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RESUMO 

 



 
 
Gigante AD. Estudo do hipocampo de portadores de transtorno afetivo bipolar após o 

primeiro episódio de mania através do uso da espectroscopia por ressonância 

magnética de próton (1H-ERM) [tese]. São Paulo:Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo; 2013. 149p. 

 

A investigação da fisiopatologia do transtorno bipolar em pacientes no início da doença 

é uma estratégia para evitar um potencial efeito de confusão associado à duração da 

doença, presença de múltiplos episódios de alteração do humor e tratamento 

medicamentoso. Nosso objetivo foi investigar, in vivo, metabólitos neuronais do 

hipocampo de portadores de transtorno afetivo bipolar (TAB) usando a espectroscopia 

por ressonância magnética de próton (1H-ERM) logo após o seu primeiro episódio de 

mania. Para isso, foram estudados cinqüenta e oito pacientes com TAB tipo I, 

classificados de acordo com os critérios do DSM-IV (APA, 2000), após o primeiro 

episódio de mania e 27 indivíduos saudáveis utilizando a 1H-ERM com um aparelho 

Philips Achieva de 3T. Voxels com 30X15X15 mm foram posicionados no hipocampo 

em ambos os lados do cérebro e o sinal foi adquirido utilizando uma sequência PRESS 

com TE = 35ms e TR = 2000ms. A análise dos dados foi realizada utilizando o 

programa LC Model. Os níveis de N-acetil-aspartato, compostos de colina, mio-inositol, 

creatina e glutamina + glutamato (Glx) foram comparados entre os grupos e não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre eles. Esses achados sugerem 

que no início do curso do TAB não há alterações no metabolismo neuronal ou 

vulnerabilidade no hipocampo após o primeiro episódio maníaco. 

 

Descritores: Espectroscopia de Ressonância Magnética, transtornos do humor, 

transtorno bipolar, início da doença, primeiro episódio de mania 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 



 
 
Gigante AD. Study of the hippocampus of bipolar disorder patients after the first 

episode of mania using proton magnetic resonance spectroscopy (1H-MRS) [thesis]. São 

Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2013. 149p. 

 

The investigation of the pathophysiology of bipolar disorder in patients at disease onset 

is a strategy to avoid a potential confounding effect associated with disease duration, 

presence of multiples mood episodes and pharmacological treatment. Our purpose was 

to investigate, in vivo, neuronal metabolites in the hippocampus of bipolar disorder (BD) 

patients using proton magnetic resonance spectroscopy (1H-MRS) soon after their first 

manic episode. We studied fifty-eight BD I patients meeting DSM-IV (APA, 2000) 

criteria following their first episode of mania and 27 healthy subjects using 1H-MRS 

with a 3.0 T Philips Achieva scanner. Voxels with 30X15X15 mm were placed in the 

hippocampus on both sides of the brain and the signal was collected using a PRESS 

sequence with TE = 35ms and TR = 2000ms. Data analysis was performed using the LC 

Model software. N- Acetyl-Aspartate, choline compounds, myo-inositol, creatine and 

glutamine + glutamate (Glx) levels were compared between the groups and no 

statistically significant differences were found. These results suggest that early in the 

course of BD there are no alterations in neuronal metabolism or vulnerability in the 

hippocampus after the first manic episode.  

 

Descriptors: Magnetic Resonance Spectroscopy, mood disorders, bipolar disorder, 

disease onset, first mania  
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1.1  O transtorno afetivo bipolar 

 

O transtorno afetivo bipolar (TAB) é uma doença psiquiátrica crônica 

caracterizada pela presença de episódios de alteração patológica do humor ao longo da 

vida. Esses episódios podem se apresentar como depressão, mania, hipomania ou 

episódios mistos (quando estão presentes sintomas de mania e depressão no mesmo 

episódio). São episódios recorrentes, de duração variável, intercalados por períodos de 

normalidade do humor, chamados de eutimia. Os subtipos de TAB são classificados de 

acordo com os tipos de episódios apresentados ao longo do curso da doença. Portadores 

de TAB tipo I têm pelo menos um episódio de mania ou misto durante o curso da 

doença, mas normalmente os episódios são mais numerosos e alternados por episódios 

depressivos, enquanto portadores de TAB tipo II apresentam episódios de depressão e 

hipomania, sem apresentar episódios de mania. Há também pacientes que apresentam 

sintomas mais leves, de ambos os polos, sem evolução para os episódios mais intensos, 

e que são diagnosticados como portadores de ciclotimia. Alguns indivíduos apresentam 

quatro ou mais episódios em um ano e são classificados como cicladores rápidos (Bauer 

et al., 2008).  

Segundo dados da National Comorbidity Survey Replication, um estudo 

epidemiológico americano, a prevalência do TAB na vida é de aproximadamente 4,4% 

da população geral nos Estados Unidos, incluindo o TAB tipo I, o tipo II e as formas 

ditas subclínicas (Merikangas et al., 2007). Em estudos realizados no Brasil, a 

prevalência do TAB na vida, incluindo todas as formas da doença, tem variado de 2,1% 

(Merikangas et al., 2011) a 8,3% (Moreno; Andrade, 2005). As diferentes taxas 
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encontradas nesses estudos refletem o fato de eles terem utilizado critérios diferentes 

para a inclusão dos casos com TAB e formas subclínicas. Quanto à distribuição entre os 

sexos, no TAB tipo I, a prevalência é igualmente comum entre homens e mulheres, o 

que difere da depressão unipolar, cuja prevalência em mulheres é claramente maior que 

em homens (Bauer; Pfennig, 2005). A idade de início do TAB tipo I é 

significativamente mais baixa que a da depressão unipolar, com maior incidência 

ocorrendo entre os 12 e os 20 anos de idade (Bauer; Pfennig, 2005). No entanto, o TAB 

tipo II segue o padrão da depressão unipolar, sendo mais prevalente em mulheres e se 

iniciando mais tardiamente (Merikangas et al., 2011). A presença de uma idade de início 

da doença mais precoce tem sido associada à presença de história familiar de TAB e a 

maior gravidade da doença (Bauer; Pfennig, 2005).  

O curso da doença esteve inicialmente associado a um bom prognóstico, mas 

essa concepção mudou nos últimos anos e hoje o TAB é considerado uma doença 

altamente incapacitante que está associada a prejuízos funcionais e cognitivos em uma 

porcentagem significativa dos pacientes (Tohen et al., 2000; MacQueen et al., 2001; 

Rosa et al., 2010). Em 2020, o TAB poderá ser a sexta causa, em todo o mundo, de anos 

perdidos devido à incapacitação no grupo de 15 a 44 anos de idade (Murray; Lopez, 

1996). A incapacitação devido à doença está intimamente associada à presença de um 

maior número de episódios, maior duração da doença e à presença de sintomas 

subclínicos entre os episódios (Denicoff et al., 1999; Zubieta et al., 2001; Martinez-

Áran et al., 2011).  

Estudos de seguimento observam que os períodos sintomáticos são muito 

frequentes ao longo da vida. Por exemplo, em um estudo de 20 anos de duração, para 

pacientes com TAB I e II, os autores observaram que os sintomas de alteração do humor 

estavam presentes, respectivamente, em 46,6% e 55,8% do tempo (Judd; Schettler, 
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2010). Para o TAB tipo I, dos sintomas presentes, 12,3% ocorreram durante um 

episódio, mas 34,3% ocorreram abaixo do limiar para mania ou depressão, portanto sem 

caracterizar um episódio de alteração do humor. Para o TAB tipo II, 12,6% ocorreram 

durante um episódio e 43,2% ocorreram como sintomas subclínicos. Isso demonstra 

que, embora o TAB seja uma doença caracterizada principalmente pela presença de 

episódios de alteração do humor, a maior parte dos sintomas ocorre abaixo do limiar 

para a caracterização de um episódio (Judd; Schettler, 2010). Outro fator importante em 

relação ao curso da doença é que, em ambos os subtipos, os sintomas depressivos são 

mais prevalentes que os sintomas de elevação do humor. No curso do TAB tipo I, eles 

duram três vezes mais que os sintomas de hipomania ou mania e no TAB tipo II, duram 

37 vezes mais que os sintomas de hipomania (Judd et al., 2003). 

Outro aspecto importante é a associação do TAB com outras doenças. A 

presença de comorbidades psiquiátricas é muito comum nesses pacientes, 

principalmente, os transtornos ansiosos e o abuso e a dependência de álcool e drogas 

(Toniolo et al., 2009; Frye; Perugi, 2010; Brietzke et al., 2011). Um estudo identificou 

que 65% dos pacientes com TAB têm alguma comorbidade psiquiátrica (McElroy et al., 

2001). A presença de mais comorbidades está associada ao pior prognóstico e maior 

risco de suicídio (Oquendo et al., 2004). Comorbidades clínicas também costumam 

ocorrer em maior número nesses pacientes, tais como hipertensão sistêmica, 

cardiopatias, acidentes vasculares, diabetes mellitus, tireoideopatias e enxaqueca 

(Newcomer, 2006; Brietzke et al., 2012; de Almeida et al., 2012). Aparentemente, isso 

ocorre devido a presença de vias fisiopatológicas comuns entre o TAB e as doenças 

clínicas citadas, assim como aumento da inflamação e estresse oxidativo, mas também 

pode haver influência do estilo de vida prejudicial à saúde adotado pelos pacientes 
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bipolares ou até ser decorrente dos efeitos colaterais dos medicamentos usados para o 

tratamento. 

Além desses fatores que aumentam a gravidade da doença, o risco de suicídio no 

TAB é alto e contribui para a alta mortalidade associada à doença (Tondo et al., 2003; 

Abreu et al., 2009). A tentativa de suicídio tem maior probabilidade de ocorrer nos 

episódios depressivos e mistos e, em pacientes mais graves, a taxa de suicídio na vida 

pode chegar aos 15%, muito acima das taxas da população geral (Rihmer; Fawcett, 

2010). Deve-se ficar atento ao risco de suicídio no início da doença, já que estudos 

mostram que essa é a fase de maior risco, principalmente em pacientes abaixo dos 30 

anos de idade (Osby et al., 2001; Balazs et al., 2003). 

Em resumo, o TAB é uma doença relativamente comum que pode levar a grande 

sofrimento e incapacitação, além de estar associada a altas taxas de mortalidade, seja 

pelas comorbidades clínicas e psiquiátricas associadas, seja pelo maior risco de suicídio 

presente nos portadores desse transtorno. A gravidade do quadro pode ser aliviada pelos 

tratamentos farmacológicos existentes no momento, porém muitos pacientes respondem 

apenas parcialmente aos medicamentos e muitos sofrem com os efeitos colaterais dos 

mesmos (Srivastava; Ketter, 2011). Um maior entendimento da fisiopatologia do TAB 

pode contribuir para o desenvolvimento de novos medicamentos, mais eficazes e com 

menos efeitos colaterais, visando a diminuir a carga de morbidade e mortalidade 

associada à doença. 

 

1.2  Fisiopatologia do TAB 

 

Embora muitos estudos tenham investigado a fisiopatologia do TAB, ela não 

está totalmente elucidada (Kato, 2008). Estudos farmacológicos, realizados nos últimos 
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50 anos, têm demonstrado anomalias do sistema de neurotransmissão monoaminérgica, 

particularmente dos sistemas dopaminérgico e adrenérgico, mas existe um consenso 

atual de que a fisiopatologia do TAB é muito mais complexa e não está restrita a um 

desequilíbrio desses neurotransmissores (Martinowich et al., 2009; Schloesser et al., 

2012). Essa concepção tem contribuído para o aparecimento de estudos da 

neurobiologia do TAB que utilizam novos parâmetros e novas hipóteses 

fisiopatológicas. Abaixo revisaremos, entre os campos de estudo da fisiopatologia do 

TAB mais atuais, aqueles que se relacionam mais diretamente aos achados dos estudos 

de espectroscopia por ressonância magnética de próton (1H-ERM). 

 

1.2.1  Estudos de neuroimagem no TAB 

 

Nos últimos anos, estudos de neuroimagem estrutural e funcional têm fornecido 

evidências sobre as alterações cerebrais associadas ao TAB. Esses estudos têm 

identificado que estruturas cerebrais pertencentes ao circuito fronto-límbico-subcortical 

estão associadas às alterações psiquiátricas presentes nessa doença (Strakowski et al., 

2005; Cerullo et al., 2009; Strakowski et al., 2012). Os primeiros estudos de imagem 

realizados com tomografia computadorizada e ressonância magnética de crânio 

encontraram aumento dos ventrículos laterais e do terceiro ventrículo, além de uma 

proeminência dos sulcos corticais em pacientes com TAB quando comparados com 

controles (Elkis et al., 1995). Em seguida, diversos estudos replicaram o achado de que 

existem mais hiperintensidades subcorticais (HSC) na substância branca do cérebro de 

pacientes com TAB quando comparados com controles (Videbech, 1997; Ahn et al., 

2004; Kato, 2008; Lloyd et al., 2009). As HSC são detectadas por exame de RMN em 

imagens T2 e correspondem a lesões do tecido cerebral, provavelmente de causa 
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isquêmica, embora outras etiologias possam estar associadas, principalmente a presença 

de gliose. Quanto às áreas cerebrais específicas, estudos de neuroimagem na região 

frontal têm encontrado reduções volumétricas nessa área do cérebro de pacientes com 

TAB (Arnone et al., 2009) e uma meta-análise recente identificou outras regiões de 

volume cerebral reduzido, tais como o cíngulo anterior e a ínsula (Ellison-Wright e 

Bullmore, 2010). A região do sistema límbico também está associada a alterações 

volumétricas. Apesar da expectativa inicial de encontrar diminuição do volume do 

hipocampo, como foi observada em pacientes com depressão maior, a maior parte dos 

estudos estruturais não demonstrou alterações volumétricas nessa área em pacientes 

com TAB (Ng et al., 2009). No entanto, é provável que achados positivos tenham sido 

obscurecidos pela influência do lítio, como sugere uma análise recente de 321 pacientes, 

que identificou uma redução do volume em pacientes não usuários de lítio e um 

aumento do volume do hipocampo em pacientes usuários desse medicamento, quando 

comparados com controles (Hallahan et al., 2011). Os achados referentes à amígdala 

tem se mostrado contraditórios, pois há estudos mostrando aumento, ausência de 

diferença ou diminuição do volume dessa região na comparação com controles (Chen et 

al., 2004). Uma meta-análise recente identificou diminuição do volume da amígdala em 

crianças e um aumento do volume em adultos com TAB (Hajek et al., 2009). Ao avaliar 

apenas a substância cinzenta cerebral, estudos que utilizaram a técnica de Morfometria 

Baseada no Voxel (MBV) encontraram reduções da mesma nas regiões do cíngulo, 

prefrontal, temporal medial e lateral, e parietal em pacientes com TAB (Lochhead et al., 

2004; Adler et al., 2005; Lyoo et al., 2006; Nugent et al., 2006). No entanto, alguns 

estudos de MBV não encontraram alterações entre pacientes e controles (Kubicki et al., 

2002; Nugent et al., 2006). Estudos com o método de ROI (do inglês, region of interest) 

encontraram redução de substância cinzenta no cíngulo subgenual (Hirayasu et al., 
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1999; Koo et al., 2008), apesar de um estudo ter encontrado aumento de substância 

cinzenta nessa mesma área, do lado direito (Fornito et al., 2009). Em resumo, estudos de 

neuroimagem estrutural em pacientes com TAB, em sua maioria, têm encontrado 

alterações teciduais subcorticais, reduções volumétricas globais e em áreas cerebrais 

específicas, embora existam resultados inconsistentes (Strakowski et al., 2012).  

 

1.2.2  Estudos estereológicos no TAB 

 

Os achados postmortem seguem na mesma direção dos resultados dos estudos de 

neuroimagem e, no nível celular, têm encontrado diminuições do tamanho e da 

densidade dos neurônios e da glia em áreas do cérebro possivelmente associadas ao 

TAB (Rajkowska, 2002; Gigante et al., 2011). Os achados desses estudos têm 

estimulado toda uma linha de pesquisa que sugere a existência de uma maior 

vulnerabilidade das células cerebrais no TAB (Schloesser et al., 2008). No córtex 

dorsolateral pré-frontal (CDLPF) observou-se uma redução da densidade dos neurônios 

piramidais (Rajkowska et al., 2001; Sakai et al., 2008) e das células da glia (Rajkowska 

et al., 2001), mais especificamente de oligodendrócitos (Uranova et al., 2004; Vostrikov 

et al., 2007). O tamanho das células também foi investigado e observou-se uma redução 

dos neurônios (Cotter et al., 2002a; Law; Harrison, 2003; Vostrikov et al., 2007). O 

Córtex do Cíngulo Anterior (CCA) também tem sido bastante investigado, visto que 

está envolvido na regulação de respostas emocionais (Fountoulakis et al., 2008). Alguns 

resultados positivos têm sido encontrados nessa área, tais como a redução da densidade 

(Benes et al., 2001; Bouras et al., 2001; Cotter et al., 2002b; Woo et al., 2004) e do 

tamanho dos neurônios (Chana et al., 2003). Também foi observada uma redução da 

densidade de células da glia em pacientes com histórico familiar de TAB (Ongur et al., 



Introdução 
 

 

9

1998), contudo estudos posteriores não encontraram o mesmo resultado (Benes et al., 

2001; Cotter et al., 2001; Chana et al., 2003). Nas áreas subcorticais, alterações da 

densidade ou tamanho das células foram observadas na amígdala (Berretta et al., 2007; 

Bezchlibnyk et al., 2007), no hipocampo (Benes et al., 1998; Liu et al., 2007) e no 

tálamo (Byne et al., 2008). Esses achados sugerem a existência de uma maior 

vulnerabilidade das células do sistema nervoso central (SNC) em pacientes com TAB e 

podem estar associados aos achados de diminuição de volume encontrados em estudos 

de neuroimagem. No entanto, é possível que alguns fatores tenham influenciado os 

resultados, tais como o pH, o intervalo postmortem, o efeito de medicamentos e 

limitações associadas às técnicas de contagem de neurônios e estes precisam ser mais 

bem esclarecidos em estudos futuros (Gigante et al., 2011). 

 

1.2.3  O estresse oxidativo no TAB  

 

Para explicar as alterações das células cerebrais no TAB, diferentes hipóteses 

têm sido consideradas, entre elas a presença de maior estresse oxidativo no SNC de 

pacientes com TAB (Machado-Vieira et al., 2007a; Andreazza et al., 2008; Wang et al., 

2009). Espécies reativas de oxigênio (ROS, do inglês reactive oxygen species) são 

substâncias tóxicas produzidas em todas as células do corpo humano que possuem 

potencial para causar lesão molecular, prejudicando o funcionamento da célula. Faz-se 

necessário, portanto, que as células possuam sistemas de desintoxicação e, sob a 

fisiologia normal, essa é realizada pela ação de substâncias antioxidantes. No entanto, 

podem ocorrer situações em que a produção de ROS excede a competência do sistema 

antioxidante e, nesses casos, a degradação oxidativa de moléculas pode ocorrer, 

caracterizando-se um estado de estresse oxidativo. É possível investigar a presença do 
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estresse oxidativo nas células através da detecção dos produtos finais das reações 

oxidativas e do estudo da atividade das enzimas antioxidantes.  

Muitos estudos têm demontrado a presença de alterações nas medidas das enzimas 

antioxidantes superóxido dismutase (SOD), glutationa peroxidase (GPx) e catalase no 

TAB. A maioria dos estudos encontrou atividade aumentada da SOD em portadores de 

TAB (Abdalla et al., 1986; Kuloglu et al., 2002; Andreazza et al., 2007a; Machado-Vieira 

et al., 2007; Kunz et al., 2008). Esse aumento da atividade da SOD tem sido atribuído à 

existência de um mecanismo de compensação para se contrapor à presença do estresse 

oxidativo celular. Há apenas dois estudos com resultados contraditórios, que encontraram 

diminuição dos níveis de SOD no TAB (Gergerlioglu et al., 2007; Selek et al., 2008). 

Alterações também foram relatadas nas medidas de GPx no TAB. Andreazza et al. 

(2007a) encontraram aumento da atividade dessa enzima em pacientes bipolares 

eutímicos, embora este achado não tenha sido observado por outros autores (Abdalla et 

al., 1986; Kuloglu et al., 2002; Ranjekar et al., 2003; Andreazza et al., 2009). A atividade 

da catalase está diminuída em pacientes bipolares eutímicos (Andreazza et al., 2007a) e 

aumentada em pacientes não medicados em mania (Machado-Vieira et al., 2007). 

Kuloglu et al. (2002) também encontraram diminuição dos níveis de catalase em 

pacientes bipolares. As diferenças de resultados entre os estudos podem ter sido causadas 

por um efeito confundidor associado ao uso de medicamentos. Por exemplo, observou-se 

que as atividades da GPx e SOD medidas em neutrófilos de pacientes com TAB 

diminuem com o uso de lítio (Aliyazicioglu et al., 2007). Outra evidência de aumento do 

estresse oxidativo no TAB vem de estudos que mostraram aumento dos níveis de outro 

radical livre, o óxido nítrico, nessa doença (Gergerlioglu et al., 2007; Selek et al., 2008). 

Além disso, um estudo postmortem encontrou uma expressão gênica diminuída de 

componentes da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial no córtex frontal de 
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portadores de TAB (Sun et al., 2006). Esse achado sugere a existência de mau 

funcionamento dessa cadeia intracelular no TAB e maior produção de ROS. Dano 

oxidativo a biomoléculas também tem sido descrito no TAB. Machado-Vieira et al. 

(2007a) estudaram pacientes em mania não medicados e encontraram níveis séricos 

aumentados de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), um marcador de dano 

oxidativo lipídico e Andreazza et al. (2007a) identificaram que esta alteração está 

presente na depressão, mania e eutimia. Além disso, uma meta-análise mostrou que 

TBARS está aumentada no TAB com um tamanho de efeito significativo (Andreazza et 

al., 2008). Mais recentemente, um estudo postmortem identificou que os níveis de 4-

hidroxinonenal, outro marcador de dano oxidativo lipídico, estavam significativamente 

aumentados (em 59%) no ACC dos cérebros de pacientes com TAB em relação aos 

controles (Wang et al., 2009). A peroxidação lipídica pode afetar a fosforilação oxidativa, 

a manutenção do potencial de membrana mitocondrial e a capacidade da mitocôndria de 

ser um tampão para o Ca² + celular, o que pode levar à necrose ou apoptose da célula (Ott 

et al., 2007). 

Danos a proteínas também foram identificados no cérebro de indivíduos com 

TAB. Um estudo postmortem demontrou o aumento da oxidação e nitração de proteínas 

mitocondriais no córtex pré-frontal de indivíduos com TAB (Andreazza et al., 2010). 

Além disso, a nitração de proteínas foi encontrada aumentada no plasma de pacientes 

com TAB, quando comparados com indivíduos controles (Andreazza et al., 2009). 

