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[Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017.
O estudo teve como objetivos avaliar a melhora precoce em uma e duas semanas no
tratamento com quatro diferentes antidepressivos e placebo, assim como avaliar as
medidas de acurácia da melhora precoce como preditor de resposta e remissão em
oito semanas de tratamento em pacientes com TDM. Poucos estudos fizeram essa
comparação. Para a análise foram utilizadas amostras de bancos de dados de quatro
ensaios clínicos com dados de resposta ao tratamento com sertralina (n=50),
venlafaxina (n=67), mirtazapina (n=28), fluoxetina (n=17), placebo (n=42). Todos
pacientes foram avaliados pela escala de avaliação de Hamilton de 17 itens ao início
do tratamento e após uma, duas e oito semanas. A ocorrência da melhora precoce
foi avaliada de seis formas, utilizando-se os pontos de corte sugeridos pelo relatório
da força tarefa da ISBD para avaliação de curso e desfecho. As variáveis relativas à
melhora precoce estão relacionadas a seguir: (a) melhora precoce em uma semana ≥
25%; (b) melhora precoce em uma semana ≥ 25% e < 50%; (c) melhora precoce em
uma semana ≥ 50%; (d) melhora precoce em duas semanas ≥ 25%; (d) melhora
precoce em duas semanas ≥ 25% e < 50%; (f) melhora precoce em duas semanas ≥
50%. As variáveis de desfecho testadas quanto a associação com melhora precoce
foram duas: (a) resposta em oito semanas (melhora ≥ 50%); (b) remissão em oito
semanas (HAM-D-17 ≤ 7). Para cada par de variáveis foram calculados o valor
preditivo positivo, valor preditivo negativo, sensibilidade, especificidade e acurácia. A
associação foi testada pelo teste qui-quadrado de Pearson ou pelo teste exato de
Fisher. Em todos os grupos houve porcentagem considerável de pacientes que
apresentaram melhora precoce em uma ou duas semanas, com destaque para
mirtazapina, em que 53,57% dos pacientes apresentaram algum tipo de melhora
precoce em uma semana e 71,43% dos pacientes apresentaram melhora precoce em
duas semanas. Ao final de duas semanas o grupo que apresentou maior taxa de

melhora precoce foi o grupo tratado com venlafaxina (73,13%). Foi encontrada
associação da melhora precoce em uma semana com resposta em oito semanas ao
nível de significância de 5% no grupo tratado com mirtazapina e no grupo que reúne
todos antidepressivos. No grupo tratado com mirtazapina a melhora precoce maior ou
igual a 25% tem alto valor preditivo positivo (0,94), porém baixo valor preditivo
negativo (0,58). A melhora precoce em uma semana está associada à remissão em
oito semanas nos tratamentos com venlafaxina e mirtazapina. Os resultados mais
consistentes ocorreram no teste da associação entre melhora precoce em duas
semanas e resposta em oito semanas, na qual foi encontrada associação entre as
variáveis em todos os antidepressivos (exceção à fluoxetina). A melhora precoce com
Mirtazapina foi a que apresentou o maior valor preditivo positivo e a melhor medida
de acurácia, de 0,86, resultado mais consistente em toda a amostra analisada. Com
placebo foi encontrada associação entre melhora precoce maior que 50% e resposta
em oito semanas. O baixo valor preditivo positivo indica que essa melhora sustentase em oito semanas menos do que nos grupos tratados com antidepressivo. O valor
preditivo negativo foi de 0,81, o maior entre todos os grupos, significando que quando
há melhora com placebo, em geral ela ocorre em até duas semanas. Nos testes da
melhora precoce em duas semanas como preditor de remissão foram encontrados
resultados mais significativos na melhora precoce maior que 50% com diferentes
acurácias em cada grupo. O antidepressivo com resultados mais robustos foi a
mirtazapina, com uma acurácia de 0,86. Tanto no grupo tratado com mirtazapina
quanto no grupo tratado sertralina tivemos altos valores preditivos negativos,
respectivamente 0,89 e 0,83, indicando que ausência de melhora rápida maior que
50% diminui muito as chances de remissão.

Descritores: transtorno depressivo; depressão; antidepressivos; fluoxetina; cloridrato
de venlafaxina; sertralina.

Abstract
Fernandes FS. Early improvement and response in antidepressant treatment
[Dissertation]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo";
2017.
This study aimed to evaluate the early improvement in one and two weeks’ treatment
with four different antidepressants and placebo, as well as evaluate the measures of
accuracy of early improvement as a predictor response and remission in eight weeks
of treatment with TDM patients. Few studies have done this comparison. For this
analysis, data samples from four clinical trials with treatment response with sertraline
(n = 50), venlafaxine (n = 67), mirtazapine (n = 28), fluoxetine (n = 17), placebo (n =
42). All patients were evaluated at baseline on the 17 item Hamilton Rating Scale of
Depression (HAM-D 17) in the begging of the treatment and after one, two and eight
weeks. The occurrence of early improvement was evaluated in six ways, using the cutoff points suggested by the ISBD task force report for course and outcome evaluation.
The variables related to early improvement are listed below: (a) early improvement in
one week ≥ 25%; (b) early improvement in one week ≥ 25% and <50%; (c) early
improvement in one week ≥ 50%; (d) early improvement in two weeks ≥ 25%; (d) early
improvement in two weeks ≥ 25% and <50%; (f) early improvement in two weeks ≥
50%. The outcome variables tested in association with early improvement were two:
(a) response at eight weeks (improvement ≥ 50%); (B) remission in eight weeks (HAMD-17 ≤ 7). For each pair of variables were calculated the positive predictive value,
negative predictive value, sensitivity, specificity and accuracy. The association was
tested by Pearson's chi-square test or by Fisher's exact test. In all groups, there was
considerable percentage of patients that achieved early improvement in one or two
weeks, especially mirtazapine, in which 53.57% of the patients achieved early
improvement in one week and 71.43% of the patients achieved early improvement in
two weeks. At the end of two weeks the group that presented the highest rate of early
improvement was the group treated with venlafaxine (73.13%). We found an
association of early improvement in one week with an 8-week response at a
significance level of 5% in the mirtazapine group. In the group treated with mirtazapine,

early improvement greater than or equal 25% had high PPV (0.94), but low NPV (0.58).
The early improvement in 1 week was associated to the 8 weeks remission on
treatments with venlafaxine and mirtazapine. The most consistent results occurred on
the association test between early improvement in two weeks and response in eight
weeks, where an association between variables in all antidepressants (except
fluoxetine) was found. Mirtazapine was the antidepressant that presented the highest
VPP and the best measures of accuracy, of 0,86, the most consistent of all sample
analyzed. With placebo, an association was found between early improvement higher
than 50% and response in eight weeks. The low VPP indicates that this improvement
sustains itself in eight weeks less than groups treated with antidepressant. VPP was
0,81, the highest among all groups, meaning that when there is improvement with
placebo, in general it occurs in up to two weeks. Less robust results were found for the
early improvement in two weeks as a remission predictor. In the tests of early
improvement in two weeks as a predictor of remission, more significant results were
found in early improvement higher than 50% with different accuracies in each group.
The antidepressant with the most robust results was mirtazapine, with an accuracy of
0,86. Both in the group treated with mirtazapine and the one treated with sertraline, we
had high VPN, 0,89 and 0,83 respectively, indicating that the lack of quick improvement
higher than 50% diminishes the chances of remission significantly.

Descriptors: Depressive disorder; depression; antidepressants agents; fluoxetine;
venlafaxine hydrochloride; sertraline
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1. Introdução

O transtorno depressivo maior (TDM) está entre os transtornos psiquiátricos mais
prevalentes e sem dúvida é o mais impactante em saúde pública. O estudo São Paulo
Megacity Mental Health Survey encontrou 16,8% a prevalência de TDM ao longo da
vida, a maior entre todos os transtornos psiquiátricos (1). Artigo de revisão brasileiro
encontrou as prevalências de TDM na vida, no ano e no mês respectivamente 16,8%,
7,1% e 4,5% (2). O TDM tem enorme importância como causa de incapacitação e no
aumento da mortalidade, seja por causas naturais ou não naturais. Para avaliação do
impacto na incapacitação, um dado importante é o disability-adjusted life years
(DALYs) que é quantificação dos anos que a pessoa vive incapaz em consequência
da doença. O TDM é a principal causa de DALYs entre todas as morbidades avaliadas,
sendo responsável por 24,5% do total de DALYs entre os transtornos psiquiátricos e
neurológicos (3).
Entre as causas de tamanho impacto do TDM estão o caráter multissistêmico do
transtorno, sua cronicidade e alguns desafios ainda não superados no tratamento da
depressão. O TDM é uma condição heterogênea que responde de forma variável a
uma ampla gama de tratamentos. Não foi identificado até o momento um biomarcador
confiável ou mesmo características clínicas que possam prever de forma confiável a
resposta ou não a qualquer forma de tratamento (4). A ausência de preditores de
resposta é uma das dificuldades no tratamento do TDM. Um tratamento inicial de
primeira linha para o TDM pode falhar em 50% dos casos (5). Considerando que o
objetivo é a remissão do paciente - não apenas a resposta, ou seja, melhora de 50%
- o número de falhas em um primeiro ensaio pode ainda ser maior. A remissão deve
ser a meta pois os sintomas residuais levam a sofrimento, perdas e aumento da
cronicidade e do risco de recorrências. Até 50% dos pacientes vão apresentar
recorrência dos episódios depressivos (6).

