse precoce; NE: 
Negligência Emocional; NF: Negligência Física; p: nível de significância; GRID-HAM-D21: Escala GRID 
Hamilton de Avaliação de Depressão; p: nível de significância. *Análise estatística utilizou os logaritmos dos 
valores de cortisol sérico (nmol/L) 
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4.3.1.2 Aldosterona Sérica 

 

 Testou-se os valores basais de aldosterona sérica (pmol/L) de três 

formas. Na tabela 21, apresentou-se o total de amostras sujeitos controle, 

unipolares e bipolares e realizou-se comparação entre os três grupos, e apenas 

entre unipolares e bipolares. A tabela 22 e 23 seguiram o mesmo modelo da 

tabela 21, no entanto, todos os participantes unipolares e bipolares que 

participaram da análise incluída na tabela 12, apresentavam sintomas 

depressivos até nível moderado (GRID-HAM-D21<22). Já na tabela 13, todos os 

unipolares e bipolares apresentavam sintomas depressivos de grave a muito 

graves (GRID-HAM-D21 ≥ 22). Na discussão será esclarecido o porquê foi 

realizada essa análise considerando os níveis de depressão dos sujeitos uni e 

bipolares.  

 

 Para a realização dos testes estatísticos, transformaram-se os valores de 

aldosterona sérica em logaritmo, de forma a normalizar os dados. Testes 

paramétricos são mais robustos e confiáveis que testes não-paramétricos. 

 

 Foi encontrada diferença na tabela 23, quando os participantes unipolares 

e bipolares apresentavam intensidade de depressão grave a muito grave. Houve 

diferença entre os três grupos considerando os níveis médios de aldosterona 

sérica. Os unipolares apresentaram os maiores níveis; os controles, níveis 

intermediários; e os bipolares, níveis mais baixos, na comparação entre grupos. 

Na análise entre unipolares e bipolares, os bipolares apresentaram menor nível 

de aldosterona sérica (F=4,865; p=0,009). Na análise posthoc, houve clara 

diferença entre unipolares e bipolares (Bonferroni: p=0,009) e entre bipolares e 

controles (Bonferroni: p=0,04).    

 

Importante ressaltar que, quando compararam-se as amostras controle, 

unipolar e bipolar (pacientes com quadros graves a gravíssimos de depressão), 
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as variáveis como idade (F=1,789; p=0,065); IMC (F=0,399; p=0,672) e sexo 

(ꭙ²=2,459; p=0,292) para essa subamostra não apresentou diferença entre os 

grupos.  

 

Tabela 21. Comparação entre médias (±desvio padrão) de valores de 

aldosterona sérica (pmol/L) entre grupos.  
 

CONTROLES (n=103) UNIPOLARES (n=69) BIPOLARES (n=68) CxUxB UxB 

375,74 (312,90) 382,65 (365,50) 315,19 (214,76) 
F=1,136; 
p=0,323 

F=0,444; 
p=0,506 

Nota: B: grupo dos bipolares; C: grupo dos controles; F= ANOVA de uma via p: nível de significância; 
nmol/L: unidade do sistema internacional para mensurar cortisol – nanomol por litro; t= Teste t de amostras 
independentes; U: grupo dos unipolares. *Análise estatística utilizou testes paramétricos, pois utilizou os 
logaritmos dos valores de aldosterona sérica (pmol/L) 

 

 

 

Tabela 22. Comparação entre médias (±desvio padrão) de valores de 

aldosterona sérica (pmol/L) entre grupos – unipolares e bipolares com 

sintomas depressivos até intensidade moderados.  
 

CONTROLES (n=103) UNIPOLARES (n=41) 
BIPOLARES (n=3 

9) 
CxUxB UxB 

375,74 (312,90) 298,98 (239,65) 355,23 (236,51) 
F=2,359; 
p=0,097 

t=-1,571; 
p=0120 

Nota: B: grupo dos bipolares; C: grupo dos controles; F= ANOVA de uma via p: nível de significância; 
nmol/L: unidade do sistema internacional para mensurar cortisol – nanomol por litro; t= Teste t de amostras 
independentes; U: grupo dos unipolares. *Análise estatística utilizou testes paramétricos, pois utilizou os 
logaritmos dos valores de aldosterona sérica (pmol/L) 

 

 

 

 

Tabela 23. Comparação entre médias (±desvio padrão) de valores de 

aldosterona sérica (pmol/L) entre grupos – unipolares e bipolares com 

sintomas depressivos graves a gravíssimos. 
 

CONTROLES (n=103) UNIPOLARES (n=26) BIPOLARES (n=26) CxUxB UxB 

375,74 (312,90) 517,17 (480,10) 255,13 (163,67) 
F=4,865; 
p=0,009 

t=2,694; 
p=0,01 

Nota: B: grupo dos bipolares; C: grupo dos controles; F= ANOVA de uma via p: nível de significância; 
nmol/L: unidade do sistema internacional para mensurar cortisol – nanomol por litro; t= Teste t de amostras 
independentes; U: grupo dos unipolares. *Análise estatística utilizou testes paramétricos, pois utilizou os 
logaritmos dos valores de aldosterona sérica (pmol/L) 
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Gráfico 5. Comparação da média e desvio padrão dos níveis de aldosterona 

sérica entre controles, unipolares e bipolares. Grupo unipolar e bipolar 

apresentavam pacientes remitidos e com quadro depressivo de leve a 

muito grave. Nota: pmol/L=picomol por litro.  

 

 

Gráfico 6. Comparação da média e desvio padrão dos níveis de aldosterona 

sérica entre controles, unipolares e bipolares. Grupo unipolar e bipolar 

apresentavam pacientes com quadro depressivo até nível moderado. 

Nota: GRID-HAM-D21: Escala GRID Hamilton de Avaliação de Depressão; 

pmol/L=picomol por litro.  
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Gráfico 7. Comparação da média e desvio padrão dos níveis de cortisol sérico 

entre controles, unipolares e bipolares. Grupo unipolar e bipolar 

apresentavam pacientes com quadro depressivo grave a gravíssimo. 

Nota: GRID-HAM-D21: Escala GRID Hamilton de Avaliação de Depressão; 

pmol/L=picomol por litro; * = p≤0,05; **; p≤0,01; colchetes= teste posthoc; 

linha=ANOVA de uma via.  

 

 

4.3.1.2.1 Influência do EP e comorbidades sobre os níveis de aldosterona 

sérica 

 

Assim como para cortisol, realizou-se, primeiramente, uma análise 

intragrupo considerando a presença ou não de EP e seus subtipos. Para 

controles (Tabela 24) e unipolares (Tabela 25), a exposição não alterou os níveis 

de aldosterona. No entanto, para bipolares a exposição a EP mostrou alterar os 

níveis de aldosterona (Tabela 26). Como já citado no item 4.3.1.1.1, sujeitos 

controles com EP são escassos. Isso pode incorrer a um erro do tipo 2 (falso-

negativo). Seria necessário aumentar o número de sujeitos controles com EP 

para realizar uma estatística mais robusta. 

 ** 

* 

** 
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Pacientes bipolares expostos a EP geral (t=5,503; p=0,022) e AF (t=5,704; 

p=0,020) apresentaram níveis mais baixos de aldosterona do que bipolares não 

expostos. Apesar de não significativo, bipolares expostos AE (t=3,694; p=0,059) 

e NE (t=3,575; p=0,063) mostraram uma tendência a níveis mais baixos de 

aldosterona do que os não expostos (Tabela 26). 

 

 

Tabela 24. Avaliação intragrupo da influência do estresse precoce e seus 

subtipos sobre os níveis de aldosterona [pmol/L - média (desvio padrão)] 

dos sujeitos controle. 
 

CONTROLES (n=100) 

ALDOSTERONA (Log pmol/L) x EP (ou subtipo) 

sem EP (n=98) com EP (n=2) t=0,848; p=0,359 

377,30 (321,82) 252,04 (110,36)  

sem AE (n=98) com AE (n=2) t=2,623; p=0,109 

375,52 (317,17) 151,32 (48,44)  

sem AF (n=99) com AF (n=1) t=2,280; p=0,134 

373,60 (316,13) 117,06  

sem AS (n=98) com AS (n=2) t= 0,487; p=0,487 

373,22 (317,73) 263,81 (207,53)  

sem NE (n=98) com NE (n=2) t=1,321; p=0,253 

374,58 (317,60) 197,23 (113,37)  

sem NF (n=98) com NF (n=2) t=1,398; p=0,240 

374,66 (317,57) 193,35 (107,88)  

Nota: AE: Abuso Emocional; AF: Abuso Físico; AS: Abuso Sexual; EP: estresse precoce; p: nível de 

significância; pmol/L: unidade do sistema internacional para mensurar aldosterona – picomol por litro; NE: 

Negligência Emocional; NF: Negligência Física; p: nível de significância; t= valor do Teste t; .*Análise 

estatística utilizou testes paramétricos, pois utilizou os logaritmos dos valores da aldosterona sérica 

(pmol/L)  
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Tabela 25. Avaliação intragrupo da influência do estresse precoce e seus 
subtipos sobre os níveis de aldosterona [pmol/L -  média (desvio padrão)] 
dos sujeitos unipolares. 

 

UNIPOLARES (n=67) 

ALDOSTERONA Log pmol/L x EP (ou subtipo) 

sem EP (n=40) com EP (n=27) t=0,094; p=0,760 

396,55 (445,54) 373,80 (296,39)  

sem AE (n=40) com AE (n=27) t=0,165; p=0,686 

418,14 (436,12) 332,55 (221,99)  

sem AF (n=48) com AF (n=19) t=0,089; p=0,766 

389,66 (404,70) 368,46 (248,70)  

sem AS (n=49) com AS (n=18) t=0,000; p=0,990 

389,11 (396,32) 368,79 (273,59)  

sem NE (n=48) com NE (n=19) t=-0,180; p=0,672 

381,08 (366,22) 390,14 (373,61)  

sem NF (n=49) com NF (n=18) t=1,155; p=0,287 

414,70 (403,79) 299,11 (218,98)  

Nota: AE: Abuso Emocional; AF: Abuso Físico; AS: Abuso Sexual; EP: estresse precoce;  p: nível de 
significância; pmol/L: unidade do sistema internacional para mensurar aldosterona – picomol por litro; NE: 
Negligência Emocional; NF: Negligência Física; p: nível de significância; t= valor do Teste t; .*Análise 
estatística utilizou testes paramétricos, pois utilizou os logaritmos dos valores da aldosterona sérica 
(pmol/L) 
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Tabela 26. Avaliação intragrupo da influência do estresse precoce e seus 
subtipos sobre os níveis de aldosterona [pmol/L -  média (desvio padrão)] 
dos sujeitos bipolares. 

 

BIPOLARES (n=63) 

ALDOSTERONA Log pmol/L x EP (ou subtipo) 

sem EP (n=35) com EP (n=28) t=5,503; p=0,022 

385,50 (261,88) 267,57 (166,21)  

sem AE (n=35) com AE (N=28) t=3,694; p=0,059 

364,09 (245,00) 261,36 (162,37)  

sem AF (n=43) com AF (N=20) t=5,704; p=0,020 

355,97 (232,51) 237,65 (154,77)  

sem AS (n=46) com AS (N=17) t=-0,265; p=0,609 

316,18 (234,27) 324,43 (167,01)  

sem NE (n=40) com NE (N=23) t=3,575; p=0,063 

354,86 (236,35) 255,01 (164,13)  

sem NF (n=47) com NF (N=16) t=0,457; p=0,501 

330,99 (229,23) 281,44 (177,05)  

Nota: AE: Abuso Emocional; AF: Abuso Físico; AS: Abuso Sexual; EP: estresse precoce; p: nível de 
significância; pmol/L: unidade do sistema internacional para mensurar aldosterona – picomol por litro; 
NE: Negligência Emocional; NF: Negligência Física; p: nível de significância; t= valor do Teste t; TDM: 
Transtorno Depressivo Maior; TB: Transtorno Bipolar 

; 
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Buscou-se saber se algum dos grupos estaria mais suscetível à alteração 

dos níveis de aldosterona que os outros quando expostos a EP ou qualquer um 

dos subtipos. Ao comparar-se os 3 grupos, não foi encontrada diferença 

significativa (Tabela 27). Apesar de também não se observar uma diferença 

significativa dos níveis de aldosterona comparando-se apenas os grupos de 

pacientes (unipolares e bipolares) expostos ou não, houve uma tendência a 

diferença quando expostos a EP geral (F=2,975; p=0,087) ou AF (F= 2,963; 

p=0,088). Os bipolares tendem a reagir com maior diminuição dos níveis de 

aldosterona quando expostos a AF (Tabela 28).  

 

 

Tabela 27. Comparação dos níveis de aldosterona [pmol/L -  média (desvio 
padrão)] entre grupos controle, unipolar e bipolar sobre influência de 
estresse precoce e seus subtipos. 

 

ALDOSTERONA 

CONTROLES (n=100) UNIPOLARES (n=67) BIPOLARES (n=63)  

Média (±desvio padrão) 
ANÁLISE 
EXTRA 
GRUPO 

sem EP 
(n=98) 

com EP 
(n=2) 

sem EP 
(n=40) 

com EP 
(n=27) 

sem EP 
(n=35) 

com EP 
(n=28) 

F=1,702; 
p=0,185 

377,30 
(321,82) 

252,04 
(110,36) 

396,55 
(445,54) 

373,80 
(296,39) 

385,50 
(261,88) 

267,57 
(166,21) 

 

sem AE 
(n=98) 

com AE 
(n=2) 

sem AE 
(n=40) 

com AE 
(n=27) 

sem AE 
(n=35) 

com AE 
(N=28) 

F=1,026; 
p=0,360 

375,52 
(317,17) 

151,32 
(48,44) 

418,14 
(436,12) 

332,55 
(221,99) 

364,09 
(245,00) 

261,36 
(162,37) 

 

sem AF 
(n=99) 

com AF 
(n=1) 

sem AF 
(n=48) 

com AF 
(n=19) 

sem AF 
(n=43) 

com AF 
(N=20) 

F=2,279; 
p=0,105 

373,60 
(316,13) 

117,06 
389,66 

(404,70) 
368,46 

(248,70) 
355,97 

(232,51) 
237,65 

(154,77) 
 

sem AS 
(n=98) 

com AS 
(n=2) 

sem AS 
(n=49) 

com AS 
(n=18) 

sem AS 
(n=46) 

com AS 
(N=17) 

F=0,314; 
p=0,731 

373,22 
(317,73) 

263,81 
(207,53) 

389,11 
(396,32) 

368,79 
(273,59) 

316,18 
(234,27) 

324,43 
(167,01) 

 

sem NE 
(n=98) 

com NE 
(n=2) 

sem NE 
(n=48) 

com NE 
(n=19) 

sem NE 
(n=40) 

com NE 
(N=23) 

F=0,579; 
p=0,561 

374,58 
(317,60) 

197,23 
(113,37) 

381,08 
(366,22) 

390,14 
(373,61) 

354,86 
(236,35) 

255,01 
(164,13) 

 

sem NF 
(n=98) 

com NF 
(n=2) 

sem NF 
(n=49) 

com NF 
(n=18) 

sem NF 
(n=47) 

com NF 
(N=16) 

F=0,308; 
p=0,735 

374,66 
(317,57) 

193,35 
(107,88) 

414,70 
(403,79) 

299,11 
(218,98) 

330,99 
(229,23) 

281,44 
(177,05) 

 

Nota: AE: Abuso Emocional; AF: Abuso Físico; AS: Abuso Sexual; EP: estresse precoce; F= ANOVA de 
duas vias;  p: nível de significância; pmol/L: unidade do sistema internacional para mensurar aldosterona 
– picomol por litro; NE: Negligência Emocional; NF: Negligência Física; p: nível de significância; .*Análise 
estatística utilizou testes paramétricos, pois utilizou os logaritmos dos valores da aldosterona sérica 
(pmol/L) 
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Tabela 28. Comparação dos níveis de aldosterona [pmol/L - média (desvio 

padrão)] entre grupos unipolar e bipolar sobre influência de estresse 

precoce e seus subtipos. 

ALDOSTERONA 

UNIPOLARES (n=67) BIPOLARES (n=63)  

Média (±desvio padrão) 
ANÁLISE 

EXTRA GRUPO 

sem EP (n=40) com EP (n=27) sem EP (n=35) com EP (n=28) 
F=2,975; 
p=0,087 

396,55 (445,54) 373,80 (296,39) 385,50 (261,88) 267,57 (166,21)  

sem AE (n=40) com AE (n=27) sem AE (n=35) com AE (N=28) 
F=0,828; 
p=0,365 

418,14 (436,12) 332,55 (221,99) 364,09 (245,00) 261,36 (162,37)  

sem AF (n=48) com AF (n=19) sem AF (n=43) com AF (N=20) 
F= 2,963; 
p=0,088 

389,66 (404,70) 368,46 (248,70) 355,97 (232,51) 237,65 (154,77)  

sem AS (n=49) com AS (n=18) sem AS (n=46) com AS (N=17) 
F=0,105; 
p=0,746 

389,11 (396,32) 368,79 (273,59) 316,18 (234,27) 324,43 (167,01)  

sem NE (n=48) com NE (n=19) sem NE (n=40) com NE (N=23) 
F=0,700; 
p=0,404 

381,08 (366,22) 390,14 (373,61) 354,86 (236,35) 255,01 (164,13)  

sem NF (n=49) com NF (n=18) sem NF (n=47) com NF (N=16) 
F=0,125; 
p=0,724 

414,70 (403,79) 299,11 (218,98) 330,99 (229,23) 281,44 (177,05)  

Nota: AE: Abuso Emocional; AF: Abuso Físico; AS: Abuso Sexual; EP: estresse precoce; F= ANOVA de 
duas vias;  p: nível de significância; pmol/L: unidade do sistema internacional para mensurar aldosterona 
– picomol por litro; NE: Negligência Emocional; NF: Negligência Física; p: nível de significância; .*Análise 
estatística utilizou testes paramétricos, pois utilizou os logaritmos dos valores da aldosterona sérica 
(pmol/L) 
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 Sabendo-se que a literatura também aponta que alterações nos níveis de 

aldosterona em casos de depressão e suas comorbidades (ansiedade, 

desesperança, ideação suicida) e/ou exposição a EP  e seus subtipos (CTQ, AE, 

AF, AS, NE, NF), buscou-se saber se os níveis de unipolares e bipolares se 

alterariam conforme a exposição a esses contrutos. Inicialmente, 

correlacionamos os níveis de aldosterona dos unipolares e bipolares aos escores 

brutos das escalas (Tabela 29) e depois à gravidade dos sintomas mensurados 

pelas escalas (Tabela 30). 

Em relação às correlações dos níveis de aldosterona aos escores brutos 

das escalas, observou-se que pacientes unipolares apresentaram relação direta 

dos níveis desse hormônio aos escores desses construtos. Unipolares 

apresentaram uma correlação direta fraca entre aldosterona e depressão 

heteroavaliada (GRID-HAM-D21; r²=0,247; p=0,044) e desesperança (BHS; 

r²=0,249; p=0,019) e correlação direta moderada entre depressão autoavaliada 

(BDI-II; r²=0,364; p=0,003) e ideação suicida (BSI; r²=0,371; p=0,003) (Tabela 

34). Os bipolares em relação aos escores brutos das escalas, apresentaram uma 

correlação inversamente proporcional fraca com os escores de ansiedade (BAI; 

r²= -0,256; p=0,04) e inversamente proporcional de forma moderada aos escores 

que pontuam exposição a AF (r²= -0,321; p=0,001).  