Nesse estudo, houve um aumento significativo dos níveis de 3-nitrotirosina nos 

pacientes em estágio tardio quando comparados com indivíduos na fase inicial da 

doença. É interessante que um estudo, utilizando células corticais de rato, tenha 

demonstrado que o valproato de sódio pode evitar a oxidação de proteínas (Wang et al., 

2003). 
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Dano ao DNA é potencialmente mutagênico e pode contribuir para o câncer, 

envelhecimento prematuro e doenças neurodegenerativas (Ott et al., 2007). ROS podem 

oxidar o nucleotídeo guanina e gerar as bases modificadas 8-hidroxiguanosina (8-OHG) 

no RNA e 8-hidroxideoxi-2-guanosina (8-OHdG) no DNA, que podem ser detectadas 

para identificar e quantificar danos ao RNA e DNA, respectivamente. Em portadores de 

TAB, um aumento do dano oxidativo ao RNA foi encontrado por um estudo 

postmortem nas regiões CA1, CA3 e giro dentado do hipocampo (Che et al., 2010). Em 

resumo, alterações no sistema antioxidante, aumento das substâncias oxidantes e a 

presença de danos em lipídios, proteínas e RNA foram encontrados no TAB. Assim, o 

stress oxidativo parece desempenhar um papel importante na fisiopatologia da doença.  

 

1.2.4  A disfunção mitocondrial no TAB 

 

Ainda no nível celular, numerosos estudos têm fornecido evidências da 

existência de disfunção mitocondrial no TAB, o que também estaria associado à maior 

vulnerabilidade das células do SNC nessa doença (Kato; Kato, 2000; Kato, 2008). Os 

estudos iniciais de ERM de fósforo identificaram diminuição do pH intracelular em 

pacientes portadores de TAB eutímicos (Kato et al., 1993) e níveis mais baixos de 

fosfocreatina em pacientes com depressão bipolar (Kato et al., 1994; Kato et al., 1995), 

resultados que sugerem a presença de alterações no metabolismo energético da célula e 

sugerem disfunção mitocondrial. Outros estudos encontraram perdas e polimorfismos 

do DNA mitocondrial (Kato; Takahashi, 1996; Kato et al., 1997) em pacientes com 

TAB. Além disso, estudos utilizando a técnica de microarranjo (tradução aceita do 

termo em inglês “microarray”) de DNA observaram uma diminuição de vários genes 

associados à função mitocondrial (Konradi et al., 2004; Iwamoto et al., 2005; Sun et al., 
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2006; Vawter et al., 2006). Na mesma linha desses achados, alterações morfológicas das 

mitocôndrias, tais como anormalidades no tamanho e na distribuição pela célula, têm 

sido descritas em pacientes com TAB, no cérebro e em outros tecidos do organismo 

(Cataldo et al., 2010). Segundo Stork e Renshaw (2005), a presença de níveis mais 

baixos de N-acetil-aspartato (NAA), encontrada em vários estudos de 1H-ERM no TAB, 

como veremos adiante, também sugere a presença de prejuízo da função mitocondrial. 

Além disso, estudos com lítio e valproato têm demontrado que esses medicamentos 

atuam em enzimas claramente associadas à função mitocondrial, tais como a glicogênio 

sintase quinase 3 beta (GSK-3B) e a bcl-2 (abreviação do inglês b-cell-lymphoma-2) 

(Chen et al., 1999; Chuang et al, 2002), o que poderia estar associado à sua função 

terapêutica. Ainda mais, estudos com a uridina, uma substância que tem um efeito 

neuroprotetor da função mitocondrial, têm apresentado resultados preliminares 

indicadores de que ela pode ser benéfica para tratar pacientes com depressão bipolar 

(Jensen et al., 2008; Kondo et al., 2011). Em resumo, existem evidências suficientes 

para considerarmos que a função mitocondrial, principalmente no que se refere à 

produção de energia celular, está comprometida no TAB. 

 

1.2.5  Alterações em cascatas de segundos mensageiros no TAB 

 

Nos últimos anos, diversos estudos têm demonstrado alterações em cascatas de 

segundos mensageiros no TAB. Em muitos casos, as cascatas bioquímicas intracelulares 

envolvidas na fisiopatologia da doença são identificadas após a evidência de que sofrem 

a ação farmacológica de estabilizadores do humor (Schloesser et al., 2008; Schloesser et 

al., 2012). A cascata do fosfatidilinositol foi inicialmente implicada na fisiopatologia do 

TAB após a descoberta do efeito inibidor do lítio sobre a enzima inositol monofosfatase 
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(IMP), o que induz uma diminuição dos níveis de inositol no cérebro (Berridge et al., 

1989). No funcionamento normal dessa via, neurotransmissores ativam receptores 

ligados à proteína G, que por sua vez ativam a enzima fosfolipase C (PLC), o que 

promove a hidrólise do fosfoinositol bifosfato (PIP2) em diacilglicerol (DAG) e inositol 

trifosfato (IP3). O IP3 é liberado ao citoplasma e promove a liberação de cálcio 

intracelular do retículo endoplasmático (Finch; Augustine, 1998), que ativa proteínas da 

família da calmodulina (CaM) quinase, promovendo a ativação de fatores transcriptores 

tais como o CREB (do inglês cAMP response element-binding protein), que estimula a 

expressão gênica e leva à produção de mais proteínas, mais componentes sinápticos, 

brotamento neuronal e formação de novos circuitos neuronais. O DAG, por sua vez, 

ativa a proteína quinase C (PKC), uma enzima que tem muitos efeitos, incluindo a 

ativação da fosfolipase A2, que é ativadora da cascata do ácido araquidônico. A 

hipótese da depleção do inositol postula que o lítio exerce efeito sobre essa cascata, 

inibindo a IMP, que é importante na transformação do IP3 em inositol livre e 

reciclagem do PIP2. Isso leva à diminuição do inositol livre e maiores níveis de IP3, o 

que causa um aumento da ativação da via, levando à estimulação neurotrófica. Estudos 

têm observado que o lítio de fato diminui os níveis de inositol (Moore et al., 1999; 

Davanzo et al., 2001), porém a inibição da IMP é considerada modesta e não está claro 

se é suficiente para levar a alterações importantes dessa via. Há também um 

descompasso entre a mudança biquímica imediata e o efeito clínico mais demorado do 

lítio, o que também diminui o valor dessa hipótese, que tem sido questionada, apesar de 

ainda ser uma referência importante na discussão da fisiopatologia do TAB (Levi et al., 

2013).  

Outra cascata intracelular que tem sido associada ao TAB é a via da GSK-3B. 

Essa é uma quinase que faz parte de diversas vias de sinalização intracelulares, tais 
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como Wnt (abreviação do inglês wingless-type mmtv integration site family), insulina e 

neurotrofinas e é regulada pela serotonina, dopamina, psicoestimulantes e 

antidepressivos (Gould; Manji, 2005). Ela tem um papel importante na regulação da 

sinaptogênese e na sobrevivência, proliferação e diferenciação dos neurônios (Gould et 

al., 2006). Sabe-se que a GSK-3B é inibida por concentrações terapêuticas de lítio 

(Klein; Melton, 1996) e essa inibição leva à produção de fatores transcritores que 

ativam e regulam a morfologia neuronal e a neurotransmissão. Esse efeito do lítio sobre 

a GSK-3B tem sido associado às propriedades neuroprotetoras desse medicamento. 

Com a inibição da GSK-3B pelo lítio, ocorre a diminuição da fosforilação e degradação 

da beta-catenina, levando a um aumento dessa proteína, que foi associada a um efeito 

estabilizador do humor em um modelo animal de TAB (Gould et al., 2007). Além disso, 

a GSK-3B tem um papel importante na regulação do ritmo circadiano em estudos pré-

clínicos (Kaladchibachi et al., 2007), o que, se mais bem esclarecido, pode contribuir 

para um maior entendimento das consequências da inibição da GSK-3B pelo lítio. 

Apesar dos achados promissores, uma evidência direta do papel da GSK-3B na etiologia 

do TAB ainda não foi encontrada e estudos genéticos não têm encontrado a associação 

entre polimorfismos da GSK-3B e o TAB.  

Outras cascatas neurotróficas também têm sido implicadas na fisiopatologia do 

TAB. Estudos demonstram que os estabilizadores do humor, lítio e valproato, ativam a 

cascata da ERK/MAPK (do inglês, extracellular signal regulated protein kinase/ 

mitogen-ativated protein kinase). Essa cascata é mediadora dos efeitos biológicos 

desencadeados pelos fatores neurotróficos, sendo ativada pelo BDNF (do inglês, brain 

derived neurotrophic factor). Em estudos com ratos, a ativação dessa via inibe 

comportamentos maniformes, tais como resposta aumentada a psicoestimulantes e a 

atividade de correr no interior da gaiola (Engel et al., 2009). A ativação dessa via leva à 
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ativação de diversas proteínas envolvidas na plasticidade celular, inclusive a maior 

produção de Bcl-2, uma proteína anti-apoptótica que tem grande importância na 

sobrevivência celular. A Bcl-2 está localizada principalmente na membrana externa da 

mitocôndria e do retículo endoplasmático. Ela ativa vias neurotróficas que induzem à 

regeneração axonal e ao crescimento de dendritos. Ao mesmo tempo, ela é capaz de 

inibir a liberação do citocromo c da mitocôndria, o que está diretamente relacionado à 

sua função antiapoptótica (Bruckheimer et al., 1998). Também é um fato conhecido, 

através de estudos in vivo e in vitro, que o valproato e o lítio aumentam de forma 

robusta a expressão da Bcl-2 (Chen et al., 1999). 

O BDNF, uma neurotrofina essencial para o bom funcionamento neuronal, e 

outras neurotrofinas, ligam-se a um receptor de membrana da família da tirosina quinase 

(Trk) e isso ativa diversas cascatas intracelulares envolvidas na sobrevivência e 

crescimento celular, tais como a PI3K/Akt (do inglês, phosphatidylinositol-4,5-

bisphosphate 3-kinase, catalytic subunit gamma / v-akt murine thymoma viral oncogene 

homolog 1), MEK/ERK (do inglês, Mitogen Activated, ERK-Activating Kinase/ERK) e 

PLC/PIP2. Alterações nos níveis e na expressão do BDNF têm sido demonstradas no 

TAB por muitos estudos (Kapczinski et al., 2008). BDNF está diminuído em pacientes 

crônicos com TAB, quando comparados com pacientes no início da doença (Kauer-

Sant’Anna et al., 2009). Níveis periféricos de BDNF têm sido encontrados diminuídos 

em pacientes com TAB em episódios maníacos e depressivos (Cunha et al., 2006; 

Machado-Vieira et al., 2007b) e a terapia com lítio aumenta os níveis de BDNF em 

pacientes maníacos (De Souza et al., 2011). Há evidência, portanto, que o BDNF está 

envolvido com a fisiopatologia do TAB. Alguns autores têm sugerido que ele pode ser 

inclusive um biomarcador associado à evolução da doença (Fernandes et al., 2011). 
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Prejuízos na regulação das cascatas de sinalização do Ca2+ também têm sido 

descritos no TAB. O Ca2+ é um mensageiro intracelular que regula diversas funções 

biológicas no SNC e influencia a liberação de neurotransmissores, a plasticidade 

neuronal e o metabolismo energético. A capacidade da mitocôndria de funcionar como 

um tampão para o cálcio intracelular é essencial para o bom funcionamento da célula. 

Achados no TAB têm sido descritos, tais como a presença de níveis elevados de Ca2+ 

em plaquetas e linfócitos periféricos (Hough et al., 1999) e o efeito do lítio diminuindo 

os níveis de cálcio intracelular em culturas de neurônios, o que estaria associado à 

prevenção de estresse oxidativo e apoptose (Tseng e Lin-Shiau, 2002). Além disso, 

alguns estudos têm demonstrado que bloqueadores de canais de cálcio têm efeito 

antimaníaco em pacientes com TAB (Casamassima et al., 2010). Portanto, alterações da 

sinalização do cálcio estão provavelmente associadas à fisiopatologia do TAB. 

 

1.2.6  Alterações do sistema glutamatérgico 

 

O glutamato é o mais importante neurotransmissor excitatório do cérebro 

(Hassel; Dingledine, 2006). O papel desse aminoácido é gerar potenciais excitatórios 

pós-sinápticos (PEPS). Entretanto, seu desempenho no funcionamento cerebral é muito 

mais diverso e complexo (Rahn et al., 2012). No desenvolvimento cerebral, o glutamato 

age na migração, na diferenciação e na capacidade de sobrevivência do neurônio (Lujan 

et al., 2005). Em cérebros maduros, está também essencialmente envolvido com 

neuroplasticidade e com neurotoxicidade (Arundine; Tymianski, 2003; Shao et al., 

2005; Dong et al., 2009). O envolvimento do glutamato na transmissão sináptica 

excitatória e em processos de neurotoxicidade e de neuroplasticidade tem levado a um 
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crescente interesse sobre seu papel na fisiopatologia dos transtornos psiquiátricos, em 

particular no TAB. 

A investigação do sistema glutamatérgico no TAB tem sido realizada através de 

diferentes abordagens. Estudos que mediram o glutamato no plasma de pacientes com 

TAB têm encontrado resultados conflitantes e foram feitos em amostras pequenas de 

pacientes e controles. Altamura et al. (1993) e Hoekstra et al. (2006) encontraram níveis 

aumentados de glutamato em pacientes em depressão e mania, respectivamente. Porém, 

Palomino et al. (2007) encontraram níveis diminuídos de glutamato em pacientes 

psicóticos durante o primeiro episódio do TAB (os autores não declaram o tipo de 

humor apresentado pelos pacientes). Apesar desses resultados formarem a primeira 

linha de evidência de que o sistema glutamatérgico se encontra alterado no TAB, os 

níveis de glutamato no plasma podem não representar adequadamente os níveis 

cerebrais, tendo em vista que o glutamato presente no cérebro é produzido localmente, 

uma vez que ele fora do SNC não ultrapassa a barreira hemato-encefálica (Hassel; 

Dingledine, 2006).  

Um maior número de estudos investigou o glutamato no TAB em tecido cerebral 

postmortem (Law; Deakin, 2001; Clinton; Meador-Woodroof, 2004; Kristiansen et al., 

2005; Beneyto; Meador-Woodruff, 2006; Hashimoto et al., 2007; McCullumsmith et al., 

2007). Hashimoto et al. (2007) mediram os níveis de glutamato no cérebro e 

encontraram níveis aumentados no córtex frontal de pacientes com TAB. Outros estudos 

investigaram a expressão protêica ou do RNA de subunidades de receptores ou outras 

moléculas pertencentes ao sistema glutamatérgico e encontraram anormalidades em 

áreas do cérebro associadas ao TAB, incluindo o córtex pré-frontal dorso-lateral 

(CPFDL) (Beneyto; Meador-Woodruff, 2006), o hipocampo (Law; Deakin, 2001; 

McCullumsmith et al., 2007), o estriado (Kristiansen et al., 2005) e o tálamo (Clinton; 
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Meador-Woodroof, 2004). Os resultados são consistentes evidenciando uma diminuição 

da expressão de diversas moléculas ligadas à transmissão glutamatérgica em cérebros de 

pacientes com TAB. Esses achados têm dado suporte para a hipótese de um estado 

hiperglutamatérgico no cérebro de pacientes com TAB, levando a uma 

subsensibilização dos receptores, como um mecanismo de compensação para modular a 

atividade excessiva glutamatérgica (Rao et al., 2007). De fato, a administração crônica 

do N-metil-D-aspartato (NMDA), um análogo do glutamato do qual o receptor NMDA 

recebe seu nome, causa uma diminuição na expressão de subunidades NR-1 e NR-3A 

desse receptor em culturas celulares de neurônios (Gascon et al., 2005; Rao et al., 

2007). 

Outras evidências de que o sistema glutamatérgico está alterado no TAB provém 

de estudos demonstrando a ação dos estabilizadores do humor nesse sistema. O 

tratamento crônico com lítio ou acido valpróico diminui os níveis sinápticos de 

glutamato através de diversos mecanismos (Sanacora et al., 2008). Ambos os 

medicamentos têm o efeito de diminuir a expressão da subunidade GluR1 dos 

receptores alfa-amino-3-hidroxi-metil-5-4-isoxazolpropiônico (AMPA) no hipocampo 

com o tratamento prolongado e em doses clinicamente relevantes (Du et al., 2003). 

Suporte adicional a essa evidência vem de estudos recentes indicando que antagonistas 

dos receptores AMPA atenuam vários comportamentos maniformes produzidos pela 

administração de anfetamina a ratos (Hotsenpiller et al., 2001; Bäckström; Hyytiä, 

2003). Lítio parece aumentar a excitabilidade neuronal nas sinapses da região CA1 do 

hipocampo (Valentin et al., 1997; Colino et al., 1998), aumentando a eficácia dessas 

vias. Isso parace ocorrer pela capacidade do lítio de potencializar correntes através dos 

receptores AMPA, através do aumento seletivo da abertura dos desses canais (Gebhardt; 

Cull-Candy, 2010). Lamotrigina, um medicamento usado para prevenir e tratar 



Introdução 
 

 

20

episódios depressivos no TAB, inibe a liberação do glutamato no hipocampo de ratos 

(Leach et al., 1996). Riluzole, outra substância que inibe a liberação de glutamato na 

sinapse, apresentou efeito antidepressivo em estudos preliminares (Zarate et al., 2005; 

Sanacora et al., 2007). Em suma, os achados acima contribuem para a hipótese de que 

os níveis de glutamato estão aumentados no TAB e que parte da eficácia dos 

estabilizadores do humor seja proveniente de um efeito na neurotransmissão 

glutamatérgica. 

Em resumo, os estudos mais atuais sobre a fisiopatologia do TAB têm 

identificado diversas alterações macroscópicas em áreas e circuitos cerebrais, além de 

alterações histopatológicas e químicas, nos níveis tecidual, intracelular e sináptico 

associadas à doença. Uma hipótese fisiopatológica da doença sugere que as disfunções 

nas cascatas bioquímicas intracelulares, o estresse oxidativo e a disfunção mitocondrial 

prejudicam os processos ligados à plasticidade neuronal, levando à lesão celular e à 

consequente perda de tecido cerebral que tem sido identificada nos estudos de 

postmortem e de neuroimagem. Portanto, se considerarmos que as alterações primárias 

ocorrem na química intracelular, faz se muito importante o estudo do TAB através da 

ERM. Como veremos, os metabólitos estudados por esse método podem fornecer pistas 

importantes sobre os processos ligados ao metabolismo energético celular, à via 

intracelular do fosfatidilinositol, à neurotransmissão e metabolismo glutamatérgico, 

além de fornecer medidas de vulnerabilidade celular. No entanto, antes de 

apresentarmos a literatura da ERM, analisaremos por que o estudo específico do 

hipocampo é de grande importância para o esclarecimento da fisiopatologia do TAB. 
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1.3  O hipocampo 

 

O hipocampo está localizado no lobo temporal medial, em ambos os hemisférios. 

Trata-se de uma protuberância no solo do corno temporal do ventrículo lateral. É uma 

estrutura mais larga na parte rostral, onde apresenta uma discreta rotação para a linha 

média. Essa porção mais rostral é formada por dois a cinco giros e é conhecida como 

pes hipocampi. Seguindo-se para a porção mais distal, há um afunilamento da estrutura 

e essa porção é chamada de corpo do hipocampo (figura 1) (Amaral; Lavenex, 2007). O 

hipocampo faz parte de um sistema funcional maior chamado de formação hipocampal 

que inclui também o giro dentado, subiculum, presubiculum, parasubiculum e o córtex 

entorhinal. O hipocampo propriamente dito é uma área citoarquitetônica distinta e se 

restringe às regiões CA1, CA2 e CA3 (CA = Corno de Amon). Ele apresenta uma 

arquitetura neuronal elegante que tem encantado neuroanatomistas desde os primeiros 

estudos de Camilo Golgi, que desenvolveu um novo método para corar os neurônios e 

identificou a disposição simples e metódica das principais conexões do hipocampo 

(Golgi et al., 2001) (figura 2a). Trata-se de uma estrutura com três camadas, sendo uma 

camada única de neurônios principais entre duas plexiformes ricas em fibras.  
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Fonte: Amaral e Lavenex, 2007 
 
Figura 1 -  Anatomia da formação hipocampal e estruturas adjacentes 
 

 

A disposição neuronal do hipocampo é singular, visto que a passagem de 

informações através dos circuitos intra-hipocampais é praticamente unidirecional, o que 

difere do restante do córtex cerebral, que, em geral, apresenta conexões recíprocas. Seus 

estudos mais antigos enfatizavam as três primeiras conexões do hipocampo e nomearam 

essas ligações como “circuito tri-sináptico”. Trata-se de um circuito excitatório 
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poderoso que é composto pelas conexões do córtex entorhinal com o giro dentado, desse 

com a área CA1 e dessa com a área CA3. Esse circuito tri-sináptico não levava em 

conta a importância do subiculum e córtex entorhinal no sistema, dado que as conexões 

para essas áreas foram descobertas posteriormente, inclusive as conexões do córtex 

entorhinal para o neocórtex. Hoje se sabe que o circuito tri-sináptico é apenas parte do 

todo e que o subiculum é a área que tem projeções para as áreas subcorticais e o córtex 

entorhinal projeta principalmente para o neocórtex (Amaral; Lavenex, 2007).  

 

 

  (a)      (b) 
 
Fonte: Amaral e Lavenex, 2007 
 
Figura 2 -  Figuras representando a disposição dos neurônios e as conexões 

internas do hipocampo 
a) Desenho da arquitetura neuronal do hipocampo feito por Camilo Golgi; 
b) Circuito intra-hipocampal unidirecional do hipocampo, giro dentado, 
subiculum e cortéx entorhinal. DG = Giro dentado, CA = Corno de Amon, 
Sub = subiculum, Para = parasubiculum, Pre = presubiculum.  

 

 

O hipocampo é uma região do cérebro para onde convergem informações 

sensoriais multimodais já processadas em várias áreas do neocórtex. As informações são 

comparadas com outras nos circuitos internos do hipocampo e o resultado processado é 
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reenviado para diversas áreas do córtex cerebral. A região que recebe as vias neuronais 

vindas do neocórtex é principalmente o córtex entorhinal. Neurônios das camadas 

superficiais dessa região projetam-se para o giro dentado, formando a chamada via 

perfurante. Os neurônios do giro dentado (células granulares) dão origem a projeções 

para as células piramidais da região CA3 do hipocampo, chamadas de mossy fibers. As 

células piramidais da região CA3 enviam projeções para a região CA1, através das 

colaterais Schaffer. Os neurônios do CA1 projetam-se para o subiculum, sendo essa a 

principal via de saída excitatória do hipocampo. O CA1 também se projeta para o córtex 

entorhinal, como também o faz o subiculum, que tem projeções para as camadas mais 

profundas do córtex entorhinal. Isso fecha o looping do hipocampo, iniciado nas 

camadas superficiais do córtex entorhinal e terminando nas suas camadas profundas  

(figura 2b). A camada principal de neurônios no giro dentado é composta por células 

granulares. Já nas áreas CA1, CA2 e CA3, a camada principal é composta por neurônios 

piramidais. Em ambas as regiões existem outros neurônios menos importantes e 

interneurônios acima e abaixo das camadas principais de neurônios (Amaral; Lavenex, 

2007). 

É consenso hoje que a principal função do hipocampo é o seu papel na memória. 