1.1 Latência para resposta e melhora precoce
Uma meta não ainda alcançada no tratamento da depressão é a latência para a
resposta. Essa é uma questão em aberto e tão antiga quanto o próprio tratamento
com antidepressivos (7). Medicamentos antidepressivos podem requerer semanas
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antes de apresentar o efeito terapêutico de resposta. Essa demora na resposta
antidepressiva pode ser altamente problemática, porque o paciente está exposto ao
sofrimento, à incapacitação, aos custos diretos e indiretos e riscos que o TDM causa
(8). Contudo há falta de um amplo consenso quanto ao atraso de início do efeito
terapêutico dos antidepressivos. O postulado clínico de que são necessárias duas
semanas de terapia com antidepressivos antes de um início de ação nunca foi
convincentemente confirmado e atualmente há dados que refutam essa hipótese (9).
Outra questão importante é quando definir falência de um ensaio terapêutico e
como mudar o tratamento. Algumas revisões recomendam ajustes de dose a cada
duas semanas e que devemos esperar um tempo maior antes de mudar o tratamento
devido uma resposta insuficiente. Apesar dessas recomendações, quando e como
mudar a estratégia de tratamento ainda é uma questão que merece ampla discussão.
Para se obter a resposta terapêutica máxima, tipicamente são necessárias algumas
semanas de tratamento antidepressivo. As diretrizes mais recentes da Canadian
Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT/2016) recomendam reavaliação
e ajuste de dose a cada duas semanas, mas destacam que podem ser necessárias
até doze semanas para a ação plena do antidepressivo (10). Apesar do intervalo de
tempo para uma ação plena ser considerável, é preciso fazer distinção clara entre o
tempo necessário para a máxima ação terapêutica e o tempo para o início da melhora.
O início precoce da ação antidepressiva é bem documentado e citado há muito tempo,
porém seu valor prognóstico tem sido discutido atualmente. Angst, em 1970, já sugeria
que a latência de ação do antidepressivo não passava de um mito. Segundo
Montgomery a crença na latência para início da ação antidepressiva da medicação é
alimentada pela confusão de conceitos, tais como: melhora precoce, resposta parcial,
resposta ao tratamento e remissão (11). As definições mais usadas em ensaios
clínicos nos transtornos de humor, e que foram usadas nesse estudo, são aquelas
formalizadas pelo relatório da força da tarefa da Sociedade Internacional de
Transtorno Bipolar (ISBD) para nomenclatura de curso e desfecho nos transtornos
bipolares, que define a resposta parcial como melhora maior ou igual a 25% e menor
que 50% em relação à pontuação na escala de avaliação de gravidade na linha de
base, resposta como melhora maior ou igual a 50% e remissão como pontuação
menor ou igual a sete na escala de avaliação de gravidade na escala de avaliação de
depressão de Hamilton de 17 itens (HAMD-17) (12). Quanto ao tempo, será
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considerada precoce a melhora que ocorrer em até duas semanas de tratamento. A
importância da avaliação da melhora em até duas semanas é corroborada pela
totalidade dos estudos que avaliam a melhora precoce e já foi integrada às principais
diretrizes de tratamento, tais como o CANMAT e as diretrizes britânicas para
psicofarmacologia (10, 13).
A melhora precoce no tratamento antidepressivo é desejável pela abreviação
do sofrimento, perdas e prejuízos decorrentes do TDM. Além disso, o risco de ideação
suicida ou suicídio efetivado, por exemplo, são minimizados entre os pacientes que
apresentam melhora precoce dos sintomas depressivos (14, 15). Contudo a melhora
precoce não apenas minimiza riscos, mas também pode predizer o desfecho no final
da fase aguda do tratamento e também nortear a estratégia terapêutica.
Apesar de a resposta precoce ser um fato e estar bem demonstrada em
diversos ensaios clínicos, há lacunas pouco exploradas sobre o tema. Há poucos
estudos comparando a ocorrência de melhora precoce entre os diversos
antidepressivos. Da mesma forma, há poucos estudos documentando se a presença
ou não de resposta precoce tem valores preditivos semelhantes para os diferentes
antidepressivos. Outro aspecto pouco abordado é a arbitrariedade sobre os critérios
que definem início da melhora e melhora precoce. Alguns estudos reproduzem
critérios adotados previamente e não expõem análises exploratórias que justifiquem
os pontos de corte adotados.
No tratamento antidepressivo temos alguns poucos preditores gerais e
inespecíficos de resposta ao tratamento. Temos também uma quase total escassez
de preditores específicos que possam nortear a escolha terapêutica inicial ou qual
estratégia usar no caso de falência de resposta ao primeiro antidepressivo (16). Essa
lacuna impõe a busca por novos preditores com algum grau de confiabilidade. A
presença ou ausência da melhora precoce pode ser um preditor sem custo e de fácil
avaliação em todos pacientes nas primeiras semanas do tratamento, sendo um dado
valioso na decisão da estratégia terapêutica. Existem poucos estudos que avaliam
comparativamente a ocorrência da melhora precoce em diferentes antidepressivos.
Nesse estudo avaliamos a ocorrência ou não de melhora precoce em uma e
duas semanas de tratamento em quatro ensaios clínicos com antidepressivos
realizados no Programa de Transtornos Afetivos (GRUDA) do Instituto e
Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São
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Paulo. Além de avaliarmos a presença de resposta precoce, foi realizada análise
exploratória, avaliando-se os valores preditivos positivo e negativo, sensibilidade,
especificidade e acurácia da melhora precoce, como preditor de resposta e remissão
ao final de oito semanas de tratamento.
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2. Revisão da literatura
A grande maioria dos ensaios com antidepressivos não foi desenhada para
avaliação de melhora precoce como objetivo primário. O primeiro estudo com esse
objetivo avaliou o valor preditivo da melhora precoce com amitriptilina e nortriptilina
em duas amostras de pacientes, encontrando resultados contraditórios (17). Estudos
semelhantes foram feitos e continuam sendo reproduzidos até hoje, mostrando o início
da ação antidepressiva, distinguindo-se do placebo, na 1ª ou 2ª semana de tratamento
(18, 19). O primeiro estudo que avaliou a resposta precoce em período inferior a duas
semanas mostrou significativa diferença na resposta ao tratamento com paroxetina e
placebo, mensurável na segunda semana pela Hamilton Rating Scale for Depression
(HAM-D) e na primeira semana pela Montgomery Asberg Depression rating Scale
(MADRS) (20), ambos instrumentos sensíveis na avaliação de resposta (21). Um
estudo de metanálise de 2006 analisou um total de 8 ensaios duplo-cego
randomizados controlados com placebo, com diversos antidepressivos, com um total
de 7121 pacientes. Aqueles que receberam medicação ativa tiveram 50% mais
chance de apresentar resposta na primeira semana e duas vezes mais chance em
duas semanas (22).
Vários estudos, utilizando diversos antidepressivos, mostraram que a
presença de resposta precoce pode ser um bom preditor de desfecho favorável ao
final da fase aguda de tratamento (6 ou 8 semanas de tratamento) (23). Um estudo de
metanálise que revisou 41 ensaios clínicos simples ou duplo-cego incluindo um total
de 6562 pacientes mostrou que a melhora precoce, definida como a redução de 20%
do escore da HAM-D-17 em 2 semanas, esteve associada com resposta sustentada
e remissão (definida como HAM-D-17 ≤7) com alta sensibilidade (81% e 87%
respectivamente) (24).
A melhora precoce como fator preditor de bom prognóstico pode ser
estudada assumindo-se um ponto de corte arbitrário. Nos estudos que realizam
análises exploratórias, por exemplo, são testados diversos valores. Uma análise posthoc de dois ensaios clínicos idênticos com imipramina e venlafaxina utilizou os pontos
de corte de 15, 20, 25 e 30%. Após a construção da curva ROC foi encontrado o ponto
de corte de 25% com valores aceitáveis de sensibilidade e especificidade (25, 26). A
melhora precoce de 20% também foi um valor que encontrou boa consistência nos
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estudos, sendo atualmente citado nas diretrizes de tratamento do TDM (10, 13). Um
estudo de metanálise fez o caminho inverso para avaliar essa questão no tratamento
com desvenlafaxina. Foram analisados dados de 6 estudos duplo-cego com um total
de 1207 pacientes. Ao invés de estabelecer os valores de corte para a resposta
precoce, foram estabelecidos quatro pontos de corte para o desfecho ao final de oito
semanas: melhora maior ou igual 45%, 50%, 65% e valor da HAM-D de 17 itens menor
ou igual a 7. Foi usado modelo de regressão logística para encontrar valores
preditores de melhora em duas e três semanas. Os valores de melhora precoce
encontrados como bons preditores para os desfechos estipulados foram de 20 a 30%
em duas semanas e 28 a 41% em três semanas (27).
Há poucos estudos que comparam a ocorrência e, sobretudo, o valor
preditivo da melhora precoce para diferentes antidepressivos.
comparou a ocorrência