Considerando os níveis (inexistente, leve, moderado, grave ou muito 

grave) provido pelas escalas a partir de pontos de corte, foram feitas novas 

correlações. Para unipolares, houve uma correlação direta fraca entre 

aldosterona e depressão heteroavaliada (GRID-HAM-D21; r²=0,273; p=0,025) e 

desesperança (BHS; r²=0,284; p=0,022). Este mesmo grupo, apresentou uma 

uma fraca tendência à correlação diretamente proporcional aos escores de 

depressão autoavaliada (BDI; r²=0,245; p=0,051). Para bipolares, houve uma 

relação inversamente proporcional entre aldosterona e gravidade da exposição 

a AF (r²= -0,321; p=0,001) e uma tendência a uma correlação fraca e 

inversamente proporcional à gravidade de exposição a AE (r²= -0,235; p0,063) 

(Tabela 30).  
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Tabela 29. Avaliação da correlação dos níveis de aldosterona (pmol/L) com a 
pontuação bruta de construtos avaliados por instrumentos psicométricos 
nos grupos unipolar e bipolar. 

 

 NÍVEL DE ALDOSTERONA (Log pmol/L) x TESTES PSICOMÉTRICOS (Pontuação Bruta) 

UNIPOLARES  

 
GRID-

HAMD21 
BDI BAI BHS BSI CTQ AE AF AS NE NF 

ALDOSTERONA 0,247 0,364 0,184 0,249 0,371 0,019 0,039 0,000 0,017 -0,024 -0,076 

P 0,044 0,003 0,143 0,019 0,003 0,881 0,752 0,998 0,888 0,848 0,538 

BIPOLARES 

 
GRID-

HAMD21 
BDI BAI BHS BSI CTQ AE AF AS NE NF 

ALDOSTERONA -0,165 -0,090 -0,256 -0,104 -0,051 -0,175 -0,205 -0,321 -0,073 -0,158 0,008 

P 0,188 0,483 0,040 0,409 0,686 0,170 0,107 0,010 0,567 0,217 0,948 

AE: Abuso Emocional; AF: Abuso Físico; AS: Abuso Sexual; BAI: Inventário Beck de Ansiedade; BDI-II: 
Inventário Beck de Depressão II; BSI: Inventário Beck de Ideação Suicida; EP: estresse precoce; NE: 
Negligência Emocional; NF: Negligência Física; p: nível de significância; GRID-HAM-D21: Escala GRID 
Hamilton de Avaliação de Depressão; p: nível de significância. *Análise estatística utilizou os logaritmos dos 
valores de aldosterona sérica (pmol/L) 

 

 

 

Tabela 30. Avaliação da correlação dos níveis de aldosterona (pmol/L) com a níveis 
de gravidade dos construtos avaliados por instrumentos psicométricos nos 
grupos unipolar e bipolar. 

 

NÍVEL DE ALDOSTERONA (Log pmol/L) x TESTES PSICOMÉTRICOS  
(GRAVIDADE DO CONSTRUTO) 

UNIPOLARES 

 

GRID-
HAMD21 

BDI BAI BHS AE AF AS NE NF 

ALDOSTERONA 0,273 0,245 0,169 0,284 0,025 0,066 0,008 -0,015 -0,052 

P 0,025 0,051 0,178 0,022 0,884 0,596 0,949 0,903 0,677 

BIPOLAR 

 
GRID-

HAMD21 
BDI BAI BHS AE AF AS NE NF 

ALDOSTERONA -0,149 -0,001 -0,208 -0,151 -0,235 -0,321 -0,083 -0,161 0,025 

P 0,238 0,993 0,097 0,239 0,063 0,010 0,519 0,208 0,847 

AE: Abuso Emocional; AF: Abuso Físico; AS: Abuso Sexual; BAI: Inventário Beck de Ansiedade; BDI-II: Inventário 
Beck de Depressão II; BSI: Inventário Beck de Ideação Suicida; EP: estresse precoce; NE: Negligência 
Emocional; NF: Negligência Física; p: nível de significância; GRID-HAM-D21: Escala GRID Hamilton de Avaliação 
de Depressão; p: nível de significância. *Análise estatística utilizou os logaritmos dos valores de aldosterona 
sérica (pmol/L) 
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Gráfico 8. Correlação entre os níveis de aldosterona sérica e intensidade da de 

sintomas depressivos heteroavaliados de pacientes unipolares. 

Correlação positiva e significativa. Nota: GRID-HAM-D21: Escala GRID 

Hamilton de Avaliação de Depressão; pmol/L=picomol por litro; * = p<0,05.  

 

 

 
Gráfico 9. Correlação entre os níveis de aldosterona sérica e intensidade da de 

sintomas depressivos autoavaliados de pacientes unipolares. Correlação 

positiva e significativa. Nota: BDI: Inventário Beck de Depressão; 

pmol/L=picomol por litro; * = p<0,05.  

* 

* 
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Gráfico 10. Correlação entre os níveis de aldosterona sérica e intensidade da 

de sintomas de desesperança de pacientes unipolares. Correlação 

positiva e significativa. Nota: BHS: Escala Beck de Desesperança; 

pmol/L=picomol por litro; * = p<0,05.  

 

 

 

Gráfico 11. Correlação entre os níveis de aldosterona sérica e escore de históra 

de abuso físico de pacientes bipolares. Correlação negativa e significativa. 

Nota: pmol/L=picomol por litro; * = p<0,05.  

* 

* 



112 
 

 

Gráfico 12. Correlação entre os níveis de aldosterona sérica e intensidade de 

sintomas ansioso físico de pacientes bipolares. Correlação negativa e 

significativa. Nota: BAI: Inventário Beck de Ansiedade; pmol/L=picomol 

por litro; * = p<0,05.  
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4.3.2 Biomarcadores Genéticos – Polimorfismos de NR3C1 (GR) e NR3C2 

(MR) 

 

  Na etapa genética deste trabalho foram investigadas as frequências dos 

polimorfismos de MR (MI180V e -2G/C) e GR (N363S, R22/23K e BclI), entre os 

grupos estudados.  

 

 

4.3.2.1 Análise do Equilíbrio de Hardy-Weinberg para os Genes GR e MR 

(Amostra Total e por Grupo) 

 

Foi realizada a verificação do equilíbrio de Hardy-Weinberg por grupo e 

na amostra como um todo. Considerando a amostra total e grupo a grupo, todos 

polimorfismos de GR e MR estavam em equilíbrio (Tabela 31).  

 

 Tal desequilíbrio pode ser resultado de uma frequência extremamente 

baixa esperada para o genótipo AG e GG no polimorfismo N363S. Os controles 

apresentaram quase três vezes mais heterozigotos do que o esperado. G é um 

alelo extremamente raro e se o grupo não for muito grande, a presença de um 

homozigoto para G ou poucos heterozigotos pesam para que haja tal 

desequilíbrio.  
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Tabela 31. Testagem das frequências de genótipos em relação ao equilíbrio de 

Hardy-Weinberg da amostra geral, e dentro dos grupos controle, unipolar e 

bipolar. 
 

 AMOSTRA TOTAL GRUPO CONTROLE GRUPO UNIPOLAR GRUPO BIPOLAR 

CÁLCULO EQUILIBRIO DE HARDY- WEINBERG MR MI180V 

 FO FE FO FE FO FE FO FE 

GG 3 2,6703 2 1,3822 1 0,9282 0 0 

AG 48 48,6486 21 22,2271 15 15,1476 12 11,5702 

AA 222 221,676 90 89,383 62 61,92 70 70,4298 

P  0,975  0,840  0,997  0,891 

CÁLCULO EQUILIBRIO DE HARDY-WEINBERG MR -2G/C 

 FO FE FO FE FO FE FO FE 

CC 66 62,8446 32 29,267 17 16,61 17 18,9584 

CG 130 136,2543 51 56,4774 38 38,766 41 41,7292 

GG 77 73,8465 30 27,2556 23 22,62 24 22,96 

P  0,748  0,588  0,985  0,877 

CÁLCULO EQUILIBRIO DE HARDY-WEINBERG GR N363S 

 FO FE FO FE FO FE FO FE 

AA 260 259,1153 110 109,02 73 73,0728 77 77,0718 

AG 11 12,6909 1 2,9592 5 4,8317 5 4,8462 

GG 1 0,1553 1 0,02 0 0 0 0 

P  0,090  0,090  0,939  0,944 

CÁLCULO EQUILIBRIO DE HARDY-WEINBERG GR R22/23K 

 FO FE FO FE FO FE FO FE 

GG 267 267,0224 109 109,0208 77 77,0016 81 80,9996 

AG 5 4,9586 3 2,9568 1 0,9906 1 0,9943 

AA 0 0 0 0 0 0 0 0 

P  0,985  0,980  0,992  0,995 

 CÁLCULO EQUILIBRIO DE HARDY-WEINBERG GR BclI 

 FO FE FO FE FO FE FO FE 

GG 125 126,0441 54 53,1439 29 32,6919 42 40,3194 

GC 121 118,8915 47 48,6981 43 35,6106 31 34,361 

CC 27 28,0371 12 11,1531 6 9,6954 9 7,3226 

P  0,959  0,934  0,186  0,676 

Nota: FE: Frequência genotípica esperada para haver equilíbrio de Hardy-Weinberg; FO: 

Frequência genotípica observada na a amostra; P: nível de significância. 
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4.3.2.2 Comparação de dados sobre os polimorfismos estudados em relação a 

bases de dados científicas e artigo da literatura brasileira  

 

Sabe-se que a frequencia de alelos e genótipos podem diferir de acordo 

com a subpopulação/etnia estudada (SOUZA et al., 2014). Por isso, ao 

montarmos nossa amostra, tivemos o cuidado para não apresentar diferença de 

etnias entre os grupos controle, unipolar e bipolar.  

 

Além disso, comparamos a frequencia alélica encontrada em nosso 

estudo com os dados presentes em banco de dados do NCBI (disponível em: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP) e Ensembl (para observação de 

frequencias quanto à subpopulação; disponível em: 

https://www.ensembl.org/index.html). Conforme as tabelas e análises 

apresentadas abaixo, não houve diferença para a Frequencia do Alelo Menor 

(MAF) entre o presente estudo e as bases de dados Ensembl e dbSNP. (Tabela 

32).  

 

Tabela 32. Comparação das MAF encontradas na literatura  dbSNP com as MAF 

encontradas na amostra do estudo. 

ALELOS MAF AMOSTRA MAF dbSNP MAF Ensembl MAF 

MAF MI180V (G) 0,0121 0,1182 0,11 

MAF -2G/C (G) 0,5428 0,4221 0,5 

MAF N363S (G) 0,0239 0,018 0,01 

MAF R22/23K (A) 0,0092 0,0157 0,01 

MAF BclI (C) 0,2205 0,3039 0,25 

MAF Amostra x dbSNP: p= 0,911 

MAF Amostra x Ensembl: p= 0,937 

Nota: MAF: Frequencia do Alelo Menor; P: Nível de significância; 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP
https://www.ensembl.org/index.html
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A base Ensembl traz a diferença de MAF para diferentes polimorfismos 

dependendo da sunpopulação estudada. Comparamos os MAFs do presente 

estudo e nenhuma diferença significativa foi encontrada (Tabela 33).  

 
 

Tabela 33. Comparação das MAF encontradas na literatura (Ensembl) com as 
MAF encontradas na amostra do estudo. 

 

 GR BclI GR N363S GR R22/23K MR MI180V MR -2G/C 

 MAF-E MAF-A MAF-E MAF-A MAF-E MAF-A MAF-E MAF-A MAF-E MAF-A 

AFRICA 0,2 0,3106 0,1 0,1179 0,1 0,1 0,07 0,0833 0,84 0,49 

AMERICA 0,26 0,3 0,11 0,1 0,11 0,1 0,17 0,3 0,45 0,6 

LESTE 
ASIÁTICO 

0 0,1667 0,1 0,1833 0,1 0,1 0,15 0,0741 0,24 0,25 

EUROPA 0,24 0,3391 0,12 0,1256 0,13 0,1102 0,08 0,0249 0,51 0,536 

P 0,971 0,998 0,999 0,968 0,962 

Nota: A: amostra; E: Ensembl; MAF: Frequencia do Alelo Menor; P: Nível de significância *.Aos todos os 
valores de MAFs de N363S (amostral e Ensembl) e R22/23K (amostral e Ensembl)  foram somados 0,1 para 
que o cálculo qui-quadrado fosse viável 

 

 

Assim como o estudo desta tese, Souza et al. (2014) também avaliaram  

os mesmos três dos polimorfismos de GR - BclI, N363S, R22/23K - .  na 

população brasileira e observaram também a diferença de frequencia alélica que 

acontecia em cada subpopulação (etnia). Comparando-se os dados encontrados 

em Souza et al. (2014) com os do presente estudo, não houve diferença nos 

MAFs entre as subpopulações caucasiana, negra ou asiática para os genes de 

GR N363S, R22/23K e BclI (Tabela 34). 
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Tabela 34. Comparação entre os valores de MAF nas subpopulações 

brasileiras estudadas considerando o gene N363S. 
 AMOSTRA SOUZA ET AL. (2014)  AMOSTRA TESE N363S 

p=0,860 MAF GR N363S 

CAUCASIANO 0,02 0,256 

NEGRO 0,022 0,0179 

ASIÁTICO 0 0,0833 

p=0,999 MAF GR R22/23K 

CAUCASIANO 0,122 0,1102 

NEGRO 0,1 0,1 

ASIÁTICO 0,1 0,1 

p=0,706 MAF GR BclI 

CAUCASIANO 0,242 0,3391 

NEGRO 0,29 0,3106 

ASIÁTICO 0,5 0,1667 

Nota: MAF: Frequencia do Alelo Menor; P: Nível de significância; * acrescentou-se 0,1 a todos os 
MAFs de N363S e R22/23K para que o cálculo fosse viável. 

 

 

4.3.2.3 Polimorfismos como biomarcadores para diferenciar unipolares e  

bipolares  

 

 A etapa genética do presente estudo consistiu em estudar a prevalência 

de polimorfismos em unipolares e bipolares e compará-los entre si e com o grupo 

controle. Os polimorfismos estudados foram MR MI180V, MR-2G/C; GR N363S, 

GR R22/23K e GR BclI.  

 

 Quanto à frequência de genótipos entre os três grupos, não houve 

diferença significativa em nenhum caso. Quanto à frequência genotípica dos 

pacientes com depressão (unipolares e bipolares), quando comparados a 

controles, observou-se a maior prevalência de heterozigotos no grupo de 

pacientes para GR N363S (p=0,044) – pacientes com uma maior frequência de 

heterozigotos. Quanto a diferença de frequência genotípica entre unipolares e 

bipolares, não houve diferença em nenhum caso, apesar de uma tendência 

(ꭙ²=4,829; p=0,089) de maior prevalência de heterozigotos dentro do grupo 

unipolar para BclI (>50% do grupo) (Tabela 35).  
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Tabela 35 - Comparação de frequência de genótipos entre grupos. 
 

  
 

FREQUÊNCIA GENOTÍPICA DOS GRUPOS 
 

  

 
AMOSTRA 

TOTAL 
(n=273) 

CONTROLE 
(n=113) 

UNIPOLAR 
(n=78) 

BIPOLAR 
(N=82) 

ꭙ² 

MR MI180V (n/%) 

GG 3 (1,10) 2 (1,77) 1 (1,28) 0 (0) CxUxB C x (U+B) UxB 

AG 48 (17,58) 21 (18,58) 15 (19,23) 12 (14,63) 
p=0,757 p=0,617 p=0,423 

AA 222 (81,32) 90 (79,65) 62 (79,49) 70 (85,37) 

MR -2G/C (n/%) 

CC 66 (24,18) 32 (28,32) 17 (21,79) 17 (20,73) CxUxB C x (U+B) UxB 

CG 130 (47,62) 51 (45,13) 38 (48,72) 41 (50,00) ꭙ²=1,840; 
p=0,768 

ꭙ²=1,807; 
p=0,405 

ꭙ²=0,035; 
p=0,983 GG 77 (28,20) 30 (26,55) 23 (29,49) 24 (29,27) 

GR N363S (n/%)* 

AA 260 (95,59) 
110 (98,21)* 73 (93,59) 77 (93,92) CxUxB C x (U+B) UxB 

AG 11 (4,04) 
1 (0,893)* 5 (5,41) 5 (5,08) 

p=0,131 p=0,044 p=1,0 
GG 1 (0,036) 

1 (0,893)* 0 (0) 0 (0) 

GR R22/23K (n/%)* 

GG 267 (98,16) 
109 (97,32)* 77 (98,72) 81 (98,78) CxUxB C x (U+B) UxB 

AG 5 (1,84) 
3 (2,68)* 1 (1,28) 1 (1,22) p=0,737 p=0,405 p=1,0 

GR BclI (n/%) 

GG 125 (45,79) 54 (47,79) 29 (37,18) 42 (51,22) CxUxB C x (U+B) UxB 

GC 121 (44,32) 47 (41,59) 43 (55,13) 31 (37,81) ꭙ²=5,460; 

p=0,243 

ꭙ²=0,596; 

p=0,742 

ꭙ²=4,829 

p=0,089 CC 27 (9,89) 12 (10,62) 6 (7,69) 9 (10,97) 

Nota: B: grupo dos bipolares; C: grupo dos controles; (C+U): grupo de pacientes depressivos, independente da 
polaridade;  n: número de sujeitos por grupo; p: nível de significância; U: grupo dos unipolares; ꭙ²: Teste qui-
quadrado (exato – apenas o p -  ou assintótico). *Esses 2 polimorfismos tem 1 sujeito a menos no grupo 
controle. 

 

 

 Em relação à frequência de alelos para os polimorfismo, comparou-se 

unipolar x bipolar, bipolar x controle, unipolar x controle na tabela 36, e 

frequência alélica entre controle x grupo de pacientes deprimidos (unipolar + 

bipolar), na tabela 37. Em nenhum dos casos houve diferença significativa.  
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Tabela 36. Comparação da frequência de alelos (percentual) entre os grupos 

controle, unipolar e bipolar. 
 

Alelos 
Frequencia alélica por 

GRUPO (%) p  

MR I180V C U B CXU CXB UXB 

G 11,06 10,1 7,32 0,762 0,151 0,274 

A 88,94 89,1 92,68    

MR -2G/C C U B CXU CXB UXB 

G 50,89 53,85 51,92 0,553 0,837 0,699 

C 49,11 46,15 48,08    

GR N363S * C U B CXU CXB UXB 

A 98,66 96,79 96,95 0,289 0,320 0,926 

G 1,34 3,21 3,05    

GR R22/23K * C U B CXU CXB UXB 

G 98,66 99,36 99,39 0,380 0,348 0,969 

A 1,34 0,64 0,61    

GR BclI C U B CXU CXB UXB 

G 68,58 64,74 70,12 0,421 0,736 0,240 

C 31,42 35,26 29,88    
Nota: C: grupo dos controles; B: grupo dos bipolares; p: nível de significância; n: Número de 
sujeitos por grupo; p: nível de significância; U: grupo dos unipolares; ꭙ²: Teste exato do qui-
quadrado; %:percentual. 

 

 

 

Tabela 37. Comparação da frequência de alelos (percentual) entre os grupos 
controle e pacientes deprimidos. 