O hipocampo é a principal estrutura cerebral envolvida com formação e armazenamento 

de memórias declarativas (Stark, 2007). A associação íntima do hipocampo com a 

memória foi primeiramente observada em 1957, como resultado de uma cirurgia para 

tratamento de epilepsia temporal refratária. Após a retirada de ambos os hipocampos e 

regiões corticais adjacentes, o paciente H.M., como ficou conhecido, teve suas crises 

epilépticas reduzidas, mas passou a apresentar uma amnésia global e profunda que 

persistiu até sua morte em 2008. No início, a descrição desse paciente estimulou a 
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realização de inúmeros estudos com animais que confirmaram o papel do hipocampo no 

campo da memória declarativa.  

A memória pode ser dividida em de curta e de longa duração. A memória de 

curta duração é mais limitada e dura de segundos até 1 minuto e a de longa duração 

pode guardar enormes quantidades de informação e ter duração ilimitada. A memória de 

longa duração pode ser dividida em não-declarativa (implícita) e declarativa (explícita). 

A primeira diz respeito às habilidades motoras e hábitos e é mediada pelo neoestriado e 

pelo cerebelo. A segunda pode ser dividida em: 1) semântica, quando são armazenados 

os significados e conhecimentos sobre fatos independentes do contexto onde foram 

aprendidos e 2) episódica, que diz respeito à memorização de fatos pessoalmente 

vivenciados no seu contexto têmporo-espacial. As bases biológicas dos processos de 

memória de longa duração têm sido descritas e o principal processo associado é a long 

term potentiation (LTP) (Izquierdo et al., 2008). A LTP foi primeira descrita no 

hipocampo, mas hoje se sabe que pode ocorrer em diversas áreas do cérebro. Trata-se de 

modificações plásticas das sinapses que podem durar de dias a meses após a influência 

de um estímulo. Esse processo biológico associado à memória é mediado pela 

neurotransmissão glutamatérgica, principalmente por seu efeito sobre o receptor 

NMDA. Esse processo se inicia com a liberação de glutamato na fenda sináptica. O 

glutamato estimula os receptores NMDA, o que provoca a entrada de Ca2+ no neurônio 

pós-sináptico. As altas concentrações de cálcio ativam a enzima CaM kinase II através 

da calmodulina. A CaM kinase II ativada pode fosforilar receptores AMPA o que os 

torna mais ativos e aumenta a entrada de cálcio. A presença de altas quantidades de 

cálcio também ativa segundos mensageiros como a MAPK e a CaM kinase IV, que 

estimulam a expressão gênica, provavelmente pela ativação do fator transcritor 

conhecido como CREB. Essa ativação gênica resulta em produção proteica que leva à 
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síntese de componentes sinápticos, brotamento neuronal e formação de novos circuitos 

(Miyamoto et al., 2006). 

Outro aspecto importante associado ao hipocampo é a formação de novos 

neurônios (neurogênese) no seu interior. Até recentemente a existência de neurogênese 

no cérebro adulto não era reconhecida. Apesar de trabalhos da década de 60 terem 

identificado a presença de reprodução celular em neurônios, foi apenas no ano 2000 que 

a neurogênese no cérebro humano adulto foi aceita amplamente e reconhecida em duas 

áreas: hipocampo e zona subventricular das paredes dos ventrículos laterais (Gross, 

2000). No hipocampo, a neurogênese ocorre no giro dentado (Becker; Wojtowicz, 2007) 

e tem sido associada a formas complexas de memória espacial ou associativa (Koehl et 

al., 2011). Além disso, tem sido postulado um papel da neurogênese na fisiopatologia 

dos transtornos do humor. Por exemplo, estudos em animais têm demonstrado que o 

lítio exerce o papel de promover a neurogênese no hipocampo de adultos (Chen et al., 

2000; Wexler et al., 2008) e o mesmo parece ocorrer como um efeito de medicações 

antidepressivas (Surget et al., 2011). Existem, no entanto, poucos estudos sobre o tema, 

e uma possível associação da neurogênese com a regulação do humor ainda não está 

comprovada. Independente do papel da neurogênese, o hipocampo é essencial na 

regulação dos estados afetivos e do comportamento emocional, através da função de 

memória, que possibilita a comparação do momento atual com experiências 

semelhantes do passado, favorecendo que o indivíduo apresente respostas emocionais 

apropriadas ao contexto (Phillips et al., 2003).  

O hipocampo tem sido associado, mais recentemente, à regulação negativa do 

eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, o que levaria à diminuição dos efeitos do estresse 

sobre o organismo (McEwen; Magarinos, 2001). Evidências sugerem que essa função 
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do hipocampo também pode estar associada à regulação da neurogênese (Schloesser et 

al., 2009). 

Outra função importante associada ao hipocampo é a de navegação espacial. 

Experimentos com ratos em movimento demonstram que os neurônios granulares e 

piramidais funcionam como “células de localização”, ou seja, elas têm a preferência por 

disparar em locais particulars, quando os ratos realizam movimentos exploratórios e 

passam a disparar em série à medida que o rato se movimenta, ou seja, a rede neuronal 

do hipocampo é capaz de armazenar uma representação neuronal do espaço, quando 

existe movimento (Neves et al., 2008). 

Em resumo, o hipocampo consiste em uma estrutura cerebral que tem vasta 

conexão com o neocórtex e com outras áreas do sistema límbico, como a amígdala. Sua 

principal função está relacionada à memória, contudo estudos recentes têm atribuído a 

ele um papel também na regulação do estresse e do humor. Mais estudos são 

necessários para esclarecer o papel da neurogênese nesse processo. 

 

1.4  O estudo do Hipocampo no TAB 

 

Diversos estudos têm investigado o hipocampo e têm implicado essa estrutura na 

fisiopatologia do TAB (Ng et al., 2009). Como vimos anteriormente, apesar da 

expectativa inicial de que o hipocampo apresentasse uma diminuição do volume no 

TAB, como foi consistentemente encontrada no transtorno depressivo maior (Campbell 

et al., 2004), a maior parte dos estudos de neuroimagem estrutural não encontrou 

alterações de volume no hipocampo (Ng et al., 2009). No entanto, outros estudos 

sugerem que possíveis achados de diminuição do volume tenham sido obscurecidos pela 

influência do lítio (Yucel et al., 2007; Hallahan et al., 2011). 
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À parte dos estudos de volume, pesquisas que investigaram o nível celular, a 

função e a neuroquímica da região têm encontrado alterações significativas no 

hipocampo de portadores de TAB (Al-Mousawi et al., 1996; Benes et al., 1998; Curtis 

et al., 2001; Ketter et al., 2001; Lagopoulos; Malhi, 2007; Liu et al., 2007; Malhi et al., 

2007; Pavuluri et al., 2007). Estudos de contagem celular descreveram uma redução no 

número de neurônios não-piramidais na subregião CA2 (Benes et al., 1998) e também 

uma redução no tamanho dos neurônios na região CA1 (Liu et al., 2007). Estudos de 

tomografia por emissão de pósitrons demonstraram um aumento na captação de glicose 

em pacientes em mania (Al-Mousawi et al., 1996) e aumento no metabolismo da glicose 

em pacientes com depressão bipolar (Ketter et al., 2001) ao investigarem o hipocampo. 

Maior ativação dessa região em bipolares também foi encontrada, em resposta a 

diferentes tarefas (Curtis et al., 2001; Lagopoulos; Malhi, 2007; Malhi et al., 2007; 

Pavuluri et al., 2007) utilizando a ressonância magnética funcional. Estudos de 

neuropsicologia também têm identificado que os portadores de TAB apresentam déficits 

claros na memória declarativa, o que tem sido freqüentemente associado ao prejuízo no 

funcionamento do hipocampo (Glahn et al., 2005; Bearden et al., 2006). 

Em resumo, estudos de neuroimagem estrutural e funcional, de neuropatologia e 

de neuropsicologia têm implicado o hipocampo na fisiopatologia do TAB. No entanto, 

não é possível identificar com clareza, até o momento, quais alterações estão presentes 

desde o início da doença e quais são conseqüência da progressão da mesma. Além disso, 

fatores como estado do humor e uso de medicamentos podem interferir nos resultados, 

tornando mais complexa a tarefa de esclarecer o papel do hipocampo na fisiopatologia 

do TAB.  
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1.5  A espectroscopia de próton por ressonância magnética (1H-ERM) 

 

A espectroscopia de próton por ressonância magnética é um método não 

invasivo que permite a investigação da neuroquímica cerebral in vivo. Esse método de 

investigação pode ser usado em regiões específicas do cérebro, e utilizar pacientes 

durante estados do humor diferentes, em uso ou não de medicação. 1H-ERM usa os 

mesmos princípios da ressonância magnética nuclear (RMN), embora os metabólitos de 

interesse produzam um sinal de intensidade 10.000 vezes menor que o sinal proveniente 

da água, que é medido na RMN. De acordo com os princípios da RMN, o núcleo de 

algumas espécies de átomos possui propriedades eletromagnéticas. Uma dessas 

propriedades chama-se rotação nuclear, e consiste no movimento intrínseco do núcleo 

ao redor de um eixo. Este movimento ocorre em átomos cuja soma de prótons e 

nêutrons no núcleo (peso atômico) é impar. Um dos isótopos do hidrogênio, o próton, 

que tem um próton e zero nêutron no núcleo, possui essa propriedade de rotação nuclear 

e pode ser examinado pela ERM. O fato de esse isótopo estar presente em 99,9% de 

todos os átomos de hidrogênio faz dele a escolha natural para o uso da ERM, que, nesse 

caso, é chamada de ERM de próton.  

A rotação nuclear é associada a um campo magnético e pode ser representada 

por um vetor que tem uma magnitude e um eixo de rotação com orientação definidos. 

Quando um indivíduo é colocado dentro de campos magnéticos muito intensos, como os 

produzidos por aparelhos de RMN, os vetores que indicam a orientação da rotação dos 

núcleos se alinham na mesma direção do campo magnético do aparelho. Após esse 

alinhamento, um pulso de radio-frequência (RF) perturba os átomos alinhados e seus 

vetores eletromagnéticos mudam de direção. Ao cessar o pulso de RF e voltarem para a 

posição anterior, os átomos dos tecidos emitem uma oscilação de RF que é captada por 
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um conversor. A leitura desses sinais é feita após a amplificação e sua transferência para 

um computador, onde serão analisados com o auxílio de um software específico. As 

ondas de RF emitidas pelos prótons de H+ contidos em determinadas moléculas 

(chamadas no meio de metabólitos) são captadas e quantificadas em termos de 

frequência e amplitude do sinal. O número de prótons de H+ contidos na estrutura 

química do metabólito determina a frequência e a posição dele no eixo de frequência 

final. A amplitude do sinal determina a concentração do metabólito no tecido estudado. 

O produto final é um espectro que apresenta cada metabólito diferente em uma posição 

fixa do eixo e reflete a composição química do tecido (figura 3).  

 

 

Figura 3 -  Espectro produzido por exame de 1H-ERM 
A figura mostra os os metabólitos medidos pela 1H-ERM e identifica a 
localização deles no eixo de frequência e a sua amplitude. mI = mio-
Inositol, Cho = compostos de colina, Cr = creatina, Glu = glutamato,  
NAA = N-acetil-aspartato 

 

 

Existem duas técnicas para a realização da ERM: 1) a técnica de voxel único 

(VU), na qual um pequeno volume é selecionado e um espectro é obtido a partir dele e 
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2) a técnica de multi-voxel (MV), na qual um volume maior é examinado por múltiplos 

voxels adjacentes e vários espectros podem ser obtidos de uma área maior em um único 

exame. Nos últimos anos, os pesquisadores da área valorizam a técnica de VU, porque 

ela tem uma razão sinal/ruído mais eficiente e demonstra ser uma técnica mais robusta. 

A desvantagem é que apenas um espectro é obtido e, portanto, a localização exata dele é 

essencial e pode levar a erros de interpretação caso seja feita incorretamente. Na técnica 

de MV, diferentes áreas cerebrais podem ser examinadas, diminuindo o erro associado à 

localização inadequada do voxel. No entanto, isso é feito as custas de uma diminuição 

da razão sinal/ruído e um maior tempo de exame. Ambas as técnicas utilizam 

sequências de pulsos especializadas e as mais utilizadas são a point resolved 

spectroscopy (PRESS) e a stimulated echo acquisition mode (STEAM).  

Metabólitos, tais como N-acetil-aspartato (NAA), compostos de colina 

(GPC+PC), fosfocreatina mais creatina (PCr+Cr), mio-inositol (mI), glutamato mais 

glutamina (Glx), entre outros, podem ser medidos (Lyoo; Renshaw, 2010). Os 

metabólitos estão ligados às funções específicas das células e à neurotransmissão. A 

investigação desses metabólitos pode auxiliar no entendimento de diversos aspectos da 

bioquímica celular cerebral e auxiliar no esclarecimento da fisiopatologia do TAB. 

O NAA está presente em altas concentrações no cérebro humano, sendo o 

segundo aminoácido mais abundante, atrás apenas do glutamato. Ele é sintetizado a 

partir da acetil-coenzima-A e do aspartato. A reação é catalisada pela enzima L-

aspartato-N-acetil transferase e ocorre no interior da mitocôndria. A produção desse 

aminoácido ocorre apenas em neurônios e, portanto, a sua alteração está associada a 

alterações específicas dessas células. O NAA é considerado um marcador neuronal e a 

sua redução está associada à disfunção neuronal. Os estudos iniciais consideravam que 

os níveis de NAA refletiam perdas neuronais irreversíveis, no entanto, evidências 
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posteriores têm associado as alterações de NAA à disfunção neuronal reversível 

(Demougeot et al., 2004). Além disso, estudos recentes tem sugerido que os níveis de 

NAA refletem o funcionamento da fosforilação oxidativa que ocorre na mitocôndria e, 

portanto, o metabolismo energético celular. Estudos que causaram diminuição na 

produção de NAA através do uso de inibidores da respiração mitocondrial ou lesão 

cerebral demontraram que ocorre uma diminuição da produção de ATP na mesma 

proporção (Bates et al., 1996; Signoretti et al., 2001). Esses achados indicam que a 

diminuição de NAA reflete também uma diminuição da produção de energia pela 

mitocôndria. Há também evidências que sugerem que o NAA tem um papel na 

regulação da osmolaridade cerebral (Moffet et al., 2007). Uma redução do NAA tem 

sido observada em muitas doenças neurológicas que causam degeneração neuronal e 

axonal, tais como epilepsia, demências, acidentes vasculares cerebrais, hipóxia e 

esclerose múltipla (Moffett et al., 2007). Além da associação com doenças, tem sido 

demonstrado que os níveis de NAA no cérebro aumentam durante o desenvolvimento 

infantil e diminuem com a idade avançada (Van der Knapp et al., 1990). A ressonância 

do metabólito NAA forma o pico mais proeminente do espectro produzido pela 1H-

ERM no cérebro saudável e também no TAB. Este ocorre a 2,02 partes por milhão 

(ppm) no espectro e sua concentração no cérebro humano está em torno de 8 a 10 

mmol/L (Bluml, 1999). Esse pico recebe uma pequena contribuição do peptídeo N-

acetil-aspartato-glutamato (NAAG) (Pouwels; Frahm, 1997).  

O sinal de colina é uma soma de diferentes compostos que contém colina. Os 

principais componentes do sinal medido na 1H-ERM são os fosfolipídios solúveis da 

membrana celular, incluindo a fosfocolina (PC) e a glicerofosfocolina (GPC) (Miller et 

al., 1996). A PC é utilizada na síntese de fosfolipídios da membrana, enquanto que a 

GPC é o produto de degradação de fosfolipídios de membrana (Brenner et al., 1993). A 
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colina livre e a acetilcolina contribuem com menos de 5% do sinal medido (Miller et al., 

1996). A ressonância de GPC+PC é detectada no ponto 3,23 ppm do espectro. Os 

compostos de colina são, portanto, constituintes das membranas celulares e sua 

alteração reflete mudanças no metabolismo dessas membranas, sendo que o aumento do 

sinal sugere neurodegeneração. Um aumento dos níveis de GPC+PC tem sido 

encontrado na doença de Alzheimer, na hipóxia crônica e na epilepsia (Salibi; Brown, 

1998). 

O mI é um isômero do inositol e pertence à cascata de segundo mensageiro do 

fosfatidilinositol, cuja alteração tem sido associada à fisiopatologia do TAB (Berridge et 

al., 1989). Isso indica que, potencialmente, níveis alterados de mI no TAB podem 

refletir alterações nessa via de sinalização intracelular. Além disso, o mI está quase 

exclusivamente localizado na glia, sendo, portanto, um marcador desse tipo celular e do 

processo de gliose (Duarte et al., 2012). A ressonância do mI está localizada em 3,56 

ppm do espectro. 

Dá-se o nome de Glx a uma composição de aminoácidos que inclui o glutamato 

e a glutamina, além de uma ínfima quantidade de ácido gama-amino- butírico (GABA). 

Glx ressoa entre 2,1 e 2,4 ppm e é avaliada conjuntamente, porque é difícil a resolução 

separada desses metabólitos, apesar de isso ser possível com os aparelhos de campo 

magnético mais potente. Uma vez que o glutamato está presente principalmente em 

neurônios e a glutamina mais presente em células da glia, tem se considerado que a 

razão glutamina/glutamato pode refletir o funcionamento do ciclo glutamato-glutamina 

(Stork; Renshaw, 2005). 

O sinal da creatina reflete a soma de creatina (Cr) e fosfocreatina (PCr) e as 

concentrações típicas no cérebro variam entre 6 e 8 mM (Salibi; Brown, 1998). PCr 

serve como reservatório e transportador de energia e é importante para manter os níveis 
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cerebrais de ATP constantes. Manutenção do equilíbrio entre Cr e PCr é regulada pela 

necessidade celular de usar os fosfatos de alta energia. Estudos recentes têm 

demonstrado que a suplementação de creatina melhora a função cerebral, em condições 

normais e de stress (Allen, 2012). A ressonância do PCr+Cr encontra-se em 3,02 ppm 

no espectro de 1H-ERM e tem sido considerada como relativamente "constante" no 

cérebro normal (Pouwels; Frahm, 1998) e foi muitas vezes utilizada como valor de 

referência interna para cada pico do metabolito em estudos de 1H ERM. Evidências de 

estudos recentes, contudo, indicam que os níveis cerebrais de Cr+PCr podem estar 

modificados em várias condições psiquiátricas, idade, região cerebral e uso de 

estabilizadores do humor (Stanley, 2002), o que tem levado ao abandono progressivo 

das medidas utilizando a PCr+Cr como denominador. Creatina também exerce um papel 

na regulação osmótica cerebral (Bothwell et al., 2001).  

 

1.6  A 1H-ERM no Transtorno Afetivo Bipolar  

 

Muitos estudos utilizando a 1H-ERM foram realizados até o momento no TAB, 

buscando contribuir para o esclarecimento da fisiopatologia da doença. Em seguida, 

serão apresentados os resultados desses estudos, nas diversas áreas do cérebro (Tabela 

1), com exceção do hipocampo que será visto na seção seguinte (Tabela 2). 

 

1.6.1  N-acetil-aspartato (NAA)  

 

O NAA é o metabólito mais investigado nos estudos de 1H-ERM em pacientes 

com TAB. O primeiro a encontrar uma alteração desse metabólito foi o estudo de 

Winsberg et al. (2000), que investigou a razão NAA/PCr+Cr no CPFDL de pacientes 
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com TAB e em controles. Foram estudados 20 pacientes (com TAB tipo I e II), 

eutímicos e que estavam sem medicação por pelo menos duas semanas. Observou-se 

que os pacientes apresentavam níveis mais baixos de NAA. Os autores atribuíram o 

achado à presença de dano neuronal no CPFDL de pacientes com TAB. Posteriormente, 

outros estudos identificaram redução de NAA na região pré-frontal (Cecil et al., 2002), 

novamente no CPFDL (Molina et al., 2007), no lobo occipital (Bhagwagar et al., 2007) 

e gânglios da base (Frye et al., 2007b; Port et al., 2008) de pacientes com TAB.  

 

Tabela 1 -  Estudos de espectroscopia por ressonância magnética de próton em 
portadores de transtorno afetivo bipolar 

 

Estudos N 
Humor/ 

Medicação/ 
Doença (anos) 

Regiões Resultados 

Sharma et al., 
1992 

4P/  
9C 

M/ 
Sim/ 
ND 

Gânglios da base e 
occiptal 

↑NAA/PCr+Cr 
↑GPC+PC/PCr+Cr 

↑mI/PCr+Cr 

Lafer et al., 
1994 

19P/ 
14C 

E/ 
Sim/ 
ND 

Gânglios da base ↑GPC+PC/PCr+Cr 

 

Kato et al., 
1996 

19P/ 
19C 

E/ 
Sim/ 
ND 

Gânglios da base à 
esquerda 

= NAA/PCr+Cr 
↑ GPC+PC/PCr+Cr 

Hamakawa et 
al., 1998 

18P/ 
20C 

D e E/ 
14 sim, 4 não/ 

ND 

Gânglios da base à 
esquerda 

= NAA 
= NAA/PCr+Cr 
↑ GPC+PC 

↑ GPC+PC/PCr+Cr 

Ohara et al., 
1998 

10P/ 
10C 

E/ 
7 sim, 3 não/ 

ND 

Gânglios da base = NAA/PCr+Cr 
= GPC+PC/PCr+Cr 

Hamakawa et 
al., 1999 

23P/ 
20C 

E/ 
19 sim, 4 não/ 

ND 

Córtex frontal 
bilateral 

= NAA 
= GPC+PC 
↓ PCr+Cr 

Moore et al., 
2000 

12P/ 
9C 

D/ 
Não/ 
ND 

Lobos frontal, 
temporal, occiptal e 
parietal 

= NAA 

continua 
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Tabela 1 -  Estudos de espectroscopia por ressonância magnética de próton em 
portadores de transtorno afetivo bipolar (continuação) 

 

Estudos N 
Humor/ 

Medicação/ 
Doença (anos) 

Regiões Resultados 

Moore et al., 
2000 

9P/ 
14C 

D/ 
Sim/ 
ND 

Cíngulo anterior ↑ GPC+PC/PCr+Cr 
= mI/PCr+Cr 

Winsberg et 
al., 2000 

20P/ 
20C 

E/ 
Não/ 
15 

CPFDL bilateral ↓ NAA/PCr+Cr 
 ↓ NAA/GPC+PC 

= GPC+PC 

Deicken et al., 
2001 

15P/ 
15C 

E/ 
13 sim, 2 não/ 

22,1 

Tálamo bilateral ↑ NAA 
= GPC+PC 
= PCr+Cr 

Cecil et al., 
2002 

17P/ 
21C 

M e MT/ 
Sim/  

5 

Prefrontal medial ↓ NAA 
= GPC+PC 
= PCr+Cr 

= mI 

Michael et al., 
2003 

8P/ 
8C 

M/ 
6 sim, 2 não/ 

ND 

CPFDL à esquerda = NAA 
= GPC+PC 

↑ Glx 
= PCr+Cr 

Dager et al., 
2004 

29P/ 
24C 

D/ 
Não/ 
13,5 

Frontal/ cíngulo/ 
caudado/ putâmen/ 
tálamo/ ínsula/ 
parietal/ occipital 

= NAA 
= GPC+PC 

↑ Glx 
= PCr+Cr 

Wu et al., 
2004 

25P/ 
18C 

E/ 
Sim/ 
ND 

Lobo temporal ↓ GPC+PC/PCr+Cr 

Brambilla et 
al., 2005 

10P/ 
32C 

D e E/ 
6 sim, 4 não/ 

15,9 

CPFDL à esquerda = NAA 
= GPC+PC 
= PCr+Cr 

Frey et al., 
2005 

10P/ 
10C 

M e MT/ 
Sim/ 
12 

CPFDL bilateral = NAA (e /PCr+Cr) 
= GPC+PC (e /PCr+Cr) 

