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RESUMO
ZAMARRENHO, L. G. Efeitos agudos centrais do canabidiol por meio de
neuroimagem funcional e sobre o reconhecimento de emoções faciais em pacientes
com transtorno depressivo maior. 2019. 195 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.
Estudos pré-clínicos verificaram que o canabidiol (CBD) possui propriedades
antidepressivas. Entretanto, não foram realizados estudos clínicos sobre este aspecto. O
objetivo deste estudo foi investigar os efeitos agudos do CBD sobre a conectividade
funcional cerebral e sobre o processamento emocional em pacientes com transtorno
depressivo maior (TDM). O recrutamento foi realizado em Núcleos de Saúde,
Ambulatórios do HC-FMRP-USP, Departamento de Psicologia e Saúde Mental,
indicação de clínicas privadas e divulgação pela imprensa USP, de maio 2016 a maio
2019. Os critérios de inclusão foram: idade entre 20 e 50 anos, Índice de Massa
Corporal (IMC) entre 18 e 30 kg/m, diagnóstico de transtorno de TDM (SCID-5),
episódio depressivo atual (HAMD>17). Os critérios de exclusão foram: tabagismo, uso
de medicamentos, Cannabis ou outras substâncias, gravidez, doença clínica importante,
doença neurológica, sintomas psicóticos ou ideação suicida e contraindicações para RM.
O recrutamento teve duas etapas: triagem inicial (e-mail), que consistiu na aplicação de
questionário com os critérios supracitados; e entrevista de diagnóstico (SCID-5, HAMD
e MADRS). Após o recrutamento, os voluntários elegíveis foram contatados para a
coleta, que consistiu em duas sessões experimentais (quatro horas de duração),
separadas por no mínimo 14 dias. As sessões foram idênticas e consistiram em exame
de urina (toxicológico e gravidez), escalas autoaplicáveis (PHQ-9 e BAI), administração
via oral de cápsulas de CBD (300 mg) ou placebo (procedimento duplo cego e cruzado),
tarefa de REFE (+90 min), exame de RMf (+120 min) e coleta de sangue (+180 min).
Durante as sessões, foi aferida a pressão arterial e aplicadas as escalas VAMS e VAMSD por cinco vezes (-30, 0, +90, +120 e +150 min). A caracterização dos voluntários
(escore nas escalas, idade, gênero e escolaridade) foi realizada por estatística descritiva,
para as comparações entre placebo e CBD foi utilizado teste t para amostras pareadas
(REFE e RMf – SPM12). Foi utilizada ANOVA (medidas repetidas) para pressão
arterial e escalas analógias. Ao nível de significância p<0.05. Passaram pela triagem
inicial 1.124, 35 foram considerados elegíveis e 20 passaram pela etapa de entrevista
SCID-5. Foram elegíveis 12 voluntários. A coleta foi concluída com 10 voluntários e as
análises com seis voluntários de ambos os sexos e idade de 34,3 (8,6) anos. O CBD não
alterou a pressão arterial, nem os sintomas de humor durante as sessões. O CBD não
alterou o desempenho na tarefa de REFE. Foram observadas alterações na conectividade
funcional, caracterizadas pelo aumento na conectividade entre córtex parietal superior e
núcleo caudado, giro supramarginal e córtex visual, e córtex pré-frontal rostral e vermis
no dia que foi administrado placebo e conectividade aumentada entre córtex cingulado
anterior e córtex temporal inferior, córtex cingulado posterior com córtex occipital e
visual, e do pré-cúneo com área suplementar motora, após administração do CBD. Em
pacientes com TDM, o CBD não alterou o processamento emocional, mas aumentou a
conectividade funcional entre estruturas do salience network e do default mode network.
Palavras-chaves: Canabidiol, Transtorno Depressivo Maior, Ressonância Magnética
Funcional, Reconhecimento de Expressões Faciais de Emoções.

ABSTRACT
ZAMARRENHO, L. G. Central acute effects of cannabidiol through functional
neuroimaging and on facial emotions recognition in patients with major depressive
disorder. 2019. 195 f. Thesis - Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University of São
Paulo, Ribeirão Preto, 2019.
Pre-clinical studies verified CBD antidepressant potential. However, no clinical study
investigated this aspect. The objective of this study was investigated CBD acute effects
on functional connectivity and emotional processing in major depressive disorder
(MDD) patients. The recruitment was made in health primary care, in HC-FMRP-USP
ambulatory, on Department of Psychology and Mental Health, by private clinics
indication and USP divulgation, of May 2016 to May 2019. The inclusion criteria were
age of 20 to 50 years old, Body Mass Index (BMI) of 18 to 30 kg/m, MDD diagnostic
(SCID-5) with current depressive episode (HAMD>17). The exclusion criteria were
tabagismo, pregnancy, use of medication, Cannabis or other abuse substances, clinical
or neurological desease, psychotic symptoms or suicidal ideation and fMRI
contraindications. Recuitment had two steps: initial screening (e-mail), consisting on
application of a questionary with inclusion and exclusion criteria; and diagnostic
interview (SCID-5, HAMD e MADRS). After recruitment the elegible volunteers were
contact to trial, compose by two experimental sessions (lasting four hours), with interval
of 14 days. The sessions were identical and compose by toxicological and pregnancy
urine test, PHQ-9 and BAI scales, administration of placebo or CBD (300 mg) capsules
(double-blinded and crossover), REFE task (+90 min), fMRI (+120 min) and blood
collection (+180 min). During experiment were collected mensures of blood pressure
and about VAMS and VAMS-D scales for five times (-30, 0, +90, +120 e +150 min).
The description of demographic characteristics of patients were made by descriptive
statistics and comparation between placebo and CBD effects in REFE task and fMRI
(BOLD) were made by t test for paired samples. To compare the five mensures of blood
pressure and scales scores (VAMS and VAMS-D) were used ANOVA for repeated
measurements. At significance level of p<0.05. The initial screening had 1.124
volunteers, 35 were considered elegible and 20 were submmited to diagnostic interview
(SCID-5). Of total sample, 12 patientes were considered elegible and 10 concluded the
experimental sessions, but the statistical analysis were made with six patients of both
sex and with 34.3 (8.6) years old. CBD not change blood pressure nor humor and
depression symptoms. CBD don´t alter the REFE task performance. The CBD changes
the functional connectivity of MDD patients. In placebo day, the functional connectivity
were increased to parietal superior cortex and caudate, supramarginal gyrus and visual
cortex and to rostral prefrontal cortex and vermis. In CBD day, the functional
connectivity were increased between anterior cingulate cortex and temporal inferior
cortex, to posterior cingulate cortex with visual and occipital cortex and for precuneus
and supplementary motor area. In MDD patients the CBD not change emotional
processing, but change the functional connectivity of salience and default mode
network.
Keywords: Cannabidiol, Major Depressive Disorder, Functional Magnetic Ressonance
Imagning, Facial Emotion Expression Recognition.
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1. INTRODUÇÃO

1. 1. Canabidiol (CBD)

O Canabidiol (CBD) é um dos 100 canabinóides presentes em espécies vegetais
do gênero Cannabis, sendo juntamente com o delta9-tetrahidrocanabinol (THC), o
composto mais abundante deste gênero (MECHOULAM et al., 1970). O CBD foi
isolado pela primeira vez do extrato de maconha em 1940 por Roger Adams, Madison
Hunt e J. H. Clark (ADAMS et al., 1940), mas somente em 1963 sua estrutura química
foi elucidada por Raphael Mechoulam e Youval Shvo (MECHOULAM; SHVO, 1963).
Os estudos iniciais com o composto verificavam que ele não era capaz de produzir os
efeitos psicoativos típicos da planta (HOLLISTER, 1973; KUBENA; BARRY, 1972;
MARTÍN-SANTOS et al., 2012; MECHOULAM et al., 1970; PEREZ-REYES et al.,
1973).
Na década de 70, um grupo de pesquisadores brasileiros, coordenado por Elisaldo
Carlini, deram contribuições importantes para o estudo do CBD, especialmente sobre a
relação entre o THC e o CBD (ZUARDI, 2008). Vários estudos sobre a interação entre
estes compostos foram realizados por grupos diferentes, produzindo resultados
contraditórios em animais (FERNANDES et al., 1974; KARNIOL; CARLINI, 1973) e
em humanos (DALTON, 1976; KARNIOL et al., 1974). Foi observado que, quando o
CBD era administrado antes do THC, ele aumentava os níveis do último composto
(JONES; PERTWEE, 1972), provavelmente por inibir sua hidroxilação metabólica
(NADULSKI et al., 2005). Entretanto, o uso concomitante dos dois compostos sugeria
que o CBD não alterava os níveis plasmáticos de THC em ratos (LEVY; MCCALLUM,
1975) nem em humanos (AGURELL et al., 1981). Pelo contrário, é sugerido que o
CBD pode antagonizar os efeitos do THC (ZUARDI; KARNIOL, 1984), e que pode
ainda minimizar os efeitos psicomiméticos provocados pelo mesmo em usuários
crônicos (ENGLUND et al., 2013).
Em trabalhos que utilizaram a ressonância magnética funcional (RMf) em
voluntários saudáveis e em usuários ocasionais e crônicos de Cannabis, os
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pesquisadores observaram que o CBD e o THC apresentavam efeitos opostos, não
somente sobre sintomas subjetivos (ansiedade e psicóticos), mas também sobre a
ativação e conectividade de várias estruturas encefálicas relacionadas com transtornos
psiquiátricos, especialmente sobre a amígdala, hipocampo, estriado, tálamo e córtex
cingulado anterior (BHATTACHARYYA et al., 2010; 2015; BORGWARDT et al.,
2008; FUSAR-POLI et al., 2009; 2010). Este antagonismo também foi observado em
relação ao processamento emocional em usuários de Cannabis no contexto do
reconhecimento facial de emoções. Ao administrarem CBD, THC ou um composto de
CBD+THC, os pesquisadores verificaram que o THC diminuía a acurácia na
identificação de emoções, o composto (CBD+THC) não apresentou diferenças em
relação ao placebo e o CBD promoveu um aprimoramento na acurácia (HINDOCHA et
al., 2015).

1. 1. 1. Toxicidade, Tolerância e Efeitos Adversos do CBD

A partir do momento em que os pesquisadores verificaram que, diferentemente do
THC, o CBD não produzia efeitos subjetivos, vários estudos começaram a investigar
seus potenciais efeitos terapeuticos (CUNHA et al., 1980; ZHORNITSKY; POTVIN,
2012; ZUARDI, 2008). Atualmente os estudos que investigam o uso terapêutico do
CBD abrangem uma gama de doenças e transtornos sobre os quais o CBD é capaz de
produzir efeitos diferentes de acordo com a dose utilizada (CRIPPA et al., 2018). Uma
extensa revisão dos estudos de toxicidade e efeitos adversos do CBD, na qual foram
avaliados mais de 120 estudos com animais e humanos, sugere que este canabinóide é
bem tolerado e extremamente seguro, mesmo em doses elevadas e com uso crônico
(BERGAMASCHI et al., 2011a).
Os estudos de toxicidade e efeitos adversos do uso continuado de CBD em
humanos envolveram voluntários saudáveis, pacientes com epilepsia, doença de
Huntington, doença de Parkinson e esquizofrenia. Nesses estudos, as doses de CBD
variaram de 200 a 1.500 mg (dosagem mais frequente de 800 mg), por períodos entre
quatro e 18 semanas. As medidas de acompanhamento incluíram: testes bioquímicos e
laboratoriais de sangue, eletrocardiograma, eletroencefalograma, pressão arterial,
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frequência cardíaca, exame físico e neurológico e relato subjetivo de sintomas adversos.
Nesses estudos não foram encontradas alterações consistentes associadas ao uso do
CBD (CARLINI; CUNHA, 1981; CONSROE et al., 1991; CUNHA et al., 1980;
LEWEKE et al., 2012; ZUARDI et al., 1995; 2006; 2009). A partir de tratamentos
agudos e crônicos, não foram observados efeitos colaterais significativos sobre o SNC,
sinais vitais ou sobre alterações de humor, mesmo em doses acima de 1.500 mg/dia (via
oral) ou acima de 30 mg (via intravenosa) (BERGAMASCHI et al., 2011a). O uso
repetido do CBD, diferente do que ocorre com o THC, não produziu tolerância dos seus
efeitos, nem qualquer sinal de dependência ou abstinência em testes com camundongos
(HAYAKAWA et al., 2007).
Apesar da alta tolerabilidade do canabidiol sua utilização em conjunto com outros
medicamentos deve ser investigada com cautela, pois o CBD é capaz de inibir ezimas
hepáticas microssomais do tipo citocromo P450 (CYP450) que atuam no metabolismo
de vários medicamentos (JAEGER et al., 1996; BERGAMASCHI et al., 2011a; JIANG
et al., 2013). Esta propriedade pode induzir o aumento do nível destes medicamentos no
organismo e ocasionar efeitos colaterais associados a eles, levando à necessidade de
alteração na dosagem (GEFFREY et al., 2015; DEVINSKY et al., 2018). Dessa forma,
o uso do canabidiol em conjunto com outros medicamentos deve ser estudado,
considerando especialmente a natureza do medicamento utilizado, se é capaz de
produzir efeito tóxico em doses elevadas, se é metabolizado pelas mesmas enzimas ou
se também possui o potencial de inibir estas enzimas. Assim, é imprescindível um
monitoramento adequado dos níveis plasmáticos destes medicamentos, bem como do
funcionamento hepático durante o tratamento concomitante com CBD (GASTON et al.,
2017).