 

Alelos Frequencia alélica por GRUPOS (%)  
MR I180V C (U+B) p=0,498 

G 11,06 9,11  

A 88,94 90,89  

MR -2G/C C (U+B) p= 0,617 

G 50,89 53,385  

C 49,11 46,615  

GR N363S * C (U+B) p= 0,310 

A 98,66 96,87  

G 1,34 3,1  

GR R22/23K * C (U+B) p= 0,364 

G 98,66 99,375  

A 1,34 0,625  

GR BclI C (U+B) p= 0,806 

G 68,58 67,43  

C 31,42 32,57  
Nota: C: grupo dos controles; B: grupo dos bipolares; p: nível de significância; n: Número 
de sujeitos por grupo; p: nível de significância; U: grupo dos unipolares; U+B: grupo de 
pacientes depressivos, independente da polaridade ꭙ²: Teste exato do qui-quadrado. 
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4.3.3 Biomarcadores genéticos e hormonais associados para diferenciação 

entre unipolares e bipolares   

 

 Os próximos tópicos trazem os resultados referentes à influência dos 

polimorfismos estudados sobre os níveis de cortisol e de aldosteroan basais, 

comparando-se de forma intragrupo (amostra geral, controles, unipolares e 

bipolares) e extragrupo (controles x unipolares x bipolares e unipolares x 

bipolares).  

 

4.3.3.1 Polimorfismos de MR e GR e cortisol sérico   

 

Tabela 38. Comparação intragrupo da amostra geral  dos níveis de  cortisol 

sérico (nmol/L)  considerando os genótipos. 
 

AMOSTRA GERAL (N=234) 

 
CORTISOL (nmol/L) 

média (desvio padrão) 
 

MR MI180V   

GG (n=3) 362,35 (262,11) 
GGxGCxAA: 

F=0,046; p=0,955 
AG (n=42) 369,77 (238,67) 

AA (n=189) 348,82 (185,62) 

MR -2G/C   

CC (n=58) 336,45 (166,42)  

CCxCGxGG: 

F=2,308; p=0,102 
CG (n=113) 287,53 (229,08) 

GG (n=63) 305,37 (140,06) 

GR N363S #   

AA(n=222) 353,13 (198,53) AAxAGxGG: 

F=0,303; p=0,739; 

AAxGG: 

#t=-0,431; p=0,667 

AG (n=11) 358,17 (152,97) 

GG (n=1) 209,68 

R22/23K   

GG (n=231) 352,29 (194,93) GGxGA: 

t=-0,053; p=0,958 AG (n=3) 388,10 (333,20) 

GR BclI   

GG (n=108) 373,69 (185,54) GGxGCxCC: 

F=3,190; p=0,043 

 

(posthoc CG x GG: p=0,049) 

GC (n=104) 324,55 (199,14) 

CC (n=22) 383,25 (223,28) 

Nota:  F: ANOVA de uma via; p: nível de significância; *Análise estatística utilizou testes 

paramétricos, pois utilizou os logaritmos dos valores de cortisol sérico (nmol/L). #Cálculo 

realizado excluindo genótipo que possui apenas 1 sujeito. 
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 Não foi encontrada nenhuma diferença no cortisol sérico basal entre os 

diferentes genótipos nos controles (Tabela 39). 

 

Tabela 39. Comparação intragrupo dos níveis de cortisol sérico (nmol/L) de 

controles considerando os genótipos. 
 

CONTROLE 

CORTISOL (nmol/L) 

média (desvio padrão) 

MR MI180V   

GG (n=2) 212,44 (50,72) GG x AG x AA: 

F=0,594; P=0,554 

 

AG x AA: 

t=0,111; P=0,912 

AG (n=19) 401,22 (301,49) 

AA (n=76) 358,60 (167,64) 

MR -2G/C   

CC (n=26) 344,56 (162,09) 

CC x CG x GG: 

F=0,466; P=0,629 
CG (n=46) 395,74 (238,45) 

GG (n=25) 325,56 (146,11) 

GR N363S * #   

AA (n=95) 362,42 (198,61) 
 

AA x AG x GG: 

F=1,221; P=0,300 
 

OU 

 

## 

AG (n=1) 662,16 

GG (n=1) 209,67 

GR R22/23K #   

GG (n=96) 365,54 (199,92) 
 

GG x GA: 

F=0,760; P=0,440 

OU 

 

## 

GA (n=1) 182,09 

AA (n=0) 0 

GR BclI   

GG (n=44) 398,24 (187,06) 

GG x GC x CC: 

F=2,411; P=0,095 
GC (n=42) 335,68 (216,50) 

CC (n=11) 334,59 (173,13) 

Nota:  F: ANOVA de uma via; p: nível de significância; *Análise estatística utilizou testes 

paramétricos, pois utilizou os logaritmos dos valores de cortisol sérico (nmol/L). #Cálculo 

realizado excluindo o genótipo com apenas 1 ou nenhum sujeito; ##-não considerar a análise, 

pois 2 dos genótipos apresentam apenas 1 ou menos sujeitos no grupo 
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Para unipolares, CG x GG apresentaram uma tendência a diferença para 

MR -2G/C (F= 2,850; p=0,065; posthoc CGxGG: p=0,072). O genótipo GG em 

unipolares tenderia a apresentar níveis basais de cortisol mais baixos. Não 

houve diferença nos níveis de cortisol entre genótipos dentro de unipolares 

(Tabela 40).  

 

Tabela 40. Comparação intragrupo dos níveis de cortisol sérico (nmol/L) de 

unipolares considerando os genótipos. 
 

UNIPOLAR 

CORTISOL (nmol/L) 

média (desvio padrão) 

MR MI180V   

GG (n=1) 662,16 GG x AG x AA: 

F=0,952; P=0,391 

 

# AG x AA: 

t=-0,485; p=0,632 

AG (n=13) 362,07 (137,17) 

AA (n=55) 359,82 (209,14) 

MR -2G/C   

CC (n=17) 347,96 (205,39) 
CC x CG x GG: 

F= 2,850; P=0,065 CG (n=32) 420,66 (218,02) 

GG (n=20) 289,14 (127,73) 

GR N363S   

AA (n=64) 369,49 (202,03) 
#AA x AG: 

t= 0,624; p=0,560 AG (n=5) 302,39 (146,06) 

GR R22/23K   

GG (n=68) 367,31 (198,65) 
GG x GA: 

t=0,926; P=0,358 

 
OU 

 

## 

GA (n=1) 182,09 

AA (n=0) 0 

GR BclI   

GG (n=28) 397,89 (204,23) 

GG x GC x CC: 

F=1,197; P=0,309 
GC (n=36) 335,06 (189,93) 

CC (n=5) 391,23 (236,09) 

Nota:  F: ANOVA de uma via; p: nível de significância; *Análise estatística utilizou testes 

paramétricos, pois utilizou os logaritmos dos valores de cortisol sérico (nmol/L). #Cálculo 

realizado excluindo o genótipo com apenas 1 ou nenhum sujeito; ##-não considerar a análise, 

pois 2 dos genótipos apresentam apenas 1 ou menos sujeitos no grupo 
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O caso único do grupo bipolar de genótipo GA de GR R22/23K apresentou 

cortisol muito mais elevado do que o genótipo completamente selvagem AA      

(t=-2,477; p=0,016). No entanto, como esse resultado foi dado pela análise de 

um grupo composto por um sujeito só, pode não ser confiável, pois não sabemos 

se essa diferença é dada realmente pelo genótipo heterozigoto para GR R22/23K 

em bipolares, ou se esse sujeito é apenas um outlier, ou seja, um sujeito que 

não segue o padrão de outros do mesmo grupo e/ou mesmo genótipo (Tabela 

41).  

 

Tabela 41.   Comparação intragrupo dos níveis de cortisol sérico (nmol/L)   de 

bipolares considerando os genótipos. 
 

BIPOLAR 

CORTISOL (nmol/L) 

média (desvio padrão) 

MR MI180V   

GG (n=0) 0 
# AG x AA: 

t= 0,211; p=0,836 
AG (n=10) 320,04 (218,38) 

AA (n=58) 325,56 (185,55) 

MR -2G/C   

CC (n=15) 309,38 (128,69) 
CC x CG x GG: 

F=0,157; P=0,855 CG (n=35) 346,45 (226,73) 

GG (n=18) 295,37 (148,85) 

GR N363S   

AA (n=63) 322,50 (194,57) # AA x GA: 

t=-1,206; p=0,272 GA (n=5) 353,15 (100,71) 

GR R22/23K   

GG (n=67) 318,07 (182,10) 
GG x GA: 

t=-2,477; p=0,016 
ou 

##- 
GA (n=1) 772,52 

GR BclI   

GG (n=36) 324,87 (162,48) 

GG x GC x CC: 

F=1,509; P=0,229 
GC (n=26) 292,03 (185,88) 

CC (n=6) 465,81 (302,31) 

Nota:  F: ANOVA de uma via; p: nível de significância; *Análise estatística utilizou testes 

paramétricos, pois utilizou os logaritmos dos valores de cortisol sérico (nmol/L); #Cálculo 

realizado excluindo o genótipo com apenas 1 ou nenhum sujeito; ##-não considerar a análise, 

pois 2 dos genótipos apresentam apenas 1 ou menos sujeitos no grupo 
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Tabela 42.  Comparação entre grupos de pacientes dos níveis de cortisol 

sérico (nmol/L) considerando os genótipos. 

 
CORTISOL (nmol/L) 

N=234 

 
CONTROLE 

(n=97) 

TDM 

(n=69) 

TB 

(n=68) 

Média (±desvio padrão) 

MR MI180V GG x AG x AA: : F=0,992; p=0,397; 

# AG x AA: F=0,105; p=0,901 

GG 212,44 (50,72) 662,16 0 

AG 401,22 (301,49) 362,07 (137,17) 320,04 (218,38) 

AA 358,60 (167,64) 359,82 (209,14) 325,56 (185,55) 

MR -2G/C CC x CG x GG: F=0,463; p=0,763 

CC 344,56 (162,09) 347,96 (205,39) 309,38 (128,69) 

CG 395,74 (238,45) 420,66 (218,02) 346,45 (226,73) 

GG 325,56 (146,11) 289,14 (127,73) 295,37 (148,85) 

GR N363S 
##AAx AG x GG: F=1,143; p=0,321; 

#AA x AG: F=1,143; p=0,321; 

#AA: F=1,542; p=0,216 

AA 362,42 (198,61) 369,49 (202,03) 322,50 (194,57) 

AG 662,16 302,39 (146,06) 353,15 (100,71) 

GG 209,67 0 0 

GR R22/23K GG x GA: F=2,390; p=0,094; 

#GG: F=1,735; p=0,159 

GG 365,54 (199,92) 367,31 (198,65) 318,07 (182,10) 

GA 219,68 182,09 772,52 

GR BclI GGxGCxCC:   F=0,761; 0,551 

GG 365,54 (187,06) 397,89 (204,23) 324,87 (162,48) 

GC 335,68 (216,50) 335,06 (189,93) 292,03 (185,88) 

CC 334,59 (173,13) 391,23 (236,09) 465,81 (302,31) 

Nota:  F: ANOVA de duas vias; p: nível de significância; *Análise estatística utilizou testes 

paramétricos, pois utilizou os logaritmos dos valores de cortisol sérico (nmol/L) #Cálculo 

realizado excluindo o genótipo com apenas 1 ou nenhum sujeito; ##-não considerar a análise, 

pois 2 dos genótipos apresentam apenas 1 ou menos sujeitos no grupo 
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Não foi possível observar um aumento ou diminuição significativos dos 

níveis do hormônio em função do genótipo comparando-se os três grupos 

(Tabela 42) ou apenas comparando unipolares e bipolares (Tabela 43). A 

tendência à diferença entre unipolares e bipolares na tabela 43 para GR 

R22/23K, se deu em função dos valores discrepantes em relação ao outro 

genótipo do mesmo grupo. Vale ressaltar que os valores do genótipo AG são 

dados por um único sujeito em cada grupo. Este fato será reabordado na seção 

de discussão deste trabalho. 

 

 

Tabela 43.  Comparação entre grupos de pacientes dos níveis de cortisol 

sérico (nmol/L) considerando os genótipos. 
 

 CORTISOL (nmol/L) 

 TDM TB 

 Média (±desvio padrão) 

MR MI180V 
## GG x AG x AA: F=0,686; p=0,409; 

# AA x AG: F=0,197; p=0,658 

GG 662,16 0 

AG 362,07 (137,17) 320,04 (218,38) 

AA 359,82 (209,14) 325,56 (185,55) 

MR -2G/C CC x CG x GG: F=0,697; p=0,500 

CC 347,96 (205,39) 309,38 (128,69) 

CG 420,66 (218,02) 346,45 (226,73) 

GG 289,14 (127,73) 295,37 (148,85) 

GR N363S 
##AA x AG: F=0,624; p=0,560; 

#AA: F=2,119; p=0,148 

AA 369,49 (202,03) 318,07 (182,10) 

AG 302,39 (146,06) 772,52 

GR R22/23K 
##GGxGA: F=3,673; p=0,057; 

# GG: 2,285; p=0,133 

GG 367,31 (198,65) 318,07 (182,10) 

GA 182,09 772,52 

GR BclI GGxGCxCC:  F=0,503; p=0,606 

GG 397,89 (204,23) 324,87 (162,48) 

GC 335,06 (189,93) 292,03 (185,88) 

CC 391,23 (236,09) 465,81 (302,31) 

Nota:  F: ANOVA de duas vias; p: nível de significância; *Análise estatística utilizou testes 

paramétricos, pois utilizou os logaritmos dos valores de cortisol sérico (nmol/L); ##-não 

considerar a análise, pois 2 dos genótipos apresentam apenas 1 ou menos sujeitos no grupo 
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4.3.3.2 Polimorfismos de MR e GR e aldosterona sérica   

 

Dos cinco polimorfismos estudados, nenhum teve efeito significiativo 

sobre os níveis de aldosterona, quando analisada de forma intragrupo, na 

amostra geral (Tabela 44) e no grupo controle (Tabela 45).   

 

 

Tabela 44. Comparação dos níveis de aldosterona sérica (pmol/L) na amostra 

geral considerando os genótipos. 
 

AMOSTRA GERAL (N=235) 

ALDOSTERONA (nmol/L) 

média (desvio padrão) 

MR MI180V   

GG (n=3) 216,19 (29,98) 
GG x AG x AA: 

F=0,984; p=0,375 
AG (n=43) 308,25 (198,77) 

AA (n=149) 375,61 (326,69) 

MR -2G/C   

CC (n=57) 346,33 (261,27) 
CC x CG x GG: 

F=1,380; p=0,254 CG (n=113) 380,10 (307,30) 

GG (n=65) 341,25 (306,26) 

GR N363S *   

AA (n=223) 365,99 (309,56) 
AA x AG x GG:  

F=0,649; p=0,524 

 

# AAx AG:  

t=1,159; p=0,256 

AG (n=10) 285,25 (248,73) 

GG (n=1) 285,72 

GR R22/23K   

GG (n=230) 363,93 (308,00) GG x GA: 

t=1,180; p=0,239 GA (n=4) 262,91 (211,94) 

GR BclI   

GG (n=108) 368,25 (342,92) 

GG x GC x CC: 

F=0,058; p=0,944 
GC (n=106) 353,15 (264,32) 

CC (n=21) 366,10 (317,59) 

Nota:  F: ANOVA de uma via; p: nível de significância; *Análise estatística utilizou testes 
paramétricos, pois utilizou os logaritmos dos valores de cortisol sérico (nmol/L). *Os 
polimorfismos GR N363S e GR R22/23K tem um sujeito missing data para aldosterona. 
#Cálculo realizado excluindo o genótipo com apenas 1 ou nenhum sujeito; ##-não considerar 
a análise anterior, pois 2 dos genótipos apresentam 1 ou menos sujeito no grupo 
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Tabela 45. Comparação intragrupo dos níveis de aldosterona sérica (pmol/L) 
de controles entre os grupos considerando os genótipos. 

CONTROLE (n=103) 

ALDOSTERONA (pmol/L) 

média (desvio padrão) 

MR MI180V     

GG (n=2) 201,53 (22,56) GG x AG x AA:  

F=0,441; p=0,645 
 

# AG x AA:  

t=0,118; p=0,907 

AG (n=20) 359,16 (217,51) 

AA (n=81) 384,14 (335,70) 

MR -2G/C     

CC (n=29) 348,80 (266,22) 
CC x CG x GG: 

F=0,157; P=0,855 CG (n=47) 373,87 (228,18) 

GG (n=27) 411,16 (461,90) 

GR N363S*     

AA (n=100) 380,57 (316,16) 
 

AA x AG x GG:  

F=0,142; P=0,867 
ou 
## 

AG (n=1) 219,98 

GG (n=1) 285,722 

GR R22/23K*     

GG (n=100) 377,31 (316,12) GG x GA:  
t=-0,800; p=0,563 GA (n=2) 416,10 (184,38) 

GR BclI     

GG (n=48) 405,04 (375,49) 

GGxGCxCC: 
F=0,361; P=0,698 

GC (n=43) 355,77 (252,33) 

CC (n=12) 330,10 (234,03) 

Nota:  F: ANOVA de uma via; p: nível de significância; *Análise estatística utilizou testes 
paramétricos, pois utilizou os logaritmos dos valores de aldosterona sérica (pmol/L); *GR 
N363S e GR R22/23K tem um sujeito controle a menos; #Cálculo realizado excluindo o 
genótipo com apenas 1 ou nenhum sujeito; ##-não considerar a análise anterior, pois 2 dos 
genótipos apresentam 1 ou menos sujeito no grupo 
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Ainda em relação à analise intragrupo, pode-se constatar que os alelos 

variáveis dos polimorfismos de MR exerceram influência sobre os níveis de 

aldosterona nos pacientes. Em unipolares, alelo G de MR -2G/C (F=3,312; 

P=0,043; tabela 46) reduziu os níveis de aldosterona em unipolares; enquanto o 

alelo A MR MI180V aumentou os níveis de aldosterona em bipolares (t=4,035; 

p=0,001; tabela 47). 

 

 

Tabela 46. Comparação intragrupo dos níveis de aldosterona sérica (pmol/L) 
de unipolares considerando os genótipos. 

UNIPOLAR  (n=67) 

ALDOSTERONA (pmol/L) 

média (desvio padrão) 

MR MI180V     

GG (n=1) 245,5 GG x AG x AA: 
F=0,025; P=0,975 

 
# AG x AA:  

t=0,165; p=0,870 

AG (n=14) 327,91 (194,63) 

AA (n=52) 401,31 (402,10) 

MR -2G/C     

CC (n=14) 316,89 (251,43) CC x CG x GG: 
F=3,312; P=0,043 

 
posthoc 

 GG x GC: p=0,045 

CG (n=33) 476,49 (446,05) 

GG (n=20) 277,20 (235,66) 

GR N363S     

AA (n=62) 389,72 (368,10) AA x AG: 
t=0,814; p= 0,457;  AG (n=5) 308,36 (360,98) 

GR R22/23K     

GG (n=66) 388,69 (365,95) 
GG x GA:  

t= 2,290; p=0,025 
 

ou     ##  
GA (n=1) 51,04 

GR BclI     

GG (n=25) 401,21 (419,21) 

GG x GC x CC: 
F=0,115; P=0,892 

GC (n=38) 356,55 (295,00) 

CC (n=4) 531,36 (647,21) 

 Nota:  F: ANOVA de uma via; p: nível de significância; *Análise estatística utilizou testes 
paramétricos, pois utilizou os logaritmos dos valores de aldosterona sérica (pmol/L); #Cálculo 
realizado excluindo o genótipo com apenas 1 ou nenhum sujeito; ##-não considerar a análise 
anterior, pois 2 dos genótipos apresentam 1 ou menos sujeito no grupo 
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Tabela 47. Comparação intragrupo dos níveis de aldosterona sérica (pmol/L) 
de bipolares entre os grupos considerando os genótipos. 