= PCr+Cr 
= mI (e /PCr+Cr) 

Amaral et al., 
2006 

13P/ 
15C 

E/ 
Sim/ 
10,5 

Cíngulo anterior = NAA/PCr+Cr 
= GPC+PC/PCr+Cr 

continua 
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Tabela 1 -  Estudos de espectroscopia por ressonância magnética de próton em 
portadores de transtorno afetivo bipolar (continuação) 

 

Estudos N 
Humor/ 

Medicação/ 
Doença (anos) 

Regiões Resultados 

Molina et al., 
2007 

13P/ 
10C 

E/ 
Sim/ 
10,2 

CPFDL à direita ↓ NAA/PCr+Cr 
= GPC+PC/PCr+Cr 

Malhi et al., 
2007 

9P/ 
9C 

E e H/ 
4 sim, 5 não/  

ND 

Frontal, cíngulo 
anterior, gânglios 

da base 

= NAA 
= GPC+PC 

= mI 

Bhagwagar et 
al., 2007 

16P/ 
18C 

E/  
Não 
/2 

Parieto-occiptal ↓ NAA/PCr+Cr 
↑ Glx/PCr+Cr 

Frey et al., 
2007 

32P/ 
32C 

H,D,M,E/  
Não 
/10 

CPFDL à esquerda = NAA 
↓ GPC+PC 

= Glx 
↓ PCr+Cr 

Frye et al., 
2007a 

23P/ 
12C 

D/ 
Sim/ 
17,4 

Cíngulo anterior/ 
prefrontal medial 

= NAA 
= GPC+PC 

↑ Glx 
↑ PCr+Cr 

Frye et al., 
2007b 

16P/ 
17C 

M/ 
Sim/ 
17,2 

Cíngulo anterior/ 
gânglios da base / 
Parieto-occiptal 

↓ NAA (/PCr+Cr) 
= GPC+PC (/PCr+Cr) 
= PCr+Cr (/PCr+Cr) 

= mI (/PCr+Cr) 
= Glx (/PCr+Cr) 

Sarramea 
Crespo et al., 
2008 

17P/ 
15C 

E/ 
Sim/ 
14 

Cíngulo = NAA/PCr+Cr 
= NAA/GPC+PC 

= GPC+PC/PCr+Cr 

Öngür et al., 
2008 

15P/ 
21C 

M/ 
Sim/ 
25,5 

Cíngulo anterior/ 
córtex parieto-

occiptal 

= NAA 
= GPC+PC 

= Glu 
= PCr+Cr 

Scherk et al., 
2008 

13P/ 
13C 

E/ 
Sim/ 
8,2 

Tálamo/ putâmen = NAA 
= GPC+PC 
= PCr+Cr 

= mI 

continua 
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Tabela 1 -  Estudos de espectroscopia por ressonância magnética de próton em 
portadores de transtorno afetivo bipolar (continuação) 

 

Estudos N 
Humor/ 

Medicação/ 
Doença (anos) 

Regiões Resultados 

Port et al., 
2008 

21P/ 
21C 

M,D e E/  
Não/ 
ND 

Gânglios da base e 
subst. branca 

frontal 

↓ NAA 
↓ GPC+PC 

↑ mI 
↓ PCr+Cr 
↓ Glx 

Ongur et al., 
2009 

15P/ 
22C 

M/ 
Sim/ 
10,8 

Cíngulo anterior/ 
córtex parieto-

occiptal 

= PCr+Cr 

Senaratne et 
al., 2009 

12P/ 
12C 

E/ 
11 sim, 1 não/ 

29,9  

Cortex 
orbitofrontal, 

hipocampo, cortex 
occiptal 

= NAA 
↑ GPC+PC 

= Glu 

Scherk et al., 
2009 

33P/ 
29C 

E/ 
Sim/ 
ND 

CPFDL à esquerda 
e cíngulo anterior 

= NAA/GPC+PC 
= NAA/PCr+Cr 

= GPC+PC 

Scherk et al., 
2009 

33P/ 
29C 

E/ 
Sim/ 
ND 

CPFDL à esquerda 
e cíngulo anterior 

= NAA/GPC+PC 
= NAA/PCr+Cr 

= GPC+PC 

Kaufman et 
al., 2009 

13P/ 
11C 

E/ 
Sim/ 
18,4 

Gânglios da base e 
cérebro total 

= Glu 

Shahana et al., 
2011 

25P/ 
 9C 

E e MT/ 
14 sim, 11 não/

ND 

Putâmen = PCr+Cr/GPC+PC 

Brady et al., 
2012 

7P/ 
6C 

M e E/ 
Sim/ 
ND 

Cíngulo anterior/ 
parieto-occiptal 

= NAA/PCr+Cr 

Castillo et al., 
2000 

10P/ 
10C 

ND/ 
Não/ 
ND 

Lobos frontais 
bilaterais/ gânglios 
da base bilaterais 

= NAA/PCr+Cr 
= GPC+PC/PCr+Cr 

↑ Glx/PCr+Cr 

Cecil et al., 
2003 

9P/ 
10C 

E/ 
1 sim, 8 não/ 

ND 

Frontal medial/ 
vermis cerebelar 

↓ NAA/GPC+PC 
= GPC+PC/PCr+Cr 

= PCr+Cr 
↑ mI 

continua 
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Tabela 1 -  Estudos de espectroscopia por ressonância magnética de próton em 
portadores de transtorno afetivo bipolar (conclusão) 

 

Estudos N 
Humor/ 

Medicação/ 
Doença (anos) 

Regiões Resultados 

Chang et al., 
2003 

15P/ 
11C 

E/ 
14 sim, 11 não/

ND 

CPFDL bilateral ↓ NAA/PCr+Cr e  
↓ NAA/GPC+PC 

= GPC+PC/PCr+Cr 
= mI/PCr+Cr 

Sassi et al., 
2005 

14P/ 
18C 

E e D/ 
13 sim, 1 não/ 

3,8 

CPFDL à esquerda ↓ NAA 
= GPC+PC 
= PCr+Cr 

Olvera et al., 
2007 

35P/ 
36C 

ND/ 
24 sim, 11 não/

4,3 

CPFDL à esquerda ↓ NAA 
= GPC+PC 

= mI 
= PCr+Cr 

= Glx 

Singh et al., 
2010 

20P/ 
20C 

E/ 
Sim/ 
ND 

Cíngulo anterior = NAA (/PCr+Cr) 
= mI (/PCr+Cr) 

=PCr+Cr 
↓ Glu 

Caetano et al., 
2011 

43P/ 
38C 

E, D, M, MT/ 
31 sim, 12 não/

3,9 

Prefrontal 
medial/CPFDL/ 
cíngulo/occiptal 

↓ NAA 
↓ GPC+PC 
↓ PCr+Cr 

Strawn et al., 
2012 

25P/ 
15C 

M e MT/ 
Sim/ 
ND 

Cíngulo anterior/ 
prefrontal 

ventrolateral 

= Glu 
= Glx 

P = pacientes, C = controles, ND = dado não disponível, E = eutimia, M = mania, D = depressão, MT = misto, 
NAA = N-acetil aspartato, GPC+PC = compostos de colina, mI = mio-inositol, PCr+Cr = Fosfocreatina + 
Creatina, Glx = glutamato + glutamina, Glu = glutamato, CPFDL (córtex pré-frontal dorsolateral) 

 

 

No entanto, muitos estudos não registraram diferenças entre os grupos de 

pacientes e controles. Três estudos iniciais que investigaram os gânglios da base 

obtiveram resultados negativos (Kato et al., 1996; Hamakawa et al., 1998, Ohara et al., 

1998). Em seguida, Hamakawa et al. (1999) estudaram as regiões frontais bilaterais em 

23 pacientes com TAB tipo I e II, todos eutímicos, e não encontraram diferença nos 

níveis de NAA entre os grupos. Esse resultado também ocorreu em outros estudos na 
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região frontal (Moore et al., 2000; Malhi et al., 2007), inclusive quando investigada a 

substância branca (Dager et al., 2004). Especificamente no CPFDL, Michael et al. 

(2003), Brambilla et al. (2005), Frey et al. (2005), Frey et al. (2007) e Scherk et al. 

(2009) não encontraram diferença entre os grupos de TAB e controles. Senaratne et al. 

(2009) também não encontraram diferença entre os grupos de pacientes eutímicos com 

TAB tipo I e II e controles ao investigar o córtex orbitofrontal. A região do cíngulo 

anterior também tem sido investigada desde que estudos de contagem celular 

encontraram diminuição da densidade de neurônios e glia nessa área (Ongur et al., 

1998), mas os estudos de espectroscopia não encontraram diferenças nos níveis de NAA 

entre pacientes e controles (Amaral et al., 2006; Frye et al., 2007; Malhi et al., 2007; 

Ongur et al., 2008; Sarramea et al., 2008; Brady et al., 2012). 

Também há estudos que relataram aumento dos níveis de NAA. Michael et al. 

(2009) investigaram o CPFDL de pacientes bipolares com ciclagem rápida e sem 

ciclagem rápida. Em ambos os grupos (seis pacientes cada) houve aumento do NAA na 

comparação com controles. Nos pacientes com ciclagem rápida ocorreram níveis 

maiores que naqueles sem ciclagem rápida. Deicken et al. (2001) também encontraram 

aumento de NAA em 15 pacientes com TAB tipo I, eutímicos, ao investigar o tálamo 

bilateralmente, assim como Sharma et al. (1992) ao investigar os gânglios da base.  

Os estudos em crianças e adolescentes com TAB são mais consistentes e 

demonstraram reduções dos níveis de NAA no CPFDL (Chang et al., 2003; Sassi et al., 

2005; Olvera et al., 2007), na região prefrontal medial (Caetano et al., 2011), bem como 

no vermis cerebelar (Cecil et al., 2003). No entanto, Castillo et al. (2000), ao investigar 

as regiões frontais bilaterais de 10 pacientes pediátricos com TAB, não encontraram 

diferenças entre os grupos, o mesmo ocorrendo com Singh et al. (2010). 
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As concentrações reduzidas de NAA em pacientes com TAB, encontradas em 

alguns estudos, têm sido interpretadas como uma indicação de disfunção ou perda 

neuronal, o que seria consistente com os estudos de contagem celular que identificaram 

perdas neuronais e da glia em áreas cerebrais associadas ao TAB. Outra interpretação 

possível é que a diminuição do NAA esteja refletindo um prejuízo no metabolismo 

energético mitocondrial, o que seria consistente com os estudos que identificaram 

alterações mitocondriais e do estresse oxidativo nos pacientes com TAB. No entanto, há 

muitos estudos que não replicaram esses achados, inclusive nas mesmas áreas cerebrais. 

É possível que diversos fatores contribuam para os resultados contraditórios 

encontrados até o momento, principalmente na população de adultos, tais como a 

heterogeneidade das amostras estudadas quanto ao diagnóstico e anos de doença, as 

diferentes técnicas de ERM, a presença ou ausência de medicações e a presença de 

estados de humor distintos. 

 

1.6.2  Compostos de colina (GPC+PC) 

 

Alterações das concentrações de GPC+PC têm sido encontradas em alguns 

estudos de 1H-ERM com pacientes portadores de TAB. Lafer et al. (1994) encontraram 

aumento de GPC+PC nos gânglios da base de pacientes portadores de TAB. Kato et al. 

(1996) investigaram 19 pacientes eutímicos com TAB (tipo I e II) e encontraram 

aumento dos níveis de GPC+PC/PCr+Cr em relação aos controles, nos gânglios da base 

à esquerda. Não houve diferença entre o grupo de pacientes tratados com lítio (n = 10) e 

os pacientes sem tratamento medicamentoso (n = 9). Hamakawa et al. (1998) e Sharma 

et al. (1992) também encontraram aumento do sinal de GPC+PC nos gânglios da base 

de pacientes portadores de TAB. Moore et al. (2000) relataram que pacientes bipolares 
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apresentam maiores níveis de GPC+PC no cíngulo anterior quando comparados com 

controles. Senaratne et al. (2009) encontraram aumento de GPC+PC na região 

orbitofrontal de pacientes com TAB. Em contraste, a redução dos sinais de GPC+PC 

também foi relatada em estudos no CPFDL (Frey et al., 2007), nas substâncias branca e 

cinzenta do lobo prefrontal medial (Cecil et al., 2002), no lobo temporal (Wu et al., 

2004) e nos gânglios da base (Port et al., 2008). No entanto, a maior parte dos estudos 

que investigaram as áreas frontais e os gânglios da base não encontrou diferença nos 

níveis de GPC+PC entre pacientes com TAB e controles (Hamakawa et al., 1999; 

Winsberg et al., 2000; Deicken et al., 2001; Cecil et al., 2002; Michael et al., 2003; 

Dager et al., 2004; Brambilla et al., 2005; Frey et al., 2005; Amaral et al., 2006; Frye et 

al., 2007; Frye et al., 2007b; Malhi et al., 2007; Molina et al., 2007; Ongur et al., 2008; 

Sarramea et al., 2008; Scherk et al., 2008; Scherk et al., 2009).  

Em crianças e adolescentes portadores de TAB, os estudos 1H-ERM não 

encontraram alterações nos níveis de GPC+PC relativos aos controles (Castillo et al., 

2000; Cecil et al., 2003; Chang et al., 2003; Sassi et al., 2005; Olvera et al., 2007), com 

exceção do estudo realizado por Caetano et al. (2011) que observaram níveis mais 

baixos de GPC+PC na região prefrontal medial bilateral. 

O aumento dos níveis de GPC+PC, encontrado por alguns estudos, pode refletir 

um prejuízo no metabolismo das membranas fosfolipídicas em pacientes bipolares e 

uma possível neurodegeneração associada à doença. No entanto, este achado não foi 

replicado pela maioria dos estudos, em adultos e na população pediátrica. Não está claro 

o quanto fatores como tempo de doença, humor, uso de medicamentos e técnicas 

distintas de ERM contribuíram para os resultados heterogênios.  
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1.6.3  Mio-Inositol (mI)  

 

Poucos estudos investigaram as concentrações de mI em pacientes com TAB e 

controles, utilizando a 1H-ERM. Frye et al. (2007) pesquisaram o cíngulo anterior e a 

região prefrontal medial de 36 pacientes com TAB tipo I e II, todos depressivos e 

medicados e compararam com 12 controles. Não foi identificada diferença entre os 

grupos. Malhi et al. (2007) investigaram nove pacientes com TAB tipo I no cíngulo, 

substância branca frontal e gânglios da base e não encontraram diferença nos níveis de 

mI entre pacientes e controles. A maioria dos estudos com mI procurou investigar os 

efeitos do lítio e de outros medicamentos nesse metabólito e serão discutidos 

posteriormente no texto. Em estudos com populações pediátricas, Cecil et al. (2003) 

investigaram pacientes com TAB e depressão maior (mas que tinham um parente de 

primeiro grau com TAB) e encontraram maiores níveis de mI em pacientes na região 

frontal medial. No entanto, Singh et al. (2010) investigaram os níveis de mI e não 

encontraram diferenças com controles no cíngulo anterior e Chang et al. (2003) e Olvera 

et al. (2007) obtiveram o mesmo resultado no CDLPF.  

Em resumo, há poucos estudos que investigaram os níveis de mI entre pacientes 

com TAB e controles e apenas um, realizado em crianças, mostrou diferenças quanto 

aos níveis de mI. Mais estudos de 1H-ERM são necessários para esclarecer o eventual 

papel do mI na fisiopatologia do TAB. 

 

1.6.4  Glutamato + glutamina (Glx) 

 

Vários estudos têm relatado níveis de Glx elevados em pacientes com TAB em 

relação a controles. Dager et al. (2004) estudaram 29 pacientes com TAB, em sua 
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maioria depressivos e sem medicação e encontraram níveis elevados de Glx na 

substância cinzenta do giro do cíngulo em relação aos controles. Em outro estudo, 

pacientes em mania aguda também apresentaram maiores níveis de Glx em relação a 

controles no CPFDL esquerdo (Michael et al., 2003). Da mesma forma, níveis de 

Glx/PCr+Cr foram mais elevados em pacientes não medicados e eutímicos na região 

parieto-occiptal quando comparados com controles (Bhagwagar et al., 2007). 

Finalmente, Frye et al. (2007) encontraram aumento de Glx na região prefrontal medial 

e cíngulo anterior. No entanto, alguns estudos não encontraram alteração entre os 

grupos de pacientes com TAB e controles (Frey et al., 2007; Frye et al., 2007b; Ongur et 

al., 2008; Kaufman et al., 2009; Senaratne et al., 2009) e um estudo encontrou níveis 

mais baixos desse metabólito nos pacientes com TAB (Port et al., 2008). Uma meta-

análise recente analisou os estudos realizados para a investigação de Glx e glutamato 

em pacientes com TAB e constatou que os níveis desses metabólitos foram maiores no 

grupo com a doença, quando todas as áreas frontais foram combinadas para a realização 

da análise (Gigante et al., 2012). 

Os estudos com crianças e adolescentes apresentam resultados contraditórios. 

Castillo et al. (2000) encontraram que as crianças com TAB apresentam níveis elevados 

de Glx no frontal e em regiões dos gânglios da base em comparação com controles. Em 

contraste, Olvera et al. (2007) não encontraram alterações nos níveis cerebrais de Glx 

em 35 pacientes pediátricos portadores de TAB quando comparados com controles. 

Strawn et al. (2012) também não identificaram alterações do Glx e do glutamato em 

adolescentes ao pesquisarem o cíngulo anterior e a área prefrontal ventrolateral em 

pacientes em mania ou estado misto, o mesmo ocorrendo no estudo de Moore et al. 

(2007) na região pré-frontal. Em contraste com esses achados, um estudo de pacientes 

pediátricos com TAB demonstrou a presença de menores níveis de Glx/PCr+Cr na 
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região prefrontal em pacientes em episódio maníaco, quando comparados com pacientes 

clinicamente estáveis em uso de antipsicóticos atípicos (Moore et al., 2007b). Singh et 

al. (2010) também encontraram níveis mais baixos de glutamato no cíngulo anterior de 

crianças com TAB. 

Em resumo, os estudos em adultos, em sua maioria, sugerem a existência de 

maiores níveis de Glx em áreas distintas dos cérebros de pacientes com TAB. Outros 

estudos em crianças e adolescentes são necessários para esclarecer o papel do glutamato 

e glutamina na fisiopatologia do TAB infantil. 

 

1.6.5  Creatina (Cr) + fosfocreatina (PCr)  

 

Os estudos iniciais de 1H-ERM assumiam que esse metabólito não se alteraria 

com a doença e poderia ser utilizado como um fator normalizador entre os grupos 

estudados. No entanto, estudos com pacientes bipolares têm identificado alterações dos 

níveis de PCr+Cr nessa doença. Frey et al. (2007) investigaram 32 pacientes com TAB 

(20 com TAB tipo I e 12 com TAB tipo II) e encontraram redução dos níveis de PCr+Cr 

no CPFDL esquerdo em relação aos controles. Hamakawa et al. (1999) investigaram os 

córtex frontais bilaterais e relataram que a redução nos níveis de PCr+Cr ocorreu nos 

pacientes deprimidos em relação aos eutímicos e Port et al. (2008) encontraram redução 

de PCr+Cr nos gânglios da base. Por outro lado, Frye et al. (2007) relataram maiores 

níveis de PCr+Cr no córtex pré-frontal em pacientes com depressão bipolar do que nos 

indivíduos controles e Michael et al. (2009) obtiveram o mesmo resultado em pacientes 

bipolares cicladores e não cicladores rápidos quando comparados com controles. No 

entanto, há vários estudos que não encontraram alterações dos níveis de PCr+Cr em 

pacientes com TAB (Deicken et al., 2001; Cecil et al., 2002; Michael et al., 2003; Dager 
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et al., 2004; Brambilla et al., 2005; Frye et al., 2007; Ongur et al., 2008; Scherk et al., 

2008; Ongur et al., 2009; Shahana et al., 2011). 

Dois estudos em crianças e adolescentes encontraram uma tendência para 

diminuição da PCr+Cr em pacientes pediátricos com TAB, um no CPFDL esquerdo 

(Sassi et al., 2005) e outro no vermis cerebelar (Cecil et al., 2003). Caetano et al. (2011) 

encontraram uma redução da PCr+Cr em pacientes pediátricos com TAB nas áreas 

prefrontal medial esquerda e na substância branca do CPFDL esquerdo. Porém, estudos 

realizados no CPFDL esquerdo (Olvera et al., 2007) e no cíngulo anterior (Singh et al., 

2010) não encontraram diferenças entre pacientes pediátricos e controles. Não há 

estudos que avaliaram o efeito dos medicamentos na PCr+Cr. 

Em resumo, os estudos com PCr+Cr no TAB são inconclusivos. Novos estudos 

de 1H-ERM são necessários para investigar se existe um papel desse metabólito na 

fisiopatologia do TAB. 

 

1.6.6 Investigação do hipocampo em portadores de TAB através da 1H-ERM 

 

Oito estudos de 1H-ERM foram realizados no hipocampo de portadores de TAB 

(tabela 2), todos em amostras de adultos. O achado mais consistente, observado em 

cinco desses estudos, é o da ocorrência de níveis mais baixos de NAA nesses pacientes, 

quando comparados com controles saudáveis, o que é um indicador de dano neuronal ou 

disfunção do metabolismo energético dos neurônios (Bertolino et al., 2003; Deicken et 

al., 2003; Atmaca et al., 2006; Scherck et al., 2008; Atmaca et al., 2012). O primeiro 

estudo que identificou níveis mais baixos de NAA em pacientes com TAB foi realizado 

por Bertolino et al. (2003). Os autores investigaram 11 áreas do cérebro, utilizando a 

1H-ERM multi-voxel e a única alteração encontrada ocorreu nos níveis de NAA do 
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hipocampo. Esse estudo possui como limitações o fato de não ter utilizado uma correção 

para a segmentação tecidual e não ter aplicado a correção para múltiplas comparações. 