de melhora precoce

Um estudo que

com escitalopram

e outros

antidepressivos encontrou taxas semelhantes com venlafaxina e taxas inferiores com
citalopram, fluoxetina e sertralina. Esse estudo não avaliou o valor preditivo da
melhora precoce (8). Uma comparação quanto ao padrão de resposta com o uso de
escitalopram e nortriptilina encontrou melhora precoce mais frequentemente nos
pacientes que receberam nortriptilina do que nos que receberam escitalopram,
respectivamente

12,9%

e

7,5%.

A

remissão

subsequente

ocorreu

mais

frequentemente com escitalopram do que com nortriptilina, respectivamente 13.6% e
6.1% (28). Uma subanálise dos dados da metanálise de Zurique comparou a
ocorrência da melhora precoce e resposta com quatro antidepressivos e placebo.
Encontrou taxas semelhantes de resposta precoce com oxaprolina, amitriptilina,
imipramina, moclobemida e placebo. As taxas de resposta ao tratamento no final da
fase aguda foram semelhantes entre os antidepressivos e maiores que placebo. O
valor preditivo da melhora precoce não foi calculado nem comparado entre os diversos
antidepressivos (9).
A melhora precoce parece ser preditor de bom prognóstico também em médio
prazo, ao final de um ano de tratamento. Estudo de seguimento encontrou forte
correlação entre a resposta ou remissão precoce e o bom prognóstico após um ano
de tratamento. Um dado importante é que quanto mais aguda a melhora precoce,
maior foi a probabilidade de bom prognóstico (29).
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Mais recentemente outras classes de medicamentos e outras modalidades de
tratamento para TDM também foram avaliadas quanto a melhora precoce e seu valor
preditivo. A evolução do tratamento com sertralina e terapia cognitivo-comportamental
(TCC) mostrou que a melhora precoce foi um preditor altamente sensível para
resposta posterior tanto no grupo tratado com sertralina quanto no grupo tratado com
TCC (76% e 82%, respectivamente) e também para remissão (70% e 75%,
respectivamente). Nos pacientes sem melhora precoce tratados com sertralina e TCC
houve uma menor proporção de resposta (20,9% e 5,9%, respectivamente) e
remissão (18,6% e 8,8%, respectivamente) em ambos os grupos, porém
expressivamente menor no grupo tratado com TCC (22).

2.1. Melhora precoce em outros transtornos e aspectos relacionados à
genética

Na depressão bipolar o valor preditivo de uma não melhora precoce para uma
consequente não resposta foi relatado em uma grande base de dados de ensaios
clínicos, totalizando 3369 pacientes com depressão bipolar (tipos I e II). Desses, 1913
pacientes foram randomizados para compostos ativos (aripiprazol, lamotrigina,
olanzapina, olanzapina combinada a fluoxetina e quetiapina) e 1456 para placebo. A
melhora inicial precoce foi definida como redução maior ou igual a 20% da pontuação
total inicial da MADRS. Entre os pacientes que receberam compostos ativos 60%
apresentaram melhora precoce (n = 1.155). Com placebo a taxa de melhora precoce
foi 47% (n = 683).
As taxas de melhora precoce foram de 44% a 54% para lamotrigina, 69% para
olanzapina e olanzapina combinada a fluoxetina, 75% para quetiapina e 68% para
aripiprazol. Os valores preditivos negativos para resposta e remissão foram
semelhantes para as drogas ativas (0,77 e 0,86 para olanzapina e olanzapina
combinada a fluoxetina, 0,77 / 0,79 para quetiapina, 0,74 a 0,79 para aripiprazol e 0,68
a 0,74 / 0,76 a 0,83 para lamotrigina). Esses resultados indicam que pacientes que
não apresentarem pelo menos 20% de melhora após duas semanas tem menores
chances de atigir critérios de resposta ao final da fase aguda de tratamento.
A melhora precoce teve bom valor preditivo para resposta e remissão, com alta
sensibilidade (86% e 88% respectivamente, porém com altas taxas de falsos positivos.

10

A ausência de melhora precoce foi um preditor altamente confiável de não-resposta e
não-remissão, independentemente de o doente receber um fármaco ativo ou placebo
(30).
No tratamento de episódios maníacos a melhora rápida dos sintomas em uma
semana de tratamento com olanzapina ou risperidona foi um bom preditor de resposta
ao tratamento. Uma correlação ainda mais forte ocorre com a ausência de melhora
precoce e subsequente falha no tratamento (31).
A melhora precoce com o uso de antipsicóticos e seu valor preditivo também é
uma preocupação nos transtornos psicóticos. Uma metanálise que reuniu 34 estudos
encontrou que a ausência de melhora em duas semanas teve um valor preditivo
positivo de 90% e especificidade de 86% (32). Esse conceito e análise tem mostrado
solidez nos mais diferentes tratamento, inclusive na terapia cognitivo comportamental
(33).
Alguns poucos estudos não reproduzidos têm encontrado fatores genéticos
associados à melhora precoce. Com relação aos antipsicóticos nos transtornos
psicóticos, polimorfismos na expressão do receptor D2 e na proteína de interação (34,
35) e polimorfismos no gene transportador de serotonina estão relacionados à baixa
melhora precoce (36). No transtorno depressivo maior os polimorfismos 5HTT-LPR,
rs25531, e val108/58Met COMT foram associados com baixa resposta à fluoxetina em
4 semanas (37).
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3. Objetivos

- Avaliar a melhora precoce em uma e duas semanas no tratamento com quatro
diferentes antidepressivos e placebo;
- Avaliar os valores preditivos positivo e negativo, sensibilidade e especificidade
da melhora precoce em relação à resposta e remissão em oito semanas de
tratamento, para quatro diferentes antidepressivos e placebo me pacientes com TDM.

Hipóteses

a) Uma redução de 25% no escore da escala de gravidade HAM-D-17 em uma
ou duas semanas é preditor de resposta (melhora de 50%) e remissão no
final da fase aguda do tratamento (8 semanas).
b) Uma redução de 50% no escore da escala de gravidade HAM-D-17 em uma
ou duas semanas é preditor de remissão (pontuação menor ou igual a 7) no
final da fase aguda do tratamento (8 semanas).

Formulação dessas hipóteses em linguagem estatística para avaliação de associação
entre variáveis qualitativas:

H0 = a melhora em uma ou duas semanas não está associada à resposta ou remissão
em 8 semanas
H1 = a melhora em uma ou duas semanas está associada à resposta ou remissão em
8 semanas

Poucos estudos verificam a ocorrência de melhora precoce em diferentes
antidepressivos, assim como poucos são os estudos que trazem dados quanto à
diferença na ocorrência de melhora precoce entre os antidepressivos, sobretudo entre
de destaque nas atuais diretrizes de tratamento, como venlafaxina, sertralina e
mirtazapina (26, 28, 38, 39).
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4. Métodos

4.1. Amostra utilizada na análise

Para a análise foram utilizadas amostras de bancos de dados de ensaios clínicos
nacionais e internacionais desenvolvidos no Programa de Transtornos Afetivos
(GRUDA), tanto como centro colaborador como em ensaios clínicos próprios.
Diferentes antidepressivos foram analisados. Além de dados retrospectivos de três
ensaios clínicos, também foi realizado um quarto ensaio. Os ensaios clínicos cujos
dados serão analisados são citados a seguir:

a) Venlafaxina
Ensaio clínico duplo cego, randomizado, multicêntrico, patrocinado,
comparando a eficácia de venlafaxina e amitriptilina em pacientes ambulatoriais
(40). Foram analisados os dados do tratamento com venlafaxina. Nesse ensaio
foram incluídos pacientes de 18 a 55 anos, de ambos os sexos, com pontuação
mínima de 20 pontos na escala HAM-D-21 itens (depressão moderada a
grave). Nesse ensaio tivemos acesso apenas aos dados do tratamento com
venlafaxina, que foram analisados nesse estudo.