1. 1. 2. Farmacocinética do CBD

A literatura sobre a farmacocinética do canabidiol é escassa, mas alguns
aspectos são conhecidos e foram reproduzidos em vários estudos, um deles é o
comportamento do seu efeito em curva do tipo U- invertido, observado quando o CBD é
testado em várias doses diferentes e geralmente atinge seu pico de efeito em doses
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intermediárias. As doses mais baixas e mais altas são incapazes de produzir o mesmo
efeito observado com a dose intermediária. O primeiro estudo que obteve indícios deste
padrão foi o de Guimarães et al. (1990), neste estudo os pesquisadores verificaram que
em ratos o CBD produziu efeito semelhante ao ansiolítico no labirinto em cruz elevado
apenas quando utilizado em doses mais baixas (2,5 a 10mg/kg). Esse padrão foi
posteriormente observado em estudos pré-clínicos que investigaram os efeitos do
canabidiol em modelos animais utilizados para o estudo de medicamentos ansiolíticos e
antidepressivos (CAMPOS; GUIMARÃES, 2008; RESSTEL et al., 2009; ZANELATI
et al., 2010; EL-ALFY et al., 2010).
Recentemente este padrão foi observado em alguns estudos clínicos duplo-cegos.
Zuardi et al. (2017) estudaram o efeito do CBD (100, 300 e 900 mg), clonazepam (1
mg) ou placebo sobre a ansiedade induzida por um teste de falar em público em uma
situação real em 60 voluntários saudáveis do sexo feminino e masculino. Os autores
observaram efeito ansiolítico após o teste apenas na dose intermediária (300 mg).
Linares et al. (2019) investigaram o efeito do CBD em três doses diferentes (150, 300 e
600 mg) ou placebo sobre a ansiedade induzida por um teste simulado de falar em
público em 57 voluntários saudáveis do sexo masculino. Os autores verificaram que
apenas a dose intermediária (300 mg), quando comparada ao placebo, foi capaz de
produzir efeito ansiolítico. É interessante ressaltar que uma dose específica também
parece atuar de forma diferente de acordo com a população estudada. A dose de 600
mg, por exemplo, não foi capaz de produzir efeito ansiolítico em voluntários saudáveis
(LINARES et al., 2019), mas produziu em voluntários com transtorno de ansiedade
social (TAS) que foram submetidos ao mesmo teste (BERGAMASCHI et al., 2011b).
Atualmente foi realizada uma revisão sistemática sobre a farmacocinética do
CBD, atavés da qual os autores verificaram que a concentração plasmática e a meia vida
do CBD apresentam um perfil dependente da dose e da via de administração, ao passo
que o pico da concentração plasmática parece ser atingido entre uma e quatro horas após
a administração, independe da dose e da via (MILLAR et al., 2018). Este estudo
verificou que a meia vida do CBD variou de uma hora a cinco dias. Estudos em animais
também demonstraram que as concentrações plasmáticas e teciduais de CBD variam de
acordo com a dose e com a via de administração (DEIANA et al., 2012; HAMMELL et
al., 2016).
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O CBD também apresenta uma alta capacidade lipofílica, propriedade que pode
garantir uma absorção mais eficiente quando administrado após ou em conjunto com
alimentos ou quando diluído em óleo, aumentando sua biodisponibilidade (MILLAR et
al., 2018). Esta propriedade foi verificada em modelos animais que utilizaram CBD em
conjunto com lipídios (ZGAIR et al., 2016) e em estudos clínicos, a partir da igestão de
alimentos ricos em lipídios antes ou após a ingestão de cápsulas de CBD (BIRNBAUM
et al., 2019). Esta propriedade pode ainda garantir que o CBD fique acumulado em
tecido adiposo e seja liberado gradualmente na corrente sanguínea, como foi observado
em ratos tratados crônicamente com THC, que tiveram os níveis plasmáticos de THC e
dos

seus

metabólitos

aumentados

em

situações

que

induziam

a

lipólise

(GUNASSKARAN et al., 2009).

1. 1. 3. Mecanismos de Ação do CBD

O CBD age sobre múltiplas vias (ZUARDI, 2008; CRIPPA et al., 2018) e os
mecanismos precisos, através dos quais ele exerce seus efeitos sobre diversas patologias
ainda são desconhecidos. O CBD possui mecanismos de ação complexos e pode agir em
diversas vias, dependendo da sua concentração (CAMPOS et al., 2012a; LIGRESTI et
al., 2016). Após a descrição dos canabinóides (MECHOULAM; SHVO, 1963; GAONI;
MECHOULAM, 1964) e do primeiro receptor canabinóide (DEVANE et al., 1988), o
Professor Raphael Mechoulan e sua equipe também elucidaram a estrutura química do
primeiro endocanabinóide (anandamida - AEA) (DEVANE et al., 1992). Assim iniciouse a busca pelo sistema endocanabinóide (eCB) e suas funções (MECHOULAM et al.,
1994). Vários autores iniciaram estudos sobre esse sistema (LUTZ et al., 2015;
LEWEKE et al., 2012; KHOURY et al., 2017; HILLARD; LUI, 2015), que parece estar
envolvido na regulação do estresse, medo e ansiedade, bem como das respostas
comportamentais (LAFENETRE et al., 2007; RIEBE et al., 2012; RUEHLE et al.,
2012; AKIRAV, 2011; GUNDUZ-CINAR et al., 2013; MCLAUGHLIN et al., 2014;
CASTILLO et al., 2012).
O sistema eCB é composto por receptores canabinóides tipo 1 (CB1) e tipo 2
(CB2), pelos ligantes lipídios (endocanabinóides) 2-aracdonoil glicerol (2-AG) e N-
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aracdonil tanolamina, também conhecido como anandamida (AEA), e pelas enzimas
eCB de síntese e eCB de degradação (KATONA; FREUND, 2012). Os receptores CB1
se localizam em terminais pré-sinápticos ou na membrana mitocondrial (mtCB1) de
neurônios

glutamatérgicos,

GABAérgicos,

colinérgicos,

serotoninérgicos,

noradrenérgicos e nos astrócitos e parecem atuar na modulação da neurotrasmissão no
hipocampo, hipotálamo, amígdala e córtex pré-frontal (MARSICANO; LUTZ, 1999;
KATONA et al., 1999; LAFOURCADE et al., 2007; PUENTE et al., 2010). Os
receptores CB2 se localizam na micróglia e participam da regulação do comportamento
de ansiedade (BAHI et al., 2014; BUSQUETS-GARCIA et al., 2013).
A anandamida (AEA) atua como agonista parcial dos receptores CB1R e possui
baixa afinidade pelos receptores CB2R (DEVANE et al., 1992; HILLARD et al., 1999;
KEARN et al., 1999; SCHMID et al., 1983). O 2-AG atua como agonista dos receptores
CB1R e CB2R (SUGIURA et al., 2002). É proposto que o sistema eCB atuaria como
uma via rápida sobre a regulação do humor (HILL et al., 2009). O estresse agudo
aumentaria os níveis de 2-AG no hipotálamo, hipocampo, córtex pré-frontal e nos
núcleos da rafe. No hipotálamo, o 2-AG inibiria a liberação de glutamato nesta região e
a ativação dos receptores CB1 inibiria a atividade do eixo HPA por neurofeedback. Já o
estresse crônico (aumento nos níveis de glicocorticoides) aumentaria os níveis da
enzima FAAH, diminuindo os níveis de AEA na amígdala e no CPF. Na região da
amígdala, este endocanabinóide (AEA) atuaria na inibição da liberação de glutamato,
que poderia contribuir para a diminuição dos sintomas de ansiedade (HILLARD; LIU,
2015).
Apesar de o CBD possuir baixa afinidade pelos receptores CB1 e CB2,
constituintes do sistema eCB (MECHOULAM et al., 2002), ele é capaz de bloquear a
recaptação da anandamida (AEA) (BISOGNO et al., 2001), pela inibição da enzima
FAAH (LEWEKE et al., 2012), agindo de forma indireta sobre o sistema eCB,
contribuindo para o aumento ou a diminuição da ansiedade, dependendo da dosagem
administrada (MOREIRA et al., 2009) e possivelmente para a diminuição dos sintomas
depressivos, uma vez que na depressão é observada a diminuição dos níveis de AEA
(HILL et al., 2009).
A interação indireta do CBD sobre o sistema endocanabinóide, especialmente
através da inibição da recaptação da AEA parece estar relacionada a uma possível

21

modulação da liberação de neurotransmissores excitatórios (Glu) e inibitórios (GABA)
no SNC através da facilitação da neurotransmissão via CB1 (HILL et al., 2007). Esta
atuação poderia explicar os efeitos ansiolíticos e anti-estresse do CBD observados em
modelos animais de estresse crônico, uma vez que estes efeitos foram bloqueados pela
administração de agonistas iversos dos receptores CB1 (BITENCOURT et al., 2008;
CASAROTTO et al., 2010; CAMPOS et al., 2013). Apesar disso, os efeitos sobre o
sistema endocanabinóide devem ser estudados com cautela, uma vez que as ligações nos
receptores canabinóides CB1 e CB2 são complexas e pode acontecer de um mesmo
ligante ativar vias totalmente diferentes (biased agonism) (IBSEN et al., 2017;
KHAJEHALI et al., 2015). Além disso, os endocanabinóides podem agir em vários
receptores além do CB1 e CB2, incluindo TRPV1, BKCa, receptores da família GPR,
PPARα (PACHER et al., 2019).
Os efeitos ansiolítico e antidepressivo do CBD, observados em modelos animais
de estresse agudo, parecem estar associados à sua atuação sobre receptores
serotoninérgicos do tipo 5-HT1A, uma vez que estes efeitos foram bloqueados pela
administração prévia de antagonista 5-HT1A em vários estudos (CAMPOS;
GUIMARAES, 2008; RESSTEL et al., 2009; ZANELATI et al., 2010; CAMPOS et al.,
2012b; TWARDOWSCHY et al., 2013), porém, a natureza da atuação do CBD sobre
estes receptores é ainda desconhecida, ela pode estar relacionada à sua atuação direta ou
indireta como agonista dos receptores 5-HT1A (RUSSO et al., 2005; ROCK et al., 2012)
ou ainda através da inibição da receptação de serotonina (LINGE et al., 2016).
Já o efeito ansiolítico do CBD em curva do tipo U-invertido, observado em dose
aguda parece estar relacionado à sua atuação sobre a estimulação e dessensibilização de
receptores vaniloides (TRPV) (IANNOTTI et al., 2014), uma vez que a ausência de
efeito ansiolítico do CBD quando utilizado em doses mais altas é revertida através da
aplicação de um antagonista de TRPV (CAMPOS; GUIMARÃES, 2009).