Em seguida, Deicken et al. (2003) também identificaram níveis mais baixos de NAA 

nos pacientes com TAB. Todos pacientes tinham histórico familiar de TAB e estavam 

eutímicos. Também foi utilizada a técnica de multi-voxel, mas os autores reportaram 

apenas os achados do hipocampo. Como ponto forte, esse estudo realizou a 

segmentação do voxel. Atmaca et al. (2006) investigaram pacientes durante o primeiro 

episódio de mania, utilizando a técnica de multi-voxel e também encontraram a redução 

do NAA em pacientes com TAB. Os autores deram ênfase à possibilidade da alteração 

do NAA não estar relacionada à duração da doença, já que ocorreu em pacientes de 

primeiro episódio. Scherk et al. (2008) foram os primeiros a encontrar a presença de 

níveis baixos de NAA utilizando a técnica de voxel único para investigar o hipocampo 

de pacientes com TAB. Os pacientes estavam eutímicos e tinham 8,2 anos de doença. O 

outro estudo que encontrou redução de NAA foi realizado por Atmaca et al. (2012) e 

investigou pacientes com depressão bipolar, utilizando a técnica de multi-voxel. Apesar 

da maioria dos estudos ter identificado a presença de níveis mais baixos de NAA, um 

estudo encontrou resultados opostos, ou seja, níveis mais altos de NAA (Iosifescu et al., 

2009). Este achado foi atribuído ao efeito neuroprotetor dos medicamentos 

estabilizadores do humor. Outros dois estudos não apontaram diferenças entre pacientes 

e controles (Colla et al., 2009; Senaratne et al., 2009). Dos cinco estudos que 

encontraram diminuição da NAA, quatro utilizaram medidas normalizadas pela PCr+Cr 

(mediram a razão NAA/PCr+Cr), o que, como observado acima, pode ter influenciado 

nos resultados, porque há estudos que identificaram alterações de PCr+Cr em pacientes 

com TAB, inclusive no hipocampo. Também chama a atenção que quatro estudos 

utilizaram a técnica de multi-voxel. Nesses estudos, múltiplas áreas são investigadas e é 
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importante que se realizem correções para múltiplas comparações para que possam ser 

evitados resultados falso-positivos. Portanto, apesar da maioria dos estudos ter 

encontrado reduções de NAA, há limitações dos estudos que colocam em questão esses 

achados. 

Em relação à GPC+PC, três estudos no hipocampo encontraram níveis mais 

altos desse metabólito (Iosifescu et al., 2009; Senaratne et al., 2009; Atmaca et al., 

2012), o que poderia indicar um maior dano das membranas fosfolipídicas celulares no 

hipocampo de pacientes com TAB. No entanto, outros cinco estudos não encontraram 

diferenças entre pacientes e controles (Bertolino et al., 2003; Deicken et al., 2003; 

Atmaca et al., 2006; Sherck et al., 2008; Colla et al., 2009). Não há estudos no 

hipocampo que encontraram níveis mais baixos de GPC+PC. Mais estudos são 

necessários para esclarecer os resultados contraditórios detectados para os níveis de 

GPC+PC no hipocampo de pacientes com TAB. 

Quanto ao glutamato, Colla et al. (2009) encontraram níveis mais altos desse 

metabólito, o que está de acordo com a maioria dos estudos em outras áreas do cérebro. 

Semelhante achado pode indicar uma maior neurotransmissão glutamatérgica no 

hipocampo ou alterações no metabolismo celular, que levariam a uma maior produção 

de glutamato. Outro estudo investigou o glutamato, na forma de Glx, e não encontrou 

alterações entre pacientes e controles (Senaratne et al., 2009). Portanto, novos estudos 

de 1H-ERM são necessários para investigar mais precisamente o glutamato no 

hipocampo. 

Quanto à PCr+Cr, Deicken et al. (2003) encontraram níveis mais baixos desse 

metabólito no hipocampo de portadores de TAB, indicando possível depleção do 

reservatório de energia celular e um baixo funcionamento energético da célula. No 

entanto, Iosifescu et al. (2009), encontraram resultados opostos e Colla et al. (2009) não 
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encontraram diferenças entre os grupos. Mais estudos com esse metabólito são 

necessários para esclarecer o papel da creatina no hipocampo de portadores de TAB. 

Mio-inositol foi pesquisado no hipocampo apenas por um estudo (Scherk et al., 2008), 

todavia não houve diferença entre pacientes e controles.  

Em suma, existem oito estudos no hipocampo, todos realizados em amostras 

com poucos pacientes (12 a 21 sujeitos). Cinco foram realizados em pacientes 

eutímicos, um em pacientes maníacos, um em pacientes depressivos e um em pacientes 

em diferentes estados de humor na mesma amostra. Há relatos da influência do uso de 

medicações e do estado do humor nos resultados. Apenas três estudos foram realizados 

com equipamentos de campo magnético maior que 1,5T (Colla et al., 2009; Iosifescu et 

al., 2009; Senaratne et al., 2009). 

Há certamente fatores confundidores que têm contribuído para alguns resultados 

pouco consistentes apresentados acima, tais como o uso de medicamentos, a realização 

de protocolos distintos para obtenção de ERM e a inclusão de pacientes em diferentes 

estados de humor e estágios da doença. Uma das estratégias utilizadas para diminuir a 

heterogeneidade da amostra é o estudo de grupos de pacientes nos estágios iniciais da 

doença. Há apenas um estudo que investigou uma amostra de pacientes no primeiro 

episódio de mania. Trata-se do estudo, já citado, de Atmaca et al. (2006), que encontrou 

níveis mais baixos de NAA/PCr+Cr em 12 pacientes sem uso de medicação e em estado 

de mania aguda.  
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Tabela 2 -  Estudos de espectroscopia por ressonância magnética de próton 
realizados no hipocampo de portadores de transtorno afetivo bipolar 

 

Estudos N Subtipo Humor Medicação
Anos de 
doença 

Resultados 

Bertolino et al., 
2003  

17P/ 
17C 

TAB I  VE Sim ND ↓ NAA/PCr+Cr 
= GPC+PC/PCr+Cr 

Deicken et al., 
2003  

15P/ 
20C 

TAB I E Sim 18,7 ↓ NAA, 
= GPC+PC 
↓ PCr+Cr 

Atmaca et al.,  
2006  

12P/ 
12C 

TAB I M Não ND ↓ NAA/PCr+Cr 
= GPC+PC/PCr+Cr 

Scherk et al., 
2008  

13P/ 
13C 

TAB I E Sim 8,2 ↓ NAA/PCr+Cr 
= GPC+PC/PCr+Cr

= mI/PCr+Cr 

Senaratne et al., 
2009  

12P/ 
12C 

TAB I e 
II 

E Sim 29,9 = NAA 
↑ GPC+PC 

= Glx 

Colla et al.,  
2009  

21P/ 
19C 

TAB I E Sim ND = NAA 
= GPC+PC 
= PCr+Cr 
↑ Glu 

Iosifescu et al., 
2009  

18P/ 
10C 

ND E Sim ND ↑ NAA 
↑ GPC+PC 
↑ PCr+Cr 

Atmaca et al., 
2012  

13P/ 
13C 

TAB I D Sim ND ↓ NAA/GPC+PC 
↑ GPC+PC/PCr+Cr 

VE = vários episódios, E = eutimia, M = mania, D = depressão, ND = dado não disponível 
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1.7  O estudo de indivíduos com TAB após o primeiro episódio de 

mania 

 

O estudo de pacientes no início da doença fornece uma chance única de 

identificar processos fisiopatológicos sem a influência das alterações causadas pela 

progressão da doença e por anos de tratamento farmacológico. Recentemente, ganhou 

novo impulso a ideia de que o TAB é uma doença progressiva (Kessing et al., 2004; 

Dienes et al., 2006; Post et al., 2010), mas Kraeplin, há cerca de um século atrás, já 

havia descrito uma tendência da doença progredir com o tempo (Kraepelin, 1921). 

Contribuem para esta hipótese os achados de que no TAB há uma redução na duração 

interepisódica a cada recorrência da doença (Roy-Byrne et al., 1985; Kessing et al., 

1998) e o fato de um maior número de episódios estar associado a uma pior resposta ao 

lítio (Franchini et al., 1999) e à terapia cognitiva comportamental (Scott et al., 2006). A 

concepção de que o TAB é uma doença progressiva tem levado à busca de marcadores 

neurobiológicos de estadiamento da doença e também à consideração de que estágios 

diferentes da doença possuem alterações distintas na sua fisiopatologia (Andreazza et 

al., 2009; Kapczinski et al., 2009; Berk et al., 2010a).  

O conhecimento das alterações presentes já no início da doença também pode 

contribuir para identificar alvos para intervenções clínicas e psicossociais precoces. Um 

estudo recente defende que pacientes recém-diagnosticados com TAB devem ser 

submetidos a intervenções amplas e efetivas, o mais rápido possível, para prevenir o 

prejuízo posterior que pode ser causado pela progressão da doença (Berk et al., 2010b). 

Não existem estudos de 1H-ERM no hipocampo de pacientes com TAB logo 

após o primeiro episódio da doença. Esse estudo poderá identificar se as alterações 

encontradas em outros estudos estão presentes ou não na fase inicial da doença. 
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Estudos de 1H-ERM realizados no hipocampo identificaram alterações de NAA, 

GPC+PC, PCr+Cr e glutamato em portadores de TAB. Tais achados sugerem a 

presença de alterações intracelulares específicas e do metabolismo ou neurotransmissão 

do glutamato no hipocampo desses indivíduos. Porém, não está claro se as alterações 

estão presentes desde o início da doença ou se elas representam uma conseqüência de 

sua progressão. A investigação através da 1H-ERM de pacientes no início da doença 

pode auxiliar no esclarecimento dessa questão. 

Apenas um estudo investigou a bioquímica do hipocampo em pacientes de 

primeiro episódio de mania (Atmaca et al., 2006). Porém, o estudo foi realizado durante 

o episódio de mania e os pacientes apresentavam sintomatologia aguda grave. Esse será 

o primeiro estudo a investigar os metabólitos em pacientes bipolares, na sua maior parte 

em remissão, logo após o primeiro episódio de mania. 

Estudos prévios de 1H-ERM, realizados no hipocampo, têm amostras pequenas 

de pacientes. O estudo de uma população maior permite a investigação adicional da 

influência de características clínicas, tais como estado do humor, uso de substâncias e 

de medicamentos. 
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Objetivo Geral 

 

Avaliar o perfil bioquímico do hipocampo de portadores de transtorno afetivo 

bipolar tipo I até três meses após apresentarem seu primeiro episódio de mania. 

 

Objetivo Específico 

 

Comparar os níveis de NAA, GPC+PC, PCr+Cr, mI e Glx de portadores de TAB 

e controles saudáveis. 
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Os portadores de transtorno afetivo bipolar, em comparação com controles 

saudáveis, apresentam: 

 

Hipótese 1: Níveis mais baixos de NAA. 

 

Hipótese 2: Níveis mais altos de GPC+PC. 

 

Hipótese 3: Níveis mais baixos de PCr+Cr. 

 

Hipótese 4: Níveis mais altos de mI. 

 

Hipótese 5: Níveis mais altos de Glx. 
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Este projeto resulta de uma colaboração entre o Programa de Transtorno Bipolar 

(PROMAN), ligado ao Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (USP) e o Centro de Transtornos do Humor do 

Departamento de Psiquiatria da Universidade de British Columbia (UBC), em 

Vancouver, British Columbia, Canadá. Ele foi aprovado pelo Comitê de Ética de 

Pesquisas Clínicas da UBC e também pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Medicina da USP. Todos os pacientes assinaram o termo de consentimento 

informado, após terem todos os procedimentos do estudo explicados pelo pesquisador.  

Toda coleta de dados foi realizada pelo aluno e a equipe especializada da UBC 

em Vancouver e ela foi supervisionada pelo Dr. Lakshmi Yatham, principal 

investigador e coordenador da pesquisa. A análise estatística, a discussão dos resultados 

da pesquisa e a redação da tese foi realizada no PROMAN, sob orientação do Dr. Beny 

Lafer, após o retorno do autor ao Brasil. Durante sua estada no Canadá, o aluno 

pesquisador conduziu as entrevistas psiquiátricas e a aplicação das escalas nos pacientes 

que participaram da pesquisa. Acompanhou-os também durante a realização de seus 

exames de ERM, auxiliou a técnica de laboratório no uso do programa LC Model para 

obtenção das concentrações dos metabólitos cerebrais e na checagem da qualidade dos 

dados. Organizou o banco de dados, identificou as medidas válidas para o estudo, assim 

como processou a análise estatística. A redação do artigo científico ligado a esta tese foi 

relizada sob supervisão dos Drs. Beny Lafer e Lakshmi Yatham. 
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5.1  Casuística 

 

Foram selecionados controles saudáveis, recrutados através de divulgação na 

comunidade, e pacientes provenientes de hospitais e serviços comunitários ligados ao 

Vancouver Hospital Health Sciences Center, em Vancouver, British Columbia, Canadá, 

o que incluiu a enfermaria e o ambulatório do Centro de Transtornos do Humor do 

Departamento de Psiquiatria da UBC. 

Os portadores de TAB eram participantes do estudo STOP-EM (do inglês, 

Systematic Treatment Optimization Program for Early Mania), um estudo naturalístico 

iniciado em 2005 que pretende seguir os pacientes por 20 anos. Os critérios de inclusão 

do STOP-EM foram deliberadamente amplos para incluir toda a diversidade de 

pacientes encontrada na prática clínica. Eles foram inseridos em uso de qualquer 

medicação psicotrópica, com presença de comorbidades ou não. Podiam ter tido 

sintomas de mania pura ou mista durante o episódio, além de poderem estar psicóticos 

ou não durante essa fase. 

A avaliação inicial incluiu os seguintes passos:  

1.  Avaliação dos critérios de inclusão e exclusão, dados demográficos, história 

médica e psiquiátrica.  

2.  Pesquisa no prontuário do paciente com a finalidade de identificar 

informações relacionadas aos contatos médicos prévios e uso de medicações.  

3.  Diagnóstico, avaliação da presença de comorbidades, avaliação do estado 

clínico, da gravidade da doença e do funcionamento psicossocial através da 

aplicação de instrumentos psiquiátricos.  
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5.2  Critérios de inclusão para portadores de TAB 

 

1.  Idade entre 18 e 35 anos. 

2.  Diagnóstico de TAB tipo I, de acordo com os critérios do Manual 

Diagnóstico e Estatístico IV (DSM-IV) (APA, 2000). 

3.  Encontrarem-se até três meses do início de seu primeiro episódio de mania. 

4.  Clinicamente estáveis, o suficiente para participarem do exame de 

ressonância magnética e responder aos instrumentos de avaliação. 

 

5.3  Critérios de inclusão para controles saudáveis 

 

1.  Idade entre 18 e 35 anos 

2.  Ausência na vida de qualquer diagnóstico psiquiátrico pelo DSM-IV (APA, 

2000) 

3.  Ausência de história familiar de TAB 

 

5.4  Critérios de exclusão para todos participantes 

 

1.  Presença de objetos metálicos no corpo e próximos a órgãos nobres e/ou de 

marca-passos cardíacos 

2.  Doenças clínicas com repercussão no SNC e doenças neurológicas 

(incluindo epilepsia, acidente vascular cerebral, trauma crânio-encefálico 

grave). 

 



Casuística e Métodos 
 

 

62

5.5  Instrumentos de avaliação psiquiátrica 

 

As entrevistas foram conduzidas pelo aluno e por outros psiquiatras do serviço, 

todos treinados na utilização de instrumentos psiquiátricos de pesquisa. Os instrumentos 

de avaliação psiquiátrica utilizados foram: 

i.  MINI-Entrevista Internacional de Neuropsiquiatria (MINI) (Sheehan et al., 

1998). Ela consiste de uma entrevista estruturada curta para a realização de 

diagnósticos psiquiátricos de acordo com o DSM-IV (APA, 2000) e a 

Classificação Internacional de Doenças, décima edição (CID-10). A 

entrevista cobre 16 módulos que incluem as doenças psiquiátricas mais 

prevalentes. Foi utilizado em nossa amostra para o diagnóstico de TAB e 

para a avaliação da presença de comorbidades. 

ii.  Escala de Depressão de Hamilton - 29 itens (HAMD) (Williams et al., 

1988). Essa é a escala mais utilizada na literatura de psiquiatria para avaliar 

depressão. Ela tem demonstrado ser uma escala com boa confiabilidade, 

inclusive entre diferentes avaliadores. Além disso, esistem estudos que 

demonstram sua validade ao ser comparada com avaliações clínicas e a 

escala Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale (MADRS). Sua 

aplicação é relativamente breve, com uma média de duração de 15 minutos. 

Os itens da escala são pontuados de 0 a 2 ou de 0 a 4, com uma pontuação 

total variando de 0 a 84 pontos para a HAMD-29. Pontuações totais de 7 ou 

menos costumam ser consideradas normais; entre 8 e 17 indicam depressão 

leve; entre 18 e 24 indicam depressão moderada e acima de 24, depressão 

grave. Foi utilizada para a avaliação e quantificação dos sintomas 

depressivos nos últimos sete dias antes do exame de 1H-ERM. 
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iii.  Escala de Mania de Young (YMRS) (Young et al., 1978). Trata-se da escala 

mais utilizada na literatura psiquiátrica para avaliação de mania. Constituí-se 

de 11 perguntas que avaliam os diferentes sintomas que compõem a 

síndrome de mania. Todos os itens são graduados em 5 níveis de gravidade. 

Os itens são pontuados de 0 a 4, mas quatro itens recebem pontuação 

dobrada e variam de 0 a 8 pontos. O valor zero significa ausência do sintoma 

avaliado e o valor máximo (4 ou 8), a presença mais frequente e mais grave 

do sintoma. A pontuação da escala pode variar de 0 a 60 pontos. Foi 

utilizada para a avaliação de presença e a intensidade de sintomas maníacos 

nos últimos sete dias antes do exame de 1H-ERM.  

iv.  Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica (BPRS) (Overall; Gorham, 1962). 

Essa é uma escala para avaliar sintomas psiquiátricos em geral, mas 

principalmente os sintomas psicóticos. É composta por 18 itens, cada um 

podendo variar de 1 a 7 pontos. O escore mínimo é de 18 e o máximo de 126 

pontos.  

v.  Escala de Impressão Clínica Global – Gravidade (CGI) (Guy, 1976). Foi 

utilizada para avaliar a gravidade do quadro clínico atual. Essa escala deve 

ser aplicada por indivíduos com experiência clínica e é pontuada da seguinte 

forma de acordo com a avaliação clínica realizada: não está doente =1, muito 

leve = 2, leve = 3, moderada = 4, acentuada = 5, grave = 6, extremamente 

grave = 7. 

vi.  Avaliação Global do Funcionamento (AGF) (APA, 2000). É o instrumento 

utilizado para quantificar o Eixo V do DSM-IV. É realizada a avaliação do 

funcionamento psicológico, social e ocupacional do indivíduo, juntamente 

com a presença de sintomas psiquiátricos. A escala tem pontuação de 0 a 
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100, sendo que o escore de 100 representa o funcionamento normal com 

ausência de sintomas.  

 

5.6  Aquisição de exame de 1H-ERM 

 

O estudo de 1H-ERM foi conduzido em um aparelho de ressonância magnética 

Philips Achieva de 3 Tesla (T), localizado no Centro de Pesquisa em Ressonância 

Magnética da UBC, em um prédio anexo ao Centro de Transtornos do Humor, na UBC, 

em Vancouver, Canadá. A realização dos exames foi feita sob coordenação do Prof. 

Alex MacKay, diretor do serviço. De início, a cabeça do indivíduo foi posicionada e 

imobilizada e imagens de RMN T2-ponderadas foram obtidas nos planos sagital, 

coronal e axial para permitir o posicionamento do voxel para espectroscopia em ambos 

os hipocampos. Usando primeiramente a imagem sagital, em um corte que permitisse 

boa visualização do hipocampo, o voxel foi posicionado angulado com o eixo longo 

dessa estrutura. Em seguida, utilizando-se a imagem coronal, o voxel foi ajustado nas 

direções medial/lateral e superior/inferior para ficar centralizado no hipocampo, 

ajustando-se novamente o ângulo no plano sagital, caso fosse necessário. Buscou-se 

evitar a presença de líquido céfalorraquidiano (LCR) no interior do voxel (figura 4). 

 

 
Figura 4 -  Localização do voxel no hipocampo em cortes sagital, axial e coronal 

NOTA: Apesar da figura mostrar apenas o voxel do hemisfério esquerdo, foram 
examinados ambos os hipocampos no estudo. 
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O tamanho do voxel foi de 30 x 15 x 15 mm (6,75 cm3 ou ml). A 1H-ERM de 

voxel único foi conduzida utilizando a sequência PRESS com tempo de eco (TE) = 35 

milissegundos e tempo de repetição (TR) = 2,0 segundos, após a realização da 

homogeneização automática do campo magnético. A largura de banda foi de 2000 

Hertz. Os sinais dos metabólitos foram normalizados pelo espectro não-suprimido da 

água para a quantificação absoluta dos metabólitos. 

 

5.7  Processamento da 1H-ERM  

 

O espectro foi processado e analisado utilizando-se o programa Linear 

Combination Model (LC Model) (Provencher, 1993), que é capaz de ajustar 

automaticamente as áreas sob cada pico, independente do operador. Os níveis de NAA, 

GPC+PC, mI, PCr+Cr e Glx foram medidos em pacientes e controles. Somente os 

metabólitos com um nível razoável de confiança de adequação, isto é, os metabólitos 

com um valor médio global de Cramer-Rao Lower Bound (CRLB) menor que 20% 

foram incluídos na análise (Kreis et al., 2004). Essa medida é fornecida pelo programa 

juntamente com os níveis dos metabólitos. 

 

5.8  Medidas volumétricas do hipocampo 

 

Mediu-se o volume do hipocampo, utilizando-se uma coleção de programas para 

analisar imagens cerebrais funcionais e estruturais, a qual foi desenvolvida pelo Centro 

de Imagem por Ressonância Magnética e Ressonância Magnética Funcional do Cérebro 

de Oxford (FMRIB). Os programas estão agrupados em uma biblioteca virtual chamada 

de FMRIB Software Library (FSL). O programa de computador FSL-Brain Extraction 
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Tool (BET) foi utilizado para remover todos os sinais não cerebrais dos dados brutos. 

Através de outro programa, o FMRIB's Automated Segmentation Tool (FAST) 4, foi 

possível retirar o tecido ósseo e segmentar a imagem em substância cinzenta, substância 

branca e LCR. As bordas do hipocampo foram determinadas utilizando-se mapas do 

Instituto Neurológico de Montreal (figura 5). 

 

 

Figura 5 -  Delimitação do hipocampo para mensuração do volume 
A delimitação do hipocampo foi realizada utilizando-se os programas FSL e mapas do 
Instituto Neurológico de Montreal 

 

 

5.9  Análise estatística 

 

Realizou-se a análise estatística, utilizando o SPSS (do inglês, Statistical 

Package for Social Sciences) versão 18.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, EUA). 

Inicialmente, verificaram-se os pressupostos de normalidade através do teste de 

Kolmogorov-Smirnov. A seguir, o teste de qui-quadrado para variáveis categóricas ou o 

teste t para variáveis contínuas foram usados para comparar os grupos de pacientes e 

controles saudáveis com respeito às variáveis demográficas. Os níveis dos metabólitos 

foram comparados entre os grupos de pacientes e controles utilizando-se o teste de 
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análise de covariância (ANCOVA). Idade e volume de substância cinzenta do 

hipocampo foram utilizados como covariáveis. Em uma análise post hoc, subgrupos de 

pacientes (eutímicos e depressivos, com e sem abuso ou dependência de álcool e drogas, 

usuários de lítio ou divalproato) foram comparados entre si utilizando-se a ANCOVA, 

com idade e volume de substância cinzenta do hipocampo como covariáveis. Os 

subgrupos foram comparados previamente quanto à idade, sexo e variáveis clínicas para 

identificar se continuavam pareados quanto a estes parâmetros ou se seria necessário 

adicionar alguma covariável ao modelo de ANCOVA. Testes de correlações bivariadas 

de Pearson foram utilizados para investigar as associações entre os metabólitos 

cerebrais e as variáveis demográficas contínuas em pacientes e controles e com as 

variáveis clínicas contínuas no grupo de pacientes. O nível de significância foi 

estabelecido em 5%. Em razão de seu caráter exploratório, nas análises post hoc não se 

utilizou a correção de Bonferroni para múltiplas comparações. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  RESULTADOS 
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Na tabela 3, apresentam-se as caracterísricas demográficas da amostra de 

pacientes e controles saudáveis. Incluem-se cinquenta e oito pacientes (28 do sexo 

masculino e 30 do sexo feminino) foram incluídos (tabela 3). A idade média da amostra 

foi de 22,7 anos, variando de 16 a 34 anos de idade. Os pacientes tinham bom nível 

educacional, com uma média de 14 anos de escolaridade. A grande maioria dos 

pacientes era solteira (91,4%) e de etnia caucasiana (81%). As características clínicas 

dos pacientes (tabela 4) mostraram uma duração média da doença de 2,7 anos (desvio 

padrão (DP) 4,2) do primeiro episódio de humor à entrada no estudo (incluindo 

episódios de depressão e hipomania que pudessem ter ocorrido antes do primeiro 

episódio maníaco). A idade de início média da doença foi de 19,9 anos (DP 4,2). 