Abstract
The purpose of this study was to compare the efficacy and tolerability of
venlafaxine and amitriptyline in outpatients with major depression with or without
melancholia. This was an 8-week, multicentre, randomized, double-blind,
parallel-group comparison of venlafaxine and amitriptyline. Outpatients with
DSM-IV major depression, a minimum score of 20 on the 21-item Hamilton
Depression Rating Scale (HAMD), and depressive symptoms for at least 1
month were eligible. Patients were randomly assigned to venlafaxine or
amitriptyline, both drugs titrated to a maximum of 150 mg/day until study day
15. The primary efficacy variables were the final on-therapy scores on the HAMD, Montgomery–Asberg Depression Rating
Scale and Clinical Global Impression severity scales. Data were evaluated on
an intent-to-treat basis using. the LOCF method. One hundred and 16 patients
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were randomized, and 115 were evaluated for efficacy. Both drugs showed
efficacy in the treatment of depression with or without melancholia. No
significant differences were noted between treatments for any efficacy
parameter. However, significantly (p < 0.05) more patients in the amitriptyline
group had at least one adverse event. These results should support the efficacy
and tolerability of venlafaxine in comparison with amitriptyline for treating major
depression with or without melancholia.

b) Mirtazapina
Ensaio clínico duplo cego, randomizado, unicêntrico, patrocinado, comparando
a eficácia de mirtazapina e fluoxetina em pacientes com depressão grave (41).
Os pacientes nesse estudo tinham entre 18 e 65 anos, de ambos os sexos, que
apresentavam escores na escala HAM-D-17 itens maior ou igual a 25 pontos.
Nesse ensaio tivemos acesso apenas aos dados do tratamento com
mirtazapina, que foram analisados nesse estudo.

Abstract
Depression is a major global problem associated with large medical,
sociological and economic burdens. Mirtazapine (Remeron, Organon NV, The
Netherlands) is an antidepressant with a unique mechanism of action that has
similar or superior efficacy to TCAs and SSRIs in moderate-to-severe
depression. However, this agent has not yet been tested in patients with severe
depression alone. To compare the antidepressant efficacy and tolerability of
mirtazapine and fluoxetine and their effects on anxiety and quality of life in
patients with severe depression (> or = 25 points on the first 17 items of the
Hamilton Depression Rating Scale [HDRS-17]). In this double-blind study, 297
severely depressed patients were randomised to receive mirtazapine 15-60
mg/day (n = 147) or fluoxetine 20-40 mg/day (n = 152) for 8 weeks. 294 subjects
were actually treated and 292 included in the intent-to-treat population.
Symptom severity was measured by the HDRS-17, Montgomery-Asberg
Depression Rating Scale (MADRS) and Clinical Global Impression (CGI) rating
scale. Quality of life was self-assessed by patients using the Leeds Sleep
Evaluation Questionnaire and the Quality of Life, Enjoyment and Satisfaction
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Questionnaire. Adverse events were recorded throughout the study. No
statistically significant differences were noted between the two groups in change
from baseline HDRS-17 score at any time point; both treatments were
associated with large (approximately 15 points) decreases by study end.
However, more mirtazapine-treated patients tended to exhibit a > or = 50%
decrease in HDRS score (significant at day 7; 9.0% vs 0.7%, p = 0.002).
Significant differences in favour of mirtazapine were also observed at day 14 for
changes in MADRS scores (-10.9 vs -8.5, p = 0.006) and the proportion of
patients with > or = 50% decrease in MADRS score (21.4% vs 10.9%, p =
0.031). On the CGI, the proportion of 'much/very much improved' patients
tended to be greater with mirtazapine (significant at day 7; 9.7% vs 3.4%, p =
0.032). No significant between-group differences were observed for the majority
of quality-of-life measures. However, mirtazapine produced significantly better
improvements on 'sleeping assessment 1' (14.9 +/- 5.2 vs 13.7 +/- 5.4, p =
0.028) and 'sleeping assessment 2' (p = 0.013) than fluoxetine. Both agents
were generally well tolerated but mirtazapine-treated patients experienced a
mean weight gain of 0.8 +/- 2.7 kg compared with a mean decrease in weight of
0.4 +/- 2.1 kg for fluoxetine-treated patients (p < 0.001). Mirtazapine is as
effective and well tolerated as fluoxetine in the treatment of patients with severe
depression.

c) Fluoxetina e placebo
Ensaio clínico duplo cego, randomizado, unicêntrico, independente e não
patrocinado, comparando a eficácia de hypericum perfuratum, fluoxetina e
placebo em pacientes com depressão leve a moderada (42). Nesse ensaio
foram incluídos pacientes de 18 a 75 anos, de ambos os sexos, com depressão
leve a moderada (pontuação na escala HAM-D-21 entre 10 e 24). Para esse
estudo foram utilizados dados do tratamento com fluoxetina e placebo.

Abstract
Hypericum perforatum has demonstrated antidepressant efficacy when
compared to placebo, but comparisons with other antidepressants remain
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controversial. We assessed the efficacy and safety of Hypericum perforatum in
comparison with fluoxetine, in a 8-week double-blind trial in patients with mild to
moderate depression. Seventy-two outpatients were randomly assigned to
receive Hypericum perforatum 900 mg/day, fluoxetine 20 mg/day or placebo.
Efficacy measures included the HAM-D21 scale, the Montgomery-Asberg
Rating Scale, and the Clinical Global Impression. Safety was assessed with the
UKU Side Effect Rating Scale. Intention-to-treat analysis showed no differences
between the mean scores of the three groups. In the analyses of observed
cases, patients receiving Hypericum perforatum had the lowest remission rates
(12%, p = 0.016) compared to fluoxetine (34.6%) and placebo (45%).
Hypericum perforatum was less efficacious than both fluoxetine and placebo.
Both drugs were safe and well-tolerated. Larger trials are
needed for definite conclusions.

d) Sertralina
Foram recrutados novos pacientes com diagnóstico de TDM, na vigência de
episódio depressivo maior segundo o DSM-IV-TR (APA, 2000), de gravidade
moderada a grave (pontuação maior ou igual a 15 na escala HAM-D-17 itens).
Esses pacientes foram incluídos em ensaio clínico com sertralina.

O tamanho da amostra foi estimado a partir dos dados disponíveis quanto
a ocorrência de melhora precoce com venlafaxina (tabela 3). Considerando
que 38,8% apresentarão resultados positivos em 1 semana e que desses cerca
de 73,13% terão resposta ao tratamento em 8 semanas, estima-se que um
tamanho amostral de 50 pacientes tem poder de aproximadamente 80% para
detectar associação entre a melhora precoce e a resposta, considerando o
teste qui-quadrado para associação ao nível de significância de 5%.

4.1.1. Aspectos éticos e legais do ensaio com sertralina
Os participantes do estudo assinaram um termo de consentimento livre e
esclarecido. O projeto e o termo de consentimento foram aprovados pelo
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clinicas da Faculdade de
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Medicina da Universidade

de São Paulo. O estudo obedeceu as

recomendações da Declaração de Helsinki (1964), conforme emenda em
Tóquio (1975), Veneza (1983) e Hong-Kong (1989). Este estudo está registrado
no Clinicaltrials.gov (NCT02268487).

4.1.2. Critérios de inclusão para o ensaio com sertralina
 Diagnóstico de TDM na vigência de episódio depressivo segundo o DSM-IV-TR
(APA, 2000), sem características psicóticas, baseado na avaliação clínica e
confirmado pela entrevista clínica estruturada SCID-I/P (FIRST ET AL, 2002).


Idade entre 18 e 60 anos no momento do consentimento livre e
esclarecido.

 Pontuação total na escala HAMD-17 ≥14 na Visita 0.
 Ter pontuação ≥ 2 no item 1 da escala HAMD-17.

4.1.3. Critérios de exclusão para o ensaio com sertralina
 Qualquer condição adicional do Eixo I do DSM-IV-TR além do TDM (exceto
dependência de nicotina, cafeína ou fobia específica).
 Transtorno do Eixo II que, no julgamento do investigador, possa interferir nas
avaliações.
 Mulheres que estejam grávidas ou amamentando.
 Escore maior ou igual a 3 no item suicídio HAM-D ou risco de suicídio a
critério clínico.
 Condição médica não tratada ou instável (a critério clínico)
 Tratamento com qualquer medicamento psicotrópico, havendo possibilidade
de wash-out
 Alteração laboratorial de relevância clínica (critério do investigador).