1. 1. 4. Efeito Neuroprotetor e Anti-inflamatório do CBD

Estudos recentes discutem a atuação do CBD sobre a plasticidade neuronial e
sobre os seus possíveis efeitos anti-oxidativo e anti-inflamatório, propriedades
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relevantes para o tratamento de doenças neurodegenerativas e transtornos psiquiátricos
(CAMPOS et al., 2016; CRIPPA et al., 2018). Uma recente revisão investigou os
mecanismos através dos quais o CBD exerceria seus efeitos sobre a plasticidade
neuronial. Neste estudo os autores discutem sobre os efeitos neuroplásticos, antioxidativo e anti-inflamatórios do CBD a partir da sua atuação em múltiplas vias
(CAMPOS et al., 2017).
Existem vários indícios de que o CBD possua efeitos sobre a plasticidade
neuronial, prevenindo a diminuição volumétrica de algumas estruturas encefálicas,
produzida por modelos animais de estresse crônico. A partir do tratamento crônico de
ratos com uma dieta rica em CBD durante seis semanas, verificou-se que o CBD
facilitou a neurogênese hipocampal. Esta atuação parece ter a participação dos
receptores CB1, uma vez que esse efeito foi bloqueado em ratos que não expressavam
este receptor (WOLF et al., 2010). Em um estudo que investigou o efeito do tratamento
crônico com CBD em ratos expostos a um modelo de estresse crônico imprevisível
verificou que o CBD preveniu o efeito ansiogêncio e a diminuição da neurogênese
hipocampal causados por este modelo. Estes efeitos foram bloqueados por antagonistas
de CB1 e CB2 (CAMPOS et al., 2013). O CBD também possui efeito anti-oxidativo
através da prevenção da neurotoxicidade mediada por receptors glutamatérgicos
(NMDA e Kainato) por um mecanismo que parece ser independente do sistema eCB
(HAMPSON et al., 1998).
O efeito neuroprotetor do CBD parece estar associado a mecanismos antiinflamatórios, uma vez que ele foi capaz de dimininuir os níveis de glutamato e
interleucinas pró-inflamatórias in vitro (CASTILLO et al., 2010) e apresentar efeitos
neuroprotetores em vários modelos animais de doenças neurodegenerativas (GARCIAARENCIBIA et al., 2007; SAGREDO et al., 2007; 2011). O CBD possui outros
potenciais terapêuticos que podem contribuir para o tratamento de várias doenças
neurodegenerativas e transtornos psiquiátricos, pois também é capaz de restaurar os
níveis de serotonina e BNDF em modelo animal de encefalopatia (AVRAHAM et al.,
2011) e de depressão (SALES et al., 2018; 2019), além de prevenir a degradação da
dopamina em modelos animais de doença de Parkinson (GARCIA-ARENCIBIA et al.,
2007; LASTRES-BECKER et al., 2005).

23

1. 1. 5. Efeito Antidepressivo do CBD

No contexto da depressão, o CBD foi testado apenas em estudos pré-clínicos, em
um dos primeiros estudos que investigou o efeito antidepressivo do CBD, foi verificado
que este canabinóide é capaz de prevenir as respostas autonômicas e alterações
comportamentais resultantes do estresse inescapável (RESSTEL et al., 2009). Neste
estudo, os ratos foram submetidos ao estresse de restrição, que aumentava a frequência
cardíaca e a pressão sanguínea e causava respostas ansiogênicas quando estes animais
eram expostos ao labirinto em cruz elevado (24 horas após a exposição ao estressor). O
CBD foi administrado antes do estressor nas doses de 1, 10 ou 20 mg/Kg. As doses de
10 e 20 mg/Kg atenuaram as respostas autonômicas e a dose de 10 também preveniu a
resposta ansiolítica tardia. Não foram encontradas diferenças na atividade motora nem
nos parâmetros cardiovasculares basais, descartando qualquer possibilidade de fator
confundidor (RESSTEL et al., 2009). Efeitos similares foram encontrados a partir da
administração de CBD intra-cisterna magna (GRANJEIRO et al., 2011), sugerindo uma
mediação central sobre esses efeitos (CAMPOS et al., 2012).
Outro modelo animal utilizado para avaliar o efeito de drogas antidepressivas é o
teste de nado forçado. Neste teste os animais expostos ao nado forçado inescapável
assumem uma postura de imobilidade que é prevenida por antidepressivos (CRYAN et
al., 2002). A partir deste teste Zanelati et al. (2010) estudaram os efeitos do CBD (3, 10,
30, 100 mg /Kg), injetado 30 minutos antes e verificaram um efeito dose-resposta em
―U‖ invertido. Na dose de 30 mg/Kg o CBD reduziu a imobilidade, com efeito
semelhante à mesma dose do antidepressivo tricíclico imipramina. Estes achados
comportamentais foram corroborados por outro estudo publicado no mesmo ano. Neste
estudo o CBD foi injetado nas doses de 20, 100 e 200 mg/Kg e neste caso apenas a dose
mais alta foi efetiva (EL-ALFY et al., 2010). Recentemente outro estudo que utilizou o
mesmo modelo verificou que os efeitos do CBD parecem ser dependentes dos níveis de
serotonina no SNC, mas não dos níveis de noradreanalina (SALES et al., 2018).
Semelhantes aos achados dos estudos pré-clínicos relacionados à ansiedade, os
efeitos antidepressivos do CBD observados também em modelos animais apontam para
a participação dos receptores 5-HT1A (CAMPOS; GUIMARÃES, 2008; RESSTEL et
al., 2009; ZANELATI et al., 2010). Uma vez que, quando os animais receberam um

24

antagonista de 5-HT1A (WAY 100635) 30 minutos após a administração de CBD seu
efeito, semelhante ao dos medicamentos antidepressivos no teste de nado forçado, foi
bloqueado (ZANELATI et al., 2010). Apesar de os trabalhos serem escassos, as
evidências em trabalhos pré-clinicos apontam para um potencial efeito antidepressivo
do CBD e que este efeito não parece ser secundário à sedação, uma vez que doses
diferentes de CBD não causaram alterações motoras em relação aos controles
(GUIMARÃES et al., 1990; ZANELATI et al., 2010).
Atualmente o CBD foi testado em um modelo animal de depressão de
bulbectomia olfatória (OBX) e foi capaz de reverter às alterações comportamentais,
através da diminuição da hiperatividade e da ansiedade observadas no campo aberto,
efeitos observados tanto após tratamento agudo (dose única) como crônico (14 dias).
Após uma semana de tratamento, o CBD também foi capaz de reverter à diminuição da
preferência por alimento açucarado (efeito associado à anedonia). De maneira
interessante, o CBD não alterou estes comportamentos nos animais que foram
submetidos à cirugia controle (LINGE et al., 2016).
No mesmo estudo, o tratamento agudo (dose única) com CBD aumentou o nível
extracelular de serotonina apenas nos animais bulbectomizados e de glutamato,
inclusive no grupo submetido à cirurgia controle, na região do córtex pré-frontal ventral
medial (vmPFC). O tratamento crônico (14 dias) aumentou os níveis extracelulares de
serotonina nos dois grupos e de glutamato apenas nos animais bulbectomizados. As
alterações comportamentais e bioquímicas observadas foram bloqueadas pela aplicação
de um antagosnista de receptores 5-HT1A (WAY100635), mas não foram alteradas pela
aplicação de um antagonista de receptores CB1R (AM251) (LINGE et al., 2016).
Outro estudo recente que utilizou vários modelos animais de depressão verificou
que quando o CBD é administrado em dose única ele produz efeitos imediatos (após 30
minutos) e sustentados durante sete dias. Neste estudo o CBD produziu efeito
semelhante ao antidepressivo no modelo de nado forçado e de desamparo aprendido.
Além disso, ele aumentou os níveis de BNDF no córtex pré-frontal e hipocampo e o
número de espinas dendríticas no córtex pré-frontal medial (infralímbico e pré-limbico).
Estes efeitos foram associados à atuação do CBD na sinalização dependente das vias
BNDF, TrkB e mTOR (SALES et al., 2019).
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Apesar deste corpo de evidências, nenhum estudo clínico investigou como o
CBD poderia atenuar sintomas depressivos em pacientes. Este canabinóide foi testado
em pacientes com transtorno bipolar, mas não foi efetivo para a atenuação da fase de
mania (ZUARDI et al., 2010). Resultados que corroboram aos achados sobre
hiperatividade motora em modelos animais (VALVASSORI et al., 2011). Além disso,
alguns artigos de revisões tem estudado a participação do sistema endocanabinóide no
controle do estresse (LUTZ et al., 2015) e sua relação com a depressão (HILLARD;
LIU, 2015). Eles encontratam indícios da participação da anandamida (AEA) nestes
processos que poderiam indicar uma possível ação do CBD via AEA, uma vez que ele
tem como um de seus efeitos a inibição do metabolismo deste endocanabinóide
(LEWEKE et al., 2012). Estudos recentes indicam um potencial efeito terapêutico do
CBD sobre processos de neuroinflamação que também fazem parte da etiologia da
depressão maior (CRIPPA et al., 2018; CAMPOS et al., 2017; DUMAN et al., 2016).
Sobre este aspecto, o CBD poderia atuar através de várias vias, incluindo os receptores
5-HT1A e CB2, sobre os níveis de serotonina e glutamato e sobre outros fatores, como o
BNDF ou mTOR (CAMPOS et al., 2017; PACHER et al., 2019).

1. 2. O Transtorno Depressivo Maior

O transtorno depressivo maior (TDM) está entre os transtornos psiquiátricos
mais debilitantes, com alta prevalência mundial, com estimativas de 350 milhões de
pessoas (WHO, 2016) e no Brasil (8 a 12%) (VILLANO; NANHAY, 2011). O seu
diagnóstico inclui sintomas psíquicos; fisiológicos e efeitos comportamentais. Os
sintomas psíquicos são relacionados ao humor depressivo (sensação de tristeza,
autodesvalorização e sentimentos de culpa); à redução da capacidade de experimentar
prazer (anedonia); fadiga ou sensação de perda de energia e diminuição da
concentração. Os sintomas fisiológicos incluem alterações no sono (insônia ou
hipersonolência), alterações no apetite (diminuição ou aumento) e redução da libido. Os
efeitos comportamentais incluem comportamento suicida, crises de choro, retraimento
social e lentificação generalizada. O transtorno pode ainda incluir a ocorrência de
delírios e alucinações (DEL PORTO, 1999).
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É um transtorno recorrente, uma vez que três quartos dos pacientes depressivos
sofrem mais de um episódio (BOLAND; KELLER, 2009) e com índice de remissão em
torno de 40% em resposta a um primeiro tratamento (RUSH et al., 2006). A gravidade e
recorrência da depressão maior podem estar associadas à heterogeneidade dos fatores
envolvidos na sua etiologia, bem como na persistência de determinados sintomas e
déficits independente do sucesso clínico do tratamento empregado, incluindo alterações
em padrões neurais envolvidos no processamento emocional e déficits em relação à
interpretação de estímulos externos e cognitivos (memória, atenção) (AUSTIN et al.,
2001; BORTOLATO et al., 2016; LEE et al., 2012; REPPERMUND et al., 2009;
ROCK et al., 2014, SOLÉ et al., 2015).
As alterações relacionadas ao TDM podem ser revertidas pelo menos em parte
pelos tratamentos antidepressivos por monoterapia ou terapias combinadas, que podem
incluir intervenção psicossocial, psicoterapia e uso de medicamentos, com aumento
gradativo da intensidade ou dosagem dos mesmos de acordo com a persistência dos
sintomas ou pela ausência de resposta clínica, muitas vezes exigindo a troca do
medicamento ou do tipo de terapia. Aos casos mais resistentes de depressão severa e
complexa, com risco à vida e alta negligência, incluindo catatonia, características
psicóticas graves e ideação suicida persistente, pode ser indicada a terapia
eletroconvulsiva, além de medicação, alta intervenção psicológica e internação (NICE,
2009).
Existem atualmente aproximadamente 50 tipos de drogas antidepressivas que
atuam em diferentes vias de neurotrasmissão (ZOHAR et al., 2015). Os antidepressivos
mais utilizados são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (SSRI) e os
inibidores da recaptação de noradrenalina (SNRI) desde as décadas de 80 e 90,
formando a linha de base para o tratamento da depressão maior. Os inibidores da
monoamina oxidase também são utilizados, porém em menor escala (SANCHEZ;
MEIER, 1997; SANCHEZ et al., 2003; OWENS et al., 2001). Apesar da eficiência dos
antidepressivos, estes medicamentos apresentam um tempo de início de ação longo, que
geralmente requer semanas de tratamento, além de ocasionar diversos efeitos colaterais,
como náuseas, ganho de peso e diminuição da libido, entre outros efeitos que dificultam
a adesão ao tratamento (ANDERSON et al., 2012). A principal causa da ausência de
resposta ao tratamento é a falta de aderência ao uso de medicamentos antidepressivos
(HASSAN et al., 2016), estima-se que 25-42% abandonam o tratamento durante o
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primeiro mês e que esta taxa pode aumentar para 72% após 3 meses (OLFSON et al.,
2006). Dessa forma, os pesquisadores apontam para a necessidade da busca por novos
tratamentos, especialmente de início de ação mais rápida, com menos efeitos adversos e
com ação em sintomas de ansiedade e sono (DALE et al., 2015).
Além do tratamento medicamentoso, também é indicada psicoterapia (NICE,
2009). Os tipos de psicoterapia mais utilizados são: Terapia Cognitiva Comportamental
e Terapia por Ativação Comportamental, ambas apresentando bons resultados
(RICHARDS et al., 2016). Apesar disto, 30% dos pacientes com depressão maior são
considerados resistentes a tratamentos por não entrarem em remissão após tratamento
com medicamentos ou psicoterapia de forma separada ou combinada (FAVA, 2003).
Como já referido, para estes casos podem ser indicados tratamento por terapia
eletroconvulsiva (UK ECT REVIEW GROUP, 2003) ou por estimulação (estimulação
magnética transcraniana) (CHEN et al., 2017; GRUNHAUS et al., 2000; MAGNEZI et
al., 2016). Para a escolha do tratamento mais adequado é importante que se leve em
consideração no diagnóstico de TDM, não apenas os sintomas, mas a história familiar,
história pessoal e do transtorno, além da presença de comorbidades, uma vez que o
TDM é complexo e possui inúmeros fatores determinantes, que incluem alterações na
neurotransmissão,