 

BIPOLAR (n=65) 

ALDOSTERONA (pmol/L) 

média (desvio padrão) 

MR MI180V   

AG (n=9) 164,53 (55,70) 
# AGxAA: 

t=4,035; p=0,001 AA (n=56) 339,40 (221,14) 

MR -2G/C   

CC (n=14) 376,85 (276,13) 

CC x CG x GG: 
F=0,743; p=0,480 

CG (n=33) 292,58 (197,94) 

GG (n=18) 308,68 (193,39) 

GR N363S   

AA (n=61) 317,98 (220,45) 
#AA x AG: 

t=-0,008; p=0,994; AG (n=4) 272,68 (96,65) 

GR R22/23K   

GG  (n=64) 317,48 (215,65) 
GG x GA:  

# t= 0,665; p=0,509 
ou 

##- 
GA (n=1) 168,38 

GR BclI   

GG (35) 294,25 (206,84) 

GG x GC x CC: 
F=0,558; p=0,575 

GC (25) 343,49 (244,83) 

CC (5) 320,29 (75,73) 

Nota: F: ANOVA de uma via; p: nível de significância; *Análise estatística utilizou testes 
paramétricos, pois utilizou os logaritmos dos valores de aldosterona sérica (pmol/L); #Cálculo 
realizado excluindo o genótipo com apenas 1 ou nenhum sujeito; ##-não considerar a análise 
anterior, pois 2 dos genótipos apresentam 1 ou menos sujeito no grupo 

 

 

Considerando-se possíveis influências de polimorfismos de GR em 

unipolares sobre os níveis de aldosterona, houve uma redução significativa dos 

níveis de aldosterona nos sujeitos com o alelo variante G de GR R22/23K (t= 

2,290; p=0,025) (Tabela 46). Esse mesmo sujeito unipolar, único de seu grupo 

com genótipo GA, com níveis extremamente baixos de aldosterona, ao se 

analisar uma possível suscetibidade entre os grupos a alteração dos níveis de 

aldosterona frente a determinados genótipos, é o que gerou a tendência à 

diferença entre unipolares, controles e bipolares (F=2,915; p=0,056) (Tabela 48).  
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Na tabela 49, analisando-se genótipos GR R22/23K x grupos (unipolares 

x bipolares), não houve diferença significativa nesta interação (F=1,686; 

p=0,197), apesar desta vez não haver ocorrido interação sobre o fator grupo 

(F=1,198; p=0,276), mas sobre o fator genótipo (F=4,691; p=0,032). Como é 

apenas um sujeito que compõe o grupo unipolar e um sujeito que compõe o 

grupo bipolar, não se sabe se são outliers, ou se de fato esse genótipo pode 

gerar esse efeito (reforçando que o MAF de GR R22/23K é muito baixo – 0,01). 

Esse fato será novamente abordado no tópico Discussão. 

 

Tabela 48. Comparação extragrupo dos níveis de aldosterona sérica (pmol/L) 

considerando os genótipos. 
 

  
CONTROLE  

(n=103) 

UNIPOLARES 

(n=67) 

BIPOLARES 

(n=65) 

 ALDOSTERONA  

  média (desvio padrão) 

MR MI180V 
## GG x AG x AA: F=1,416; p=0,239;  

# AG x AA: F=2,058; p=0,130 

GG 201,53 (22,56) 245,50  0 

AG 359,16 (217,51) 327,91 (194,63) 164,53 (55,70) 

AA 384,14 (335,70) 401,31 (402,10) 339,40 (221,14) 

MR -2G/C 
CC x CG x GG:  

F=1,766; p=0,137 

CC 348,80 (266,22) 316,89 (251,43) 376,85 (276,13) 

CG 373,87 (228,18) 476,49 (446,05) 292,58 (197,94) 

GG 411,16 (461,90) 277,20 (235,66) 308,68 (193,39) 

GR N363S 
## AA x AG: F=0,315; p=0,730; 

# AA: 1,230; p=0,294 

AA 380,57 (316,16) 389,72 (368,10) 317,98 (220,45) 

AG 219,98 308,36 (360,98) 272,68 (96,65) 

GG 285,722 - - 

GR R22/23K 
##GG x GA: F=2,915; p=0,056  

GG: 1,063; p=0,347 

GG 377,31 (316,12) 388,69 (365,95) 317,48 (215,65) 

GA 416,10 (184,38) 51,04 168,38 

GR BclI 
GGxGCxCC:  

F=0,463; p=0,763 

GG 405,04 (375,49) 401,21 (419,21) 294,25 (206,84) 

GC 355,77 (252,33) 356,55 (295,00) 343,49 (244,83) 

CC 330,10 (234,03) 531,36 (647,21) 320,29 (75,73) 

Nota: F: ANOVA de duas vias; p: nível de significância; *Análise estatística utilizou testes 
paramétricos, pois utilizou os logaritmos dos valores de aldosterona sérica (pmol/L); #Cálculo 
realizado excluindo o genótipo com apenas 1 ou nenhum sujeito; ##-não considerar a análise 
anterior, pois 2 dos genótipos apresentam 1 ou menos sujeito no grupo 
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Tabela 49. Comparação entre grupos de pacientes dos níveis de aldosterona 

sérica (pmol/L) considerando os genótipos. 
  UNIPOLARES BIPOLARES 

 ALDOSTERONA 

 média (desvio padrão) 

MR MI180V 
GG x AG x AA: F=2,739; p=0,100; 

 # AG x AA : F=2,739; p=0,100; 

GG 245,50  0 

AG 327,91 (194,63) 164,53 (55,70) 

AA 401,31 (402,10) 339,40 (221,14) 

MR -2G/C CC x CG x GG: F=2,653; p= 0,074 

CC 316,89 (251,43) 376,85 (276,13) 

CG 476,49 (446,05) 292,58 (197,94) 

GG 277,20 (235,66) 308,68 (193,39) 

GR N363S AA x AG: F=0,538; p=0,464 

AA 389,72 (368,10) 317,98 (220,45) 

AG 308,36 (360,98) 272,68 (96,65) 

GR R22/23K ##GG x GA: F=1,686; p=0,197 

GG 388,69 (365,95) 317,48 (215,65) 

GA 51,04 168,38 

GR BclI GG x GC x CC: F=0,221; p=0,802 

GG 401,21 (419,21) 294,25 (206,84) 

GC 356,55 (295,00) 343,49 (244,83) 

CC 531,36 (647,21) 320,29 (75,73) 

Nota: F: ANOVA de duas vias; p: nível de significância; *Análise estatística utilizou testes 
paramétricos, pois utilizou os logaritmos dos valores de aldosterona sérica (pmol/L); #Cálculo 
realizado excluindo o genótipo com apenas 1 ou nenhum sujeito; ##-não considerar a análise 
anterior, pois 2 dos genótipos apresentam 1 ou menos sujeito no grupo 
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4.3.4  Impacto do EP em pacientes unipolares e bipolares considerando 

seus genótipos  

 

 

Tabela 50. Avaliação intragrupo sobre o efeito dos genótipos sobre a pontuação 

de sintomas de depressão heteroavaliados de unipolares. 
 

 UNIPOLARES (n=78) 

 média (±desvio padrão) 

MR I180V 
GG x AG x AA: F=1,154; p=0,321; 

# AG x AA: t= -1,134; p=0,261 

GG (n=1) 8,00 

AG (n=15) 20,47 (7,69) 

AA (n=62) 17,29 (10,15) 

MR -2GC 
CC x CG x GG: F=4,961; p=0,009 

posthoc: CC x GG= p=0,008; CG x CC:p=0,062 

CC (n=17) 11,94  (8,86) 

CG (n=38) 18,34 (9,44) 

GG (n=23) 21,17 (9,35) 

GR N363S AAxAG: t=0,373; p=0,710 

AA (n=73) 16,20 (10,30) 

AG (n=5) 17,89 (9,78) 

GR R22/23K ## 

GG (n=77) 17,73 (9,81) 

GA (n=1) 22,00 

GR BclI GGxGCxCC: F=1,460; p=0,239 

GG (n=29) 15,62 (9,85) 

GC (n=43) 18,65 (9,59) 

CC (n=6) 22,00 (9,78) 

Nota: EP: estresse precoce; F= ANOVA de uma vias; p: nível de significância; t= valor do Teste 
t; #Cálculo realizado excluindo o genótipo com apenas 1 ou nenhum sujeito; ##-não considerar 
a análise, pois 2 dos genótipos apresentam apenas 1 ou menos sujeitos no grupo 
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Tabela 51. Avaliação do impacto do EP sobre a pontuação dos sintomas de 

depressão heteroavaliados conforme os genótipos em unipolares. 

 

 UNIPOLARES (n=78) 

 sem EP (n=34) com EP (n=44) 

 média (±desvio padrão) 

MR I180V #AGxAA: F=5,140; p=0,026 

GG (n=1) 8,00 0 

AG (n=15) 21,25 (9,18) 19,57 (6,16) 

AA (n=62) 11,58 (9,67) 21,42 (9,17) 

MR -2GC 

CC x CG x GG: F=0,973; p=0,383 

 
(posthoc EP: F=6,676; p=0,012) 

 (posthoc genotipo: F=4,602; p=0,013; CC<CG:p=0,045; CC<GG:P=0,005) 

CC (n=17) 10,20 (8,20) 14,43 (9,81) 

CG (n=38) 12,50 (9,36) 21,75 (7,80) 

GG (n=23) 19,40 (9,61) 22,54 (9,30) 

GR N363S 
AAxAG: t=-0,646; p=0,520 

 
(posthoc EP: F=5,372; p=0,023) 

AA (n=73) 14,22 (9,67) 20,76 (8,98) 

AG (n=5) 8,00 (8,48) 21,67 (8,02) 

GR R22/23K 
GGxGA: ## 

#GG : (posthoc: F=11,617; p=0,001) 

GG (n=77) 13,61 (9,64) 20,82 (8,84) 

GA(n=1) 22,00 0 

GR BclI 
GGxGCxCC: F=0,288; p=0,750 

 
(posthoc EP: F=7,338; p=0,008) 

GG (n=29) 11,36 (2,46) 19,60 (2,38) 

GC (n=46) 15,35 (2,23) 20,81 (1,81) 

CC (n=6) 17,00 (5,32) 27,00 (5,32) 

Nota: EP: estresse precoce; F= ANOVA de uma via; p: nível de significância; t= valor do Teste 
t; #Cálculo realizado excluindo o genótipo com apenas 1 ou nenhum sujeito;  
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Tabela 52. Avaliação intragrupo sobre o efeito dos genótipos sobre a pontuação 

de sintomas de depressão heteroavaliados de bipolares. 
 

 BIPOLARES (n=80) 

 média (±desvio padrão) 

MR I180V AAxAG: t=-1,166; p=0,247 

AG (n=12) 22,08 (9,93) 

AA (n=68) 18,49 (9,85) 

MR -2GC CCxCGxGG: F=0,624; p=0,539 

CC (n=17) 16,76 (10,13) 

CG (n=40) 19,98 (9,42) 

GG (n=23) 19,04 (10,63) 

GR N363S AAxAG:  t=0,418; p=0,520 

AA (n=75) 21,80 (9,58) 

AG (n=5) 18,84 (9,93) 

GR R22/23K ## GGxGA: t=0,408; p=0,685 

GG (n=79) 19,08 (9,93) 

GA (n=1) 15,00 

GR BclI GGxGCxCC: F=0,703; p=0,498 

GG (n=41) 18,15 (10,06) 

GC (n=30) 20,70 (9,90) 

CC (n=9) 17,44 (9,25) 

Nota: EP: estresse precoce; F= ANOVA de duas vias; p: nível de significância; t= valor do 
Teste t; #Cálculo realizado excluindo o genótipo com apenas 1 ou nenhum sujeito; ##-não 

considerar a análise, pois 2 dos genótipos apresentam apenas 1 ou menos sujeitos no grupo 
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Tabela 53. Avaliação do impacto do EP sobre a pontuação dos sintomas de 

depressão heteroavaliados conforme os genótipos em bipolares. 

  BIPOLARES (n=79) 

 sem EP (n=32) com EP (n=47) 

 média (±desvio padrão) 

MR I180V 

AG x AA:  F=1,284; p=0,261 
 

(post hoc EP: p=0,001) 

AG (n=12) 14,40 (4,77) 27,57 (9,02) 

AA (n=67) 14,63 (9,04) 21,15 (9,71) 

MR -2GC 
CCxCGxGG:F=1,628; p=0,203 

 
(posthoc EP: p=0,002) 

CC (n=17) 15,71 (11,60) 17,50 (9,56) 

CG (n=39) 15,64 (8,21) 22,56 (9,44) 

GG n=23) 12,55 (6,80) 25,00 (10,14) 

GR N363S 
AAxAG: F=0,267; p=0,607 

 
(posthoc EP: p=0,03) 

AA (n=74) 14,34 (8,48) 21,80 (9,89) 

AG (n=5) 17,00 (9,64) 29,00 (2,83) 

GR R22/23K ## 

GG (n=78) 14,58 (8,60) 22,11 (9,79) 

GA (n=1) 15,00 0 

GR BclI 
GGxGCxGG:F=0,434; p=0,649 

 
(posthoc EP: p=0,003) 

GG (n=40) 14,76 (8,58) 20,74 (10,69) 

GC (n=30) 15,31 (8,88) 24,82 (8,76) 

CC (n=9) 8,50 (3,54) 20,00 (8,81) 

Nota: EP: estresse precoce; F= ANOVA de duas vias; p: nível de significância; t= valor do Teste 
t; #Cálculo realizado excluindo o genótipo com apenas 1 ou nenhum sujeito; ##-não considerar 
a análise, pois 2 dos genótipos apresentam apenas 1 ou menos sujeitos no grupo 
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5.1  AMOSTRA 

 

A presente amostra alcançou um tamanho mínimo adequado para o estudo 

genético e pode-se considerar uma amostra bastante homogênea. Foi possível 

parear os grupos por idade, sexo e IMC, critérios que costumam ser os primários 

para a comparação de grupos em estudos clínicos. Também, considerando que 

pode haver uma diferença de prevalência dos MAFs dos SNPs dependendo do 

subgrupo populacional estudado, foi realizada uma análise entre os grupos, não 

havendo diferença. Ainda,  compararam-se os MAFs de nossos dados àqueles 

disponíveis nas grandes bases de dados como dbSNP National Center for 

Biotechnology Information/ US National Library of Medicine/ National Institutes of 

Health (NCBI/NIH), Ensembl (RUFFIER et al., 2017) e comparamos a um artigo 

que avaliava 3 dos SNPs aqui estudados em diferentes etnias da população 

brasileira (SOUZA et al., 2014). Não foi encontrada diferença entre os MAFs 

observados em nosso estudo em relação a estas fontes de dados e em relação 

a Souza et al. (2014).  

 

A amostra apresentou diferenças para os critérios sociodemográficos quando 

se compararam controles, unipolares e bipolares e a diferença no posthoc existiu 

apenas em relação ao grupo controle e bipolar e controle e unipolar para as 

seguintes variáveis: nível escolar, estado civil, presença de dor crônica, 

alteração da função tireoidiana, ingestão de anticoncepcional, pontuação nas 

escalas de depressão auto e heteroaplicada, ansiedade, desesperança, ideação 

suicida, exposição a EP (e seus subtipos) e ter histórico de transtornos 

psiquiátricos na família (Tabelas 1 e 2).   

 

Os sujeitos unipolares e bipolares apresentaram-se semelhantes ao serem 

comparados, não apresentando diferença significativa considerando prevalêcia 

e intensidade de exposição a EP e seus subtipos, intensidade de sintomas 

depressivos, prevalência, tipos de doenças clínicas e classes de antidepressivos 

utilizados no tratamento.  
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Foi possível observar estatisticamente que bipolares fizeram mais uso de 

anticonvulsivantes e lítio durante seu tratamento farmacológico. Era esperado 

que houvesse essa diferença, considerando que tais substâncias são utilizadas 

tradicionalmente como estabilizador de humor, assim como antipsicóticos, no 

tratamento de sujeitos bipolares (YATHAM et al., 2013).  

 

Outra diferença considerável em relação a unipolares e bipolares é a maior 

ideação e/ou tentativas de suicídio por parte dos bipolares (Tabela 1). Vários 

estudos apontam que sujeitos bipolares, dentre todos os transtornos 

psiquiátricos, são os que apresentam maior risco de ideação suicida (MANN & 

CURRIER, 2010), e que maior parte deles também tentam suicídio ao longo da 

vida (PALLASKORPI et al., 2017), corroborando com nossos dados. Tal ideação, 

segundo Abreu et al. (2009) varia entre 14% a 59% das amostras de sujeitos 

bipolares.  

 

O papel de MR na fisiopatologia da depressão, tanto no transtorno 

unipolar quanto bipolar não pode ser ignorado. Outro achado interessante em 

relação à nossa amostra foi houve uma tendência à diferença na prevalência de 

hipertensão entre os controles, unipolares e bipolares (14,14% x 32,14% x 

27,42%; ꭙ²=4,956; p=0,08), mas não entre os grupos unipolar x bipolar (32,14% 

x 27,42%; ꭙ²=0,170; p=0,680) para hipertensão. Por isso, investigaram-se os 

possíveis fatores que poderiam estar causando esta tendência à diferença. 

Houve correlação positiva e moderada entre hipertensão e idade dentro dos 

controles (r²=0,454; p<0,001), dentro dos unipolares (r²=0,335; p=0,004), dentro 

dos bipolares (r²=0,467; p<0,001) e dentro da amostra geral (r²=0,424; p<0,001). 

Buscou-se, em seguida, avaliar a correlação aldosterona e hipertensão. Não 

houve correlação entre os níveis de aldosterona controles (r²=-0,129; p=0,193), 

dentro dos unipolares (r²=-0,026; p=0,824), dentro dos bipolares (r²=0,115; 

p=0,370) e dentro da amostra geral (r²=-0,039; p=0,558). Analisando que o único 

fator que poderia estar exercendo alteração sobre o diagnóstico de HAS seria 

idade e nossa amostra foi pareada para este fator, a alteração da pressão arterial 

pode ter se dado em função da própria doença TDM ou TB (STEIN et al., 2014), 

apesar da média de todos os grupos estarem dentro dos limites fisiológicos 
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(aldosterona basal em dieta normossódica posição ortostática: 137,95 - 634,57 

pmol/L; BURTIS & BRUNS, 2011).  Mais adiante, serão discutidos os resultados 

encontrados comparando-se os grupos para os níveis de aldosterona.  