4.1.3. Delineamento do ensaio com sertralina
Os candidatos foram avaliados por médico psiquiatra com experiência em
transtornos do humor quanto ao diagnóstico e demais critérios de inclusão.
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Após avaliação de triagem foi fornecido o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) e agendada a visita inicial (V-1).
Na V-1, após discussão e assinatura do TCLE, foi aplicado SCID-I/P para
confirmação diagnóstica e dos critérios de inclusão. Após confirmação dos
critérios de inclusão, era agendada a visita inicial (V0) para início do tratamento
com sertralina, na dose inicial de 50mg, com incrementos de doses de 50mg a
cada visita segundo critério clínico de eficácia e tolerabilidade. As visitas se
davam com uma semana (V1), duas semanas (V2), quatro semanas (V3) e oito
semanas (V4). Para avaliação da eficácia e tolerabilidade, a cada visita era
aplicada a escala HAM-D-17 e a escala de avaliação de efeitos colaterais UKU
(43). Os procedimentos realizados em cada visita são descritos na tabela 2.
TaTabela 1 – Procedimentos a cada visita no ensaio clínico com sertralina

Avaliações
TCLE

V-1

V0

V1

V2

V3

V4

(início)

(1 sem)

(2 sem)

(4 sem)

(8 sem)

Atendimento Clínico
SCID
HAM-D 17
UKU

4.1.4. Equipe do estudo com sertralina
A equipe foi constituída por cinco médicos psiquiatras que realizavam
avaliação inicial, confirmação diagnóstica e o atendimento médico (avaliação
de efeitos colaterais e tolerabilidade, avaliação clínica e incrementos de
dose). A equipe de avaliadores era composta por três psicólogos que
realizavam a aplicação das escalas de avaliação de eficácia de forma
independente. Os avaliadores receberam treinamento para aplicação das
escalas antes do início do estudo e durante o estudo para manter a
confiabilidade entre avaliadores.
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4.2. Descrição da amostra

Em todos os ensaios os pacientes apresentavam episódio depressivo maior
segundo critérios DSM-IV ou DSM-IV-TR. A tabela 1 mostra o número de pacientes,
idade (média e desvio padrão) e proporção entre os sexos em cada amostra.
Tabela 2 – Número de participantes, idade média desvio padrão e
proporção dos sexos em cada uma das amostras.

IDADE

SEXO

(%)
N

Média

DP

Fem

Sertralina
Venlafaxina
Mirtazapina

50
67
28

41,98
40,64
39,14

11,17
10,92
11,04

66,00
72,00
71,42

Fluoxetina
Placebo

17
42

40,00
41,00

11,00
14,97

80,00
83,33

N: número de pacientes; DP: desvio padrão; Fem: feminino;
AD: antidepressivo

As idades médias e os desvios-padrões foram parecidos descritivamente entre
os grupos. Houve variação quanto à proporção entre os sexos. Os grupos que
receberam tratamento com sertralina, venlafaxina e mirtazapina apresentaram
proporções parecidas e próximas à esperada pela incidência do transtorno entre os
sexos, respectivamente 66%, 72% e 71,42%. Nos grupos tratados com fluoxetina e
placebo a proporção de mulheres foi maior, respectivamente 80% e 83,33%. Quanto
ao tamanho da amostra houve uma variação significativa no número de participantes
em cada amostra, desde 17 participantes para fluoxetina até 67 para venlafaxina.

4.3. Análise dos dados

Avaliamos a ocorrência de melhora precoce, resposta ou remissão em cinco
grupos (sertralina, venlafaxina, mirtazapina, fluoxetina e placebo). Todos pacientes
foram avaliados pela escala de avaliação HAM-D ao início do tratamento e após uma,
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duas e oito semanas. Nos ensaios que utilizaram a escala HAM-D de 21 itens,
consideramos apenas os primeiros 17 itens para a análise.
A ocorrência da melhora precoce foi avaliada de seis formas, utilizando-se os
pontos de corte sugeridos pelo relatório da força tarefa da ISBD para avaliação de
curso e desfecho (12). As variáveis relativas à melhora precoce estão relacionadas a
seguir:


Melhora precoce em uma semana ≥ 25%



Melhora precoce em uma semana ≥ 25% e < 50% (resposta parcial)



Melhora precoce em uma semana ≥ 50% (resposta)



Melhora precoce em duas semanas ≥ 25%



Melhora precoce em duas semanas ≥ 25% e < 50% (resposta parcial)



Melhora precoce em duas semanas ≥ 50% (resposta)

As variáveis de desfecho que foram testadas em sua associação com a melhora
precoce foram duas:


Resposta em oito semanas (melhora ≥ 50%)



Remissão em oito semanas (HAM-D-17 ≤ 7) (44)

A partir da combinação dessas variáveis dicotômicas foram geradas dez tabelas
de referência cruzada (tabelas de contingência) para cada um dos grupos analisados:


Tratamento com sertralina (n=50)



Tratamento com venlafaxina (n=67)



Tratamento com Mirtazapina (n=28)



Tratamento com Fluoxetina (n=17)



Tratamento com placebo (n=42)

Em cada uma das tabelas de referência cruzada foram calculados o valor
preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo (VPN), sensibilidade, especificidade
e acurácia. As definições de VPP, VPN, sensibilidade (S), especificidade (E) e
acurácia (A) são habitualmente usadas para avaliar a predição de testes diagnósticos.

22

Contudo tais medidas podem ser utilizadas como medidas de acurácia na avaliação
de qualquer valor preditivo, não apenas testes diagnósticos. Para isso o cálculo deve
ser adaptado tal qual apresentado a seguir. Essas definições são utilizadas desde os
primeiros estudos que avaliaram resposta precoce (45).

VPP = N° de pacientes com melhora precoce e com desfecho favorável
N° de pacientes com melhora precoce
VPN = N° de pacientes sem melhora precoce e sem desfecho favorável
N° de pacientes sem melhora precoce
S=

N° de pacientes com melhora precoce e com desfecho favorável
N° de pacientes com desfecho favorável

E=

N° de pacientes sem melhora precoce e sem desfecho favorável
N° de pacientes sem desfecho favorável

A=

N° de pacientes nos quais a melhora precoce predisse o desfecho
N° total de pacientes

Para avaliar a associação entre as variáveis dicotômicas foi utilizado o teste quiquadrado de Pearson quando todas as caselas da tabela de contingência possuíam
contagem maior ou igual cinco. Caso contrário o teste exato de Fisher foi utilizado.
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5.1 Dados clínicos de gravidade inicial e evolução da amostra
A pontuação média inicial e o desvio padrão foram descritivamente semelhantes
para os grupos tratados com sertralina e venlafaxina, indicando depressão moderada.
A pontuação média inicial do grupo tratado com mirtazapina indicou depressão grave.
Nos grupos tratados com fluoxetina e placebo a pontuação média inicial indicou
depressão leve. Esses dados encontram-se na tabela 3.
A porcentagem dos pacientes que apresentam melhora precoce nos pontos
de corte adotados foi diferente entre os grupos. Em todos os grupos houve
porcentagem considerável de pacientes que apresentaram melhora precoce em uma
ou duas semanas, com destaque para mirtazapina, que apresentou a maior taxa de
resposta precoce em uma semana, e venlafaxina, que apresentou a maior taxa de
resposta em duas semanas. Uma porcentagem considerável de pacientes teve
melhora precoce usando placebo, porém as taxas de resposta e remissão ao final de
oito semanas foram baixas. Quanto à melhora maior que 25% em uma semana,
mirtazapina teve a maior taxa, seguido por venlafaxina e sertralina. Fluoxetina
apresentou a menor taxa de melhora precoce entre os antidepressivos. A melhora
precoce mais frequente em uma e duas semanas foi entre 25% e 50% em todos
antidepressivos, com destaque para mirtazapina, que apresentou a melhor taxa. Em
duas semanas a taxa de pacientes que apresentaram melhora precoce foi mais
parecida entre os antidepressivos, 32,14% para mirtazapina e 28% para sertralina.
As maiores taxas de resposta ao final de oito semanas aconteceram com
mirtazapina e venlafaxina, seguidos por fluoxetina, sertralina e placebo. Quanto à
remissão, a maior taxa aconteceu no grupo tratado com venlafaxina, seguido por
fluoxetina, mirtazapina, placebo e sertralina. Os dados completos da pontuação média
inicial, porcentagem de melhora precoce para os pontos de corte adotados em uma e
duas semanas e as taxas de resposta e remissão em oito semanas encontram-se na
tabela 3. Para cada antidepressivo estão contemplados na tabela os seguintes grupos:
pacientes que apresentaram melhora precoce maior ou igual a 25% (totalidade dos
pacientes que apresentaram melhora precoce) e dois subgrupos, que são os
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pacientes que apresentaram melhora precoce entre 25% e 50% e aqueles que
apresentaram melhora precoce maior ou igual a 50%.
Tabela 3 – Gravidade inicial, melhora precoce em uma ou duas semanas e desfecho em 8 semanas em cada grupo
HAM-D-Baseline
Média
DP

Melhora precoce em 1 semana (%)

Melhora precoce em 2 semanas (%)