padrão

de

funcionamento

cerebral,

fatores

genéticos

e

neuroinflamatórios (CESKOVA et al., 2016; DUMAN et al., 2016).
Em pacientes com TDM, o processamento cognitivo geralmente encontra-se
alterado em diversos domínios, incluindo processamento emocional, memória,
aprendizagem e integração de estímulos (BORTOLATO et al., 2016; PORTER et al.,
2003; ROCK et al., 2014), estas alterações podem ser observadas desde o primeiro
episódio (LEE et al., 2012) e sua gravidade pode estar relacionada à duração do
transtorno e ao número de episódios (BORA et al., 2012; ELGAMAL et al., 2010). As
alterações cognitivas podem persistir apesar da recuperação clínica ou da remissão
(CONRADI et al., 2011; HAMMAR et al., 2003; REPPERMUND et al, 2007), atuando
como um marcador de traço da TDM (CONRADI et al., 2011). Assim, é importante o
estudo dos efeitos dos tratamentos não apenas em relação à melhoria dos sintomas
clínicos, mas também em outros aspectos, como o padrão de atividade neural e sobre o
processamento de estímulos. Nos últimos anos é crescente o interesse no estudo da
conectividade cerebral em repouso e da atividade cerebral mediante a realização de
tarefas cognitivas específicas no TDM, bem como em relação à resposta terapêutica
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(DICHTER et al., 2015; FRISTON et al., 2011; IWABUCHI et al., 2015; KERESTES
et al., 2013; SMITH, 2015; SUNDERMANN et al., 2014).

1. 3. O Transtorno Depressivo Maior no Contexto do Reconhecimento de
Expressões Faciais de Emoções

1. 3. 1. As Tarefas de Reconhecimento de Expressões Faciais de Emoções (REFE)

O reconhecimento de uma expressão facial é um dos aspectos fundamentais para
o funcionamento adaptativo emocional e caracteriza-se pela capacidade de decodificar
sinais de emoções, especialmente em relação às seis emoções básicas: raiva, nojo,
medo, tristeza, alegria e surpresa (FOISY et al., 2007). Para que as emoções
desempenhem um papel adequado na modulação do comportamento social é necessário
que as mesmas sejam adequadamente reconhecidas (YOUNG et al., 1993; MACEDO,
2012; RIVEST et al., 2009).
Para avaliar a habilidade de reconhecer expressões faciais de emoções são
utilizadas as tarefas de reconhecimento facial de emoções (REFE). Estas tarefas são
utilizadas para o estudo do processamento emocional e consistem na apresentação de
estímulos emocionais positivos, negativos ou neutros, caracterizados por fotos de atores
de ambos os sexos simulando várias expressões de emoções, especialmente as
expressões de tristeza, medo, raiva, nojo, supresa, alegria. Podem ser utilizadas fotos
com emoções em intensidades variadas, de face neutra (0% de intensidade) até fotos de
faces que representam o máximo de intensidade de cada emoção (100% de intensidade).
Podem ser utilizadas tarefas estáticas, que consistem na apresentação da foto (EKMAN;
FRIESEN, 1976) e tarefas dinâmicas ou animadas, cujas fotos de difererentes
intensidades são apresentadas de uma forma sobreposta e dão a impressão de que a
expressão está mudando, como em um vídeo (ARRAIS et al., 2010).
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1. 3. 2. Alterações no Desempenho nas Tarefas de REFE Observadas no TDM

Diversos estudos utilizam-se das tarefas de REFE no contexto de vários
transtornos psiquiátricos (BOURKE et al., 2010; VENN et al., 2005). Teorias iniciais
indicavam que pacientes com depressão maior geralmente reconhecem uma expressão
de valência negativa como sendo ―mais negativa‖ e as expressões de valência positiva
como ―menos positivas‖ ou neutras (BOURKE et al., 2010). Além disso, a investigação
de outras expressões faciais, como as ambíguas e neutras, verificou que os pacientes
costumam reconhece-las também como negativas, o que estaria associado ao humor
deprimido, interações sociais negativas e à autopercepção negativa (BECK et al., 1979;
BOUHUYS et al., 1996; GEERTS; BOUHUYS, 1998; HALE et al., 1998;
LEVKOVITZ et al., 2003).
Uma recente metanálise detectou que os pacientes com transtorno depressivo
maior apresentam uma deficiência global na acurácia do reconhecimento facial de
emoções, representada pela maior dificuldade em identificar emoções tanto com
valência negativa, como positiva, sendo que o reconhecimento da expressão de tristeza
poderia estar preservado (DALILI et al., 2015). Porém, em período de remissão, podem
apresentar um aprimoramento no reconhecimento de emoções (MIKHAILOVA et al.,
1996). Os déficits na acurácia do reconhecimento de expressões faciais em pacientes
com transtorno depressivo maior, associados a falhas no processamento emocional,
constituem aspectos relevantes na etiologia do transtorno (BOURKE et al., 2010) e
estão associados à alteração na ativação de várias regiões encefálicas (VENN et al.,
2005). Em pacientes com TDM geralmente é observado o aumento da ativação
(reatividade) de várias regiões encefálicas envolvidas no processamento emocional
durante o processamento de emoções negativas, incluindo o córtex cingulado anterior
(ACC), a amígdala, o tálamo e a ínsula (SHELINE et al., 2001; SURGULADZE et al.,
2005; SUSLOW et al., 2010; VICTOR et al., 2010).
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1. 3. 3. Efeitos dos Tratamentos Antidepressivos sobre o Desempenho nas Tarefas de
REFE na Depressão Maior

No contexto da investigação do efeito do tratamento antidepressivo em estudos
que utilizam tarefas de REFE, a maior parte dos estudos investiga o efeito do tratamento
sobre a resposta neuronial relacionada ao processamento emocional, poucos deles
investigam o efeito dos tratamentos sobre a acurácia nestas tarefas. Dentre estes poucos
estudos, vários investigaram o efeito de medicamentos antidepressivos sobre a acurácia
no reconhecimento de emoções em voluntários saudáveis. Nesta população, os
antidepressivos geralmente aumentam o reconhecimento de emoções positivas (como as
faces de felicidade) e diminuem o reconhecimento de emoções negativas (como as faces
de medo), relacionado à diminuição da ativação da amígdala durante o processamento
emocional (HARMER et al., 2004; 2006; 2011; NORBURY et al., 2007).
Os estudos que investigaram o efeito destes tratamentos sobre a acurácia de
pacientes com depressão maior, verificaram efeitos parecidos aos observados em
voluntários saudáveis, porém, caracterizados pelo aumento na acurácia tanto de
emoções negativas (faces de nojo e medo), quanto de emoções positivas (faces de
felicidade e surpresa). Este aumento foi observado a partir de duas semanas de
tratamento e está relacionado à resposta clínica posterior (após seis semanas de
tratamento) (TRANTER et al., 2009). Assim, o aprimoramento precoce (1 a 2 semanas)
do processamento emocional no TDM atua como um fator preditivo de resposta clínica
aos tratamentos antidepressivos (GODLEWSKA et al., 2016; TRANTER et al., 2009).
Os estudos que investigaram os efeitos dos tratamentos antidepressivos sobre o
processamento emocional a partir das alterações neuroniais associadas às tarefas de
REFE verificaram que o aumento da reatividade de várias regiões encefálicas durante o
processamento de emoções negativas, incluindo o córtex cingulado anterior (ACC) e a
amígdala, pode ser revertido pelo uso de medicamentos antidepressivos (RUHÉ et al.,
2012; SHELINE et al., 2001). A diminuição da ativação destas regiões, bem como o
aumento da conectividade funcional entre ACC e amígdala e entre ACC e pálido
estriado, então associados ao aprimoramento do processamento emocional e à resposta
clínica no TDM (RUHÉ et al., 2012; ANAND et al., 2005).
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1. 4. O Transtorno Depressivo Maior no Contexto da Neuroimagem

1. 4. 1. Ressonância Magnética Funcional

Para o estudo das alterações nas atividades neuroniais foram criadas diferentes
técnicas de neuroimagem, sendo a técnica mais utilizada ultimamente, a ressonância
magnética funcional (RMf), que mede indiretamente a atividade cerebral por meio das
variações de fluxo sanguíneo. Na maior parte dos estudos de RMf é utilizada a RMf de
tarefa, quando o sujeito desempenha tarefas durante a aquisição de imagens cerebrais
(GUSNARD; RAICHLE, 2001). Mais recentemente, foram desenvolvidos protocolos
para avaliações de RMf de repouso, a fim de investigar padrões de atividade cerebral
em voluntários sem a realização de nenhuma tarefa mental. Esta abordagem tem sido
crescentemente utilizada em pesquisas (BISWAL et al., 1995), uma vez que, mesmo
quando o sujeito não está engajado em nenhuma tarefa específica, o cérebro mantém
uma vigorosa atividade neural. Os dados obtidos nas aquisições de RMf de repouso
representam estimativas da variação da atividade neuronial (VANDIJK et al., 2010). Ao
medir as correlações inter-regionais destas variações de sinal obtêm-se estimativas de
conectividade funcional, que se define por correlação temporal entre medidas
neurofisiológicas em diferentes regiões cerebrais (FRISTON et al., 1993). As
anormalidades observadas na conectividade funcional de repouso podem estar
associadas a doenças neuropsiquiátricas (BROYD et al., 2009; GREICIUS, 2008).
Assim, a aquisição de RMf de repouso pode fornecer informações relevantes sobre o
funcionamento cerebral (BUCKNER et al., 2008).
Para a RMf de repouso são utilizadas várias técnicas de avaliação, dentre elas, a
avaliação que utiliza imagem de contraste dependente dos níveis de oxigenação do
sangue (blood oxygenation level dependent ou BOLD effect). Técnicas como o BOLD
foram desenvolvidas desde 1990 (GUSNARD; RAICHLE, 2001), e oferecem uma boa
localização espacial com uma resolução temporal adequada (NORRIS, 2006).
(BOROGOVAC, 2012).
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1. 4. 2. Alterações dos Padrões Neuroniais Cerebrais Observadas na Depressão Maior