  

 

5.2  UNIPOLARES E BIPOLARES:  INTENSIDADE DE SINTOMAS 

DEPRESSIVOS E O IMPACTO DO FATOR EXÓGENO, ESTRESSE 

PRECOCE 

 

Considerando que a literatura traz que claramente a história de EP deixa 

graves cicatrizes na vida do indíviduo, psicológica e biologicamente, e pode ser 

um dos fatores etiológicos de quadros depressivos (BUNEA et al., 2017; 

BRADLEY et al., 2008; BRUNSON et al., 2001; CARR et al., 2013; CARPENTER 

et al., 2009; CATTANEO et al., 2015; CHEN et al., 2014; COHEN et al., 2006; 

FOGELMAN & CANLI, 2018; HEIM et al., 2008 a,b, 2010; JURUENA, 2014; 

JURUENA et al., 2015; MARTINS-MONTEVERDE, 2019;  NEWPORT et al., 

2004; NEMEROFF et al., 2003; SHEA et al., 2005; von WERNE BAES et al., 

2012; WATSON et al., 2014; WILKINSON & GOODYER, 2011), buscamos saber 

se, também em nossa amostra, o EP agravaria o quadro depressivo dos sujeitos 

unipolares e bipolares. Para isso, inicialmente se realizou uma análise intragrupo 

para GRID-HAM-D21 e BDI-II. 

 

O grupo unipolar apresentou considerável piora de sintomas depressivos 

quando expostos a EP geral e todos os subtipos – AE, AF, AS, NE e NE -  quando 

avaliados pela GRID-HAM-D21. Já quando avaliado pela BDI-II, também 

apresentarou piora dos sintomas depressivos para EP geral e todos os subtipos 

de EP, à exceção de AS, para o qual apresentou apenas uma tendência à piora 

(t=-1,908; p=0,060) (Tabelas 5 e 8).  
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O grupo bipolar apresentou uma piora significativa de seus sintomas 

depressivos quando expostos a EP geral ou todos seus subtipos, à exceção de 

AS, tanto na GRID-HAM-D21  quanto na  BDI-II  (na BDI-II houve apenas uma 

tendência a piora dos sintomas) (Tabelas 6 e 9).  Assim, pode-se observar que 

nossa amostra, assim como as demais presentes em outros estudos da 

literatura, sofreu consequências deletérias à exposição ao EP geral e seus 

subtipos. 

 

Na revisão sistemática de Carr et al., (2013) foi possível observar que todos 

os subtipos de EP, à exceção de NF, estavam associados ao desenvolvimento 

de transtornos de humor.  O estudo de Chen et al. (2014) avaliou o impacto para 

desenvolvimento de depressão unipolar na população chinesa após exposição 

a diferentes graus de AS (toque físico a intercurso sexual). As chances de 

desenvolvimento de depressão variou em 4,06 a 10,65 vezes.  Em relação à 

piora do quadro psiquiátrico de bipolares, Daruy-Filho et al. (2011) reuniram 

estudos em sua revisão sistemática apontando como cada subtipo de EP estaria 

agravando os quadros de TB. Dentro dos desfechos para TB observados, pode-

se associar AF e AS à idade mais baixa do primeiro episódio do transtorno e a 

perfil de ciclagem rápida. Quanto a características clínicas, ao AF e AS, podem-

se associar quadros psicóticos, ideação suicida e sintomas maníacos de maior 

intensidade. Ainda, ao AF, AE/NE, pode-se observar associação com 

agressividade. Jansen et al. (2016) investigaram em uma parcela da populacão 

no sul do Brasil a correlação entre EP e desenvolvimento de transtornos de 

humor. Nesta amostra, o subtipo AS mostrou-se significativamente 

correlacionado ao desenvolvimento de transtorno bipolar, mas não ao TDM. 

 

Até o presente momento não foi encontrado nenhum estudo, além do nosso, 

que comparasse a influência de EP (e seus subtipos) nos unipolares e bipolares, 

e entre estes grupos. A interação grupo x EP (ou subtipo) apontaria se são os 

unipolares ou os bipolares os mais suscetíveis a desenvolver quadros mais 

graves de depressão após exposição a EP. Em nenhum caso houve diferença, 

ou seja, nem unipolares ou bipolares se mostraram mais suscetíveis a um quadro 

mais grave de depressão pela experiência de EP. 
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Ambos os grupos apenas pioram seu quadro de depressão após exposição. 

O EP é parte dos fatores etiológicos da depressão e também potencializa fatores 

genéticos e endócrinos pré-existentes (BET et al., 2009; CATANNEO et al., 

2015; HORNUNG & HEIM, 2014; ISING & HOLSBOER, 2006; JURUENA et al., 

2015). Por isso, esse estudo investigou o efeito de fatores endógenos (por si e 

somados), também à soma de EP e os resultados serão discutidos nas seções 

a seguir.   

 

 

5.3  UNIPOLARES E BIPOLARES:  BIOMARCADORES HORMONAIS PARA O 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E MARCADORES DE GRAVIDADE DO 

ESTADO DEPRESSIVO E COMORBIDADES ASSOCIADAS 

 

5.3.1 Cortisol Sérico 

 

Ao compararmos os grupos (controle x unipolar x bipolar) para os níveis 

de cortisol sérico basal, não encontramos diferença significativa (Tabela 11). 

Consideramos que isto poderia ter ocorrido em função da composição 

heterogênea para intensidade de sintomas depressivos unipolar e bipolar 

intragrupo. Como discutimos na revisão sistemática (MENEZES et al, 2019; 

ANEXO 3), assim como diferentes quadros de humor alteram a expressão gênica 

de bipolares, a gravidade do quadro depressivo também altera a expressão 

gênica, proteica e metilação, e consequentemente, os níveis hormonais 

(FERNANDEZ-SANCHES et al., 2011; LIN et al., 2016; PADMOS et al., 2008; 

YEHUDA et al., 1993). O estudo de Yehuda et al. (1993) menciona que ocorre 

alteração da quantidade de GR em linfócitos de pacientes bipolares de acordo 

com o quadro de humor do sujeito, se em depressão ou em mania. Associado a 

isso, foi observado que o número de GR linfocitário de deprimidos voltaria ao seu 

número normal habitual quando em remissão (HUNTER et al., 1988; YEHUDA 

et al., 1993). Vale ressaltar que, em nosso estudo, apesar de os grupos unipolar 

e bipolar (nenhum em mania ou hipomania) apresentarem sujeitos com 
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diferentes níveis de depressão intragrupo, ao se comparar tais grupos, não 

houve diferença em número de sujeitos para prevalência de intensidade de 

sintoma depressivo, das médias dos escores em si de sintomas depressivos 

(Vide Tabela 2).  

Dessa forma, considerando a diferença de sintomas depressivos e, 

visando homogeinizar os grupos unipolar e bipolar quanto à gravidade de seu 

quadro, montaram-se novos subgrupos unipolares e bipolares (tabela 12, com 

sujeitos até sintomas moderados de depressão – GRID-HAM-D21 <22; tabela 13, 

com sujeitos com sintomas depressivos graves e muito graves -  GRID-HAM-D21 

≥22). A idade, IMC e sexo dos 3 grupos continuou não tendo diferença mesmo 

com a subdivisão. Após realizadas as análises, foi possível observar diferença 

entre os grupos nos níveis de cortisol sérico basal, tanto quando comparados os 

grupos unipolar e bipolares (t=2,984; p=0,004), quanto quando comparados 

controles, unipolares e bipolares (F=3,509; p=0,032). Essa diferença apareceu 

de forma bastante significativa quando os pacientes avaliados apresentavam 

sintomas em nível grave e muito grave (Tabela 13). Quando a comparação foi 

realizada com os pacientes em nível moderado de sintomas depressivos, não 

houve diferença extragrupo (Tabela 12). As alterações observadas nos 

pacientes graves e muito graves foram que o cortisol estava em nível sérico 

basal mais alto em unipolares que bipolares (posthoc Bonferroni: p=0,031). Estes 

resultados sugerem que sujeitos unipolares apresentariam receptores GR e/ou 

MR menos sensíveis à retroalimentação negativa, enquanto os bipolares, 

receptores mais sensíveis à retroalimentação negativa, resultando em menores 

níveis séricos basais de cortisol.  

 

Corroborando com nossos resultados, Juruena et al. (2006) e Jiang et al. 

(2000) também observaram que unipolares apresentavam níveis de cortisol mais 

altos que os controles, tanto em níveis basais como após a realização dos 

desafios farmacológicos com prednisolona (agonista GR e MR; JURUENA et al., 

2006) e com dexametasona (antagonista GR; JIANG et al., 2000; JURUENA et 

al., 2006). Dooling et al. (2017) e Hinkelmann et al. (2016) também encontraram 

níveis basais de CAR mais altos em sujeitos unipolares que em controles. 
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Apesar da coorte de Vreemburg et al. (2009) também ter observado os 

níveis de CAR dos sujeitos unipolares maiores do que de controles, a intensidade 

de sintomas dos sujeitos unipolares pareceu não afetar os níveis de CAR. Os 

autores não encontraram diferença nos níveis de CAR entre unipolares remitidos 

e não-remitidos.  

 

Yehuda et al. (1993) avaliaram o nível de cortisol urinário de 24h de 

grupos de sujeitos com TDM, TB em mania, transtorno do estresse pós-

traumático (TEPT), esquizofrenia e transtorno do pânico. Os sujeitos unipolares 

e bipolares (em mania) foram os que apresentaram maiores níveis de cortisol em 

relação aos demais grupos e não apresentaram diferença significativa entre si. 

Em relação a esse estudo, o que corrobora com nosso estudo são apenas os 

resultados dos unipolares, pois os bipolares, em Yehuda et al. (1993) estão em 

mania, diferentemente de nossos sujeitos bipolares que estão em diferentes 

níveis de depressão (nenhum em mania).  Watson et al. (2004), na contramão 

de nossos resultados de níveis de cortisol basais de bipolares, observaram que 

os níveis de cortisol sérico desses pacientes estavam significativamente 

aumentados após desafio DEX/CRH do que o dos controles.  

 

A classe de medicamento utilizado como tratamento poderia interferir nos 

níveis de cortisol. Manthey e colaboradores (2011) observaram  diferença na 

resposta do cortisol ao acordar (CAR) após desafio DEX em sujeitos unipolares 

em função da utilização de diferentes classes de antidepressivos. Em 

comparação com pacientes que não faziam uso, aqueles que faziam uso de 

antidepressivos ISRS apresentaram níveis noturnos de cortisol mais elevados e 

menor supressão do cortisol após o desafio DEX. Já os que faziam uso de 

tricíclicos, apresentaram o CAR achatado. No entanto, no estudo que 

realizamos, os grupos unipolar e bipolar, não diferiram quanto ao uso de 

diferentes classes de antidepressivos, nem em relação a outros medicamentos 

de uso clínico (Vide Tabela 1).  
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O estudo de Maripuu et al. (2016) comparou os níveis de cortisol sérico 

ao acordar entre unipolares e bipolares. Os níveis de cortisol e o funcionamento 

dos GR foram testados por meio de DST. Eles encontraram relação inversa entre 

níveis de cortisol e medidas antropométricas independente do grupo ao qual 

pertencesse o sujeito (bipolar, unipolar ou controle), mas não entre os níveis de 

cortisol e diagnostico psiquiátrico. 

 

O estudo que mais corroborou com nossos resultados, apesar de a 

dosagem ter sido feita em urina de 24h, em vez de no soro, foi o de Yehuda et 

al. (1993), pois comparou as duas psicopatologias que estudamos no presente 

trabalho. Yehuda et al. (1993) sugere que os bipolares apresentem alterações 

nos números de receptores GR na mesma direção que nos pacientes com TEPT, 

ou seja, número maior de receptores GR; e que unipolares alterariam esse 

número de GR de forma oposta, com menor número de GRs, o que explicaria os 

unipolares possuírem os maiores níveis de cortisol.  

 

 

5.3.1.1 Alterações dos níveis de cortisol sérico frente a fatores como EP, 

intensidade do quadro depressivo e comorbidades  

 

Antes de se comparar a suscetibilidade dos grupos unipolar x bipolar para 

a influência do fatores como EP e subtipos, intensidade da depressão e 

comorbidades sobre os níveis basais de cortisol sérico, fez-se essa análise 

intragrupo. Essa análise intragrupo foi feita também para os controles. No 

entanto, é importante ressaltar que pouquíssimos sujeitos no grupo controle 

tinham história de EP (n=4). Ao subdividir ainda mais por subtipo de EP, esse 

número se tornou ainda mais reduzido. Houve casos em que havia apenas um 

sujeito por subtipo de EP (NE e NF), ou dois sujeitos (AS, AF, AE). Essa falta de 

sujeitos com EP compondo o grupo controle, torna a análise realizada menos 

confiável por poder cair no erro tipo 2, ou seja, apontar que o EP não gera 

alteração nos níveis de cortisol nos controles, quando gera e tal dado seria 
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demonstrado com um tamanho amostral maior (tabela 14). Frente à dificuldade 

de se encontrarem controles com EP, não foi possível obter um subgrupo com 

EP maior de controles.  

 

 Não houve nenhuma correlação significativa entre os escores de 

exposição a EP e subtipos e os níveis de cortisol na análise intragrupo dos 

unipolares. Para unipolares, houve uma fraca correlação, apontando que quanto 

maior a ideação suicida, maiores são os níveis de cortisol (r²=0,294; p=0,018) 

(Tabela 19). Corroborando com nossos resultados, Ahmed et al. (2016) 

encontraram que o nível de cortisol sérico matinal poderia estar fortemente 

correlacionado ao pensamento de morte por parte de unipolares. O’Connor et al. 

(2016) publicaram uma metanálise sobre a níveis de cortisol e suicídio. As 

amostras dos estudos que compunham esta metanálise eram soro, saliva, líquor 

e urina. Eles não observaram que não havia associação significativa entre 

cortisol e suicídio, mas cabe ressaltar que, apesar de maioria, a depressão 

unipolar não era a única doença psiquiátrica que afetava os participantes da 

metanálise. Haviam artigos cujos sujeitos tinham TB, ou esquizofrenia, ou 

transtorno de ajustamento. 

 

Em relação aos bipolares, foi possível observar uma tendência à 

diferença, tanto em relação ao escore bruto de AS (r²=0,233; p=0,06), quanto ao 

nível de exposição sofrido de AS (r²=0,237; p=0,052). Bipolares tendem a 

aumentar os níveis de cortisol quando expostos a este subtipo de EP. Essa 

informação é corroborada ainda por nossos achados da tabela 16 (análise 

intragrupo bipolar x EP) que apontou que, sujeitos bipolares quando expostos a 

AS tendiam a aumentar seu cortisol basal (t=3,441; p=0,068). Como dito 

anteriormente, com a subdivisão da amostra bipolar em subgrupos de EP com e 

sem, a amostra se torna menor e perde seu poder de mostrar diferença 

significativa quando ela de fato existe. Talvez fosse possível averiguar essa 

diferença em um subgrupo bipolar exposta a AS com mais sujeitos. Jansen et al. 

(2016) investigaram, em uma parcela da populacão sul do Brasil, a correlação 

entre EP e desenvolvimento de transtornos de humor. Nesta amostra, o subtipo 

AS mostrou-se especificamente correlacionado ao desenvolvimento de 
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transtorno bipolar, mas não TDM. Corroborando com esse dado, Maniglio (2013) 

publicou uma revisão sistemática que reforçou sobre as altas taxas de AS em 

pacientes bipolares.  

 

 Quanto a uma comparação para averiguar se algum deles 

apresentaria uma maior suscetibilidade a alterações dos níveis de cortisol em 

presença de EP ou seus subtipos, não houve diferença nem comparando-se os 

3 grupos (Tabela 17), nem entre apenas unipolares x bipolares (Tabela 18). Ou 

seja, nem o grupo unipolar, nem o bipolar, é mais suscetível que o outro a 

alterações dos níveis de cortisol sérico basal em caso de exposição a EP ou 

seus subtipos.  

 

 

5.3.2 Aldosterona Sérica 

 

 A diferença encontrada entre os grupos em relação à aldosterona se deu 

ao avaliarmos sujeitos com sintomas depressivos graves (tanto os unipolares 

quanto os bipolares (Tabela 23). Assim como já foi discutido no tópico 5.4.1.1, a 

composição intragrupo heterogênea em relação aos sintomas depressivos 

produziu um resultado sem diferença (Tabela 21). Assim como foi feito para 

avaliação dos níveis de cortisol, também subdividiram-se os grupos unipolar e 

bipolar em: a) unipolar com sintomas depressivos até gravidade moderada e 

bipolares com sintomas depressivos até gravidade moderada (tabela 22), e b) 

unipolares com sintomas depressivos graves e muito graves e bipolares com 

sintomas depressivos graves e muito graves (Tabela 23).  

 

 Assim como ocorreu na avaliação do cortisol, não observou-se diferença 

entre os 3 grupos, ou entre unipolares e bipolares (depressão até nível 

moderado). Entretanto, essa diferença aconteceu na comparação entre os 

controles x unipolares graves e muito graves x bipolares graves e muito graves 
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(F=4,865; p=0,009); e para unipolares x bipolares (ambos graves e muito graves) 

(t=2,694; p=0,01).  

 

Corroborando com nossos achados, Emanuele et al. (2005) observaram 

aumento dos níveis de aldosterona nos pacientes depressivos unipolares em 

comparação com os controles. Após ajuste de variáveis, os autores observaram 

um risco aumentado de 2,77 vezes de sujeitos deprimidos apresentarem níveis 

elevados de aldosterona.  Segeda et al. (2017) avaliaram a aldosterona salivar 

matinal em pacientes depressivos na admissão e na alta pós internação 

hospitalar. A amostra consistia em pacientes unipolares e bipolares. Os 

pesquisadores encontraram cortisol mais elevado na saliva de mulheres em 

relação a homens, e na admissão hospitalar, em relação a sua alta. Apesar da 

amostra deste estudo não ser dividida entre subtipos de depressão, ela aponta 

que a gravidade da depressão gera alterações nos níveis de aldosterona. Esse 

fato remete que uma das possíveis causas dos transtornos depressivos está 

relacionada ao SRAA e receptores MR.   

 

Holsboer et al. (1982) também mensuraram a aldosterona de pacientes 

depressivos, mas não os separaram por polaridade, chamando-os apenas de 

pacientes em estado depressivo. Neste estudo, foi aplicado o desafio DST e, em 

seguida, coletado sangue dos participantes. A dexametasona mostrou um efeito 

estimulatório na produção de aldosterona em sujeitos saudáveis, em 

comparação com os sujeitos depressivos que apresentaram uma estimulação 

mais atenuada. Segundo os autores, o aumento da aldosterona se daria devido 

à supressão do outros mineralocorticoides como l-desoxicorticosterona e 

corticosterona, que são ACTH dependente exclusivamente. Apesar de não 

diferenciar subtipos de depressões, o experimento com DST realizado por 

Holsboer et al. (1982) foi importante para mostrar também o papel da aldosterona 

na etiologia dos transtornos depressivos.  
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Häfner et al. (2013) avaliaram amostras de soro de sujeitos depressivos 

não separados por polaridade. Pacientes deprimidos e hipertensos 

apresentaram níveis mais elevados de aldosterona sérica basal. A diferença em 

relação aos sujeitos saudáveis se dava apenas na combinação de fatores 

depressão x hipertensão. Este fato pede atenção considerando o papel dos 

receptores MR tanto na hipertensão, quanto nos transtornos depressivos.   

 

 

5.3.2.1 Alteração dos níveis de aldosterona sérica frente a fatores como estresse 

precoce, intensidade do quadro depressivo e comorbidades  

 

 Assim como para o cortisol, foram realizadas correlações dos níveis de 

aldosterona com sintomas depressivos (GRID-HAM-D21 e BDI) e de 

comorbidades (ansiedade – BAI; desesperança – BHS; ideação suicida – BSI) e 

tipos de EP, por escore bruto (Tabela 29) ou por nível de gravidade (Tabela 30).  