≥ 25%

≥ 50%

≥ 25%

≥ 25% resp > 50%

≥ 25% resp > 50%

≥ 50%

8 semanas (%)
Resposta Remissão

Sertralina

19,96 4,07

36,00

20,00

16,00

56,00

28,00

28,00

42,00

28,00

Venlafaxina

19,81 5,76

38,81

23,88

14,93

73,13

32,84

40,30

67,16

56,72

Mirtazapina

26,57

1,38

53,57

42,86

10,71

71,43

39,26

32,14

71,43

32,14

Fluoxetina

14,00 4,00

29,41

11,76

17,65

58,82

23,53

35,29

47,06

52,94

Placebo

14,89

26,19

14,29

11,63

52,38

28,57

26,19

30,95

4,34

23,81

DP: desvio padrão; HAM-D: escala de avaliação de depressão de Hamilton; AD: antidepressivos

5.2. Melhora precoce em uma semana como preditor de resposta em oito
semanas

A tabela 4 mostra os dados completos de VVP, VPN, sensibilidade e
especificidade da melhora precoce em uma semana como preditor de resposta em
oito semanas em cada um dos grupos, para os pontos de corte adotados. Para cada
um dos antidepressivos foram realizados três testes. O primeiro teste compara os
pacientes que alcançaram melhora precoce maior ou igual a 25% em uma semana
com os que não alcançaram. O segundo teste compara os pacientes que alcançaram
melhora precoce maior ou igual a 50% em uma semana com os que não alcançaram.
O terceiro teste compara os pacientes que alcançaram melhora precoce entre 25% e
50% em uma semana com os que não alcançaram, excluindo os pacientes que
alcançaram melhora maior ou igual a 50%. Nesse terceiro teste, portanto, nem todos
pacientes fizeram parte da análise.
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Tabela 4 – Valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, sensibilidade e especificidade da
melhora precoce em uma semana como preditor de resposta em oito semanas em cada grupo

VPP

VPN

S

E

A

p

Sertralina
Melhora precoce ≥ 25% (n=50)
Melhora precoce ≥ 50% (n=50)
Melhora precoce 25%-50% (n=42)

0,50
0,63
0,40

0,63
0,62
0,61

0,43
0,24
0,24

0,69
0,90
0,77

0,58
0,62
0,56

0,390a
0,255b
0,973b

Venlafaxina
Melhora precoce ≥ 25% (n=67)
Melhora precoce ≥ 50% (n=67)
Melhora precoce 25%-50% (n=57)

0,80
0,90
0,75

0,43
0,37
0,41

0,53
0,20
0,33

0,73
0,95
0,81

0,57
0,45
0,51

0,059a
0,147b
0,370b

Mirtazapina
Melhora precoce ≥ 25% (n=28)
Melhora precoce ≥ 50% (n=28)
Melhora precoce 25%-50% (n=25)

0,94
1,00
0,92

0,58
0,32
0,54

0,75
0,15
0,65

0,88
1,00
0,88

0,79
0,39
0,72

0,011b*
0,536b
0,030b*

Fluoxetina
Melhora precoce ≥ 25% (n=17)
Melhora precoce ≥ 50% (n=17)
Melhora precoce 25%-50% (n=15)

0,75
1,00
0,67

0,50
0,47
0,67

0,33
0,11
0,33

0,86
1,00
0,89

0,56
0,50
0,67

0,131b
0,206b
0,525b

Placebo
Melhora precoce ≥ 25% (n=42)
Melhora precoce ≥ 50% (n=42)
Melhora precoce 25%-50% (n=37)

0,36
0,60
0,17

0,77
0,78
0,77

0,36
0,27
0,13

0,77
0,94
0,83

0,67
0,76
0,68

0,437b
0,103b
1,000b

VPP:valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo negativo; S: sensibilidade; E: especificidade; A:
acurácia; a: teste qui-quadrado de Pearson; b:teste exato de Fischer; AD: antidepressivos *p ≤ 0,05

Foi encontrada associação da melhora precoce em uma semana com resposta
em 8 semanas ao nível de significância de 5% no grupo tratado com mirtazapina. No
grupo tratado com mirtazapina a melhora precoce maior ou igual a 25% e entre 25%
e 50% teve alto VPP, baixo VPN e boa acurácia.

5.3. Melhora precoce em uma semana como preditor de remissão em oito
semanas

A tabela 5 mostra os dados completos de VVP, VPN, sensibilidade e
especificidade da melhora precoce em uma semana como preditor de remissão em
oito semanas em cada um dos antidepressivos, para os pontos de corte adotados.
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Tabela 5 – Valor preditivos positivo, valor preditivo negativo, sensibilidade e especificidade e da
melhora precoce em uma semana como preditor de remissão em 8 semanas em cada grupo

VPP

VPN

S

Sertralina
Melhora precoce ≥ 25% (n-50)
Melhora precoce ≥ 50% (n=50)
Melhora precoce 25%-50% (n=42)

0,28
0,50
0,10

0,72
0,76
0,70

Venlafaxina
Melhora precoce ≥ 25% (n=67)
Melhora precoce ≥ 50% (n=67)
Melhora precoce 25% a 50% (n=57)

0,77
0,90
0,69

Mirtazapina
Melhora precoce ≥ 25% (n=28)
Melhora precoce ≥ 50% (n=28)
Melhora precoce 25% a 50% (n=25)
Fluoxetina
Melhora precoce ≥ 25% (n=17)
Melhora precoce ≥ 50% (n=17)
Melhora precoce 25% a 50% (n=15)
Placebo
Melhora precoce ≥ 25% (n=42)
Melhora precoce ≥ 50% (n=42)
Melhora precoce 25% a 50% (n=37)

E

A

0,36
0,29
0,09

0,64
0,89
0,72

0,56
0,72
0,56

0,979a
0,197b
0,404b

0.59
0,37
0,56

0,61
0,20
0,38

0,76
0,95
0,82

0,67
0,55
0,60

0,008a*
0,035b*
0,153b

0,47
1,00
0,33

0,85
0,76
0,85

0,78
0,33
0,67

0,58
1,00
0,58

0,64
0,79
0,60

0,114b
0,026b*
0,378b

0,60
1,00
0,67

0,64
0,53
0,58

0,43
0,13
0,29

0,78
1,00
0,88

0,63
0,56
0,60

0,294b
0,471b
0,569b

0,71
0,73
0,71

0,31
0,23
0,10

0,76
0,93
0,81

0,62
0,71
0,62

0,713b
0,162b
1,000b

0,36
0,60
0,17

p

VPP:valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo negativo; S: sensibilidade; E: especificidade; A:
acurácia; a: teste qui-quadrado de Pearson; b:teste exato de Fischer; AD: antidepressivos *p ≤ 0,05

Ao nível de significância de 5% a melhora precoce em uma semana está
associada à remissão em 8 semanas nos tratamentos com venlafaxina e mirtazapina.
No tratamento com venlafaxina houve associação nos pacientes que alcançaram
melhora precoce maior ou igual a 25% e nos pacientes com melhora precoce maior
que 50%. No grupo tratado com mirtazapina, ao nível de significância de 5%, houve
associação entre melhora precoce maior ou igual a 50% em uma semana e remissão
em oito semanas, com alta acurácia (0,79). Nesse grupo a melhora precoce aconteceu
em todos pacientes que apresentaram remissão, com isso o VPP e a sensibilidade
tiveram valor máximo. Os dados completos encontram-se na tabela 5.
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5.2. Melhora precoce em duas semanas como preditor de resposta em oito
semanas
A tabela 6 mostra os dados completos de VVP, VPN, sensibilidade e
especificidade da melhora precoce em duas semanas para resposta em oito semanas,
para os pontos de corte adotados. Ao nível de significância de 5%, foram encontradas
associações nos pacientes tratados com todos os antidepressivos, com exceção aos
tratados com fluoxetina.
Nos pacientes tratados com venlafaxina e mirtazapina foi encontrada associação
entre melhora precoce e resposta em todos os pontos de corte adotados, com
destaque para o grupo tratado com mirtazapina, no qual foram encontrados altos
valores de acurácia.
No grupo tratado com placebo foi encontrada associação entre melhora precoce
e resposta ao tratamento apenas nos pacientes que apresentaram melhora precoce
maior ou igual a 50%, com baixo VPP e alto VPN. Os dados completos encontram-se
na tabela 6.
Tabela 6 - Valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, sensibilidade e especificidade da melhora
precoce em duas semanas como preditor de resposta em oito semanas em cada grupo

VPP

VPN

S

E

A

p

Sertralina
Melhora precoce ≥ 25% (n=50)
Melhora precoce ≥ 50% (n=50)
Melhora precoce 25% a 50% (n=36)