Oitenta e oito por cento dos pacientes (n = 51) foram hospitalizados no primeiro 

episódio de mania e 12% (n = 7) receberam apenas tratamento ambulatorial. A duração 

média do episódio maníaco foi de 59,7 dias (DP 49). Cinquenta e um por cento dos 

pacientes apresentaram no mínimo um episódio de depressão (41%) ou hipomania 

(10%) antes de seu primeiro episódio de mania. O número médio de episódios antes do 

episódio de mania foi de 1,2 (DP 1,6) para a depressão e 0,5 (DP 1,6) para hipomania. 

Sintomas psicóticos estavam presentes durante o episódio maníaco em 72,4% dos 

pacientes, mas apenas 13,8% apresentavam sintomas psicóticos na data do exame de 

1H-ERM. Comorbidade atual com abuso ou dependência de substâncias (tabela 5) 

estava presente em 29,3% dos pacientes para maconha, 8,6% para outras drogas (isto é, 

cocaína, ecstasy e outras) e 10,3% para o álcool. No total da amostra, 40% dos pacientes 

apresentavam comorbidade com abuso ou dependência de uma substância psicoativa 

(alguns pacientes apresentavam abuso ou dependência de mais de uma substância). Os 
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transtornos de ansiedade estavam presentes, como comorbidades, em 6,9% dos 

pacientes. Dez por cento dos pacientes relataram uma tentativa de suicídio no passado. 

Os pacientes apresentavam diferentes estados de humor no momento do exame: 63,8% 

(n = 37) estavam eutímicos, 27,6% (n = 16) estavam deprimidos, 1,7% (n = 1) 

apresentavam hipomania e 6,9% (n = 4) estavam em estado misto. No momento da 

entrada no estudo, 87,9% dos pacientes estavam usando um estabilizador do humor (n = 

51). Desses pacientes, 45% usavam lítio, 53% faziam uso de divalproato de sódio e 2% 

estavam usando ambos. Antipsicóticos atípicos estavam sendo usados por 79,3% dos 

pacientes, enquanto 5,2% estavam usando antidepressivos e 8,6% usavam 

benzodiazepínicos. Sete por cento dos pacientes não faziam uso de medicamentos no 

momento do exame (tabela 6). 

 

Tabela 3 -  Características demográficas dos grupos de pacientes e controles 
 

Características 
Pacientes 

(n = 58) 

Controles 

(n = 27) 
Valor p 

Idade, em anos (média ± DP) 22,7 ± 4,4 22,6 ± 4,6 0,891 

Educação, em anos (média ± DP) 14,0 ± 2,2 14,8 ± 2,7 0,164 

Gênero: homens, n (%) 28 (48,3) 13 (48,1) 0,991 

Estado Civil, n (%)    

Solteiro 53 (91,4) 26 (96,3) 0,588 

Casado 3 (5,2) 1 (3,7)  

Separado 2 (3,4) -  

Etnia, n (%)    

Caucasianos   47 (81,0) 19 (70,4) 0,513 

Asiáticos 9 (15,5) 7 (25,9)  

Outros 2 (3,4) 1 (3,7)  

Destros, n (%) 52 (89,7) 26 (96,3) 0,423 
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Tabela 4 -  Características clínicas dos pacientes com transtorno afetivo bipolar 
 

Características 
Pacientes  

(n = 58) 

Duração da doença, anos (média ± DP) 2,7 (4,2) 

Idade de início da doença, anos (média ± DP) 19,9 (4,2) 

Duração da mania, dias (média ± DP) 59,7 (49) 

Local de tratamento do primeiro episódio maníaco, n (%)  

Hospital 51 (88) 

Ambulatório 7 (12) 

Presença de psicose durante o episódio de mania, n (%)  41 (72,4) 

Presença de psicose no momento do exame, n (%) 8 (13,8) 

Primeiro episódio de humor na vida, n (%)  

Mania 28 (48,3) 

Depressão 24 (41,4) 

Hipomania 6 (10,3) 

Estado do humor no momento do exame, n (%)  

Eutimia 37 (63,8) 

Depressão 16 (27,6) 

Mania 0 (0,0) 

Hipomania 1 (1,7) 

Misto 4 (6,9) 
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Tabela 5 -  Comorbidade com abuso e dependência de substâncias na amostra de 
pacientes bipolares 

 

Comorbidade 
Pacientes 

(n = 58) 

Abuso ou dependência de maconha, n (%) 17 (29,3) 

Abuso ou dependência de outras drogas, n (%) 5 (8,6) 

Abuso ou dependência de álcool, n (%) 6 (10,3) 

Abuso dependência de álcool/drogas (total), n (%) 23 (40) 

Transtornos de ansiedade, n (%) 4 (6,9) 

  

 

Tabela 6 -  Medicações utilizadas pelos pacientes com transtorno afetivo bipolar 
 

Medicações 
Pacientes 

(n = 58) 

Estabilizadores do humor, n (%) 51 (87,9) 

Lítio, n (%) 23 (45) 

Divalproato de Sódio, n (%) 27 (53) 

Lítio + Divalproato de Sódio, n (%) 1  (2) 

Antipsicóticos atípicos, n (%) 46 (79,3) 

Antidepressivos, n (%) 3 (5,2) 

Ansiolíticos, n (%) 5 (8,6) 

Sem medicação, n (%) 4 (6,9) 
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Tabela 7 -  Avaliações clínicas utilizando escalas 
 

 

 

Os resultados médios das escalas de sintomas clínicos foram: Escala de Mania 

de Young = 3,47 pontos (DP = 5,7) (0 a 28 pontos); Escala de Depressão de Hamilton = 

6,53 pontos (DP = 8,6) (0 a 30), Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica = 22,25 (DP = 

5,4) (18 a 47); Escala de Avaliação Global do Funcionamento = 67,5 (DP = 13,6) (30 a 

95), Escala de Impressão Clínica Global = 2,12 (DP = 1,3) (1 a 5) (Tabela 7). 

 

Escalas 
Pacientes 

(n = 58) 

Escala de Mania de Young (média ± DP)  3,47 ± 5,7 

Escala de Depressão de Hamilton (média ± DP) 6,53 ± 8,6 

Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica, (média ± DP) 22,25 ± 5,4 

Escala de Avaliação Global do Funcionamento (AGF), (média ± DP) 67,55 ± 13,6 

Escala de Impressão Clínica Global (ICG), (média ± DP) 2,12 ±1,3 
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6.1  Segmentação do voxel 

 

Foram medidos os volumes de substância cinzenta, de substância branca e de 

LCR no voxel em pacientes e controles. O volume (V) de substância cinzenta no voxel 

foi significativamente menor em pacientes no hipocampo esquerdo (pacientes: V = 2150 

mm3 (DP 222); indivíduos saudáveis: V = 2283 mm3 (DP 253), p = 0,016) e 

hipocampo direito (pacientes: V = 2139 mm3 (DP 240); indivíduos saudáveis: V = 2253 

mm3 (DP 229), p = 0,043). Não houve diferenças quanto às medidas de substância 

branca e quantidade de líquido cefalorraquidiano entre os grupos, em ambos os 

hipocampos (Tabela 8). 

 

Tabela 8 -  Segmentação do voxel em pacientes com transtorno afetivo bipolar e 
controles em ambos os hemisférios 

 

Volume 

  (mm3) 

Pacientes  

(n = 58) 

Controles  

(n = 27) 
Valor p 

Subst. cinzenta HE (média ± DP) 2150 ± 222 2283 ± 253 0,016* 

Subst. cinzenta HD (média ± DP) 2139 ± 240 2253 ± 229 0,043* 

Subst. branca HE (média ± DP) 214 ± 54 213 ± 64 0,911 

Subst. branca HD (média ± DP) 263 ± 88 264 ± 85 0,925 

LCR HE (média ± DP) 234 ± 123 219 ± 81 0,569 

LCR HD (média ± DP) 205 ± 111 182 ± 68 0,327 

Subst. = substância, HE = hipocampo esquerdo, HD = hipocampo direito, LCR = líquido 
cefalorraquidiano 
* p< 0,05 
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6.2  Medidas de qualidade da 1H-ERM 

 

Na tabela 9, apresentamos a porcentagem de medidas que apresentaram CRLB < 

20%. Como podemos observar, os valores foram bastante razoáveis para todos os 

grupos, dado que os metabólitos com CRLB abaixo de 20% estiveram entre 88 e 100% 

das medidas. A única exceção foram as medidas de Glx, que apresentaram CRLB < 

20% entre 67.2 e 77.8% das medidas. Isso se deve à baixa resolução principalmente da 

medida de glutamina. Essa perda da acurácia deve ser considerada ao avaliarmos os 

resultados de Glx em ambos os grupos. Outras medidas de qualidade do espectro foram 

realizadas, como a razão sinal/ruído (RSR) e a FWHM, do inglês full width at half 

maximum. Tais medidas são importantes para garantir que os espectros não apresentem 

artefatos que possam produzir resultados falsos. A RSR é obtida dividindo-se a altura do 

metabólito com pico mais largo pela amplitude do ruído de base e o valor da FWHM é 

obtido medindo-se a largura do maior pico na metade da sua altura. Segundo Kreis 

(2004), devem ser rejeitadas, por apresentarem má qualidade, as medidas com RSR < 

que 3 e FWHM > 0,1. Em nosso estudo, essas medidas apresentaram valores dentro dos 

limites aceitáveis e não houve diferenças entre pacientes e controles. Essas medidas 

encontram-se na tabela 10, juntamente com a média dos valores de CRLB para cada 

metabólito, em ambos os grupos. 
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Tabela 9 -  Porcentagem de medidas válidas para cada metabólito em pacientes e 
controles nos hemisférios direito e esquerdo 

 

Medidas 
Pacientes 

(n = 58) 

Controles 

(n = 27) 

Pacientes com medidas válidas de NAA, n (%)    

Esquerdo 57 (98,3) 26 (96,3) 

Direito 58 (100) 27 (100) 

Pacientes com medidas válidas de GPC+PC, n (%)    

Esquerdo 58 (100) 26 (96,3) 

Direito 58 (100) 27 (100) 

Pacientes com medidas válidas de mI, n (%)   

Esquerdo 56 (96,6) 23 (85,2) 

Direito  51 (87,9) 25 (92,6) 

Pacientes com medidas válidas de PCr+Cr, n (%)   

Esquerdo  58 (100) 26 (96,3) 

Direito 57 (98,3) 27 (100) 

Pacientes com medidas válidas de Glx, n (%)    

Esquerdo 44 (75,9) 21 (77,8) 

Direito 39 (67,2) 19 (70,4) 

NAA = N-acetil aspartato, GPC+PC = compostos de colina, mI = mio-inositol, PCr+Cr = Fosfocreatina + 
Creatina, Glx = glutamato + glutamina 
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Tabela 10 -  Medidas de qualidade dos dados da espectroscopia por ressonância 
magnética de próton em pacientes bipolares e controles 

 

Medidas 
Pacientes 

(n = 58) 

Controles 

(n = 27) 
Valor p 

Razão sinal/ruído (média ± DP)    

Hipocampo E 9,5 ± 2,8 9,5 ± 2,8 0,958 

Hipocampo D 7,9 ± 1,9 7,7 ± 2,5 0,694 

FWHM (média ± DP)    

Hipocampo E 0,057 ± 0,014 0,052 ± 0,010 0,104 

Hipocampo D 0,062 ± 0,018 0,051 ± 0,012 0,009* 

Valor de CRLB (média ± DP)    

NAA (média ± DP)    

Esquerdo 7,44 ± 2,5 7,19 ± 2,8 0,692 

Direito 8,05 ± 3,6  8,74 ± 3,0  0,393 

GPC+PC (média ± DP)      

Esquerdo 5,79 ± 1,9  5,77 ± 1,7  0,957 

Direito 6,79 ± 2,3  7,11 ± 2,1  0,552 

mI (média ± DP)      

Esquerdo 10,21 ± 3,9  8,61 ± 2,3  0,026* 

Direito  9,84 ± 2,7  9,68 ± 2,9  0,812 

PCr+Cr (média ± DP)      

Esquerdo  5,97 ± 2,4  6,12 ± 1,9  0,780 

Direito 6,75 ± 2,3  7,04 ± 2,4  0,605 

Glx (média ± DP)      

Esquerdo 13,3 ± 3,9  13,0 ± 3,7  0,776 

Direito 13,5 ± 3,0  14,7 ± 3,7  0,195 

FWMH = full-width-half-maximum, CRLB = Crámer-Rao Lower Bound, NAA = N-acetil aspartato, 
GPC+PC = compostos de colina, mI = mio-inositol, PCr+Cr = Fosfocreatina + Creatina, Glx = glutamato 
+ glutamina, E = esquerdo, D = direito 
  

 



Resultados 
 

 

78

6.3  Medidas de metabólitos entre os grupos 

 

Não houve diferenças significativas entre pacientes e indivíduos saudáveis com 

relação à idade, sexo e anos de escolaridade. Não foram encontradas diferenças de 

volume de substância branca. Em ambos os grupos, todas as medidas de metabólitos 

apresentaram distribuição normal. Os níveis dos metabólitos (NAA, GPC+PC, PCr+Cr, 

mI e Glx) foram comparados entre os grupos, utilizando volume de substância cinzenta 

e idade como covariáveis e não foram encontradas diferenças entre eles no hipocampo 

esquerdo ou direito (tabela 11; gráficos 1 e 2).  

 

Tabela 11 -  Níveis dos metabólitos no hipocampo de pacientes com transtorno 
afetivo bipolar e controles saudáveis 

 

Metabólitos 

(mmol/kg) 

Pacientes 

(n = 58) 

Controles  

(n = 27) 
Valor p 

NAA (média ± DP)     

Esquerdo  5,59 ± 0,78 5,51 ± 0,66 0,589 

Direito  5,69 ± 0,80 5,60 ± 0,93 0,629 

GPC+PC (média ± DP)     

Esquerdo  1,83± 0,28 1,79 ± 0,27 0,475 

Direito  1,86 ± 0,33 1,79 ± 0,31 0,332 

mI (média ± DP)     

Esquerdo  5,36 ±1,6 5,77 ± 1,3 0,305 

Direito  6,10 ± 2,0 6,5 ± 1,36 0,390 

PCr+Cr (média ± DP)     

Esquerdo  5,13 ± 0,76 5,01 ± 0,71 0,422 

Direito  5,24 ± 0,91 5,25 ± 0,86 0,988 

Glx (média ± DP)     

Esquerdo  11,64 ± 2,98 12,61± 3,0 0,216 

Direito  12,73 ± 3,74 11,9 ± 3,55 0,539 

NAA = N-acetil aspartato, GPC+PC = compostos de colina, mI = mio-inositol, PCr+Cr = Fosfocreatina + 
Creatina, Glx = glutamato + glutamina 
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Gráfico 1 -  Níveis dos metabólitos no hipocampo direito de pacientes e controles 

 

NAA = N-Acetyl-Aspartato, GPC+PC = Compostos de Colina, PCr+Cr = Fosfocreatina + Creatina, mI = 
Mio-Inositol, Glx = Glutamato + Glutamina 
Mmol/kg = milimol por kilo 
NAA: F(1,81) = 0,2, p = 0,629 
GPC+PC: F(1,81) = 0,9, p = 0,332 
PC+PCr: F(1,80) = 0,0, p = 0,988 
mI: F(1,72) = 0,7, p = 0,390 
Glx: F(1,54) = 0,4, p = 0,539 
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Gráfico 2 -  Niveis dos metabólitos no hipocampo esquerdo de pacientes e 
controles 

 

 

NAA = N-Acetyl-Aspartato, GPC+PC = Compostos de Colina, PCr+Cr = Fosfocreatina + Creatina, mI = 
Mio-Inositol, Glx = Glutamato + Glutamina 
Mmol/kg = milimol por kilo 
NAA: F(1,79) = 0,3, p = 0,589 
GPC+PC: F(1,80) = 0,5, p = 0,475 
PC+PCr: F(1,80) = 0,6, p = 0,422 
mI: F(1,75) = 1,1, p = 0,305 
Glx: F(1,61) = 1,6, p = 0,216 
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6.4  Análise exploratória da associação dos metabólitos com variáveis 

clínicas 

 

Para avaliar se a diferença no estado de humor pode afetar os níveis de 

metabólitos, os pacientes com depressão foram comparados aos pacientes eutímicos. 

Pacientes em hipomania ou estados mistos foram excluídos devido a seu pequeno 

número em toda a amostra (n = 1 para hipomania e n = 4 para o estado misto). Grupos 

de pacientes com depressão (n = 16) e pacientes eutímicos (n = 37) não foram 

estatisticamente diferentes em relação à idade (deprimidos: 23,7 [DP 4]; eutímicos: 22,1 

[DP 4,8], p = 0,245), à idade de início da doença (deprimidos: 18,2 [DP 5,4]; eutímicos: 

20,8 [DP 5,0], p = 0,088), sexo (deprimidos: 37,5% do sexo masculino; eutímicos: 

54,1% do sexo masculino, p = 0,268); volume de substância cinzenta à esquerda 

(deprimidos: 2597 [DP 441]; eutímicos: 2726 [DP 405], p = 0,306); volume de 

substância cinzenta à direita (deprimidos: 3743 [DP 447]; eutímicos: 3648 [DP 413], p 

= 0,460). Os grupos foram diferentes em termos de duração da doença (deprimidos: 5,4 

[DP 6,2]; eutímicos: 1,2 [DP 2,1], p = 0,016) e esta característica clínica foi utilizada 

como covariável na análise, além das variáveis utilizadas na comparação entre pacientes 

e controles (idade e volume de substância cinzenta). Nenhuma diferença nos níveis de 

metabólitos foi encontrada entre os subgrupos no hipocampo esquerdo e direito (tabela 

12). 
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Tabela 12 -  Concentrações absolutas dos metabólitos em pacientes com 
depressão e eutímicos nos hipocampos esquerdo e direito 

 

Metabólitos 

(mmol/kg) 

Pacientes 

com depressão 

(n = 16) 

Pacientes 

eutímicos 

( n = 37) 

Valor p 

NAA (média ± DP)    

Esquerdo 5,91 ± 0,73 5,49 ± 0,79 0,066 

Direito 5,78 ± 0,82 5,70 ± 0,81 0,843 

GPC+PC (média ± DP)    

Esquerdo 1,86± 0,26 1,82 ± 0,30 0,873 

Direito 1,82 ± 0,37 1,87 ± 0,31 0,904 

PCr+Cr (média ± DP)    

Esquerdo 5,25 ± 0,61 5,13 ± 0,79 0,734 

Direito 5,15 ± 0,73 5,28 ± 0,96 0,955 

mI (média ± DP)    

Esquerdo 5,50 ± 2,07 5,45 ± 1,50 0,780 

Direito 6,37 ± 2,26 5,81 ± 1,98 0,816 

Glx (média ± DP)    

Esquerdo 11,34 ± 2,38 11,81± 3,24 0,598 

Direito 14,31 ± 5,59 12,14 ± 2,45 0,425 

NAA = N-acetil aspartato, GPC+PC = compostos de colina, mI = mio-inositol, PCr+Cr = Fosfocreatina + 
Creatina, Glx = glutamato + glutamina 
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O efeito de abuso ou dependência de drogas foi avaliado dividindo os doentes 

em dois grupos, com (n = 23) e sem (n = 34) diagnóstico comórbido de abuso ou 

dependência de drogas ou álcool. Grupos eram comparáveis em idade 

(abuso/dependência: 22,6 [DP 3,9]; sem abuso/dependência: 23,0 [DP 4,8], p = 0,728), 

idade de início da doença (abuso/dependência: 20,4 [DP 5,4]; sem abuso/dependência: 

19,8 [DP 5,0], p = 0,658), duração da doença (abuso/dependência: 2,0 [DP 3,4]; sem 

abuso/dependência: 3,2 [DP 4,6], p = 0,288), sexo (abuso/dependência: 52,2% do sexo 

masculino; sem abuso/dependência: masculino 44,1%, p = 0,550); volume de substância 

cinzenta à esquerda (abuso/dependência: 2758 [DP 381]; sem abuso/dependência: 2672 

[DP 415], p = 0,430); volume de substância cinzenta à direita (abuso/dependência: 3615 

[DP 357]; sem abuso/dependência: 3709 [DP 453], p = 0,407). Não houve diferença 

entre os grupos quanto aos níveis de NAA, GPC+PC, Glx e PCr+Cr nos hipocampos 

esquerdo e direito (tabela 13). Os níveis de mI foram menores em pacientes com 

abuso/dependência de substâncias no hipocampo direito (abuso/dependência de 5,28 

[DP 1,18]; nenhum abuso/dependência: 6,64 [DP 2,3], p = 0,010), mas não no 

hipocampo esquerdo. A comparação entre os pacientes sem abuso ou dependência de 

drogas/álcool (n = 34) e controles saudáveis (n = 27) não mostrou qualquer diferença 

nos níveis de mI no hipocampo direito (sem dependência/abuso: 6,64 [DP 2,3]; 

controles saudáveis: 6,48 [DP 1,4], p = 0,767). Todavia, a comparação entre pacientes 

com abuso/dependência de drogas ou álcool (n = 23) e indivíduos saudáveis (n = 27) 

mostrou níveis mais baixos de mI no hipocampo direito (com dependência/abuso: 5,28 

[DP 1,2]; controles saudáveis: 6,48 [DP 1,4], p = 0,004). 
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Tabela 13 -  Concentrações absolutas dos metabólitos em pacientes com e sem 
abuso / dependência de álcool e drogas nos hipocampos E e D 

 

Metabólitos 

(mmol/kg) 

Pacientes com 
abuso/dependência 

(n = 23) 

Pacientes sem 
abuso/dependência 

(n = 34) 
Valor p 

NAA (média ± DP)    

Esquerdo 5,67 ± 0,87 5,50 ± 0,70 0,436 

Direito 5,65 ± 0,88 5,71 ± 0,76 0,781 

GPC+PC (média ± DP)    

Esquerdo 1,84 ± 0,28 1,82 ± 0,30 0,796 

Direito 1,84 ± 0,25 1,86 ± 0,38 0,835 

PCr+Cr (média ± DP)    