 

Nesta análise, o fato mais interessante em relação aos achados é que, 

quando expostos aos fatores, os níveis de aldosterona dos unipolares 

apresentaram uma correlação diretamente proporcional, enquanto os níveis de 

aldosterona dos bipolares apresentaram uma relação inversamente 

proporcional. Esse funcionamento “oposto” foi encontrado para quantidade GR 

em Yehuda et al. (1993). Considerando essa oposição de tendências dos níveis 

de aldosterona em unipolares em relação a unipolares, pode ser sugestivo que 

os MR também apresentem-se em tendência a quantidade, ou sensibilidade, de 

forma “oposta” em unipolares e bipolares. Mais estudos moleculares precisam 

ser realizados para confirmação desta hipótese. 

 

Os unipolares apresentaram aumentados os níveis de aldosterona séria 

basal quanto maior seu escore de depressão (GRID-HAM-D21: correlação fraca, 

r²=0,24, p=0,044 / BDI-II: correlação moderada, r²=0,364; p=0,003), grau de 
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gravidade da depressão (GRID-HAM-D21: correlação fraca, r²=0,273, p=0,025) e 

gravidade da desesperança (BHS: correlação fraca; r²=0,284; p=0,022).   

 

Em relação a maiores níveis de desesperança estarem correlacionados 

aos aumento dos níveis de aldosterona em unipolares, em 1993, Anda e 

colaboradores, encontraram que, em depressivos, níveis de desesperança 

moderada aumentava em 60% as chances de doenças cardíacas fatais ou não 

fatais. Para os deprimidos que apresentavam níveis graves de desesperança, 

esse nível subia para 110%, ou seja, 2,1 vezes mais chances. Essa comparação 

foi feita em pacientes que não apresentavam história de cardiopatias. Níveis 

mais altos de aldosterona predispõem a hipertensão, a qual é causa 

conhecidamente de morte com complicações cardiovasculares (JOSEPH et al., 

2017).  

 

Corroborando aos nossos resultados, Murck et al. (2019) também 

encontraram correlação entre níveis de aldosterona e severidade de quadro 

depressivo e a redução dos níveis de aldosterona salivar basal com a melhora 

do quadro depressivo de unipolares duas semanas após início do tratamento. 

Segundo eles, essas alterações relacionadas a MR foram observadas apenas 

em unipolares respondedores ao tratamento antidepressivo, mas não em não-

respondedores, indicando também que os níveis de aldosterona poderiam ser 

bons biomarcadores de prognóstico dos pacientes.  

 

Buttner et al. (2015) também investigaram se a gravidade dos casos de 

depressão unipolar influenciavam nos níveis de aldosterona salivar comparando 

com os níveis após seis semanas de tratamento. Neste estudo, eles observaram 

alta relação aldosterona/cortisol e pressão arterial baixa como fatores preditores 

de maus-respondedores ao tratamento antidepressivo. Um mecanismo potencial 

que deveria ser considerado é a perda de sódio como base da disfunção da 

função MR periférica e, fatores ambientais adicionais podem aumentar a 

liberação de aldosterona. Segundo eles, esse aumento dos níveis de 
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aldosterona, resultantes da perda de sódio, poderia ser utilizado como um 

marcador de pior prognóstico para unipolares. Corroborando com a teoria de 

Buttner et al. (2015), Murck et al. (2018) avaliaram a taxa de eletrólitos de 

pacientes unipolares na admissão e após seis semanas de tratamento. Apesar 

da pressão arterial em si não parecer estar correlacionada ao desfecho do 

tratamento, taxas baixas da relação sódio/potássio na admissão do estudo pôde 

predizer um pior desfecho ao longo das seis semanas de tratamento.    

 

Na direção “oposta” aos unipolares, os níveis de aldosterona dos 

bipolares sofreram redução com maiores escores de ansiedade (BAI: correlação 

fraca, r²= -0,256; p=0,040), maiores escores e gravidade de exposição a AF 

(ambas correlação moderada; r²= -0,321; p=0,010). Os níveis de aldosterona dos 

bipolares também tenderam a diminuir com o aumento da gravidade a AE (r²= -

0,235; p=0,063).   

 

A tabela 26 reforça que a presença de EP, especialmente AE e AF alteram 

os níveis de aldosterona em sujeitos bipolares a níveis menores. Leverich et al. 

(2002), avaliando pacientes bipolares, puderam correlacionar a exposição a AF 

e AS com idade mais baixa para primeiro episódio do transtorno, cliclagens mais 

frequentes, curso mais grave da doença e maior taxa de suicídio. Em 1977, Hullin 

et al. realizaram um estudo correlacionando as alterações do SRAA a surgimento 

de quadros maníacos em sujeitos bipolares.  

 

Além da associação dos níveis mais baixos de aldosterona a exposição a 

EP, pode-se observar que os sujeitos bipolares apresentaram alteração de seus 

níveis hormonais frente à ansiedade. Transtornos de ansiedade são 

comorbidades extremamente comuns em sujeitos bipolares, agravando seu 

quadro. Andrade-Nascimento et al., (2011) observaram que 75% dos pacientes 

com TB apresentam algum transtorno de ansiedade. Na revisão de Lohano & El-

Mallakh (2011), eles apontam dados como pacientes TB apresentando maior 

risco do que a população geral para: transtorno do pânico, 26 vezes maior; 
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transtorno obsessivo compulsivo, 10 vezes maior; transtorno do estresse pós-

traumático (que até 2013 fazia parte dos transtornos de ansiedade), 6 vezes 

maior.  

 

Bipolares mostraram tendência a ter maior suscetibilidade a alteração 

endócrina frente a EP geral e a AF. Comparando-se para os mesmo fatores 

apenas o grupo unipolar e controle (tabela 28), observou-se a tendência de uma 

maior redução dos níveis de aldosterona por parte dos bipolares quando 

comparados aos unipolares também expostos a EP geral (F=2,975; p=0,087) e 

AF (F=2,963; p=0,088).  

 

No estudo de Jansen et al. (2016), em um extrato de amostra brasileira 

do sul do Brasil, foi possível correlacionar o surgimento de AS ao 

desenvolvimento de transtorno bipolar, mas não de TDM. Mais estudos 

investigando populações precisam ser feitos para tentar compreender se há uma 

relação de causa e efeito para subtipos entre transtornos psiquiátricos e 

diferentes subtipos de EP. 

 

5.4   POLIMORFISMOS DE GR E MR: FREQUÊNCIAS DE GENÓTIPOS E DE 

ALELOS PARA DIFERENCIAÇÃO ENTRE UNIPOLAR E BIPOLAR 

 

No presente estudo, ao analisarmos as frequências do polimorfismos entre 

unipolares x bipolares, ou controles x unipolares x bipolares, não se observou 

diferença. No entanto, ao comparar-se a frequência do gene GR N363S entre 

controles e grupo de pacientes (unipolar + bipolar) [C x (U+B)], foi claramente 

observada uma frequência maior de heterozigotos entre os sujeitos com 

depressão (p=0,004). O grupo unipolar e bipolar para tal polimorfismo não 

apresentou diferença (p=1,00) (Tabela 35). Em nossa amostra, pode-se dizer 

que o genótipo heterozigoto de N363S é um bom marcador para suscetibilidade 

depressiva, mas sem especificar o subtipo ou polaridade.  
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Nas amostras de Van Rossum et al. (2006) e de Galecka et al. (2013) que 

comparam apenas unipolares e controles foi também constatada maior 

prevalência alelos variantes tanto para GR N363 quanto para GR R22/23K nos 

sujeitos depressivos.  

 

5.4.1 Influência dos polimorfismos de MR e GR sobre os níveis de cortisol 

 

 Inicialmente, buscou-se saber se os genótipos poderiam exercer alguma 

influência sobre os níveis de cortisol sérico basais de sujeitos de mesmo perfil. 

Então, foram feitas análises intragrupo tendo o genótipo como variável 

independente. GR BclI mostrou uma tendência a exercer alguma influência sobre 

o nível hormonal na amostra como um todo (N=273) (F=3,190; p=0,043 – 

posthoc GG x GC: p=0,049) (Tabela 38). É possível que essa diferença tenha 

ocorrido frente a tendência à diferença de distribuição de genótipos entre 

unipolares e bipolares (Tabela 35; p=0,089), pois ao se avaliar de forma 

intragrupo os controles (Tabela 39), unipolares (Tabela 40) e bipolares (Tabela 

41), o polimorfismo BclI não produziu nenhuma diferença significativa nos níveis 

de cortisol basal sérico.   

 

Para efeitos intragrupo dos níveis de cortisol em função dos genótipos, pode-

se observar uma tendência por parte dos unipolares a apresentarem níveis 

baixos de cortisol quando na presença do alelo variante G (MR -2G/C) em 

homozigoze (F= 2,850; P=0,065; posthoc CG x GG: p=0,072) (Tabela 40). Essa 

tendência aponta que é necessário explorar mais a função dos MR e o 

polimorfismo -2G/C em relação a TDM.   

 

O único estudo da literatura que aborda polimorfismo MR -2G/C e 

depressão, apesar de não separar em unipolares e bipolares, encontrou um 

resultado que corrobora com os nossos. Kumsta et al. (2018 in press) avaliaram 

o efeito de 3 haplótipos envolvendo polimorfismos MR rs5522/rs2070951. Os 
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haplótipos eram GA, CA, CG. Neste estudo foi possível observar que os sujeitos 

que eram homozigotos para o haplótipo 1, ou seja, que carregavam duas cópias 

G de -2G/C e duas do alelo variável A de MR MI180V (haplótipo GA) 

apresentavam uma resposta de cortisol salivar ao acordar significativamente 

mais baixa que os demais com apenas uma ou nenhuma cópia deste haplótipo. 

 

Na análise intragrupo dos bipolares, para o polimorfismo raro GR 

R22/23K, frente ao único sujeito que compôs o grupo GA, houve diferença em 

relação à média e desvio padrão do genótipo GG (t=-2,477; p=0,016). Sabe-se 

que é uma situação delicada extrapolar dados para o grupo do genótipo GA de 

bipolares considerando que possui apenas um sujeito, pois não é possível inferir 

com certeza se é efeito do genótipo ou se é apenas um sujeito outlier (Tabela 

41).  É fundamental que a avaliação dos efeitos sobre o cortisol basal sérico em 

função de GR R22/23K em bipolares seja replicado em amostras maiores para 

que, de fato, possa se afirmar que tal polimorfismo resulta em alteração de tais 

níveis hormonais. 

 

 Por fim, observamos a interação dos fatores grupo x genótipo para 

averiguar a suscetibilidade à mudança dos níveis de cortisol basal quando 

portadores de determinado genótipo. Comparando-se os três grupos (controle, 

unipolar e bipolar), não foi encontrada diferença. Por outro lado, ao compararem-

se apenas unipolares e bipolares para o polimorfismo de GR R22/23K, 

observamos uma tendência à diferença dos níveis de cortisol frente à presença 

do alelo variante A. Novamente, o genótipo AG dos unipolares é composto 

apenas n=1 sujeitos, assim como o dos bipolares (n=1). O que chama a atenção 

são os valores extremos observados por estes possíveis outliers. 

Aparentemente, os bipolares tenderiam a alterar os níveis de cortisol sérico basal 

para cima, quando comparados a unipolares com genótipo AG de GR R22/23K 

(F=3,673; p=0,057) (Tabela 43). Realizar análise estatística com grupo de 

apenas um sujeito já deveria ser rejeitada imediatamente, mas só não o foi, por 

se tratar de um alelo presente a cada 1000 sujeitos e, principalmente, para 

reforçar a necessidade de replicação deste estudo em amostras maiores.  

Galecka et al. (2013) e Van Rossum et al. (2006) observaram uma prevalência 
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maior do alelo variante A de GR R22/23K em pacientes deprimidos. É importante 

sugerir que, se esse raro alelo de fato alterar de forma tão acentuada os valores 

hormonais, é claramente possível que possa-se associar sua alta prevalência 

em deprimidos, pois a alteração do funcionamento do eixo HPA é conhecida na 

literatura como uma das etiologias da depressão. 

 

5.4.2 Influência dos polimorfismos de MR e GR sobre os níveis de 

aldosterona 

 

 Dos cinco polimorfismos estudados, nenhum teve efeito significiativo 

sobre os níveis de aldosterona na amostra geral (Tabela 44) e no grupo controle 

(Tabela 45), quando analisada de forma intragrupo. No entanto, a análise 

intragrupo mostrou o efeito que as variantes de MR podem exercer sobre os 

níveis de aldosterona - sujeitos unipolares com alelo G de MR -2G/C (F=3,312; 

P=0,043) apresentaram níveis mais baixos e sujeitos bipolares com alelo A de 

MR MI180V (t=4,035; p=0,001), níveis mais altos. Relacionando-se depressão 

(ou seus subtipos) ao polimorfismo rs2070951 (MR -2G/C), não foi encontrado 

até o momento nenhum estudo experimental/original (não-revisão) na literatura.  

 

Os estudos que investigaram o efeito de MR -2G/C são recentes e 

abrangem outros temas como pseudoaldosterismo, hipertensão (Van Leeuen et 

al., 2010), alteração do eixo HPA em adultos saudáveis (MUTZ et al., 2011), 

edema pulmonar (YANG et al., 2016), função cognitiva (WIRZ et al., 2017) e 

capacidade de transativação in vitro do gene MR (VAN LEEUWEN et al., 2011), 

etc. Na tabela 46, é possível observar que os unipolares com genótipo 

homozigoto para o alelo variante G (MR-2G/C) apresentam o nível de 

aldosterona mais baixo (posthoc GG xGC: 0,045). Cabe uma certa atenção 

relacionada ao polimorfismo MR -2G/C em relação aos unipolares. Notam-se que 

os unipolares que apresentaram o alelo variante em homozigoze (GG) 

apresentaram níveis mais baixos tanto de cortisol, quanto de aldosterona. Esse 
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genótipo variante poderia estar influenciando significativamente no 

funcionamento de MR de unipolares.  

 

O estudo de Van Leeuwen et al. (2010) observou efeito do genótipo GG 

MR -2G/C em sujeito saudáveis normotensos. Neste estudo, a amostra foi 

estratificada entre hipertensos e normotensos. Os sujeitos saudáveis 

normotensos que carregavam o genótipo GG apresentavam níveis mais altos de 

aldosterona do que os que apresentavam outros genótipos. Nossa amostra não 

observou a diferença nos níveis de aldosterona em relação genótipos em 

controles. É possível que isso tenha ocorrido pelo alto desvio padrão observado 

no genótipo GG de nossos controles (Tabela 45). 

 

Outro fator que deve ser levado em consideração é que em bipolares, a 

presença do genótipo AA de MR MI180V fez os sujeitos apresentarem níveis de 

aldosterona significativamente mais altos que os do genótipo AG (t=4,035; 

p=0,001) (Tabela 47). Tal efeito poderia ser sugestivo de uma alteração da 

sensibilidade dos receptores MR à aldosterona quando portadores do alelo 

variante.  

 

Considerando-se possíveis influências de genes GR em unipolares sobre 

os níveis de aldosterona, houve uma redução significativa dos níveis de 

aldosterona nos sujeitos com o alelo variante G de GR R22/23K (t= 2,290; 

p=0,025) (Tabela 46). Esse mesmo sujeito unipolar, único de seu grupo com 

genótipo GA, com níveis extremamente baixos de aldosterona, ao se analisar 

uma possível suscetibidade entre os grupos a alteração dos níveis de 

aldosterona frente a determinados genótipos, é o que gerou a tendência à 

diferença entre unipolares, controles e bipolares (F=2,915; p=0,056) (Tabela 48). 

Quando analisados unipolares e bipolares, para saber se algum deles seria mais 

suscetível a alteração dos níveis de aldosterona em função do genótipo, não 

houve diferença (Tabela 49).  

 



156 
 

5.4.3 Gravidade do Quadro Depressivo em Função dos Genótipos de GR e 

MR 

 

 Os sujeitos unipolares apresentaram grande influência do alelo variável G 

de MR -2G/C (rs2070951) também sobre piora da gravidade de seu quadro 

depressivo (F=4,961; p=0,009; posthoc AA x GG:p=0,008; GC x CC:p=0,062). 

Isso corrobora também para o papel do polimorfismo do gene MR e de sua 

influência sobre os quadros depressivos unipolares e/ou sua influência sobre o 

funcionamento dos receptores MR para surgimento de quadros depressivos. 

Kumsta et al. (2018 in press) reafirmam o impacto sintomatológico que os níveis 

baixos de cortisol podem trazer aos sujeitos depressivos que apresentam o alelo 

mutante G de rs2070951 como hipersonia, fraqueza muscular e “paralisia de 

chumbo”, letargia, adinamia, exaustão, aumento de apetite e ganho de peso. 

Tais sintomas compõem o subtipo de depressão chamada de atípica (APA, 2013; 

JURUENA & CLEARE, 2007; KUMSTA 2018 in press; MENEZES & JURUENA, 

2017), muito comum em nossa amostra.  O grupo bipolar, em presença do alelo 

G de MR-2G/C, diferentemente dos unipolares, não mostrou piora de seu quadro 

depressivo (Tabela 52). Eis então esta como uma diferença a se considerar entre 

unipolares e bipolares – MR -2G/C como polimorfismo um risco para 

desenvolvimento de depressão unipolar.   

  

 

5.4.3.1 Suscetibilidade de unipolares ou bipolares a apresentar quadro mais 

grave de depressão após exposição a EP em função do genótipo 

 

  Se observarmos os escores de depressão de todos os polimorfismo em 

unipolares, exceto rs5522, avaliando sua exposição ou não a EP (Tabela 51) e, 

analisarmos os bipolares para os mesmos critérios (Tabela 53), será possível 

notar que em todos os casos, o EP piora os quadros de depressão. Não existe 

significância para interação genótipo x EP, mas todos eles são significativos para 

o posthoc para EP (unipolares e bipolares). Isso nos remete ao que já foi 
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comentado anteriormente, que o EP piora consideravelmente os quadros 

depressivos em quase todos os casos, à exceção da minoria exposta e resiliente.  

 

Os unipolares, dentre os sujeitos depressivos, foram os únicos que 

apresentaram efeitos da interação EP x genótipo (AGxAA: F=5,140; p=0,026). 

Porém, desta vez, pode-se observar que o alelo selvagem G de MR MI180V, 

teve um efeito protetor, quando o sujeito unipolar fora exposto a EP.  

Corroborando com este resultado, Vinkers et al. (2015), ao analisarem os efeitos 

de haplótipos de MR rs5522/rs2017951 em função do sexo, observaram que 

homens portadores do haplótipo GC eram os sujeitos mais resilientes da amostra 

clínica, mesmo frente a exposição ao EP. Estes sujeitos apresentavam chances 

bem mais baixas para o desenvolvimento de TDM.  Por outro lado, como foi 

possível observar em nosso estudo também, os sujeitos do sexo masculino que 

carregavam o alelo variante A para rs5522 que compunha o haplótipo CA, 

apresentavam riscos bem mais altos para depressão em caso de EP. 

 

A interação gene GR R22/23K x EP não foi observada em nossa amostra. 