0,54
0,64
0,43

0,73
0,67
0,73

0,71
0,43
0,50

0,55
0,83
0,67

0,62
0,66
0,61

0,061a
0,046a*
0,334a

Venlafaxina
Melhora precoce ≥ 25% (n=67)
Melhora precoce ≥ 50% (n=67)
Melhora precoce 25% a 50% (n=40)

0,69
0,81
0,68

0,78
0,43
0,56

0,89
0,49
0,65

0,45
0,77
0,59

0,70
0,58
0,63

0,016a*
0,040a*
0,131a*

Mirtazapina
Melhora precoce ≥ 25% (n=28)
Melhora precoce ≥ 50% (n=28)
Melhora precoce 25% a 50% (n=19)
Fluoxetina
Melhora precoce ≥ 25% (n=17)
Melhora precoce ≥ 50% (n=17)
Melhora precoce 25% a 50% (n=11)

0,90
1,00
0,82

0,75
0,42
0,75

0,90
0,45
0,82

0,75
1,00
0,75

0,86
0,61
0,79

0,002b*
0,029b*
0,024b*

0,67
0,60
0,50

0,57
0,45
0,71

0,67
0,33
0,50

0,57
0,71
0,71

0,63
0,50
0,64

0,335b
0,335b
0,576b

Placebo
Melhora precoce ≥ 25% (n=42)
Melhora precoce ≥ 50% (n=42)
Melhora precoce 25% a 50% (n=32)

0,32
0,50
0,17

0,80
0,81
0,80

0,64
0,45
0,33

0,52
0,84
0,62

0,55
0,74
0,56

0,491a
0,050a*
1,000b

VPP: valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo negativo; S: sensibilidade; E: especificidade; A:
acurácia; a: teste qui-quadrado de Pearson; b:teste exato de Fischer; AD: antidepressivos *p ≤ 0,05
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5.2. Melhora precoce em duas semanas como preditor de remissão em oito
semanas

A tabela 7 mostra os dados completos de VVP, VPN, sensibilidade e
especificidade da melhora precoce em duas semanas como preditor de remissão em
oito semanas para os pontos de corte adotados.
Tabela 7 – Valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, sensibilidade e especificidade da
melhora precoce em duas semanas como preditor de remissão em 8 semanas em cada grupo

Sertralina
Melhora precoce ≥ 25% (n=50)
Melhora precoce ≥ 50% (n=50)
Melhora precoce 25% a 50% (n=36)
Venlafaxina
Melhora precoce ≥ 25% (n=67)
Melhora precoce ≥ 50% (n=67)
Melhora precoce 25% a 50% (n=40)
Mirtazapina
Melhora precoce ≥ 25% (n=28)
Melhora precoce ≥ 50% (n=28)
Melhora precoce 25% a 50% (n=19)
Fluoxetina
Melhora precoce ≥ 25% (n=16)
Melhora precoce ≥ 50% (n=16)
Melhora precoce 25% a 50% (n= 11)

VPP

VPN

S

E

A

p

0,39
0,57
0,21

0,86
0,83
0,86

0,79
0,57
0,50

0,53
0,83
0,63

0,60
0,76
0,61

0,061b
0,004a*
0,658b

0,69
0,81
0,55

0,78
0,60
0,78

0,89
0,58
0,75

0,48
0,83
0,58

0,72
0,69
0,65

0,001b*
0,001a*
0,054b

0,40
0,78
0,09

0,88
0,89
0,88

0,89
0,78
0,50

0,37
0,89
0,41

0,54
0,86
0,42

0,214b
0,001b*
1,000b

0,44
0,60
0,25

0,43
0,55
0,43

0,50
0,38
0,20

0,38
0,75
0,50

0,44
0,56
0,36

1,000b
0,620b
0,545b

VPP: valor preditivo positivo; VPN: valor preditivo negativo; S: sensibilidade; E: especificidade; A:
acurácia; a: teste qui-quadrado de Pearson; b:teste exato de Fischer; AD: antidepressivos *p ≤ 0,05

Ao nível de significância de 5%, há associação entre melhora precoce em 2
semanas e remissão em 8 semanas no tratamento em todos os grupos, exceto
fluoxetina e placebo. Não houve associação nos pacientes que alcançaram melhora
entre 25% e 50% em nenhum dos tratamentos.
Em todos os grupos a melhora precoce maior ou igual a 50% em duas semanas
foi associada à remissão em oito semanas. Destacadamente foi encontrada
associação entre melhora em duas semanas maior que 50% e remissão nos pacientes
tratados com mirtazapina, com altos valores em todas as medidas e acurácia de 0,86.
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6. Discussão
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6. Discussão
Com exceção da análise de dados do grupo de pacientes tratado com
sertralina, as demais foram análises post-hoc de banco de dados provenientes de
diferentes ensaios clínicos conduzidos pelo programa de Transtornos Afetivos do
Instituto e Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Em todos
os ensaios os pacientes têm diagnóstico de episódio depressivo maior, segundo os
critérios DSM-IV ou DSM-IV-TR e foram avaliados quanto à gravidade pelo mesmo
instrumento (HAM-D), em intervalos adequados para a análise (início do tratamento,
uma, duas e oito semanas de tratamento). A média de idade e o desvio padrão são
descritivamente semelhantes. Apesar de serem amostras por conveniência,
provenientes de estudos que seguiram diferentes metodologias, são comparáveis
quanto aos objetivos do projeto.
Uma diferença é a proporção entre os sexos, que difere descritivamente entre
as amostras. O baixo número de participantes em algumas amostras pode ser um dos
fatores para que ao nível de significância de 5% não fosse verificada associação entre
melhora precoce e desfecho em oito semanas em diversos testes, principalmente nos
pacientes tratados com fluoxetina (n=17).
Outra diferença importante entre as amostras foi a gravidade inicial do quadro
depressivo. Nos grupos tratados com sertralina e venlafaxina os pacientes
apresentaram gravidade média inicial e desvio padrão descritivamente parecidos, que
denotava depressão moderada. O grupo que recebeu tratamento com mirtazapina
apresentou maior gravidade média inicial, compatível com depressão grave. Os
grupos que receberam tratamento com fluoxetina e placebo apresentaram menor
gravidade inicial média, denotando depressão leve (tabela 2). A gravidade inicial pode
impactar na magnitude do efeito do tratamento antidepressivo, pois transtornos mais
graves, em geral, tendem a apresentar melhora mais expressiva com o tratamento
(46). A taxa de resposta no grupo tratado com mirtazapina, que tem os pacientes mais
graves, foi 71,43%, a maior entre todos os grupos. Antidepressivos com boa eficácia,
tais como sertralina e venlafaxina, apresentaram taxas de resposta menores do que a
mirtazapina (47). No entanto, a taxa de remissão com mirtazapina foi 32,14%,
enquanto que com venlafaxina foi 56,72% (tabela 3). A maior resposta e menor
remissão com mirtazapina em relação à venlafaxina pode ser um resultado
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influenciado pela diferença da gravidade no quadro inicial ou pode denotar diferentes
padrões de resposta entre esses antidepressivos. Os grupos que receberam
fluoxetina ou placebo apresentaram gravidade inicial mais leve, com alguns pacientes
com pontuação próxima ao limite inferior a partir do qual se considera o quadro
remitido (HAM-D igual a sete). Isso gerou a distorção de haver maior taxa de remissão
(HAM-D menor ou igual a 7) do que de resposta (melhora maior ou igual a 50%)
nesses grupos. Apesar das observações feitas quanto a diferença na gravidade média
inicial, não há evidência de que essa diferença possa afetar o valor preditivo da
melhora precoce para um desfecho favorável no final da fase aguda do tratamento,
que foi o objetivo principal desse estudo.
A ocorrência da melhora precoce em uma e duas semanas diferiu entre os
grupos. Considerando qualquer melhora maior que 25% em uma semana, o grupo
tratado com mirtazapina teve uma taxa de melhora precoce de 53,57%, superior à
taxa dos grupos tratados com venlafaxina e sertralina, respectivamente com 38,81%
e 36,00%. Isso pode significar um início de ação mais rápida da mirtazapina, porém
um fator que pode ter influenciado esse resultado é a maior gravidade inicial dos
pacientes desse grupo. Placebo apresentou uma taxa de melhora precoce de 26,19%
e fluoxetina apresentou taxa de 29,41%, ambos os grupos com pacientes de
gravidade leve ao início do tratamento. A taxa de melhora precoce com placebo
encontrada nessa amostra foi alta em comparação com as taxas encontradas nos
grupos com tratamento ativo (22). A diferença na gravidade inicial entre os grupos
pode ter contribuído para esse resultado.
Em duas semanas a taxa de pacientes que alcançaram melhora precoce foi
descritivamente mais próxima entre os antidepressivos: 73,13% para venlafaxina,
71,43% para mirtazapina, 58,82% para fluoxetina, 56% e para sertralina. Entre a
primeira e a segunda semana de tratamento o grupo tratado com mirtazapina foi o
grupo que teve o menor aumento percentual de respondedores precoces,
aumentando de 53,57% na primeira semana para 71,43% na segunda semana,
apesar de ter tido a maior taxa de melhora precoce na primeira semana. O grupo
tratado com venlafaxina foi o que teve maior aumento na taxa de melhora precoce da
primeira para a segunda semana de tratamento, de 38,81% para 73,13%, superando
a ocorrência de melhora do grupo tratado com mirtazapina. Esses dados indicam a
possibilidade de que o padrão de melhora precoce com os antidepressivos pode diferir
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não apenas quanto à taxa de ocorrência, mas também quanto ao padrão no tempo. O
grupo tratado com Mirtazapina apresentou taxa de melhora na primeira semana maior
que os demais, contudo em duas semanas o grupo tratado com venlafaxina
apresentou a maior taxa de melhora. Ao final de oito semanas as taxas de resposta
com mirtazapina foram maiores do que com venlafaxina, contudo as taxas de
remissão foram maiores com venlafaxina, resultado esse que pode ter sido
influenciado pela diferença entre as gravidades iniciais dos grupos, que era maior nos
pacientes tratados com mirtazapina.
Na melhora precoce em uma semana foi verificada associação com resposta
apenas no grupo tratado com mirtazapina. A melhora maior ou igual a 25% em uma
semana com mirtazapina, além de ser frequente, está associada com alto valor
preditivo positivo