Revisões e metanálises sobre estudos com RMf em pacientes com transtorno
depressivo maior têm indicado alterações na ativação de regiões frontais, límbicas, e
tálamo-estriatais sobre a mediação do processamento emocional, controle cognitivo e
processo de recompensa (DIENER et al., 2012; HAMILTON et al., 2012; KERESTES
et al., 2013; TREADWAY; PIZZAGALLI, 2014). Os achados, em geral, convergem
para a hipótese de que o processamento emocional em pacientes depressivos recrutaria
circuitos neurais mais primitivos (DREVETS et al., 2008) além de se caracterizar por
menor recrutamento de circuitos de processamento superiores, como o córtex préfrontal (BOURKE et al., 2010), perfil caracterizado pela hipoativação de regiões
frontais e hiperativação em estruturas límbicas (DREVETS et al., 1992; FOSSATI et
al., 2003; PHILLIPS et al., 2003; SHELINE et al., 2001; SIEGLE et al., 2002; VICTOR
et al., 2010), relacionado aos sintomas de humor e aos déficits no processamento de
emoções (JOHNSTONE et al., 2007; OCHSNER et al., 2004, 2009).
Assim, na depressão maior geralmente é observada uma diminuição na
conectividade córtico-límbica, caracterizada pela diminuição da conectividade funcional
entre o córtex pré-frontal dorsolateral (DLPFC) e o córtex cingulado anterior (ACC), o
que causaria hiperativação do ACC com diminuição da sua conectividade com regiões
sobre as quais exerceria mediação durante o processamento emocional, incluindo
amígdala, resultando em um aumento na ativação destas regiões (DISNER et al., 2011;
FALES et al., 2008; PIZZAGALLI, 2011). Além disso, pacientes com depressão maior
apresentam diminuição no recrutamento do DLPFC e aumento da ativação e
conectividade funcional do mPFC, o que poderia enviesar a atenção para o self, mesmo
durante o processamento de estímulos externos, contribuindo para futuras recaídas
(DISNER et al., 2011; SHELINE et al., 2010).
A partir de estudos recentes sobre os padrões neuroniais no TDM, reforçou-se a
ideia de que a depressão é um transtorno complexo e heterogêneo e suas causas e
consequências envolvem diversos sistemas neurais (DICHTER et al., 2015;
IWABUCHI et al., 2015; KERESTES et al., 2013; SMITH, 2015; SUNDERMANN et
al., 2014). Assim, na depressão são observadas alterações em várias redes neuroniais
(networks), incluindo o cognitive control network (CCN), que compreende DLPFC e o
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córtex parietal posterior, regiões associadas à modulação top-down da atenção e da
memória de trabalho (CORBETTA; SHULMAN, 2002), responsáveis pelas resoluções
de conflitos (ROGERS, 2004). O affective network (AN) compreende as regiões do
ACC (córtex cingulado anterior pregenual - pgACC e córtex cingulado anterior
subgenual - sgACC) e possui conexões com várias regiões envolvidas no processamento
emocional, incluindo o hipotálamo, amígdala, córtex entorrinal, núcleo accumbens e
outras estruturas, como o hipocampo (ONGÜR et al., 2003). Suas funções incluem o
processamento emocional e a regulação da resposta autonômica (BUSH et al., 2000;
JOHANSEN-BERG et al., 2008; KENNEDY et al., 2001; MAYBERG et al., 1999;
ONGÜR et al., 2003; PHILLIPS et al., 2003).
O salience network (SN), composto pelo córtex pré-frontal ventral lateral
(VLPFC) e a ínsula anterior (córtex fronto-insular), com o córtex cingulado anterior
dorsal (dACC), possui funções de monitorar e orientar estímulos internos e externos
(HAMILTON et al., 2012; SEELEY et al., 2007). Por último, o default mode network
(DMN), compreende as regiões do córtex pré-frontal medial (mPFC), córtex cingulado
posterior (PCC), pré-cúneo, córtex parietal inferior e lobo temporal medial e está
associado à internalização e ao pensamento autorreferente, geralmente estudado em
estado de repouso (BUCKNER et al., 2008; RAICHLE et al., 2001; RAICHLE;
SNYDER, 2007). O default mode network está relacionado ao funcionamento cognitivo
na depressão maior (MINZENBERG et al., 2011). Ele apresenta conectividade
funcional aumentada tanto durante o estado de repouso, como durante o processamento
emocional nestes pacientes (SHELINE et al., 2009). As alterações observadas na
ativação e conectividade funcional desta rede no TDM estão associadas ao processo de
ruminação (ZHU et al., 2017).
Em uma recente metanálise, Kaiser et al. (2015) verificaram que a conectividade
funcional intrínseca e extrínseca de todos os networks estão alteradas na depressão
maior, alterações que incluem a hipoconectividade do network frontoparietal, com
diminuição do controle por regiões frontais que compõem o cognitive control network
(CCN) e hiperconectividade do default mode network (DMN). Todas estas alterações
parecem ser pontos relevantes no processo disruptivo córtico-límbico observado na
depressão maior, bem como sobre a persistência destes déficits e à recorrência dos
episódios depressivos.
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1. 4. 3. Efeitos dos Tratamentos Antidepressivos sobre os Padrões Neuroniais
Observados na Depressão Maior

A depressão maior trata-se, portanto, de um transtorno complexo, que apesar de
bastante estudado, não está totalmente esclarecido, e sobre este aspecto é imprescindível
a investigação do efeito dos seus diversos tratamentos, não somente sobre a melhoria
clínica, mas também sobre os aspectos neuroniais envolvidos no transtorno, uma vez
que a persistência de déficits cognitivos durante a remissão (AUSTIN et al., 2001;
BORTOLATO et al., 2016; HASSELBALCH et al., 2011; REPPERMUND et al., 2009;
ROCK et al., 2014) pode indicar um importante fator de recaídas (DE RAEDT;
KOSTER 2010; DEMEYER et al. 2012) e de neuroprogressão do transtorno (AUSTIN
et al., 2001; HASSELBALCH et al., 2013; SNYDER et al., 2014).
As diferentes modalidades de neuroimagem tem se mostrado técnicas
promissoras para o estudo das alterações associadas ao TDM, bem como das respostas a
tratamentos específicos (LENER; IOSIFESCU, 2015). Neste contexto, vários estudos
observaram a partir da neuroimagem, os padrões de ativação e de conectividade
funcional de diversas estruturas encefálicas antes e após o uso de tratamentos
antidepressivos. Todos os tratamentos antidepressivos são capazes de aumentar a
conectividade córtico-límbica e diminuir a hiperativação límbica durante o
processamento de estímulos, incluindo tratamentos com psicofármacos (ANAND et al.,
2005; ANDREESCU et al., 2013; AIZENSTEIN et al., 2009; CULLEN et al., 2016; FU
et al., 2015; FU et al., 2004; LISIECKA et al., 2011; RUHÉ et al., 2012; SHELINE et
al., 2001; YANG et al., 2014), com psicoterapia (CHEN et al., 2015; FU et al., 2008;
YUAN et al., 2014), com terapia eletroconvulsiva (ECT) (ABBOTT et al., 2013;
BEALL et al., 2012; LIU et al., 2015) ou com tratamentos de estimulação (transcraniana
do DLPFC ou transcutânea do nervo vago) (BAEKEN et al., 2014; FANG et al., 2016).
Esta alteração pode ser observada pelo aumento na conectividade entre regiões préfrontais e o ACC (ou aumento da integração frontal), aumento na conectividade entre
regiões pré-frontais e estruturas límbicas, assim como entre o ACC e regiões basais.
Algumas destas alterações podem estar diretamente associadas à resposta clínica
(BEALL et al., 2012; CULLEN et al., 2016; LIU et al., 2015; ANAND et al., 2005;
RUHÉ et al., 2012; BAEKEN et al., 2014).
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Apesar do aumento na conectividade córtico-límbica observada através da
utilização dos tratamentos antidepressivos convencionais, nos estudos que investigaram
o efeito dos tratamentos antidepressivos sobre as redes neuroniais de uma forma mais
abrangente (estudos dos networks), foi verificado que os tratamentos antidepressivos
geralmente agem de forma parcial sobre a hiperativação do DMN, uma vez que a
hiperconectividade funcional de regiões anteriores do DMN, incluindo o mPFC é
persistente (LI et al., 2013), revertida apenas em pacientes nunca medicados durante o
primeiro episódio depressivo (WANG et al., 2014). A hiperatividade desta região é
observada desde o primeiro episódio (SONG et al., 2016), apesar de que a sua
diminuição volumétrica é observada em pacientes crônicos (BORA et al., 2012). Sua
hiperativação e hiperconectividade esta geralmente associada à recaídas e ao processo
de ruminação (FARB et al., 2011; SHELINE et al., 2010).

1. 5. Canabidiol no Contexto da Depressão Maior

Na literatura existem indícios de que o CBD possa aprimorar o processamento
emocional por diminuir a ativação da amígdala e ACC durante o processamento de
faces de medo (BHATTACHARYYA et al., 2010; FUSAR-POLI et al., 2009),
resultados semelhantes aos observados a partir dos tratamentos com antidepressivos
convencionais (ANAND et al., 2007; CULLEN et al., 2016; FANG et al., 2016; RUHÉ
et al., 2012). Apesar disso, existem poucos estudos que avaliaram os efeitos do CBD
sobre o desempenho em tarefas de REFE. Nestes estudos os resultados obtidos foram
inconsistentes, pois quando testado em usuários, o CBD (16 mg inalado) foi capaz de
aprimorar o desempenho em tarefas de REFE em relação ao placebo, efeitos opostos aos
do THC (HINDOCHA et al., 2015), mas quando testado em voluntários saudáveis em
diferentes dosagens (300, 600 e 900 mg via oral), o CBD não foi capaz de produzir
alterações sobre o desempenho nas tarefas (ARNDT; DE WIT, 2017). É interessante
ressaltar que os efeitos do CBD parecem atuar de uma forma variável de acordo com a
população estudada, a dose utilizada e a via de administração. Seu efeito ansiolítico
(teste de simulação de falar em público), por exemplo, foi observado na dose de 600 mg
em voluntários com TAS (BERGAMASCHI et al., 2011b), mas quando utilizado na
mesma dose em voluntários saudáveis não foi capaz de produzir os mesmos efeitos.
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Nestes voluntários, o efeito ansiolítico foi observado na dose de 300 mg (LINARES et
al., 2019).
Estudos realizados com CBD em dose aguda (400 mg) verificaram que tanto em
voluntários saudáveis como em pacientes com transtorno de ansiedade social (TAS) o
canabidiol produziou efeito ansiolítico, porém através de mecanismos diferentes; a
partir da diminuição da ativação do giro parahipocampal e hipocampo e do aumento da
ativação do PCC em pacientes com TAS (CRIPPA et al., 2011) e através do aumento da
ativação dos giros parahipocampal e fusiforme e diminuição da ativação do complexo
amígdala-hipocampal esquerdo, hipotálamo e PCC em voluntários saudáveis (CRIPPA
et al., 2004). A diminuição da ativação da amígdala e do hipotálamo também é
associada ao efeito de tratamentos antidepressivos e ao aprimoramento na acurácia do
reconhecimento de emoções faciais (RUHÉ et al., 2012; SHELINE et al., 2001; YANG
et al., 2014). Esta alteração pode ser atribuída à modulação da atividade destas
estruturas pelo aumento da conectividade do ACC com o estriado ou amígdala ou
através do aumento da conectividade do hipotálamo, com estruturas inibitórias, efeitos
observados a partir do tratamento com antidepressivos (ANAND et al., 2005; YANG et
al., 2014; RUHÉ et al., 2012).
No TDM, o tálamo tem sua conectividade aumentada com o córtex temporal
(amígdala), efeito relacionado ao aumento na reatividade emocional (BROWN et al.,
2017). Esta alteração pode estar relacionada ao aumento da neurotransmissão
glutamatérgica e à neuroinflamação (HAROON et al., 2016). O CBD pode diminuir a
toxicidade glutamatérgica (HAMPSON et al., 1998). Alguns achados podem dar suporte
para esta informação, incluindo seus efeitos sobre a diminuição da conectividade do
tálamo com regiões pré-frontais mediais e aumento na conectividade destas regiões com
o estriado (BHATTACHARYYA et al., 2015), além do aumento ativação do estriado
(BHATTACHARYYA et al., 2010), contribuindo para a diminuição na ativação destas
estruturas e do efeito excitotóxico provocado pelo excesso de glutamato, observados na
depressão maior (MULLER; SCHWARZ, 2007; MUSAZZI et al., 2011; POPOLI et al.,
2013). Este efeito pode ser corroborado pela atuação do CBD sobre a diminuição da
ativação da amígdala e hipotálamo em estado de repouso (CRIPPA et al., 2004) e da
amígdala e do ACC durante o processamento emocional (FUSAR-POLI et al., 2009).
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+Glu