Precisar-se-ia de um tamanho amostral maior, principalmente de portadores dos 

alelos variantes. Bet et al. (2009) observaram efeito do polimorfismo R22/23K 

em sujeitos com depressão que tinham história de EP. Um fato interessante 

sobre o polimorfismo GR R22/23K é que na amostra de Bet et al. (2009), apesar 

de existirem apenas três pessoas homozigotas para o alelo variante A, tais 

sujeitos apresentaram doze vezes mais chances (OR:13.4; p=0,04) de 

desenvolver depressão do que os sujeitos que não apresentaram esse alelo 

variante. Este achado foi uma das razões pelas quais, mesmo com poucos 

sujeitos da amostra com o variante A para GR R22/23K, não os excluímos das 

análises. Também, é fundamental reforçar a importância de tentar se replicar tal 

achado em grupos com unipolares e bipolares, observando seus efeitos sobre 

os níveis depressivos e hormonais.  
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5.5 DISCUSSÃO DE PONTOS PRINCIPAIS ENCONTRADOS  

 

A partir de toda análise endócrina, genética e psicométrica, conseguimos 

obter alguns dados inéditos e/ou explorar dados até então pouco explorados, 

principalmente no que condiz à diferenciação de TDM de TB.  

 

 Como foi possível constatar a partir dos nossos resultados, o EP é um 

fator ambiental estressor de grande peso para favorecer do surgimento de 

transtornos psiquiátricos, especialmente a depressão. Mais estudos explorando 

o fator EP em diferentes amostras e explorando as diferenças entres seus 

subtipos são necessários, considerando a alta taxa de prevalência da história de 

EP em pacientes psiquiátricos.  

 

Na parte endócrina do presente trabalho, por meio da alteração dos níveis 

de aldosterona em função do diagnóstico psiquiátrico, pode-se apontar que o 

receptor GR e MR estão envolvidos na etiologia da depressão por meio do 

desbalanço do eixo HPA e SRAA. Maior parte da literatura que aborda alteração 

do eixo HPA em depressão, explorou o cortisol e GR.  A avaliação dos MR ainda 

é recente e a avaliação dos níveis de aldosterona em deprimidos também. O 

funcionamento dos MR, assim como polimorfismos de seu gene, conforme 

observamos claramente em nossos resultados, tem um papel importante na 

etiologia da depressão bipolar e, principalmente, da unipolar.  

 

 O polimorfismo MR -2G/C em unipolares, quando na presença de seu 

alelo variante, causou redução os níveis de cortisol e aldosterona. Poderia-se 

dizer que a variante G estaria aumentando a sensibilidade de GR (acentuando 

sua retroalimentação negativa) e aumentando também a sensibilidade de MR a 

aldosterona em unipolares. Além disso, o alelo variante G do polimorfismo MR    

-2G/C mostrou aumentar a gravidade do quadro depressivo nos unipolares em 

relação aos que carregam o alelo selvagem C. Já o alelo selvagem G de MR 
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MI180V poderia estar exercendo um efeito protetor sobre o quadro de depressão 

de unipolares, evitando a piora do quadro depressivo frente à história de EP.  

 

Outro fato interessante foi ter observado que bipolares com história de EP 

e seus subtipos (AF e AE) reduzem mais ainda seus níveis de aldosterona 

quando comparados com os bipolares sem EP.  

 

A partir de nossos dados, pode-se sugerir que pacientes deprimidos 

unipolares e bipolares apresentam uma dinâmica “oposta” de funcionamento de 

seus MR. Para as médias de grupo, para os pacientes graves, os unipolares 

apresentaram os mais altos valores de aldosterona, enquanto os bipolares 

apresentaram os mais baixos. Isso ficou ainda mais visível ao se correlacionar 

os grupos para níveis aldosterona sérica basal a fatores que poderiam alterar 

tais níveis, como EP e gravidade de depressão e comorbidades. As correlações 

dos níveis de aldosterona que se apresentaram significativas mostraram-se 

“opostas” entre unipolares e bipolares: enquanto a gravidade do quadro 

depressivo unipolar era diretamente proporcional ao aumento dos níveis de 

aldosterona, para os bipolares, à medida que os sintomas depressivos se 

agravavam, os níveis hormonais eram reduzidos.  

 

Se levarmos em conta o funcionamento dos MR em relação à aldosterona 

trazida na literatura, os baixos níveis nos bipolares seriam sugestivos de uma 

hipersensibilidade de MR, que já desempenhariam seu papel frente a menor 

quantidade de aldosterona disponível. Em contrapartida, os altos níveis de 

aldosterona em unipolares seriam sugestivos de uma hipossensibilidade do MR, 

havendo uma necessidade maior de aldosterona para que fosse realizada sua 

ação.   

 

Assim, tendo em vista os dados aqui apresentados, e o que fora revisado 

e comparado à literatura científica, apesar da depressão fazer parte do 
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estabelecimento dos quadros clínicos do TDM e o TB, biologicamente, não são 

semelhantes. As alterações genéticas e hormonais se estabelecem de forma 

diferenciada, o que é corroborado também pela prática clínica, na qual se 

conhece a necessidade de tratamentos distintos para que os sujeitos unipolares 

e bipolares alcancem a remissão.  

 

A prática clínica já está bastante familiarizada com a distinção de 

tratamentos farmacológicos após o estabelecimento do diagnóstico. Entretanto, 

ainda há falta de conhecimento sobre as particularidades biológicas destes dois 

transtornos (TDM e TB) e de marcadores que possam auxiliar a prática clínica 

na acurácia diagnóstica. Por isso, mais estudos são necessários replicando 

nossos experimentos, ou desenvolvendo novos experimentos que explorem o 

eixo HPA e SRAA e seus receptores em relação a TDM e TB.  

 

 Conhecer melhor as particularidades do funcionamento biológico de 

depressões unipolares e bipolares pode ser a chave para o desenvolvimento de 

métodos diagnósticos complementares à clínica, tornando tal diagnóstico mais 

preciso, assim como um melhor direcionamento do tratamento para o paciente. 

Mas, cabe ressaltar que esta busca deve ir além da mera comparação entre 

grupos depressivos, ou apenas a exploração da psicopatologia por seu subtipo 

(uni ou bipolar). Tais estudos devem considerar também fatores como gravidade 

da depressão ou estados de humor (em bipolares) e presença de fatores 

estressores exógenos, pois estes claramente geram diferenças no 

funcionamento biológico e psicológico ao longo do curso da doença.   
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5.6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

 

O maior desafio ao longo do estudo foi a dificuldade  em fechar um  

tamanho amostral mínimo para se ter uma análise de qualidade e confiável da 

etapa genética. A checagem diagnóstica de todos os sujeitos (controles, 

unipolares e bipolares), além da aplicação das escalas demandava bastante 

tempo e seletividade, mas não quisemos abrir mão de uma amostra 

cuidadosamente selecionada para evitar quaisquer possíveis vieses para 

obtenção de resultados fidedignos. Os sujeitos para se encaixarem no grupo de 

controles saudáveis, além de não poder preencher critério para nenhum 

transtorno psiquiátrico ao longo da vida (pela MINI PLUS), não poderiam ter  

parentes de primeiro grau (mãe, pai, irmão ou filhos) com transtorno psiquiátrico.  

Por esse grau de seletividade, foi o grupo que mais demoramos para 

atingir o tamanho amostral mínimo de n=113 para a etapa genética. Tal número 

de controles em relação ao número de unipolares e bipolares, trouxe um poder 

amostral de 80% na etapa genética para os polilmorfismos MR MI180V, MR -

2G/C, GR BclI. Para os resultados de GR R22/23K e GR N363S, precisaríamos 

de um número de controles bem maior para atingir tal poder amostral, 

considerando que esses alelos de GR são bastante raros na população. É 

possível que se encontrem alguns resultados significativos em relação a GR 

R22/23K e GR N363S em caso de aumento do tamanho amostral de controles.  

Quanto à seleção de sujeitos unipolares e bipolares, mesmo estes já 

tendo o diagnóstico por parte dos médicos residentes de psiquiatria e médicos 

psiquiatras supervisores, eram novamente triados via MINI PLUS, assim como 

os controles. As dificuldades que encontramos em relação aos unipolares e 

bipolares foram basicamente em função da gravidade de seu quadro depressivo 
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e que a maioria dos sujeitos não residia em Ribeirão Preto, mas nas cidades 

vizinhas, sendo, muitas vezes, necessário agendar nosso encontro em horário 

matinal, além do dia de sua consulta para triagem, entrevista e coleta de sangue.  

 

Durante as coletas de sangue, algumas vezes, houve dificuldade em 

função de difíceis acessos venosos de alguns pacientes, tornando algumas 

amostras biológicas mais escassas (coletadas em menor volume). Então, se 

houvesse falha na leitura dos níveis de hormônio por parte do aparelho, como 

por exemplo, o aparelho de quimioluminescência que dosava aldosterona, parte 

ou toda a amostra (se fosse escassa) era perdida. Por esse motivo, 

apresentamos um número menor de sujeitos nas análises de aldosterona e 

cortisol, comparando-se com as análises genéticas.  
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6. CONCLUSÃO 
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É fundamental o desenvolvimento de novos estudos para avaliar melhor 

a função do eixo HPA, GR e cortisol na distinção entre TDM e TB; devendo-se 

também ampliar as pesquisas sobre as particularidades dos MR, do SRAA, 

aldosterona e outros biomarcadores. 

Unipolares e bipolares mostraram diferenças bastante significativas em 

relação a aldosterona e cortisol. Os unipolares com maiores níveis hormonais, e 

bipolares, com os menores. Observamos um funcionamento inverso dos MR, 

considerando a forma como os níveis de aldosterona se alteraram dependendo 

se o sujeito é unipolar ou bipolar. Aliam-se a isso, os vários achados significativos 

a cerca dos polimorfismos de MR, tanto para unipolar quanto para bipolar, e sua 

influência sobre os níveis de aldosterona e cortisol basais. Também, a 

vulnerabilidade ou resiliência biológica ao EP, dependendo do genótipo.   

Conhecer melhor as particularidades do funcionamento biológico de 

depressões unipolares e bipolares é fundamental para o desenvolvimento de 

métodos diagnósticos complementares à clínica, tornando tal diagnóstico mais 

preciso, assim como um tratamento mais específico para cada paciente.  
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ANEXO 1 – MENEZES & JURUENA, 2017                       
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ANEXO 2 – JURUENA et al., 2015 
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ANEXO 3 – MENEZES et al., 2019  
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ANEXO 4 – MINI PLUS (AMORIM, 2000) 
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ANEXO 5 – GRID-HAM-D21 (HENRIQUE-ARAÚJO et al., 2014) 
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ANEXO 6 – CHILDHOOD TRAUMA QUESTIONNAIRE (CTQ) (GRASSI-
OLIVEIRA et al., 2006, 2014) 
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ANEXO 7 – INVENTÁRIO BECK DE ANSIEDADE (CUNHA, 2001)

 

 

ANEXO 8 – INVENTÁRIO BECK DE DEPRESSÃO II (GORESTEIN et al., 2012) 

 

 

 

 

ANEXO 9 – ESCALA BECK DE DESESPERANÇA (CUNHA, 2001) 

 

 

 

ANEXO 10 – ESCALA DE IDEAÇÃO SUICIDA DE BECK 
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APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE MENTAL  
DEPARTAMENTO DE NEUROCIÊNCIAS E CIÊNCIAS DO COMPORTAMENTO 

 
Por meio deste termo, você está sendo convidado(a) a participar como voluntário (a)da pesquisa: 

 

ESTRESSE PRECOCE NO DESENVOLVIMENTO DOS SUBTIPOS DE DEPRESSÃO UNIPOLAR E BIPOLAR 

(ATÍPICA E MELANCÓLICA): UM ESTUDO COM ABORDAGEM NEUROENDÓCRINA E GENÉTICA 

Número do Parecer de Aprovação no CEP HCRP:  881.954 

 
Pesquisadora: Itiana Castro Menezes. Doutoranda do Curso de Pós-Graduação em Saúde Mental da 

Faculdade Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

 

Pesquisador Responsável/Orientador: Prof. Dr. Mário Francisco Juruena. Docente do Departamento 

de Neurociências e Ciências do Comportamento do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo. 

 

I - OBJETIVO DA PESQUISA  

 O objetivo é estudar possíveis biomarcadores genéticos e endócrinos para diagnóstico diferencial 

entre depressão unipolar e depressão bipolar e biomarcadores endócrinos para   resposta ao tratamento. 

  

II – PROCEDIMENTOS  

Inicialmente, você participará de uma entrevista na qual faremos perguntas sobre a sua saúde e 

lhe aplicaremos questionários com a finalidade de conhecer melhor suas características de personalidade, 

assim como a gravidade dos sintomas que você possa apresentar. Se não houver nenhuma contra-

indicação, como o uso de algumas medicações específicas, por exemplo, você será convidado (a) a 

participar do estudo.  

Se você for do grupo controle e algum transtorno for detectado, você será encaminhado ao 

pesquisador responsável que lhe instruirá sobre quais medidas devem ser tomadas para início de um 

tratamento adequado. 

 

III – SUA PARTICIPAÇÃO AO LONGO DO ESTUDO 

 

 ETAPA GENÉTICA (PARTICIPANTES DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E DO HOSPITAL DIA) 

Haverá uma coleta de sangue após a avaliação psiquiátrica e a aplicação das escalas 

psicométricas terem sido realizadas. 10 mL de sangue para a investigação genética serão coletados. Os 

coletadores de sangue são profissionais experientes no procedimento de coleta de sangue (enfermeiros ou biomédica 

do grupo de pesquisa).  

 

ETAPA ENDÓCRINA (PARTICIPANTES DO HOSPITAL DIA) 

Serão coletadas amostras de saliva, sangue e de alguns fios de cabelo em dois momentos - Logo 

após seu ingresso no Hospital Dia e antes de sua alta do Hospital Dia. O objetivo e ver a resposta ao 

tratamento comparando os resultados dos hormônios no início e ao final da internação.   

 

A) COLETA DE SALIVA 

Você deverá coletar saliva com Salivettes®, conforme instruções que lhe daremos todas as vezes 

que os entregarmos a você. A coleta deverá acontecer da seguinte forma:  

1ª coleta de saliva: Às 22h/ 10 horas da noite, antes de deitar para dormir.  

2ª coleta de saliva: Ao acordar em jejum.  

3ª coleta de saliva: 30 minutos após acordar, ainda em jejum.  

4ª coleta de saliva: 60 minutos após acordar, ainda em jejum.  

5ª coleta: ao chegar no Hospital Dia às 8h da manhã, ainda em jejum.  

B) COLETA DE FIOS DE CABELO 

Serão coletados cerca de 12 fios de cabelo (de diferentes áreas da cabeça). Os fios serão cortados 

com uma tesourinha bem pequena - não serão arrancados. Ou seja, não haverá dor. Os locais da cabeça 

de onde os fios forem retirados não ficarão visíveis.  

 

C) COLETA DE SANGUE 

A coleta de sangue acontecerá às 8h, no Hospital Dia. Serão coletados 10 mL de sangue. Os 

coletadores de sangue são profissionais experientes no procedimento de coleta de sangue (enfermeiros ou  
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APÊNDICE 1 – CONTINUAÇÃO - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

Biomédica do grupo de pesquisa). Importante ressaltar que as coletas de sangue serão realizadas no 

Hospital Dia, após a coleta de saliva (do último Salivette®) e o participante ainda deverá estar em jejum. 

 

IV- LOCAL DA REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

Todas as coletas (saliva, cabelo, sangue) serão realizadas no Hospital Dia – Psiquiátrico (Rua Ten. 

Catão Roxo, 2650 – Bairro Monte Alegre) ou no Ambulatório de Humor do Hospital das Clínicas de Ribeirão 

Preto (Campus Universitário). 

 

V- RISCOS DE PARTICIPAÇÃO DO ESTUDO 

 Se ocorrer algum desconforto ao participante, será devido aos seguintes fatores: tempo que será 

gasto pelo participante para responder a todos os questionários, possível dor da picada da agulha e 

possíveis hematomas/equimoses (roxos) durante a coleta de sangue; cuidado com os horários de coleta 

de saliva.  

 Você terá o número do telefone de um médico da nossa equipe, no caso de sentir algum 

desconforto. Após a realização dos procedimentos acima, você dará início ao seu seguimento clínico 

regular. 

 

VI- DIREITOS DO PARTICIPANTE 

 Confidencialidade, sigilo e privacidade sobre sua identidade; 

 Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem que 

isso traga qualquer prejuízo a você; 

 Você receberá uma VIA deste documento assinado também pelos pesquisadores, garantindo esses 

seus diretos; 

 Acesso, a qualquer tempo, às informações dos procedimentos, riscos e benefícios da pesquisa. 

Estaremos à disposição para esclarecê-lo e auxiliá-lo;  

 

VII – CONTATOS DOS PESQUISADORES E DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

A) Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Mário Francisco P. Juruena  

Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento  

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - FMRP  

Fone: (16) 3315-4614; Celular: (16) 98139-8456    Email: juruena@fmrp.usp.br 

 

B) Pesquisadora Doutoranda: Itiana Castro Menezes 

Fone: (16) 3315-0371; Celular: (16) 98100-4377  E-mail: itianacm@gmail.com 

 

C) Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto 

Fone: (16) 3602-2228  E-mail: cep@hcrp.fmrp.usp.br 

 

 

Ribeirão Preto, ........ de .................................................. de 20........ 

NOME DO PARTICIPANTE:  ___________________________________________ 

Assinatura do participante: ____________________________________________ 

Ribeirão Preto, ........ de .................................................. de 20........ 

NOME DO PESQUISADOR: ___________________________________________ 

Assinatura do pesquisador: ____________________________________________ 
 

Ribeirão Preto, ........ de .................................................. de 20........ 

NOME DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL: ___________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável: ________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 -  POLIMORFISMO RS5522 E TEMAS AO QUAL FOI 

RELACIONADO EM ESTUDOS NA LITERATURA ATÉ A DATA ATUAL 

 

Artigos encontrados sobre dos temas estudados relacionados ao polimorfismo rs5522 presentes 

nas base de dados PubMed, PsycInfo, Web of Science e Scopus após busca sistemática 

Alterações 
Neuromorfológicas/Funcionais 

Bogdan et al., 2012; Di iorio et al., 2017; Pagliaccio et al., 2015a, b; 

Artigos de Revisão 
Bogdan, 2011; Bogdan et al., 2016; Goodyer et al., 2010;  
Hornung & Heim, 2015; Kloet et al., 2016; 

Cognição Bogdan et al., 2010, 2011; Durand, 2018; Wirz et al., 2017; 

Comportamento, traços ou 
transtorno de personalidade 

Li et al., 2017; 

Doenças clínicas (DM, HAS, 
obesidade, síndrome 

metabólica, cardiopatias, etc.) 