Esquerdo 5,24 ± 0,86 5,03 ± 0,70 0,324 

Direito 5,30 ± 0,52 5,21 ± 1,13 0,714 

mI (média ± DP)    

Esquerdo 5,54 ± 1,85 5,23 ± 1,51 0,488 

Direito 5,28 ± 1,18 6,64 ± 2,35 0,022* 

Glx (média ± DP)    

Esquerdo 11,46 ± 2,87 11,75± 3,18 0,755 

Direito 12,31 ± 2,38 13,28 ± 4,93 0,439 

NAA = N-acetil aspartato, GPC+PC = compostos de colina, mI = mio-inositol, PCr+Cr = Fosfocreatina + 
Creatina, Glx = glutamato + glutamina 

*p < 0,05 
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Investigou-se o efeito do uso das medicações, dividindo os pacientes em 

usuários de lítio (n = 23) ou divalproato de sódio (n = 27). Um paciente usando os dois 

estabilizadores de humor foi excluído da análise. Os grupos não foram estatisticamente 

diferentes quanto à idade (lítio: 22,5 [DP 4,4]; divalproato: 22,8 [DP 4,7], p = 0,802), a 

idade de início da doença (lítio: 19,9 [DP 4,9]; divalproato: 20,0 [DP 5,7], p = 0,935), 

duração da doença (lítio: 2,5 [DP 4,4]; divalproato: 2,8 [DP 3,9], p = 0,799), sexo (lítio: 

52,2% do sexo masculino; divalproato: 37% do sexo masculino; p = 0,283); volume de 

substância cinzenta à esquerda (lítio: 3815 [DP 341]; divalproato: 3798 [DP 383], p = 

0,865); volume de substância cinzenta à direita (lítio: 3584 [DP 390]; divalproato: 3793 

[DP 410], p = 0,074), porcentagem de pacientes que tomam antipsicóticos atípicos 

(lítio: 82,6%; divalproato: 85,2%, p = 0,804). Nenhuma diferença nos níveis de NAA, 

GPC+PC, mI e Glx foi detectada entre os grupos no hipocampo esquerdo e direito. Os 

níveis de PCr+Cr foram mais elevados em pacientes em uso de lítio no hipocampo 

direito quando comparados com pacientes utilizando valproato (lítio: 5,62 [DP 1,1]; 

divalproato: 5,05 [DP 0,6], p = 0,028), mas não no hipocampo esquerdo (tabela 14). A 

comparação entre ambos os subgrupos de pacientes e os controles saudáveis não 

mostrou qualquer diferença nos níveis de PCr+Cr no hipocampo direito e esquerdo. 
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Tabela 14 -  Concentrações absolutas dos metabólitos em pacientes em uso de 
valproato ou lítio nos hipocampos E e D 

 

NAA = N-acetil aspartato, GPC+PC = compostos de colina, mI = mio-inositol, PCr+Cr = Fosfocreatina + 
Creatina, Glx = glutamato + glutamina 

*p < 0,05 
 

Metabólitos 

(mmol/kg) 

Divalproato de 
sódio 

(n = 27) 

Carbonato  
de lítio 

(n = 23) 
Valor p 

NAA (média ± DP)    

Esquerdo 5,47 ± 0,77 5,60 ± 0,67 0,549 

Direito 5,72 ± 0,76 5,66 ± 0,86 0,795 

GPC+PC (média ± DP)    

Esquerdo 1,78 ± 0,29 1,91 ± 0,28 0,119 

Direito 1,81 ± 0,25 1,93 ± 0,37 0,185 

PCr+Cr (média ± DP)    

Esquerdo 4,96 ± 0,86 5,25 ± 0,63 0,181 

Direito 5,05 ± 0,61 5,61 ± 1,11 0,028* 

mI (média ± DP)    

Esquerdo 5,07 ± 1,67 5,60 ± 1,77 0,292 

Direito 5,95 ± 2,28 5,93 ± 1,48 0,978 

Glx (média ± DP)    

Esquerdo 11,96 ± 3,19 11,23± 2,80 0,459 

Direito 12,45 ± 2,38 11,58 ± 2,00 0,256 
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A investigação de correlações de níveis de metabólitos com variáveis 

demográficas, clínicas e de segmentação do voxel mostrou que a idade está associada 

com GPC+PC (r = - 0,476, p = 0,014), PCr+Cr (r = - 0,403, p = 0,041) e Glx (r = 0,480, 

p = 0,028) no hipocampo esquerdo e com mI (r = 0,432, p = 0,031) no hipocampo 

direito dos indivíduos saudáveis. Não houve correlação entre idade e níveis de 

metabólitos em pacientes bipolares. Volume de substância cinzenta do hipocampo 

esquerdo está associado com NAA (r = 0,267, p = 0,044) e GPC+PC (r = 0,285, p = 

0,030) em pacientes e com GPC+PC (r = 0,486, p = 0,012) e PCr+Cr (r = 0,528, p = 

0,006) em indivíduos saudáveis. Não houve correlação entre níveis de metabólitos e 

volume de substância cinzenta no hipocampo direito. Níveis de metabólitos não foram 

significativamente associados com a idade de início da doença, a idade de início do 

episódio maníaco, duração do primeiro episódio maníaco, o volume de matéria cinzenta 

à direita, o número de episódios depressivos anteriores e dose de lítio. Não foram 

encontradas associações entre todos os metabólitos e sintomas de humor (HAMD, 

YMRS) e os resultados das escalas de funcionamento global (GAF) e gravidade clínica 

(CGI-S). Houve uma associação entre sintomas medidos pela BPRS com mI no 

hipocampo esquerdo (BPRS: r = - 0,277, p = 0,041), mas não com os outros 

metabólitos. Para investigar o efeito de sintomas psicóticos, a comparação entre os 

grupos com (n = 42) e sem (n = 16) psicose durante o episódio de mania foi feita, mas 

não mostrou diferenças nos níveis de metabólitos.  
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No presente estudo, não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre os pacientes com TAB e os indivíduos saudáveis para todos os 

metabólitos investigados após o primeiro episódio de mania. Investigações exploratórias 

adicionais não encontraram diferenças nas comparações entre subgrupos de pacientes 

eutímicos e depressivos. Os pacientes bipolares abusadores ou dependentes de álcool e 

drogas apresentaram níveis menores de mI quando comparados a não dependentes e os 

pacientes usuários de lítio apresentaram níveis maiores de PCr+Cr, quando comparados 

a pacientes em uso de divalproato de sódio. Até onde sabemos, este é o primeiro estudo 

a investigar NAA, GPC+PC, PCr+Cr, mI e Glx no hipocampo de pacientes bipolares 

logo após o primeiro episódio de mania. 

 

7.1  Caracterização da casuística  

 

Em nosso estudo, os pacientes e os controles não apresentaram características 

demográficas distintas que pudessem interferir no resultado da pesquisa. Existem 

estudos que encontraram associações entre idade e diferentes metabólitos (Winsberg et 

al., 2000; Olvera et al., 2007). Logo, o estudo de grupos com diferenças na idade média 

poderia influenciar indevidamente o resultado final. Nossos resultados também 

mostraram um efeito da idade sobre alguns metabólitos no grupo de controles 

(GPC+PC, PCr+Cr, Glx e mI). Dessa forma, mesmo na ausência de diferença de idade 

entre os grupos, optamos por usar a idade como covariável em nosso modelo ANCOVA 

de comparação entre os grupos, a fim de eliminar qualquer possível influência dessa 

variável. Também é importante notar que a distribuição dos gêneros nos dois grupos não 
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apresentou diferença estatisticamente significativa. A influência do gênero não costuma 

ser pesquisada em estudos de ERM. No entanto, segundo um estudo (Nery et al., 2010), 

também é um fator que pode influenciar os níveis dos metabólitos. Ainda quanto às 

variáveis demográficas, um estudo observou uma associação entre anos de educação e 

NAA (Scherk et al., 2009), o que aponta para a importância de termos grupos 

semelhantes também quanto a essa característica. 

Nosso estudo comparou 58 pacientes com 27 controles. O número menor de 

controles, com uma razão pacientes/controles de praticamente 2/1, pode levantar 

dúvidas sobre se o número de controles é suficiente para manter um poder estatístico 

adequado. Sabemos que um grupo maior de controles seria preferível. A fim de 

determinar se a amostra tinha poder suficiente para detectar diferenças reais dos níveis 

de metabólitos entre os grupos, foi realizada uma análise do poder do estudo usando o 

tamanho de efeito médio, calculado a partir dos estudos anteriores. O tamanho de efeito 

médio (TEM) com base em cinco estudos anteriores (Bertolino et al., 2003; Deicken et 

al., 2003; Atmaca et al., 2006; Scherk et al., 2008; Atmaca et al., 2012), que 

encontraram níveis significativamente mais baixos de NAA no hipocampo em pacientes 

com TAB em relação aos controles foi: TEM = 1,08. Segundo nossa análise, a amostra 

mínima necessária para detectar este tamanho de efeito, com uma proporção de caso-

controle de 2/1, seria de 23 pacientes e 12 controles, com valores de alfa = 0,05 e beta = 

0,80. Como o nosso estudo teve 58 pacientes e 27 controles, constatou-se que nossa 

amostra tinha poder suficiente para detectar diferenças de níveis de metabólitos se tais 

diferenças existissem, o que torna improvável que tenhamos tido um resultado falso-

negativo devido a baixo poder estatístico. Essa possibilidade também fica menos 

provável quando observamos a consistência de nossos resultados, que mostraram 
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ausência de diferença na grande maioria das comparações entre os subgrupos de 

pacientes. 

Quanto às características clínicas da amostra, é importante ressaltar que, apesar 

de serem todos pacientes de primeiro episódio de mania, 51,7% deles haviam tido 

episódios anteriores de depressão ou hipomania. Levando-se em conta esses episódios 

prévios à mania, a média de anos de doença em nossa amostra de pacientes foi de 2,7 

anos. Como sabemos, o diagnóstico de TAB tipo I não pode ser feito até que os 

pacientes tenham seu primeiro episódio de mania. A não inclusão de pacientes com 

episódios prévios de hipomania e depressão traria dificuldades adicionais à seleção da 

amostra e limitaria a generalização dos resultados, visto que uma significativa 

proporção de portadores de TAB inicia o quadro com um desses episódios. É importante 

esclarecer que a média de duração da doença de 2,7 anos é muito menor que a duração 

da doença na grande maioria dos estudos com pacientes bipolares, que costumam incluir 

pacientes em vários estágios da doença. Por tratar-se de doença que tem duração por 

toda a vida, podemos considerar que nossa amostra de pacientes está no início da 

doença. Mesmo porque, 48,3% da amostra havia começado a doença nos últimos três 

meses. 

Ainda sobre a amostra de pacientes, nossos resultados indicam que a maioria 

deles teve um primeiro episódio de mania de moderado a grave, já que oitenta e oito por 

cento necessitaram de internação, 72,4% apresentaram sintomas psicóticos e a duração 

do episódio foi de dois meses em média. Não foi possível investigar a associação entre 

algumas medidas de gravidade do episódio e as medidas dos metabólitos, porque o 

exame de 1H-ERM foi realizado após a melhora dos sintomas de mania dos pacientes.  
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7.2  Qualidade dos dados de ERM 

 

Para garantir a acurácia das medidas de ERM, utilizamos em nossa análise 

apenas os valores de CRLB menores do que 20%, conforme amplamente aceito no meio 

e sugerido em estudos técnicos (Cavasilla et al., 2001; Kreis et al., 2004). Os valores de 

CRLB são estimativas dos desvios padrões de cada medida da ERM. CRLB igual a 20% 

indica que, se a medida pudesse ser realizada diversas vezes, a média das medidas teria 

um desvio padrão de 20% de seu valor, para baixo ou para cima.  

Um aspecto a ser considerado é o fato do voxel, utilizado para medir a 

neuroquímica do hipocampo, não seguir exatamente o contorno dessa estrutura. 

Portanto, parte do tecido investigado consistiu de estruturas adjacentes ao hipocampo, 

tais como o córtex entorhinal e o subiculum, o que pode ser mais bem caracterizado 

como formação hipocampal. As limitações de resolução associadas à técnica de ERM 

impediram a utilização de um voxel menor, o que prejudicaria muito a razão sinal-ruído.  

Outro fator importante é a segmentação dos volumes de substância cinzenta, 

substância branca e LCR nos voxels de ambos pacientes e controles. A presença de 

maior quantidade de um tecido específico em um dos grupos ou diferenças na 

quantidade de LCR poderia influenciar nos resultados dos níveis de metabólitos 

(McLean et al., 2000). Estudos com 1H-ERM têm encontrado diferentes concentrações 

dos metabólitos ao se comparar as substâncias cinzenta e branca de pacientes com TAB 

(Cecil et al., 2002; Dager et al., 2004; Friedman et al., 2004). Em nosso estudo, os 

pacientes apresentaram valores menores de substância cinzenta quando comparados aos 

controles em ambos os hipocampos. Por esse motivo, decidimos controlar o efeito dessa 

variável sobre os níveis de metabólitos adicionando o volume de substância cinzenta 
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como co-variável no modelo ANCOVA de comparação entre os grupos de pacientes e 

controles. 

 

7.3  Ausência de diferença nos níveis de metabólitos entre os grupos 

 

7.3.1  Efeito da duração da doença e presença de múltiplos episódios 

 

Nossos achados indicam que não existem alterações estatisticamente 

significativas dos metabólitos entre pacientes e controles após o primeiro episódio de 

mania. Consideramos que a condição de nossos pacientes serem de primeiro episódio e 

de terem poucos anos de doença em média é o fator principal que levou à ausência de 

diferença dos metabólitos entre os grupos. De acordo com essa hipótese, a presença de 

múltiplos episódios e maior duração da doença refletiria um estágio mais avançado do 

TAB, mais grave e com repercussões na neurobiologia e na neuroquímica cerebral.  

Como vimos na introdução, a ausência de alteração do NAA sugere uma falta de 

danos à integridade dos neurônios e a ausência de comprometimento do metabolismo 

energético. É possível que esse dano ocorra apenas como consequência da progressão 

da doença. Nossa amostra foi composta de pacientes com idade média de 22,7 anos e 

duração da doença de 2,7 anos (DP 4,2) (no entanto, 48% dos pacientes não tinham 

mais do que três meses de doença) o que pode ter sido determinante para a ausência de 

diferenças na neuroquímica do hipocampo entre os grupos. Consistente com essa 

hipótese, há evidências na literatura sugerindo que a alteração dos níveis de NAA 

encontrada em outros estudos de 1H-ERM com pacientes bipolares crônicos seja um 

efeito de duração da doença. Por exemplo, Deicken et al. (2003) encontraram uma 

associação negativa entre os níveis de NAA e anos de doença no hipocampo de 
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pacientes com TAB. Idêntica associação foi também observada no CPFDL de pacientes 

com TAB (Chang et al., 2003). Também é importante notar que alguns estudos que 

encontraram baixos níveis de NAA no hipocampo de pacientes com TAB estudaram 

amostras com maior duração média de doença, de 18,7 (Deicken et al., 2003) e 8,2 

(Sherk et al., 2008) anos ou investigaram pacientes que tinham uma idade média maior 

que a de nosso estudo, de 40,1 anos (Bertolino et al., 2003). A exceção é o estudo de 

Atmaca et al. (2006), que encontrou redução de NAA no hipocampo de pacientes de 

primeiro episódio de mania. Porém, esses pacientes estavam em mania, o que difere dos 

pacientes da nossa amostra. Quanto à GPC+PC, é digno de nota que um estudo 

encontrou uma correlação positiva entre o número de episódios prévios da doença e os 

níveis de GPC+PC no CPFDL, sugerindo um efeito da cronicidade da doença também 

para esse metabólito (Brambilla et al., 2005). O estudo de Senaratne et al. (2009), que 

encontrou aumento de GPC+PC no hipocampo de pacientes com TAB, foi realizado em 

pacientes com muitos anos de doença (em média 29,8 anos), mas os autores não 

investigaram a correlação entre anos de doença e níveis de GPC+PC. Já o estudo de 

Iosifescu et al. (2009), que também obteve resultados de aumento da GPC+PC, não 

relatou a duração média da doença nos pacientes investigados, mas pela média de idade 

dos mesmos, de 40,7 anos, podemos supor que se tratavam de pacientes crônicos. Além 

disso, o estudo de Atmaca et al. (2006), realizado em pacientes bipolares de primeiro 

episódio de mania, não encontrou diferenças para GPC+PC entre pacientes e controles. 

Para os outros metabólitos, PCr+Cr, mI e Glx, não existem estudos que investigaram o 

efeito da duração da doença no hipocampo de pacientes com TAB.  

Consistente com a hipótese de que alterações fisiopatológicas podem estar 

associadas à progressão da doença, diversos estudos de neuroimagem que compararam 

pacientes de primeiro episódio de mania (PEM) e pacientes com múltiplos episódios 
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(ME) encontraram diferenças entre esses grupos. No estudo de Strakowski et al. (2002) 

observou-se que os ventrículos laterais eram maiores em pacientes com ME quando 

comparados com pacientes de PEM e controles. Além disso, houve uma associação do 

tamanho dos ventrículos com o número de episódios prévios da doença. DelBello et al. 

(1999) compararam pacientes com ME e PEM e identificaram que a área V3 do 

cerebelo era significativamente menor em pacientes com ME. 

Estudos clínicos e neuropsicológicos também têm evidenciado um agravamento 

da doença em pacientes com múltiplos episódios. Por exemplo, pacientes com ME 

apresentam uma recuperação mais lenta e com mais sintomas residuais após a remissão 

do que pacientes com PEM (Tohen et al., 2010). Na mesma linha, pacientes crônicos 

têm mais déficits cognitivos que pacientes de primeiro episódio. O estudo de López-

Jaramillo et al. (2010) comparou pacientes com TAB que haviam tido 1, 2 ou 3 ou mais 

episódios de mania ao longo da vida. Eles mostraram que os déficits cognitivos eram 

maiores nos pacientes com mais episódios de mania, principalmente nas funções de 

memória episódica, velocidade psicomotora e funções executivas. Outros estudos já 

haviam demonstrado uma associação entre a duração do episódio de mania ou depressão 

e déficits de memória e funções executivas (van Gorp et al., 1998) e também, entre o 

curso mais grave da doença (mais hospitalizações, mais episódios) e memória, atenção e 

capacidade de realizar tarefas que exijam abstração (Denicoff et al., 1999). Também 

tem se encontrado diferenças em relação ao funcionamento psicossocial. Pacientes que 

tiveram múltiplos episódios têm maior prejuízo funcional quando comparados com 

pacientes de primeiro episódio (Rosa et al., 2012). 

Evidências obtidas através de estudos bioquímicos também demonstram a 

presença de neuroprogressão quando são investigados pacientes em diferentes estágios 

da doença. Um estudo demonstrou que o BDNF, uma proteína que é essencial para a 
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sobrevivência dos neurônios, está diminuído em pacientes crônicos com TAB, mas não 

nos pacientes em fase inicial da doença (Kauer-Sant 'Anna et al., 2009). Além disso, 

alguns autores encontraram que as consequências tóxicas para o cérebro são 

cumulativas, ocorrendo de acordo com o número de episódios maníacos (Brambilla et 

al, 2005; Kapczinski e al, 2008). O estresse oxidativo, o aumento da inflamação e a 

apoptose podem estar associados a esses mecanismos de lesão celular progressiva, que 

ocorre à medida que a doença evolui (Machado-Vieira et al., 2007; Gigante et al., 

2011).  

Apesar das evidências a favor da neuroprogressão, estudos têm demonstrado que 

algumas alterações já estão presentes no primeiro episódio da doença, e não seriam 

decorrentes do efeito causado pela duração da doença ou pela presença de múltiplos 

episódios. Os estudos que comparam pacientes em PEM e controles têm identificado 

alterações de volume e neurocognitivas nesses pacientes com TAB. Por exemplo, 

Strakowski et al. (1993) encontraram volumes maiores de terceiro ventrículo e do 

ventrículo lateral em pacientes com TAB no PEM quando comparados com controles e 

Kasai et al. (2003) encontraram menores volumes de substância cinzenta no polo 

temporal esquerdo de pacientes com TAB. Uma meta-análise recente, que analisou 45 

estudos, identificou diversas alterações volumétricas em pacientes com TAB já no início 

da doença, tais como menor volume intracraniano, do cérebro total, e o volume total de 

substância cinzenta e branca, além de maiores volumes dos ventrículos laterais (De Peri 

et al., 2012). 

Além disso, algumas alterações estão presentes em populações sem a doença, 

mas com alto risco de desenvolver o TAB. Em estudos com gêmeos monozigóticos 

afetados e não afetados pelo TAB, observou-se que os não afetados também 

apresentavam um aumento do caudado à esquerda (Noga et al., 2001) e diminuição do 
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volume de substância branca do hemisfério esquerdo (Kieseppa et al., 2003). Familiares 

de pacientes com TAB, mas sem a doença, também apresentam hiperintensidades de 

substância branca (Ahearn et al., 1998; Gunde et al., 2011) e, quando comparados a 

controles, observou-se redução da substância cinzenta no tálamo anterior (McIntosh et 

al., 2004) e aumento do giro frontal inferior à direita (Hajek et al., 2013). Outro estudo 

encontrou aumento de volume de substância cinzenta no giro parahipocampal em filhos 

de pacientes com TAB, não afetados pela doença (Ladouceur et al., 2008). Parentes de 

primeiro grau de portadores de TAB apresentam volumes de substância cinzenta 

menores na região da ínsula anterior à esquerda e menores volumes de substância 

branca no lobo frontal medial à direita (Matsuo et al., 2012). Observamos que, apesar 

desses estudos mostrarem alterações em populações de alto risco, eles não são 

consitentes quanto ao local e ao tipo de alteração encontrados. Por outro lado, há 

estudos que não encontraram diferenças volumétricas cerebrais entre populações de alto 

risco e controles no cíngulo (Hajek et al., 2008) e no hipocampo (McDonald et al., 

2006; Hajek et al., 2009). Quanto à química cerebral, há dois estudos que utilizaram a 

1H-ERM e não encontraram diferenças nos níveis de metabólitos entre indivíduos com 

alto risco de desenvolver o TAB e controles saudáveis no CPFDL (Gallelli et al., 2005) 

e no córtex prefrontal medial e dorsal (Hajek et al., 2008). Mais estudos são necessarios 

para que se possa identificar de forma mais precisa a natureza e as diferenças entre as 

alterações encontradas no início da doença ou em populações de risco e àquelas 

associadas à progressão da doença. É provável que anormalidades cerebrais encontradas 

em pacientes com TAB sejam causadas por mecanismos diferentes (fatores de risco 

primário, progressão da doença ou efeito de medicamentos), tornando o campo bastante 

complexo, o que ressalta a importância da realização de estudos com amostras 



Discussão 
 

 

98

homogêneas de pacientes. O fato de não haver estudos de 1H-ERM que encontraram 

alterações em poulações de alto risco é compatível com os resultados de nosso estudo. 