Regiões Pré-frontais Mediais
(ACC, vmPFC e OFC)

+ Glu

Tálamo

Estriado
- GABA
- DA
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Conectividade
alterada na MD
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Figura 1 - Modelo de neurotransmissão excitatória (+ Glu) e inibitória (- GABA
e - DA) observada entre as estruturas representadas na cor preta. Na
cor cinza estão representadas as alterações na conectividade funcional
observadas na depressão maior. Adaptado de Hélie et al. (2015).
ACC: córtex cingulado anterior, vmPFC: córtex pré-frontal
ventromedial, OFC: córtex orbitofrontal, VTA: área tegmental ventral.
Um estudo recente de neuroimagem investigou os efeitos agudos do CBD (600
mg, via oral) em voluntários saudáveis e verificaram através de RMf de repouso (75
minutos após a ingestão) que ele aumentou a conectividade córtico estriatal,
especificamente aumentou a conectividade do putame com mPFC (BA9), lOFC (BA10)
e regiões somatosensoriais (BA 6) (GRIMM et al., 2018). Estas estruturas constituem
alças córtico-estriatais que podem ser ativadas em conjunto com o Cognitive Control
Network (CCN), participando da adequação da resposta comportamental diante de
estímulos de recompensa (CLARK et al., 2004; FELLOWS, 2007; FETTES et al.,
2017). Assim, o aumento na conectividade entre estas estruturas poderia estar associado
ao efeito de tratamentos antidepressivos (CHEN et al., 2015; YOUNG et al., 2018).
O CBD produziu efeitos semelhantes ao de antidepressivos tradicionais em
modelos animais de depressão (EL-ALFY et al., 2010; LINGE et al., 2016; RESSTEL
et al., 2009; SALES et al., 2018; 2019; ZANELATI et al., 2010). Estes efeitos podem
estar associados à atuação direta ou indireta do CBD sobre múltiplas vias. A facilitação
da neurogenese hipocampal e os efeitos neuroprotetores, anti-oxidativos e antiinflamatórios do CBD também estão associados ao seu efeito antidepressivo
(HAMPSON et al., 1998; CAMPOS et al., 2017; CRIPPA et al., 2018; PACHER et al.,
2019). Estes processos parecem envolver vias que também estariam associadas à
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atuação de medicamentos antidepressivos de ação rápida (SALES et al., 2018; 2019;
DUMAN et al., 2016; FOGAÇA; DUMAN, 2019).

1. 6. Justificativa

Apesar de até o momento não existirem estudos sobre o efeito antidepressivo do
CBD em humanos, os estudos pré-clínicos sobre este aspecto verificaram um potencial
uso terapêutico do CBD na depressão maior e, apesar disso, os mecanismos centrais
envolvidos nesse processo ainda não foram bem esclarecidos. Assim, a neuroimagem
funcional e as tarefas de reconhecimento de expressões faciais de emoções seriam
ferramentas importantes para a investigação das áreas encefálicas envolvidas neste
processo, bem como para o estudo dos efeitos do CBD sobre o processamento
emocional. Este será o primeiro estudo avaliando os efeitos do CBD em pacientes com
o transtorno depressivo maior. Assim, os resultados deste Projeto poderão aumentar o
nosso entendimento sobre os potenciais efeitos terapêuticos do CBD e fornecer dados
para novas aplicações clínicas da droga. Igualmente, os achados também poderão
sugerir um papel do CBD sobre o processamento emocional (tarefa de REFE) e sobre a
conectividade cerebral (ressonância magnética) na depressão maior e contribuir para um
maior entendimento da neurobiologia desta condição psiquiátrica.

1. 7. Hipóteses

A partir das evidências levantamos a hipótese de que o canabidiol em dose
aguda (300 mg) será capaz de produzir alterações sobre a conectividade funcional
cerebral e sobre o processamento emocional de pacientes com Transtorno Depressivo
Maior em episódio agudo.
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2. OBJETIVOS

2. 1. Objetivo Geral

- Investigar os efeitos agudos do CBD em pacientes com transtorno depressivo
maior em episódio agudo, em um estudo cruzado, duplo-cego, controlado por placebo.

2. 2. Objetivos Específicos

- Investigar os efeitos agudos do CBD sobre a conectividade funcional cerebral
de pacientes com TDM, em episódio agudo, através do método de avaliação por
oxigenação do sangue (BOLD), por meio de exames de Ressonância Magnética
Funcional de repouso;
- Investigar os efeitos agudos do CBD sobre o reconhecimento de expressões
faciais de emoções em pacientes com TDM, em episódio agudo, através de tarefa de
REFE computadorizada.
- Investigar os efeitos agudos do CBD sobre a sintomatologia subjetiva,
variáveis fisiológicas, níveis plasmáticos do CBD e dos endocanabinóides (AEA e 2AG).
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3. MATERIAIS E MÉTODOS

3. 1. Sujeitos

Participaram do estudo dez sujeitos de ambos os sexos, cinco homens e cinco
mulheres, com Transtorno Depressivo Maior em episódio atual de depressão
(HAMD>17), sem tratamento medicamentoso. Eles foram recrutados em Núcleos de
Saúde da Família (Núcleos 2 ao 6), na fila de espera dos ambulatórios do HC-FMRPUSP, na fila de espera para atendimento psicoterapêutico no Departamento de
Psicologia e Educação (FFCLRP), ou por indicação de profissionais que atendem em
clínicas privadas na cidade de Ribeirão Preto (SP). O recrutamento foi realizado
diretamente nos locais citados, através de referência direta de profissionais que atuam
em clínica privada, a partir de divulgação pela imprensa do campus USP - Ribeirão
Preto por internet ou por rádio e por folders fixados em painéis nos locais supracitados e
em blocos didáticos da Universidade. Para cada um dos pacientes foi preenchido um
questionário clínico com informações gerais (identificação, histórico clínico e
psiquiátrico, entre outros). Houve a tentativa de incluir pacientes com diagnóstico
exclusivo de Transtorno Depressivo Maior, sem comorbidades clínicas ou psiquiátricas,
em episódio agudo. Todos os voluntários assinaram um termo de compromisso livre e
esclarecido (TCLE – APÊNDICE - B).

3. 1. 1. Critérios de inclusão

Os critérios de inclusão foram: diagnóstico de Transtorno Depressivo Maior
(SCID, DSM-V) (OSÓRIO et al., 2019), com episódio atual de depressão (pontuação >
17 na Escala de Depressão de Hamilton, HAMD-17), idade entre 20 e 50 anos e Índice
de Massa Corporal (IMC) entre 18 e 30 kg/m2.
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3. 1. 2. Critérios de Exclusão

Diagnóstico de outros transtornos psiquiátricos, estar com sintomas psicóticos
ou ideação suicida, ingestão de algum medicamento por menos de duas semanas antes
do estudo, doença clínica importante, doença neurológica, uso pregresso de Cannabis
por mais do que cinco vezes (ou no último ano), uso de outra droga ilícita (foi realizado
exame toxicológico de urina), tabagismo, gravidez (foi realizado exame de gravidez de
urina) e contraindicações relacionadas ao exame de ressonância magnética, como
claustrofobia e presença de objetos metálicos no corpo, como marca-passos cardíacos,
clipes intracranianos para aneurismas, implantes, neuroestimulador, estimulador
medular, fragmentos metálicos intraoculares, aparelho dentário fixo ou qualquer outro
objeto metálico.

3. 2. Canabidiol

Foram utilizadas cápsulas de 300mg de CBD em pó (99,6% puro), fornecido
pela BSPG-Pharm (Sandwich, Reino Unido), dissolvido em óleo de milho (CRIPPA et
al., 2004; ZUARDI et al., 1993; 1995). A mesma quantidade de óleo de milho foi
utilizada como placebo. A droga e o placebo foram acondicionados dentro de cápsulas
idênticas de gelatina pela técnica do laboratório.

3. 3. Instrumentos de Avaliação

A intensidade de sintomas depressivos foi avaliada por meio das seguintes
escalas: Escala de Depressão de Hamilton (HAMD-17) (HAMILTON, 1960), Escala de
Depressão de Montgomery and Asberg (MADRS) (MONTGOMERY; ÅSBERG, 1979)
e Questionários Sobre a Saúde do Paciente (PHQ-9 e PHQ-2) (KROENKE et al., 2001).
Para o nível de ansiedade foi utilizada a Escala de Beck (BECK et al., 1988). A classe
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socioeconômica (dos sujeitos e dos pais) foi avaliada pelo CCEB (2015) (ABEP, 2015)
e para avaliação dos estados subjetivos durante o procedimento de aquisição das
imagens, foram utilizadas as Escalas Analógicas de Humor (VAMS) (NORRIS, 1971) e
de Depressão (VAMS-D) (FOLSTEIN; LURIA, 1973).
As escalas MADRS e HAMD-17 foram aplicadas durante o recrutamento por
um profissional treinado e a escala HAMD-17 foi considerada um dos critérios de
inclusão. Foram incluídos apenas os voluntários que tiveram pontuação maior ou igual a
17, ou seja, no mínimo moderadamente deprimidos (0-7 sem depressão, 7-17 depressão
leve, 18-25 depressão moderada, acima de 25 depressão grave) (DRATCU et al., 1985;
DRATCU et al., 1987).

3. 3. 1. Escala de Depressão de Hamilton (HAMD-17)

Versão traduzida e adaptada do instrumento proposto por Hamilton (1960). Foi
elaborada para avaliação e quantificação da sintomatologia depressiva em pacientes
portadores de transtornos do humor. Sintomas de ansiedade foram incluídos, apesar da
correlação negativa entre depressão e ansiedade na versão de 1960 (HAMILTON,
1960). Contém 17 itens categorizados em escores (0 a 4) de intensidade dos sintomas
(ANEXO - A).

3. 3. 2. Questionário Sobre a Saúde do Paciente – 9 (PHQ-9)

Versão traduzida e adaptada para o português do Brasil por Osório et al. (2009)
do instrumento proposto por Kroenke et al. (2001). Objetiva rastrear a presença de
episódio depressivo através de nove itens pontuados em escala likert de zero (―nunca‖)
a três (―quase todos os dias‖) referentes a sintomas presentes nos últimos 15 dias
anteriores à aplicação (ANEXO - B).
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3. 3. 3. Escala de Depressão de Montgomery and Asberg (MADRS)

Foi desenvolvida por Montgomery e Åsberg, (1979) especialmente para medir
mudanças clínicas no curso do tratamento da depressão. Contém 10 itens elaborados
para medir a gravidade do transtorno (ANEXO - C).

3. 3. 4. Escala Analógica de Humor (VAMS)

Instrumento traduzido e adaptado para o português do Brasil por Zuardi e
Karniol (1981). Trata-se de uma escala composta por 16 itens, sendo que cada um
destes possui uma linha reta de 100 mm que liga dois adjetivos opostos. O sujeito deve
assinalar como se sente no momento do preenchimento com relação a cada uma das
condições com um traço vertical, sendo que o centro da linha é como o mesmo se sente
habitualmente e os extremos indicam aumento positivo ou negativo da intensidade de
uma ou outra condição. É composto por quatro fatores: ansiedade, sedação física,
sedação mental e outros sentimentos e atitudes (ANEXO - D).