e boa especificidade para resposta em oito semanas,

respectivamente 0,94 e 0,88. Restringindo a melhora precoce em uma semana ao
intervalo entre 25% e 50%, o VPP e a especificidade continuam altos, respectivamente
0,92 e 0,88. Mirtazapina apresentou alta taxa de resposta precoce em uma semana
(53,57%), com alto VPP e especificidade. Foi o único antidepressivo para o qual foi
verificada a associação ao nível de significância de 5%, mesmo com o número de
pacientes menor que os grupos tratados com venlafaxina ou sertralina.
Quando avaliamos a melhora precoce como preditor de remissão, não foi
verificada associação entre melhora de 25% com remissão. A associação ocorreu
apenas na melhora maior que 50% em uma semana, com VPP e especificidade de
1,00. Em resumo, melhora rápida e mais discreta (ponto corte em 25%) está
fortemente associada à resposta em oito semanas, melhora rápida e mais robusta
(ponto de corte 50%) está fortemente associada à remissão.
Houve associação entre melhora precoce em uma semana e remissão em oito
semanas no grupo tratado com venlafaxina. A melhora precoce maior ou igual a 25%,
em relação à melhora maior que 50%, apresentou menor VPP e especificidade, assim
como maior VPN e sensibilidade, confirmando o padrão descrito anteriormente. Para
venlafaxina, tal qual para a mirtazapina, a melhora maior ou igual a 50% em uma
semana, traz um prognóstico excelente quanto à remissão (VPP de 0,90 e
especificidade de 0,95).
Os testes nos quais foram encontradas mais associações foram aqueles que
avaliaram a melhora precoce em duas semanas como preditor de resposta em oito
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semanas. Foi verificada associação no tratamento em todos os grupos, com exceção
ao grupo tratado com fluoxetina. Para os tratamentos com mirtazapina houve
associação entre melhora precoce em duas semanas e resposta em oito semanas
para todos os pontos de corte adotados. Para os tratamentos com sertralina e placebo
houve associação na melhora precoce maior que 50% como preditor de resposta.
Dada a maior consistência dos dados para essa associação foi possível comparar
melhor o perfil dos diferentes antidepressivos. Mirtazapina foi o antidepressivo que
apresentou os maiores VPP e as melhores medidas de acurácia, em especial no grupo
com melhora precoce maior que 25% em duas semanas como ponto de corte. A
acurácia foi de 0,86, resultado mais consistente em toda a amostra analisada. O
mesmo grupo tratado com venlafaxina apresentou acurácia descritivamente menor,
de 0,70.
No tratamento com sertralina foi verificada associação apenas entre melhora
maior que 50% em duas semanas e resposta em oito semanas, com VPP de 0,64,
valor mais baixo do que nos grupos tratados com venlafaxina e mirtazapina, que
apresentaram VPPs respectivamente de 0,81 e 1,00. Isso pode significar que a
melhora precoce mais expressiva, maior que 50%, tende a se sustentar menos até
oito semanas com sertralina, sustenta-se melhor com venlafaxina e sustentam-se
otimamente com mirtazapina. No grupo tratado com sertralina houve maior VPN, o
que significa que a melhora tardia maior que 50% é menos frequente do que com o
uso de venlafaxina ou mirtazapina.
Foi encontrada associação entre a melhora precoce entre 25% e 50% e resposta
em oito semanas apenas com mirtazapina.
Em todos os grupos foi verificado o padrão já descrito: ponto de corte maior, ou
seja, de 50% de melhora, apresentou maior VPP e especificidade, menor VPN e
sensibilidade. Algo que foi observado na avaliação de melhora precoce em duas
semanas como preditor de resposta é que em todos os grupos a maior acurácia
aconteceu com o ponto de corte menor, ou seja, de 25%.
No grupo tratado com placebo foi encontrada associação entre melhora precoce
em duas semanas e resposta em oito semanas apenas para melhora maior que 50%.
O baixo VPP indica que essa melhora sustenta-se em oito semanas numa taxa menor
do que nos grupos tratados com antidepressivo. O VPN foi de 0,81, o maior entre
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todos os grupos. Isso significa que quando há resposta com placebo, em geral ela
ocorre em até duas semanas.
Para melhora precoce em duas semanas como preditor de remissão foram
encontrados resultados menos robustos. A associação entre melhora precoce e
remissão ocorreu com o ponto de corte de 50% em todos os grupos, com exceção
aos grupos tratados com fluoxetina e placebo. Com o ponto de corte em 25% foi
verificada associação apenas no grupo tratado com venlafaxina. A melhora precoce
maior que 50%, está mais associada à remissão, com diferentes acurácias em cada
grupo. O antidepressivo com resultados mais robustos foi a mirtazapina, com uma
acurácia de 0,86. No grupo com sertralina encontramos uma acurácia de 0,76, apesar
do baixo VPP. No grupo tratado com venlafaxina encontramos acurácia menor, de
0,69. Tanto no grupo tratado com mirtazapina quanto no grupo tratado sertralina
tivemos alto VPN, respectivamente 0,89 e 0,83, indicando que ausência de melhora
rápida maior que 50% diminui muito as chances de remissão. No grupo tratado com
venlafaxina, o VPN foi de 0,60, ou seja, mesmo na ausência de melhora precoce maior
que 50% há chance de remissão. Isso pode indicar que venlafaxina tem um perfil de
resposta ao tratamento um pouco mais tardio. Venlafaxina foi o único antidepressivo
para o qual encontramos associação entre resposta maior que 25% em duas semanas
e remissão em oito semanas, com sensibilidade de 0,89 e acurácia de 0,72. Isso
denota que quando o desfecho em questão é a remissão, mesmo melhoras precoces
mais discretas podem ter significado importante no tratamento com venlafaxina.
A melhora precoce em duas semanas como preditor de remissão foi o teste no
qual foi encontrado o maior número de associações. Esse dado corrobora as
recomendações das mais recentes versões das principais diretrizes de tratamento
para depressão que colocam melhora precoce em duas semanas em papel de
destaque para a decisão de trocar ou não uma medicação precocemente. Dado que
a acurácia não é absoluta, outros fatores devem ser levados em conta para a decisão,
tais como o histórico de resposta ao tratamento do paciente, número de ensaios
clínicos prévios, tolerabilidade e a preferência do paciente (10, 13).
Quanto às limitações do estudo, a diferença na gravidade média inicial entre os
grupos merece atenção. O pequeno número de participantes, sobretudo no grupo que
recebeu tratamento com fluoxetina, pode ter influenciado a falta de associação em
diversos testes. Outra possível limitação foi uma diferença de procedimentos no
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ensaio realizado com fluoxetina, no qual não foi permitido ajustes de dose da
medicação. Isso pode ter influenciado o valor preditivo de uma melhora precoce.
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A ocorrência da melhora precoce diferiu descritivamente no tratamento com
diferentes antidepressivos, tanto em taxa de ocorrência quanto o perfil de ocorrência
no tempo (uma ou duas semanas).
A associação entre melhora precoce e remissão foi encontrada em diversos
testes de dependência. O maior número de associações foi encontrado na análise da
melhora precoce em duas semanas como preditor de resposta em oito semanas, dado
condizente com a maior parte da literatura.
Houve diferença entre os antidepressivos quanto ao valor preditivo da melhora
precoce, com destaque para a mirtazapina, em cujo grupo houve foi verificada
associação em um bom número de testes, alguns deles com altas medidas de
acurácia.
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