Os estudos de 1H-ERM realizados em crianças e adolescentes têm demonstrado 

a presença de diversas alterações, conforme os dados apresentados na introdução. No 

entanto, não há estudos do hipocampo em populações de pacientes pediátricos com 

TAB. A presença de diversos achados em estudos de 1H-ERM em crianças e 

adolescentes pode estar associada ao fato da doença ser mais grave quando iniciada em 

idades mais precoces e, portanto, com uma fisiopatologia distinta daquela presente em 

pacientes que iniciaram a doença na fase adulta. Por conseguinte, resultados dessa 

natureza não são inconsistentes com os nossos e com a hipótese de que pacientes de 

PEM não evoluíram ainda com alterações neuroquímicas no hipocampo. 

Podemos certificar, no entanto, que o desenho de nosso estudo não é capaz de 

confirmar a hipótese da ausência de alteração neuroquímica ser devido à fase inicial da 

doença. Para isso, seria necessário comparar os controles e os pacientes de primeiro 

episódio com um grupo de pacientes crônicos ou a realização de estudos longitudinais. 

Até o momento não há estudos publicados com esses desenhos específicos, que tenham 

utilizado a 1H-ERM. Em nosso caso, não foi possível realizar a comparação com 

pacientes crônicos, dado que foi utilizada uma amostra de pacientes proveniente de um 

serviço voltado para o atendimento do primeiro episódio da mania. Todavia, 

ressaltamos que esses pacientes serão seguidos com exames de 1H-ERM pelos próximos 

anos, o que nos fornecerá a possibilidade de confirmar ou não a hipótese de alteração 

dos metabólitos como um efeito da progressão da doença.  
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7.3.2  Possível ausência de alteração dos metabólitos no hipocampo de 

pacientes com TAB  

 

Não é possível deixar de considerar, em um segundo momento, que nossos 

resultados negativos possam ter ocorrido devido à ausência de um efeito da doença na 

neuroquímica do hipocampo de pacientes com TAB. Seria uma hipótese consistente 

com os estudos de 1H-ERM realizados em pacientes crônicos e que tiveram resultados 

negativos e também com os achados de muitos estudos de neuroimagem, realizados ao 

longo dos últimos anos, que não encontraram diferenças de volume no hipocampo de 

pacientes com TAB e controles, o que poderia significar que essa seria uma região não 

afetada pela doença. De fato, para todos os metabólitos investigados existem estudos 

negativos, mesmo em amostras de pacientes crônicos. Por exemplo, dos oito estudos 

realizados no hipocampo até o momento, todos investigaram NAA e GPC+PC, sendo 

que dois estudos não encontraram diferenças entre os grupos para o NAA (Colla et al., 

2009; Senaratne et al., 2009) e cinco não encontraram diferenças ao investigar os 

compostos de colina (Bertolino et al., 2003; Deicken et al., 2003, Atmaca et al., 2006; 

Scherk et al., 2008; Colla et al., 2009). Apenas três deles investigaram a PCr+Cr e um 

também não encontrou diferenças entre os grupos (Colla et al., 2009). Quanto ao 

glutamato, esse metabólito foi investigado apenas por dois estudos (Colla et al., 2009; 

Senaratne et al., 2009) e um deles não encontrou diferenças entre os grupos (Senaratne 

et al., 2009). O único estudo que investigou mI no hipocampo não encontrou diferenças 

entre os grupos de pacientes com TAB e controles (Scherk et al., 2008).  

No entanto, a hipótese de ausência de efeito da doença sobre o hipocampo de 

pacientes com TAB é menos provável à luz dos estudos realizados com outras 

abordagens e que tem identificado alterações no hipocampo de pacientes com TAB, 
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como evidenciado por estudos estereológicos, de expressão gênica e neuropsicológicos 

revisados na introdução. Além disso, tem se evidenciado mais recentemente que a 

ausência de alterações volumétricas no hipocampo de pacientes com TAB está 

provavelmente associada a um efeito neurotrófico do lítio, que age em diversas cascatas 

intracelulares que promovem a sinaptogênese e a plasticidade neuronal e quando se 

excluí o efeito desse medicamento, se observa redução volumétrica nessa estrutura 

(Hallahan et al., 2011). Portanto, observando-se a literatura como um todo, é provável 

que o hipocampo seja afetado pela doença bipolar e o fato dessas alterações não terem 

sido encontradas em nossa amostra deve-se, provavelmente, à influência de outras 

variáveis, que não à presença ou ausência da doença. Como foi argumentado acima, o 

mais provável é que esse resultado tenha ocorrido devido à curta duração da doença em 

nossos pacientes. 

 

7.4  Associações dos níveis de metabólitos com as características 

clínicas da amostra 

 

7.4.1  A influência do estado de humor 

 

Um fator que poderia ter influenciado nossos resultados é o estado do humor, 

porque em nosso estudo foram incluídos pacientes em diferentes episódios, apesar da 

maioria (63,8%) estar em eutimia. A não exclusão de pacientes que estavam em um 

episódio do humor (hipomania, depressão ou estado misto) permitiu a investigação do 

efeito do humor nos metabólitos. A presença de depressão ocorreu em um número 

suficiente de pacientes (27,6%, n = 16) para que pudéssemos compará-los com os 

pacientes eutímicos, o que demonstrou não haver diferenças entre os grupos. Não foi 
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realizada a comparação com outros estados de humor devido ao número reduzido de 

pacientes nesses grupos. A comparação realizada evidencia que a presença de sintomas 

de depressão em alguns pacientes provavelmente não interferiu com os nossos 

resultados. Da mesma forma, a pesquisa de correlações entre níveis de metabólitos e as 

escalas que avaliaram os sintomas depressivos e maníacos (HAMD e YMRS) não 

mostrou um efeito do humor nos níveis dos mesmos. É importante notar que, na média, 

a presença de sintomas de mania e depressão foi bastante reduzida, como pudemos 

observar através das médias das escalas de Hamilton (escore médio = 6,53) e Young 

(escore médio = 3,47), realizadas no momento do exame. Sobre a influência do estado 

de humor na neuroquímica cerebral, pode-se dizer que ainda não está elucidada. Estudos 

no hipocampo foram realizados com pacientes em diferentes estados e reduções do 

NAA foram encontradas em mania (Atmaca et al., 2006), depressão (Atmaca et al., 

2012) e eutimia (Deicken et al., 2003; Scherk et al., 2008). Aumento de GPC+PC foi 

identificado em pacientes eutímicos (Iosifescu et al., 2009; Senaratne et al., 2009) e 

depressivos (Atmaca et al., 2012) e glutamato foi encontrado aumentado em pacientes 

eutímicos (Colla et al., 2009). Porém, o desenho dos estudos comparando pacientes e 

controles não permite estabelecer se a alteração se deve ao estado de humor ou à 

doença. Estudos que comparassem os mesmos pacientes em diferentes estados do 

humor poderiam auxiliar no entendimento dessa questão.  

Um estudo, no entanto, descreve o achado de diminuição de NAA no hipocampo 

de pacientes no primeiro episódio de mania (Atmaca et al., 2006), o que sugere que esta 

alteração não está exclusivamente associada à cronicidade da doença e poderia estar 

asociada à presença do estado de humor maníaco. De acordo com essa hipótese, é 

possível que a redução do NAA seja agravada pela presença de mania, que tem sido 

associada com dano neuronal agudo. A hipótese da influência dos sintomas maníacos é 
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corroborada pelos resultados de Olvera et al. (2007), que identificaram uma forte 

correlação negativa (r = - 0,61) entre os resultados da YMRS e os níveis de NAA no 

CPFDL esquerdo de pacientes pediátricos com TAB. Além disso, em um estudo que 

utilizou a olanzapina para o tratamento de um episódio maníaco, os autores observaram 

que os pacientes que não tinham remitido da mania não mostravam um aumento do 

NAA como os que tinham remitido, indicando que a presença de sintomas maníacos 

pode estar associada à diminuição de NAA. Na mesma linha, uma associação positiva 

entre a redução dos escores da YMRS e o aumento do NAA foi descrita nesse estudo 

(DelBello et al., 2006). Outras abordagens têm observado o efeito tóxico cerebral do 

estado de mania. Por exemplo, um estudo investigou as medidas de SOD e o TBARS no 

plasma de pacientes com TAB em diferentes estados de humor e identificou a mania 

como o estado com a presença de maior estresse oxidativo (Kunz et al., 2008). Em 

nosso estudo, 91,4% (n = 53) dos pacientes estavam totalmente recuperados da mania, o 

que pode ter evitado a influência de sintomas dessa fase nos níveis de NAA e 

contribuído para os nossos resultados, além do possível efeito associado à duração da 

doença, descrito acima. Estudos comparando pacientes eutímicos e pacientes durante a 

mania no início da doença são necessários para melhor compreender os fatores 

relacionados a danos e morte neuronal no curso do TAB.  

 

7.4.2  A influência dos medicamentos 

 

Estudos investigando o efeito de medicações utilizadas para o tratamento do 

TAB sobre os metabólitos têm sido realizados e têm encontrado evidências de que o uso 

de medicamentos possa representar um fator de confusão nos estudos de espectroscopia. 

Os estudos com lítio têm apontado na direção de um possível efeito de aumento do 
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NAA produzido por esse medicamento. Um estudo relatou que a administração de lítio 

por quatro semanas para os pacientes bipolares depressivos foi associada com maiores 

concentrações de NAA nas regiões frontal, parietal, temporal e occipital (Moore et al., 

2000). Estudos transversais que compararam pacientes usuários de lítio e controles 

também identificaram níveis maiores de NAA nos usuários de lítio nos gânglios da base 

(Sharma et al., 1992) e no lobo temporal (Silverstone et al., 2003). No cíngulo anterior, 

Forester et al. (2008) investigaram nove pacientes com TAB tipo I, todos tratados com 

lítio e encontraram uma correlação positiva entre os níveis de NAA e os níveis cerebrais 

de lítio. Contudo, outro estudo longitudinal realizado por Friedman et al. (2004) não 

demonstrou aumento dos níveis de NAA associado ao uso de lítio em várias áreas do 

cérebro (substância branca frontal, cíngulo, caudado, putâmen, insula e lobo parietal). 

Outro estudo, esse com pacientes pediátricos com TAB, também não encontrou 

alterações dos níveis de NAA após uma semana de tratamento com lítio (Davanzo et al., 

2001). Um resultado oposto ao estudo de Moore et al. (2000) foi encontrado por Patel et 

al. (2008) em pacientes pediátricos portadores de TAB, que observaram diminuição dos 

níveis de NAA no córtex pré-frontal medial após 6 semanas de tratamento com lítio. 

Um estudo recente que procurou investigar essa questão, comparou pacientes 

bipolares em uso de lítio por ao menos dois anos com pacientes bipolares cujo uso de 

lítio na vida tinha sido menor que três meses e controles saudáveis (Hajek et al., 2013). 

Os níveis de NAA no lobo pré-frontal à esquerda foram mais baixos em pacientes não 

usuários de lítio quando comparados a usuários de lítio e controles. Os usuários de lítio 

e controles não apresentaram diferenças entre eles quanto aos níveis de NAA. O 

interessante é que os autores controlaram os grupos de pacientes para o número de 

episódios e duração da doença, ou seja, os pacientes usuários de lítio, mesmo tendo uma 
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sobrecarga de doença semelhante aos não usuários, apresentaram níveis de NAA iguais 

aos controles. Esses achados corroboram para a hipótese do efeito neuroprotetor do lítio.  

Estudos de 1H-ERM tem investigado o efeito do lítio sobre o mio-inositol. É 

sabido que o lítio exerce influência no sistema do fosfatidilinositol, visto que é um 

inibidor não-competitivo da inositol-1-fosfatase (Berridge et al., 1989; Williams et al, 

2002). Estudos pré-clínicos sugerem que a inibição causada pelo lítio pode levar à 

diminuição do pool de inositol e isso pode estar relacionado aos efeitos terapêuticos do 

lítio. Moore et al. (1999), em um estudo que utilizou a 1H-ERM, relataram que a 

administração por curto e longo prazo de lítio diminuiu os níveis de mI frontais em 

cerca de 30% em pacientes com TAB durante o seu seguimento longitudinal. Tal efeito 

do tratamento com lítio sobre o mI também foi observado em crianças com TAB por 

Davanzo et al. (2001). Esses autores observaram que o uso de lítio por apenas uma 

semana diminuiu os níveis de mI no cíngulo desses pacientes. Por outro lado, um estudo 

transversal não encontrou diferença de mI entre os pacientes tratados com lítio, aqueles 

tratados com valproato e controles (Silverstone et al., 2002). Alguns estudos, no 

entanto, relataram resultados no sentido contrário, ou seja, um aumento dos níveis de mI 

em pacientes usuários de lítio quando comparados com controles (Sharma et al., 1992) e 

também quando comparados com pacientes em uso de valproato (Friedman et al., 

2004). Forester et al. (2008) encontraram uma correlação positiva entre os níveis 

cerebrais de lítio e os níveis de mI no cíngulo de pacientes com TAB. Outro estudo 

longitudinal que acompanhou 28 pacientes pediátricos em uso de 6 semanas de lítio 

encontrou aumento dos níveis de mI após esse período de seguimento (Patel et al., 

2006). Como a maioria dos pacientes do nosso estudo estava usando medicação, e 

muitos deles usando lítio, não é possível descartar uma influência deste medicamento 

sobre os níveis de mI, o que pode supostamente ter levado a uma normalização desse 
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metabólito nos pacientes com TAB, e seria uma causa concorrente para a ausência de 

diferença com os controles, além do que foi discutido acima a respeito do efeito da 

duração da doença. 

Outros medicamentos demonstraram provocar aumento do NAA, como a 

galantamina, no TAB (Iosifescu et al., 2009) e antipsicóticos, em pacientes com 

esquizofrenia (Bertolino et al., 2001). Contudo, esses estudos com medicamentos 

possuem a limitação de não serem capazes de definir se as mudanças em níveis de 

metabólitos se devem ao efeito dos medicamentos ou à melhora sintomática. Em nosso 

estudo, não encontramos diferenças no NAA entre pacientes em uso de lítio ou 

divalproato.  

Nossos resultados mostraram que os níveis de PCr+Cr foram maiores nos 

pacientes em uso de lítio no hipocampo direito quando comparados com usuários de 

divalproato. No entanto, não foi observada diferença entre ambos os subgrupos de 

pacientes usando valproato ou lítio e os controles saudáveis, quando analisados 

separadamente. A ausência de diferença com os controles demonstra que o estabilizador 

do humor utilizado não interferiu com os achados principais do estudo. Para podermos 

atribuir esse aumento de PCr+Cr a um efeito do lítio, o que poderia refletir um possível 

efeito promotor do metabolismo celular causado por esse medicamento, teríamos que ter 

avaliado os pacientes com um exame de 1H-ERM antes e depois do uso desta medicação 

e ainda controlado para os possíveis efeitos da remissão do quadro. Não há estudos que 

relataram qualquer efeito dos estabilizadores do humor nos níveis de PCr+Cr até o 

momento. Em nosso estudo, a interpretação do efeito dos medicamentos sobre os 

metabólitos ficou comprometida também pelo fato da maioria dos pacientes estarem 

polimedicados. No entanto, trata-se de um achado inicial que deve ser mais bem 

investigado por estudos futuros. 
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Estudos também tem investigado o efeito das medicações sobre o sinal de 

GPC+PC em pacientes com TAB. Wu et al. (2004) encontraram menores níveis de 

GPC+PC em pacientes tratados com lítio (n = 14) e também em pacientes tratados com 

valproato (n = 11) quando comparados com controles. O resultado oposto foi 

encontrado por Sharma et al. (1992), que investigaram nove pacientes tratados com lítio 

(nem todos eram bipolares) e identificaram aumento dos níveis de GPC+PC quando 

comparados com controles. A maioria dos estudos, contudo, não encontrou efeitos de 

medicações nos níveis de GPC+PC, principalmente do lítio (Stoll et al., 1992; Kato et 

al., 1996; Friedman et al, 2004; Frye et al., 2007; Forester et al., 2008), mesmo 

resultado em pacientes pediátricos com TAB (Patel et al., 2006; Davanzo et al., 2001). 

A colina foi testada como tratamento em pacientes bipolares com ciclagem rápida e 

refratários ao tratamento. Ela produziu melhora dos sintomas depressivos e o aumento 

dos níveis de GPC+PC nos gânglios da base (Stoll et al., 1996). No entanto, um ensaio 

clínico duplo cego não confirmou a eficácia superior do tratamento de colina em relação 

ao placebo (Lyoo et al., 2003). 

Alguns estudos que examinaram os efeitos de medicamentos sobre as medidas 

de Glx foram realizados. Tratamento com lítio, mas não valproato, parece diminuir os 

níveis de Glx na substância cinzenta em estudo realizado no cérebro como um todo 

(Friedman et al., 2004). O tratamento de 12 semanas com lamotrigina levou a uma 

diminuição da glutamina, mas não do glutamato, naqueles pacientes que remitiram da 

depressão, mas não nos pacientes não remitidos (Frye et al., 2007). Doze semanas de 

suplementação de citidina, um agente da dieta que exerce ação sobre o ciclo glutamato-

glutamina levou à diminuição dos níveis pré-frontais de Glx em pacientes com 

depressão bipolar em relação à suplementação de placebo (Yoon et al., 2009).  
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Portanto, existem estudos suficientes para indicar que medicamentos 

psicotrópicos utilizados para o tratamento do TAB, principalmente o lítio, podem ter 

alguma influência sobre os metabólitos medidos pela 1H-ERM. Porém, os resultados são 

ainda contraditórios e mais estudos são necessários para o esclarecimento dessa questão. 

 

7.4.3  A influência do uso de substâncias 

 

Outro aspecto importante com relação à nossa amostra de pacientes é que não 

foram excluídos aqueles que eram dependentes de álcool e drogas. Assim, 40% dos 

pacientes faziam abuso ou eram dependentes dessas substâncias. Essa abordagem está 

em desacordo com a maioria dos estudos de 1H-ERM, já que se suspeita que o uso de 

substâncias possa levar a alterações dos metabólitos, o que poderia ser um fator 

confundidor quanto ao efeito da doença. No entanto, o fato de nosso estudo ter utilizado 

uma amostra considerada grande possibilitou a comparação entre os subgrupos de 

usuários e não usuários. A comparação demonstrou que o álcool e as drogas não 

interferiram nos níveis dos metabólitos NAA, GPC+PC, PCr+Cr e Glx. Porém, níveis 

mais baixos de mI foram encontrados em pacientes com abuso/dependência de 

substâncias no hipocampo direito, quando comparados com pacientes sem 

abuso/dependência de substâncias. Na comparação com controles saudáveis, os 

pacientes usuários de substâncias também apresentaram menores níveis de mI no 

hipocampo direito. Esse achado sugere a existência de patologia glial ou alterações na 

via do inositol na presença de ambas as doenças. A influência do álcool para diminuir os 

níveis de mI foi descrita em um estudo anterior com pacientes bipolares que 

apresentavam comorbidade com dependência dessa substância (Nery et al., 2010). No 

entanto, diversos estudos em amostras de usuários de substâncias (sem transtorno 
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bipolar) têm encontrado aumento dos níveis de mI quando comparados a controles, por 

exemplo, devido ao uso de metanphetaminas (Ernst et al., 2000), ecstasy (Chang et al., 

1999a) e cocaína (Chang et al., 1999b) ou na abstinência do álcool (Schweinsburg et al., 

2000). Mais estudos de 1H-ERM são necessários para esclarecer o efeito do uso de 

substâncias nos níveis dos metabólitos.  

 

7.4.4  Outras influências observadas 

 

As associações encontradas entre os metabólitos (GPC+PC, PCr+Cr, mI, Glx) e 

a idade nos indivíduos saudáveis nos mostra o quão importante é a inclusão dessa 

variável como uma covariável no modelo de ANCOVA para investigar diferenças entre 

os grupos. Alguns estudos têm encontrado associações dos metabólitos com a idade, 

inclusive em pacientes e não está claro porque os metabólitos medidos nos pacientes de 

nosso estudo não tiveram associação com essa variável. O estudo de Olvera et al. (2007) 

relatou uma correlação positiva entre NAA e idade no CPFDL E de crianças e 

adolescentes com TAB, o mesmo achado de Winsberg et al. (2000) na mesma área em 

adultos. Bhagwagar et al. (2007) encontraram uma associação negativa entre 

NAA/PCr+Cr e idade em pacientes adultos com TAB na região parieto-occiptal. É 

importante notar que os grupos de pacientes e controles investigados em nosso estudo 

apresentavam uma variação pequena na idade, o que torna esse achado mais 

surpreendente. 

Outra associação importante encontrada foi entre os níveis de NAA e GPC+PC e 

o volume de substância cinzenta do hipocampo nos pacientes e a associação dos níveis 

de GPC+PC e PCr+Cr com o volume de substância cinzenta no hipocampo de controles 

saudáveis. Todas as associações foram positivas. Isso mostra que os níveis de 
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metabólitos estão diretamente ligados à quantidade de substância cinzenta no voxel 

investigado. Decorre daí a importância de realizar a segmentação para quantificação dos 

volumes nos estudos de 1H-ERM no intutito de evitar que essa seja uma variável 

confundidora. Em nosso estudo, os pacientes tiveram valores menores de substância 

cinzenta em relação aos controles e por isso essa variável foi utilizada como co-variável 

em nosso modelo de ANCOVA. Não está claro por que os outros metabólitos não se 

mostraram correlacionados com o volume de substância cinzenta.  

 

7.5  Limitações e vantagens do estudo 

  

Algumas limitações em nosso estudo devem ser consideradas. Os pacientes 

estavam recebendo tratamento farmacológico múltiplo. Estudos recentes, como descrito 

acima, têm demonstrado o efeito de medicamentos psiquiátricos em alguns metabólitos. 

Outra questão é que apenas o hipocampo foi investigado neste estudo. Portanto, os 

nossos resultados não podem ser generalizados para outras regiões do cérebro que 

podem estar associadas com a fisiopatologia do TAB. O estudo não foi projetado para 

investigar a influência do estado de humor, medicação ou abuso de drogas, o que torna a 

análise dessas características uma tarefa exploratória. Há também vantagens específicas 

do nosso estudo, principalmente em relação à amostra, a qual é maior em tamanho do 

que as amostras dos estudos anteriores e mais homogênea em relação ao estágio da 

doença. Outro aspecto importante é a medida do volume de substância cinzenta do 

voxel, permitindo que essa variável tenha sido utilizada como covariável na análise 

estatística dos dados. 
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Como conclusão, este estudo demonstrou que pacientes com TAB em início da 

doença não apresentam alterações neuroquímicas medidas pela 1H-ERM nos 

hipocampos de ambos os hemisférios cerebrais, quando comparados com controles 

saudáveis. A ausência dessas alterações sugere não haver maior vulnerabilidade 

neuronal ou alterações do metabolismo celular, da via do fosfatidil-inositol e do sistema 

glutamatérgico no início da doença.  

Este resultado não está de acordo com as hipóteses desta tese, que foram 

formuladas com base em estudos semelhantes, porém, na grande maioria dos casos, 

realizados em amostras de pacientes crônicos. É possível que as alterações nos níveis 

dos metabólitos, encontradas em outros estudos do hipocampo, estejam associadas à 

progressão da doença, como ocorre com outras alterações fisiopatológicas que são 

encontradas apenas em pacientes crônicos. Estudos utilizando diferentes métodos 

sugerem a existência de alterações neurobiológicas distintas de acordo com o estágio da 

doença. Estudos de seguimento utilizando a 1H-ERM são necessários para confirmar 

esta hipótese.  
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