3. 3. 5. Escala Analógica de Humor – Versão Depressão (VAMS-D)

Trata-se de uma escala composta por um único item, sendo ancorado pelas
expressões ―nada deprimido‖ à esquerda e ―o mais deprimido que eu já senti‖, separadas
por uma linha reta de 100 mm que liga as duas condições opostas. A VAMS-D é
apresentada como um cartão retangular no qual a seguinte instrução está impressa
―Como está o seu humor agora?‖ O sujeito deve assinalar como se sente no momento
com um traço vertical, considerando que a região central corresponde ao sentimento
habitual (ANEXO - E).
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3. 3. 6. Inventário de Ansiedade de Beck (BAI)

Versão traduzida e adaptada para o português do Brasil por Cunha (2001). É um
instrumento autoaplicável utilizado para a avaliação dos aspectos gerais de ansiedade,
composto por 21 itens, de múltipla escolha, pontuados em uma escala likert de cinco
pontos, sendo a maior pontuação indicativa de maior ansiedade (ANEXO - F).

3. 3. 7. Questionário clínico para o recrutamento

Questionário clínico elaborado pelos autores para aplicação durante o
recrutamento, o qual compreende informações sobre: contato, dados sociodemográficos,
incluindo o Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB-2015), histórico clínico
e informações sobre os critérios de inclusão e exclusão. Este questionário tem como
objetivo contribuir para o rastreio inicial dos participantes elegíveis (APÊNDICE - C).

3. 4. Ressonância Magnética Funcional de Repouso (RMf)

A ressonância magnética funcional de repouso (RMf) mede a atividade cerebral
por meio das variações de fluxo sanguíneo a fim de investigar padrões de atividade
cerebral em voluntários sem a realização de nenhuma tarefa mental. Este padrão de
atividade de repouso é detectado como flutuações espontâneas de baixa frequência. A
utilização desta abordagem em pesquisas tem sido crescente (BISWAL et al., 1995) e a
partir dos sinais obtidos é possível extrair informações sobre a ativação e sobre a
conectividade funcional cerebral de várias regiões encefálicas (VAN DEN HEUVEL;
HULSHOFF, 2010).
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3. 4. 1. Técnica de Avaliação por Oxigenação do Sangue (BOLD)

Obtenção de sinais relacionados à variação do estado de oxigenação do sangue
nas regiões cerebrais (blood oxygen level dependency - BOLD) (TRACEY, 2001). Esta
técnica utiliza o oxigênio presente no sangue como marcador, mais precisamente, o
sinal BOLD reflete os níveis de desoxihemoglobina presente nos tecidos. Esta
substância causa uma alteração de campo no tecido, criando uma zona de campo
heterogêneo. A quantidade de desoxihemoglobina refletiria um maior metabolismo
naquela região (aumento do consumo de oxigênio) (NORRIS, 2006).
A conectividade funcional cerebral é definida pela correlação temporal entre
regiões encefálicas separadas anatomicamente (FRISTON et al., 1993). As estimativas
de conectividade funcional podem ser obtidas a partir da correlação temporal dos sinais
(BOLD) obtidos em regiões espacialmente separadas. Uma das técnicas de análise para
a obtenção de medidas de conectividade funcional é a análise Roi to roi, utilizada para a
realização de correlação entre os sinais obtidos em regiões de interesse pré-definidadas
com todas as outras regiões encefálicas.

3. 5. Tarefa de Reconhecimento de Expressões Faciais de Emoções (REFE)

Foi utilizada uma tarefa computadorizada, constituída por estímulos propostos
por Ekman e Friesen (1976) (Pictures of Facial Affect) a partir do procedimento
adotado por Arrais et al. (2010). Neste procedimento, os autores selecionaram faces de
atores de ambos os sexos, representando as emoções de alegria, tristeza, medo, nojo,
raiva, surpresa, além de faces neutras. Estes estímulos foram organizados em 24 blocos
(4 atores e 6 emoções). As fotos foram sobrepostas e variam em diferentes intensidades
de 0 (face neutra) a 100% (emoção em intensidade máxima), como um efeito de vídeo.
Os voluntários devem tocar a tela assim que reconhecerem a emoção apresentada.
Foram extraídas medidas de acurácia para cada tipo de emoção apresentada, a partir do
número de acertos para cada emoção. Também foi possível obter informações sobre o
tempo de resposta para o reconhecimento de cada tipo de emoção, a partir do tempo
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necessário (segundos) para que o voluntário fosse capaz de reconhecer cada tipo de
emoção apresentada.

3. 6. Procedimentos Experimentais

3. 6. 1. Recrutamento

O recrutamento foi realizado na cidade de Ribeirão Preto (SP), diretamente nos
locais de recrutamento: Núcleos de Saúde, Ambulatórios do HC-FMRP-USP,
(Ambulatório de Psiquiatria), Departamento de Psicologia e Educação (FFCLRP); ou a
partir de referência direta de profissionais que atuam em clínica privada ou ainda via email e telefone (divulgação pela imprensa da USP ou por folders anexados nos blocos
didáticos). Os voluntários passaram por uma triagem inicial via e-mail, através de um
questionário sobre os critérios de inclusão e exclusão, uma vez considerados elegíveis,
foram contatados para o agendamento de uma entrevista presencial, na qual recebiam
duas vias do TCLE, que foi lido juntamente com a pesquisadora responsável que
explicou todos os procedimentos e detalhes do estudo. Uma vez que o voluntário
aceitava participar do estudo, era solicitado a assinar o TCLE, recebia uma das vias e
preenchia um questionário clínico compreendendo informações sobre sua identificação
e contato, histórico clínico, histórico psicológico, inventário de dominância manual de
Edimburgo, confirmação dos critérios de inclusão e exclusão e a escala PHQ-2.
Adicionalmente recebia as fichas de cadastros do HC e do Departamento e as escalas
PHQ-9 e BAI. Após esta etapa, no mesmo dia, os participantes que assinaram o TCLE e
preenchiam os critérios de inclusão e exclusão para o estudo, passavam por uma
entrevista com um psicólogo ou psiquiatra treinado, que aplicava a entrevista SCID
(DSM-V) e as escalas HAMD-17 e MADRS. Após esta entrevista, os participantes
elegíveis eram contatados para o agendamento dos dois dias de testes.
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3. 6. 2. Randomização

A randomização foi realizada pela professora colaboradora Dra. Flávia de Lima
Osório, que não participou da coleta de dados, a partir de um programa de computador
que gera códigos numéricos para a identificação do paciente e da cápsula ingerida
(placebo/CBD).

3. 6. 3. Preparação pré-testes: jejum

Foi solicitado aos participantes que não consumissem bebidas alcoólicas por 24
horas, nem cafeína por pelo menos quatro horas antes de cada dia de coleta e a dormir
por pelo menos seis horas na noite anterior. Foram instruídos a comer como de costume
antes de sair de casa para o experimento, pois teriam de ficar em jejum de alimentos
durante o experimento (aproximadamente quatro horas), pois a alimentação poderia
interferir no metabolismo do CBD ingerido alterando o seu tempo de ação e o seu nível
plasmático (BIRNBAUM et al., 2019).

3. 6. 4. Avaliações Clínicas

Cada participante foi avaliado em duas ocasiões distintas e idênticas, em dois
domingos das 8:00 às 12:00, com um intervalo de no mínimo 14 dias entre elas. O
intervalo mínimo entre as sessões foi determinado de acordo com o tempo máximo da
meia vida do CBD no organismo (cinco dias) (CONSROE et al., 1991; JUNIOR, 2013;
MILLAR et al., 2018). Assim que chegavam ao laboratório, os participantes eram
recebidos pela pesquisadora responsável, e submetidos a um exame toxicológico de
urina e as voluntárias do sexo feminino adicionalmente a exame de urina de gravidez.
Logo após os exames, eles preenchiam as escalas PHQ-9 e BAI, para a avaliação do
nível dos sintomas de depressão e ansiedade ao nível basal, preenchiam também as
escalas VAMS e VAMS-D (medida 1) e tinham sua pressão arterial aferida com
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equipamento eletrônico para a verificação de possíveis flutuações de humor, depressão
ou pressão arterial ao longo do dia de coleta. Após 30 minutos, eles ingeriam uma
cápsula de CBD (300mg) ou placebo, em um procedimento duplo-cego.
As avaliações subjetivas na VAMS e VAMS-D e de pressão arterial foram
realizadas 30 minutos antes (medida 1: tempo -30) e logo após a ingestão do CBD ou
placebo (medida 2: tempo 0). Além de 90 minutos após a ingestão (medida 3: antes do
REFE), antes e após a RMf (medida 4: 120 e medida 5: 150), totalizando 5 aplicações
de ambas as escalas e medidas de pressão arterial (-30, 0, 90, 120 e 150 minutos). A
tarefa computadorizada de REFE foi realizada 90 minutos após a ingestão da cápsula e
as aquisições das imagens de RMf foram realizadas 120 minutos após a ingestão da
cápsula. Na segunda sessão o procedimento foi idêntico com exceção da ordem da
substância administrada (isto é, aqueles que receberem CBD na primeira sessão,
receberam placebo na segunda e vice versa). Os sujeitos foram informados que
receberam isoladamente CBD e placebo em cada um dos experimentos, mas não foram
informados em qual ordem. Os investigadores também permaneceram cegados quanto
ao conteúdo das cápsulas até o término da coleta.
Tabela 1- Informações sobre os cinco períodos em que a pressão arterial foi aferida e as
escalas VAMS e VAMS-D foram aplicadas durantes os experimentos: Tempo
(min) em relação ao horário de ingestão da cápsula (CBD ou placebo: tempo
0) e o momento em que foram aplicadas em relação aos procedimentos
experimentais.
Tempo (min)
-30
0
+90
+120
+150

Ingestão
X

Procedimento
Antes da aplicação das escalas
Logo após ingestão da cápsula
Logo antes da REFE
Após a REFE e antes do RMf
Logo após o RMf
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3. 6. 5. Tarefa de Reconhecimento de Expressões Faciais de Emoções (REFE)

Noventa minutos após a ingestão da cápsula, os voluntários realizaram a tarefa
de REFE, caracterizada pela apresentação 24 filmes, com duração de 10 segundos cada.
Foram apresentadas as seis emoções básicas (alegria, tristeza, medo, nojo, raiva e
surpresa) quatro vezes, representadas por quatro atores diferentes (dois do sexo
masculino e dois do sexo feminino). A ordem de apresentação dos filmes e o gênero do
primeiro ator a ser julgado foram aleatórios. Os filmes foram apresentados na tela do
computador e os sujeitos eram instruídos que assim que fossem capazes de reconhecer a
emoção apresentada, deveriam parar o avanço do vídeo e escolher a opção referente à
emoção reconhecida. A tarefa verifica a acurácia (número de acertos) e a quantidade de
acertos referentes às diferentes intensidades das emoções apresentadas. Após a
execução da tarefa os sujeitos responderam aos instrumentos de escala de medidas
VAMS, VAMS-D e tiveram sua pressão arterial aferida.

3. 6. 6. Ressonância Magnética Funcional (RMf)

Após a tarefa de REFE, 120 minutos após a ingestão da cápsula, os voluntários
foram submetidos à RMf, realizada no Centro de Imagens do HC-FMRP-USP. Eles
ficaram deitados em uma cama confortável com o mínimo de estimulação ambiental
(luminosidade baixa, sem ruídos ambientais excessivos), com fones de ouvidos para
minizar os ruídos emitidos pelo equipamento e com um suporte na cabeça para
minimizar os movimentos. Eles foram instruídos a manter os olhos fechados e a relaxar,
sem dormir e tentando não pensar em nada específico. A aquisição das imagens de RMf
iniciava 120 minutos após a ingestão da cápsula (CBD ou placebo), com duração de 30
minutos. Após o procedimento, os participantes preencheram novamentes as escalas
VAMS e VAMS-D (180 minutos após a ingestão da cápsula) e tiveram sua pressão
arterial aferida.
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3. 6. 7. Exames Laboratoriais

- Coleta de Sangue

Logo após o exame de RMf, entre 150 e 180 minutos após a ingestão da cápsula
(CBD ou placebo), os voluntários foram submetidos a uma coleta de sangue, realizada
pela enfermeira responsável. Esta coleta foi realizada em parceria com outros
Departamentos, para a verificação dos níveis plamáticos de CBD, ∆9-THC, anandamida
e 2-AG pelo Departamento de Química (FFCLRP), níveis de marcadores Pi3K alpha e
gamma, pAkt (ser273), Akt, pmTOR (ser 2448), mTOR, pERK1/2 e ERK total e de
proteínas precursoras do cortisol pelo Departamento de Farmacologia (FMRP).
Após este exame os participantes receberam um lanche padronizado (biscoito
salgado) e o valor de R$ 50,00 para o reembolso de transporte e alimentação em cada
dia de coleta.