De Maria et al., 2012;  Macedo et al., 2008; Martinez et al., 2009;  
Ritter et al., 2016; Sasaki et al., 2016; Schmitz et al., 2014; 
 Van Dijk et al., 2017; 

Drogadição Rovaris et al., 2015; Santos et al., 2012; 

Estresse Precoce 
Bogdan et al., 2012; Di iorio et al., 2017;  Hornung & Heim, 2015; 
Rovaris et al., 2015; Vinkers et al., 2015; 

Gestantes, parto pré-maturo 
ou complicações na gestação 

Anderson et al., 2015; Christiaens et al., 2015; Chistiakova et al., 
2013; 

Neoplasias Starkweather et al., 2013; 

Processamento de emoções Hamstra et al., 2017, 2016; Pagliaccio et al., 2015 a,b; 

Resistência ou sensibilidade a 
glicocorticoides e/ou 

responsividade a 
corticosteroides 

Luo et al., 2014; van Leeuwen et al., 2010; 

Responsividade a 
psicotrópicos 

Fortier et al., 2013; 

Resposta ao Estresse ou 
Exposição a Traumas 

Bouma et al., 2011; van Leeuwen et al., 2011; 

Suicídio Supriyanto et al., 2011; 

TDAH Fortier et al., 2013; Kortmann et al., 2013; 

Transtornos Alimentares Slof-Op et al., 2015; 

Transtornos de Ansiedade Chistiakova et al., 2013; 

Transtornos de Humor 
Hornung & Heim, 2015; Keller et al., 2017;  Klok et al., 2011; 
Schatzberg et al., 2014; Vinkers et al., 2015; 

Transtornos Psicóticos Schatzberg et al., 2014; 

Nota: DM: diabetes mellitus; HAS: hipertensão arterial sistólica; TDAH: transtorno de deficit de atenção 
e hiperatividade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



215 
 

APÊNDICE 4. POLIMORFISMO RS2070951 E TEMAS AO QUAL FOI 

RELACIONADO EM ESTUDOS NA LITERATURA ATÉ A DATA ATUAL 

 

Artigos encontrados sobre dos temas estudados relacionados ao polimorfismo rs2070951 
presentes nas base de dados PubMed, PsycInfo, Web of Science e Scopus após busca 
sistemática 

Artigos de Revisão de Kloet et al., 2016; Schatzberg et al., 2014; 

Cognição 
Bouma et al., 2011; Hamstra et al., 2017; Keller te al., 2017; van 
Leeuwen et al., 2011; Wirz et al., 2017; 

Comportamento, traços ou 
transtorno de personalidade 

Li et al., 2017; 

Doenças autoimunes e 
alergias 

Ritter et al., 2016;  Starkweather et al., 2013; Van Dijk et al., 2017; 
van Leeuwen et al., 2010b; Yazici et al., 2016; 

Doenças clínicas (DM, HAS, 
obesidade, síndrome 

metabólica, cardiopatias, 
etc.) 

Ritter et al., 2016;  Starkweather et al., 2013; Van Dijk et al., 2017; 
van Leeuwen et al., 2010b; Yazici et al., 2016; 

Drogadição Supriyanto et al., 2011; Taylor et al., 2017; 

Estresse Precoce Bortoluzzi et al., 2014; Vinkers et al., 2015; 

Gestantes, parto pré-maturo 
ou complicações na 

gestação 
Chistiakova et al., 2013; 

Resistência ou 
sensibilidade a 

glicocorticoides e/ou 
responsividade a 
corticosteroides 

Fortier et al., 2013; Muhtz et al., 2011; van Leeuwen et al., 2010; 

Responsividade a 
psicotrópicos 

Muhtz et al., 2011; van Leeuwen et al., 2010; 

TDAH Fortier et al., 2013; 

Transtornos de Ansiedade Chistiakova et al., 2013; 

Transtornos de Humor Schatzberg et al., 2014; Taylor et al., 2017; Vinkers et al., 2015; 

Suicídio Supriyanto et al., 2011; Taylor et al., 2017; 

Nota: DM: diabetes mellitus; HAS: hipertensão arterial sistólica; TDAH: transtorno de deficit de atenção 
e hiperatividade. 
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APÊNDICE 5. POLIMORFISMO RS56149945 E TEMAS AO QUAL FOI 

RELACIONADO EM ESTUDOS NA LITERATURA ATÉ A DATA ATUAL 

 
 

Artigos encontrados sobre dos temas estudados relacionados ao polimorfismo rs56149945 
presentes nas base de dados PubMed, PsycInfo, Web of Science e Scopus após busca 
sistemática 

Artigos de Revisão 

Bidzinska, 2004; Charmandari, 2012, 2011; Charmandari et al. , 2013; 
Chen&Li, 2012; Chrousos & Kino, 2009, 2007; DeRijk & De Kloet, 2008, 2005; 
DeRijk, 2008, 2009; Koper et al., 2014; Majer-Łobodzińska & Adamiec-
Mroczek , 2017; Majnik et al., 2016; Manenschijn et al., 2009;Marti et al., 2006; 
Pristupa et al., 2013; Vitellius et al., 2018; 

Cognição 
Kumsta et al., 2010; Kuningas et al., 2007; VanDerVoorn et al., 2015; West et 
al., 2010; Wust et al., 2004; 

Comportamento, 
traços ou transtorno 

de personalidade 
Luijk et al., 2010; Velders et al; 2012; 

Doenças autoimunes 
e alergias 

Bertalan et al., 2009b; Braun et al., 2009; Cheng et al., 2016; Damjanovic et 
al., 2013;  Giordano et al., 2012; Kassi et al., 2016; Maltese et al., 2009, 2012; 
Manenschijn et al., 2010; Melief et al., 2016; Molnar et al., 2016; Moreira et al., 
2013; O'Meara et al., 2015; Panek et al., 2016, 2015, 2014, 2013, 2012a,b; 
2011; Pietras et al., 2010; Quax et al., 2015, 2012; Roerink et al., 2016; Ross 
et al., 2013; Sanchez et al., 2009; Schwabe et al., 2009; Szczepankiewicz et 
al., 2008; Van Winsen et al., 2009, 2007, 2005; Vannucchi et al., 2014; Xuan 
et al., 2014; Zhang et al., 2015; Zotter et al., 2017; 

Doenças clínicas 
(DM, HAS, 

obesidade, síndrome 
metabólica, 

cardiopatias, etc.) 

Bayramci et al., 2017; Bertalan et al., 2009; Bonifati et al., 2006; Buemannet 
al., 2005; Cellini et al., 2010; Cercato et al., 2009; Chung et al., 2009; 
Ciechanowicz et al., 2002; Corvol et al., 2007; Damjanovic et al., 2013; 
DiBlasio et al., 2003; Dobson et al., 2001; Finken et al., 2009, 2011; 
Gerzenstein et al., 2008; Giordano et al. ,2012; Goracy et al., 2013; Jewell et 
al., 2014, 2016; Jewell & Cidlowski, 2015; Kaya et al., 2016; Koeijvoets et al., 
2008; Krzy et al., 2008; Juningas et al., 2006; Lin et al., 2003; Luczay et al., 
2006; Marti et al., 2006; Martins et al., 2017; Melcescu et al., 2012; Molnar et 
al., 2016; Moreira et al., 2013; Noppe et al., 2016; Otte et al., 2009, 2010;  
Porzezinska-Furtak et al., 2014; Roerink et al., 2016; RosaMaciel et al., 2014; 
Rosmond et al., 2003; 2006; Rosmond, 2003; Roussel et al., 2003; Syed et al., 
2004, 2006, 2008; Szabo et al., 2007; Tansey et al., 2000; van Rossum et al., 
2004; Wang et al., 2015; Wester et al., 2016; Yan et al., 2013; Ye et al., 2006; 
Zhukouskaya et al., 2015; 

Gestantes, parto pré-
maturo ou 

complicações na 
gestação 

Bertalan et al., 2009b; Bertalan et al., 2008; Chistiakova et al., 2013; Feng et 
al., 2000; Finken et al., 2007; Geelhoed et al., 2010; Manenschijn et al., 2010; 
Quax et al., 2012; Schreiner et al., 2017, 2009; VanDerVoorn et al., 2015; 

Neoplasias 

Antonini et al., 2002; Balcerczak et al., 2013; Cihan et al., 2017; Eipel et al., 
2016, 2013a,b, 2010; El-Fayoumi et al., 2018; Gaitan et al., 1995; 
KaymakCihan et al., 2017; Majnik et al., 2006; Morelli et al., 2010; Morris, 
2003a,b.; Namazi et al., 2011; Reimondo et al., 2016; Tissing et al., 2005; 

Resistência ou 
sensibilidade a 

glicocorticoides e/ou 
responsividade a 
corticosteroides 

Huizenga et al., 1998; Kumta et al., 2008; Lange et al., 1999; Raalte et al., 
2012;  Ross et al., 2013; Savas et al., 2007; Souza et al., 2014; Fortier et al., 
2013; Kok et al., 2018; Oretti et al., 2009; 

Responsividade a 
psicotrópicos 

 
Nouraei et al., 2018; 
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CONTINUAÇÃO APENDICE 5. Artigos encontrados sobre dos temas estudados relacionados ao 
polimorfismo rs56149945 nas base de dados PubMed, PsycInfo, Web of Science e Scopus após 
busca sistemática 

Resposta ao 
Estresse ou 
Exposição a 

Traumas 

Bachmann et al., 2005; Duan et al., 2009; Ising et al., 2008; Kumsta et al., 
2007; 

Sistema Reprodutor 
Kahsar-Miller et al., 2000; Rosa-Maciel et al., 2014; Sandres et al., 2002; 
Witchel et al., 1999; 

TDAH Fortier et al., 2013; Schote et al., 2016; 

Tecido ósseo, 
muscular ou 

hematopoietico 

Ash et al., 2016; Boekel et al., 2014; Bouamar et al., 2009; Peeters et al., 2008; 
van Schoor et al., 2007; Szappanos et al., 2009;  Zhao et al., 2017; 

Transtornos 
alimentares 

Cellini et al., 2010; 

Transtornos de 
Ansiedade 

Chistiakova et al., 2013; Lee et al., 2009; Panek et al., 2014; 

Transtornos de 
Humor 

Bayramci et al., 2016; Brouwer et al., 2006; DeRijk et al., 2008a; Hardeveld et 
al., 2015; Nouraei et al., 2018;  van Rossum et al., 2006; Sarubin et al., 2017;  
Sommer et al., 2000; Spijker et al., 2011; Szczepankiewicz et al., 2011; 

Transtornos 
Psicóticos 

Feng et al., 2000; 

Transtornos 
Neurológicos 

Lesage et al., 2009; 

Nota: DM: diabetes mellitus; HAS: hipertensão arterial sistólica; TDAH: transtorno de deficit de atenção 
e hiperatividade. 
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APÊNDICE 6. POLIMORFISMO RS6190 E TEMAS AO QUAL FOI 

RELACIONADO EM ESTUDOS NA LITERATURA ATÉ A DATA ATUAL 

 
Artigos encontrados sobre dos temas estudados relacionados ao polimorfismo rs6190 nas base 
de dados PubMed, PsycInfo, Web of Science e Scopus após busca sistemática 

Artigos de Revisão 
Bidzinska et al., 2004; Derijk, 2009, 2008; Derijk & De Kloet, 2005, 2008; Gross 
& Cidlowski, 2008; Herrera et al., 2018; Lamberts, 2009; van Rossum & 
Lamberts, 2006;  van Rossum & Lamberts, 2004; van Rossum et al., 2005; 

Cognição 
Beckman, 2012; Kumsta et al., 2009; Kuningas et al., 2007;  Pleiger et al., 
2018; van der Voorn et al., 2015; 

Comportamento, 
traços ou transtorno 

de personalidade 
Aiting et al., 2017 ; Li et al., 2017; Luijk et al., 2010; Velders et al., 2012; 

Doenças autoimunes 
e alergias 

Boyle et al., 2008; Chen & Li, 2012; Cheng et al.,2016; Corvol et al; 2007; 
Davies et al., 2010 ; Giordano et al., 2012; Herrera et al., 2018; Kassi et al., 
2016; Krupoves et al., 2011; Maltese et al., 2012, 2009; Moreira et al., 2013; 
Oreti et al., 2009; Panek et al., 2016, 2015, 2014 ,2013, 2012, 2011; Pietras et 
al., 2010; Quax et al., 2012, 2015; Trementino et al., 2014; Vanucchi et al., 
2014; ; van Oosten et al., 2010; Van Rossum et al., 2004; Van Winsen et al., 
2005, 2009; Wang et al., 2009; Winsenet al., 2007; Xuan et al., 2014; 

Doenças clínicas 
(DM, HAS, 

obesidade, síndrome 
metabólica, 

cardiopatias, etc.) 

Bertalan et al., 2009; Blanco et al., 2010; Cellini et al., 2010; Gerzenstein et 
al., 2008;  Giordano et al., 2012; Goracy et al., 2013; Kaya et al., 2016; 
Koeijvoets et al., 2006, 2008;  Kuningas et al., 2006; Majer-Łobodzińska& 
Adamiec-Mroczek, 2017; Martins et al., 2017;  Mora et al., 2012; Moraitis et 
al., 2017; Otte et al., 2010, 2009; Pristupa et al. 2013; Raalte et al., 2012; 
Roerink et al., 2016; Ross et al., 2013; Szabó et al., 2007;  van Rossum & 
Lamberts, 2004; van Rossum et al., 2004, 2002;  Trementino et al., 2013; 
Wester et al., 2016; Yan et al., 2013; 

Gestantes, parto pré-
maturo ou 

complicações na 
gestação 

Bertalan et al., 2008; 2009a,b; Schreiner et al., 2016; Voorn et al, 2015; 

Neoplasias 
Bula et al., 2008; Damjanovic et al., 2012; Eipel et al., 2016;  Majnik et al., 
2006;  Morelli et al., 2010; Namazi et al., 2011;  Reimondo et al., 2016; Ruiter 
et al., 2014;  Tissing et al., 2005;  Xue et al., 2015; 

Resistência ou 
sensibilidade a 

glicocorticoides e/ou 
responsividade a 
corticosteroides 

Charmandari et al., 2011, 2013; Chen & Li, 2012; Kumsta et al., 2009; 
Lamberts, 2009; Molnar et al., 2018;  Nicolaides et al., 2014; Pristupa et al. 
2013;  Russcher et al., 2005a,b; Souza et al., 2014; Spijker, 2012;  Wester et 
al., 2014; 

Responsividade a 
psicotrópicos 

Fortier et al., 2013; Nouraei et al., 2018; Raef et al., 2008; 

Resposta ao 
Estresse ou 
Exposição a 

Traumas 

Bouma et al., 2011; Derijk, 2009; DeRijk & De Kloet, 2005; Duan et al., 2009;  
Kumsta et al., 2007;  van Leeuwen et al., 2011; West et al., 2010; Wüst et al., 
2005; 

Sistema Reprodutor Valkenburg et al., 2011; 

TDAH Fortier et al., 2013; Schote et al., 2016; 

Tecido ósseo, 
muscular ou 

hematopoietico 

Peeters et al., 2008; Szappanos et al., 2009; van Schoor et al., 2007; Zhao et 
al., 2017; 

Transtornos de 
Ansiedade 

Panek et al., 2014; 

Transtornos de 
Humor 

Brower et al., 2006; Engineer et al., 2013; Gałecka et al., 2013; Hardeverd et 
al., 2015;  Lee et al., 2009; Nemec et al., 2013; Panek et al., 2014; Sinclair et 
al., 2012; Spijker, 2012; Spijker et al., 2011;  Van Rossum et al., 2006; 
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CONTINUAÇÃO APENDICE 6. Artigos encontrados sobre dos temas estudados relacionados ao 
polimorfismo rs6190 nas base de dados PubMed, PsycInfo, Web of Science e Scopus após busca 
sistemática 

Transtornos 
Neurológicos 

Van Rossum et al., 2008; 

Transtornos 
Psicóticos 

Sinclair et al., 2012; 

Nota: DM: diabetes mellitus; HAS: hipertensão arterial sistólica; TDAH: transtorno de deficit de atenção 
e hiperatividade. 
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APÊNDICE 7. POLIMORFISMO RS41423247 E TEMAS AO QUAL FOI 

RELACIONADO EM ESTUDOS NA LITERATURA ATÉ A DATA ATUAL 

 
Artigos encontrados sobre dos temas estudados relacionados ao polimorfismo rs41423247 nas 
base de dados PubMed, PsycInfo, Web of Science e Scopus após busca sistemática 

Alterações 
Neuromorfológicas/Funcionais 

Montag et al., 2013; Won&Ham, 2016; Pagliaccio et al., 2015a,b; 
Sinclair et al., 2012b;  Won et al., 2016; 

Artigos de Revisão 
Bogdan et al., 2016; De Iudicibus et al., 2011; Herrera et al., 2018; 
Medeiros et al., 2015; Nugent er al., 2011; van Rossum & Akker, 
2010, 2011a, b; 

Cognição El-Hage et al., 2013; Keller et al., 2017; 

Comportamento, traços ou 
transtorno de personalidade 

Aiting et al., 2017; Luijk et al., 2010; Montag et al., 2013; Slof-Op't et 
al., 2014; Velders et al., 2012; 

Doenças autoimunes e 
alergias 

De Iudicibus et al., 2011; Herrera et al., 2018; Keskin et al., 2016; 
Kmyta et al., 2015; Kostik et al., 2011; Panek et al., 2016; Quax et 
al., 2015; Schwartz et al., 2014; Szczepankiewicz et al., 2008; 
 

Doenças clínicas (DM, HAS, 
obesidade, síndrome 

metabólica, cardiopatias, etc.) 

Castelini et al., 2016; Cellini et al., 2010; Chung et al., 2009; Kok et 
al., 2018; Lee et al., 2017; Martins et al., 2017; Roerink et al., 2016; 
Srivastava et al., 2011; Suvanto et al., 2016; van Dijk et al., 2017; 
van Moorsel et al., 2017; van Raalte et al., 2012; Wang et al., 2015; 
Yan et al., 2013, 2014; 

Drogadição Rovaris et al., 2016, 2017; 

Estresse Precoce Nugent et al., 2011; 

Gestantes, parto pré-maturo 
ou complicações na gestação 

Geelhoed et al., 2010; Haas et al., 2012; Schneider et al., 2014; 
Schreiner et al., 2017;  Velders et al., 2012; 

Neoplasias 
Dawidowska et al., 2016; El-Fayoumi et al., 2018; Starkweather et 
al., 2013; Xue et al., 2015; 

Processamento de emoções Pagliaccio et al., 2015b; Ridder et al., 2012; 

Resistência ou sensibilidade a 
glicocorticoides e/ou 

responsividade a 
corticosteroides 

Cvijanovich et al., 2017; Keskin et al., 2016; Kok et al., 2018; 
Nebesio et al., 2016; O'Meara et al., 2015; Schwartz et al., 2014; 
Souza et al., 2014; Szczepankiewicz et al., 2008; 
 

Responsividade a 
psicotrópicos 

Fortier et al., 2013; Nouraei et al., 2018; Ventura-Junca et al., 2014; 

Resposta ao Estresse ou 
Exposição a Traumas 

Dmitrzak-Weglarz et al., 2016; Lian et al., 2014; Li-Tempel et al., 
2016; Pagliaccio et al., 2015; Plieger et al., 2018; 

Sistema Reprodutor Hanna et al., 2010; Nordkap et al., 2017; Valkenburg et al., 2011; 

Suicídio Park et al., 2016; Taylor et al., 2017; 

TDAH Fortier et al., 2013; Schote et al., 2016; 

Tecido ósseo, muscular ou 
hematopoietico 

Thomaes et al., 2011; 

Transtornos Alimentares 
Castelini et al., 2016; Cellini et al., 2010; Dmitrzak-Weglarz et al., 
2016; Op't et al., 2014; 

Transtornos de Ansiedade Zhou et al., 2017; 

Transtornos de Humor 

Reuter et al., 2012; Rovaris et al., 2016; Schatzberg et al., 2014; 
Schneider et al., 2014; Sinclair et al., 2012a,b; Tan et al., 2015; 
Taylor et al., 2017; Ventura-Junca et al., 2014; Won&Ham, 2016; 
Won et al., 2016; 

Transtornos Psicóticos Sinclair et al., 2012 a,b; 

Nota: DM: diabetes mellitus; HAS: hipertensão arterial sistólica; TDAH: transtorno de deficit de atenção 
e hiperatividade. 

 