- Centrifugação, separação e armazenamento do material

Foram coletados quatro tubos de 4 mL cada, três tubos contendo EDTA para a
separação do plasma e dos componentes celulares e um tubo sem EDTA para a
separação do soro. Após a coleta de sangue, os tubos foram transportados em uma caixa
térmica com gelo até o laboratório de Psicofarmacologia e foram centrifugados a uma
velocidade de 1.500 rpm, temperatura de -4ºC, durante 10 minutos. Após a
centrifugação, o material foi separado em eppendorfs de 1,5 mL, da seguinte forma: 2
mL de plasma destinados para o Departamento de Química (FFCLRP) para investigação
dos níveis de CBD, ∆9-THC, 2-AG e anandamida; 1 mL de plasma, 1 mL de
componentes celulares e 1 mL de soro destinados para o Departamento de Farmacologia
(FMRP) para investigação dos níveis de Pi3K alpha e gamma, pAkt (ser273), Akt,
pmTOR (ser 2448), mTOR, pERK1/2 e ERK total; e 1 mL de plasma e 1 mL de
componentes celulares destinados para o Departamento de Farmacologia (FMRP) para
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investigar proteínas que fazem parte da produção e do metabolismo do cortisol. Após a
separação do material, os eppendorfs foram acondicionados em caixas de papelão para
eppendorfs e transportados com caixa térmica e gelo para o laboratório da UPC, onde
permaneceram armazenados em freezer -80ºC até a distribuição para os departamentos
citados, realizada mensalmente em data pré-agendada com os responsáveis de cada
laboratório.
Tabela 2 - Sequência dos procedimentos experimentais com o tempo de duração em
relação ao horário em que foram aplicados para cada paciente.
Tempo(min)
/Cápsula
-30

Duração
(minutos)
30

Horário

Procedimento

08:00

Chegada e Aplicação das Escalas

0

-

08:30

Ingestão da cápsula (CBD/placebo)

90
120

10
30

10:00
10:30

Tarefas REFE
Ressonância Magnética

150-180
180

15-30
-

11:00-11:30
12:00

Coleta de Sangue
Entrega do lanche e do reembolso

Duração Total = aproximadamente 240 minutos (4 horas)

3. 7. Processamento e Análise de Dados

3. 7. 1. Análise dos Resultados das Escalas de Medidas

Todas as análises das escalas foram realizadas no programa SPSS. Os resultados
foram considerados significativos quando p<0.05. Os dados coletados através do
questionário clínico, aplicado durante o recrutamento, incluindo idade, gênero e
escolaridade, assim como os escores HAMD-17 e MADRS, foram avaliados a partir de
estatística descritiva (média, mediana e desvio padrão), para a caracterização da
amostra. Os escores das escalas PHQ-9 e BAI foram utilizados para verificar os níveis
de depressão e ansiedade durante o recrutamento e antes do início de cada dia de coleta,
para avaliação de possíveis flutuações ao longo do tempo (Recrutamento, dia 1 e dia 2)
foi utilizada análise de ANOVA de uma via para medidas repetidas. Para investigamos
se houve flutuação nos níveis basais de ansiedade e depressão foi realizada análise a
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partir do teste t para amostras pareadas, comparando os dois dias de coleta
(placebo/CBD).
Foram extraídos quatro fatores da escala analógica VAMS (ansiedade, sedação
mental, sedação física e outros sentimentos) e os níveis de sintomas depressivos,
avaliados através da VAMS-D. Cada avaliação foi realizada em cinco momentos
durante a coleta (-30, 0, +90 e +120 e +150), assim como as medidas de pressão
sistólica e diastólica. Essas medidas foram submetidas a uma ANOVA de duas vias
(tempo e tratamento) para medidas repetidas. Todos os momentos foram avaliados. O
penúltimo momento, no qual a VAMS e VAMS-D foram aplicadas (medida 4: 120
minutos após a ingestão da droga) ocorreu imediatamente antes do exame de
ressonância magnética funcional, período no qual é esperado um aumento no fator de
ansiedade (CRIPPA et al., 2004; 2011). Além disso, é esperado que neste ponto o CBD
atingisse o seu máximo efeito dentre os períodos escolhidos para avaliação durante a
sessão experimental (CRIPPA et al., 2004; HOLLISTER, 1986; ZUARDI et al., 1993).
O esperado é que o pico plasmático do CBD abranja as medidas de três a cinco (+90 e
+120 e +150), uma vez que freqüentemente ocorre entre uma e quatro horas após a
ingestão via oral (AGURELL et al., 1981; JUNIOR, 2013; MILLAR et al., 2018),
especialmente em sujeitos em jejum.

3. 7. 2. Processamento e Análise das Imagens de RMf

Todas as imagens de RMf foram adquiridas em um tomógrafo Philips 3.0 T
Achieva (Philips, Best, Holanda), utilizando quatro bobinas de crânio SENSE de 8
canais. As imagens anatômicas foram adquiridas através de uma sequência do tipo
gradiente eco, ponderada em T1 (TR = 6.7 ms, TE= 3.1 ms, ângulo de flip = 8, matriz =
256 x 256 , FOV = 256mm; número de fatias: 180; espessura da fatia = 1 mm, dimensão
do voxel = 1 x 1 x 1 mm3, SENSE = 1). Já as imagens funcionais baseadas no contraste
BOLD foram adquiridas através de uma sequência do tipo ecoplanar (EPI – Echo
Plannar Imaging), cobrindo ambos os hemisférios cerebrais, com os seguintes
parâmetros: TR = 3000 ms, TE = 30 ms, ângulo de flip = 90º, matriz = 128 x 128, FOV
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= 230 mm, número de fatias = 32, espessura da fatia = 2 mm, SENSE = 2. A aquisição
das imagens estruturais precedeu à das imagens funcionais.
As análises das imagens funcionais baseadas no contraste BOLD foram
realizadas no programa comercial Brain Voyager TM QX versão 10.2 (Maastrich,
Holanda). O pré-processamento das imagens funcionais consistiu na correção temporal
entre as fatias, aplicação de filtro temporal (passa alta de 0.01 Hz) e suavização espacial
de movimento (utilizando filtro gaussiano com FWHM de 6 mm), além da correção.
Além da análise mais geral, que permitiu a comparação entre os grupos, foram avaliadas
também as respostas em regiões de interesse específicas (ROIs), através de análise Roi
to Roi. As regiões escolhidas foram córtex pré-frontal dorsolateral (BA47), córtex préfrontal medial (BA9), ínsula, córtex cingulado anterior, córtex cingulado posterior,
hipotálamo, tálamo, amígdala, hipocampo e estriado. Após estas análises, os mapas
estatísticos paramétricos também foram inspecionados para a investigação de diferenças
em outras regiões não previstas. As possíveis variações de sinais observadas em regiões
ou redes encefálicas a partir da comparação entre os grupos CBD e placebo foram
consideradas estatisticamente significativas somente se resistirem à correção para
comparações múltiplas, baseado na teoria Gaussiana de Campo Randômico (p<0,05)
(FRISTON et al., 1996). Para as comparações estatísticas foi utilizado teste t para
amostras pareadas (contido no programa SPSS) para avaliação da diferença entre os
efeitos do CBD ou placebo.

3. 7. 3. Análise de Dados – REFE

As medidas de acurácia (número de acertos) e de tempo de resposta (tempo
necessário para a identificação da emoção) foram avaliadas através do teste t para
amostras pareadas, contido no programa SPSS, para a comparação entre os grupos CBD
ou placebo sobre o reconhecimento de expressões faciais de emoções.
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3. 8. Dificuldades Encontradas

Durante a execução do estudo foram encontradas várias dificuldades. Cada
sessão experimental envolveu vários profissionais e setores do Hospital das Clínicas
(HC). Assim que o voluntário era incluído no estudo, era necessário solicitar o seu
cadastro no sistema do HC e que um profissional médico fizesse o seu pedido de exame
de ressonância pelo sistema do hospital. Assim que o pedido era realizado,
prosseguíamos com o agendamento de exame de ressonância de acordo com a
disponibilidade do voluntário e da agenda da ressonância.
Além disso, as sessões foram realizadas em três salas diferentes do hospital: sala
de laboratório (localizada no terceiro andar), onde eram coletados exame de urina,
preenchidas escalas basais, ingestão das cápsulas e tarefa computadorizada de REFE;
sala da ressonância magnética (localizada no segundo andar), onde era realizado o
exame de ressonância magnética e sala de coleta de sangue da UPC (no nono, décimo,
décimo primeiro ou décimo segundo andar do HC). Assim, optamos por realizar a
coleta aos domingos de manhã das 8:00 às 12:00 e quando não foi possível houve a
tentativa de agendamento aos sábado de manhã, pois aos finais de semana o HC tem
menor número de pessoas nos corredores e na sala de espera para os exames, facilitando
a locomoção durante a coleta, uma vez que esta era cronometrada. Além disso, a maior
parte dos voluntários tinha disponibilidade apenas durante os finais de semana. Nestes
dias também contamos com maior facilidade para reservar a sala de laboratório e os
equipamentos utilizados na coleta.
Como as sessões experimentais eram complexas, com demanada de vários
profissionais, foi impossibilitado o agendamento de mais de um voluntário em um único
dia, uma vez que a coleta foi realizada apenas durante o período da manhã, para
minimizar os efeitos da variação circadiana e o pesquisador responsável passava quatro
horas com o voluntário e mais duas horas, imediatamente após cada sessão, para a
preparação e o armazenamento do material referente à coleta de sangue. Dessa forma,
houve relativo atraso na execução da coleta em relação ao planejamento inicial, uma vez
os dois dias de coleta de cada voluntário tiveram no mínimo 15 dias de duração, pois
foram separados por no mínimo 14 dias entre eles.
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Houve enorme dificuldade no recrutamento de voluntários com depressão maior
que não fizessem uso de medicamento, nem de qualquer outra substância. Esta
dificuldade pode ser observada a partir da figura 1 (tópico 4.1. Etapa de Recrutamento),
na qual podemos observar que de 1.124 voluntários interessados, apenas 35 foram
elegíveis para a entrevista SCID-5, porém, a manutenção dos critérios de inclusão e
exclusão contribui para diminuição considerável de risco de viés, sendo a ausência de
uso de medicamentos ou de qualquer outra substância, bem como a idade entre 20 e 50
anos fatores de extrema relevância para diminuição de viés na investigação do efeito do
canabidiol, administrado em dose única a partir de exames de tarefa de REFE e RMf,
sensíveis à variação de idade.
Outros fatores que contribuiram para a alteração do planejamento foi o intervalo
entre a fase de recrutamento e a entrevista SCID-V e os intervalos em que a máquina de
ressonância teve uma de suas bobinas queimada, impossibilitando o agendamento. A
entrevista de diagnóstico era agendada semanalmente, geralmente uma entrevista por
semana, dessa forma, 11 dos 35 voluntários elegíveis desistiram do estudo durante este
período, uma vez que, como os participantes precisavam ficar sem medicamento ao
longo de todo o período em que participavam do estudo, porém ainda em episódio
depressivo, este fato levou a desistências, uma vez que neste período vários
participantes necessitaram iniciar tratamento medicamentoso ou entraram em remissão.
Além disso, a ressonância ficou parada durante alguns períodos atrasando a coleta de
dados e contribuindo para a desistência de dois voluntários durante a fase de
agendamentos.
Assim, o recrutamento e a coleta de dados previstos para encerrar no final do
primeiro semestre de 2018 foram prorrogados até o final de maio de 2019. No final de
Janeiro de 2019, quatro voluntários foram considerados elegíveis na triagem inicial e
passaram pela entrevista SCID-V. Dois deles foram incluídos no estudo no início de
fevereiro. Um deles (voluntário 10) teve sua coleta concluída com atraso considerável,
pois a ressonância desmarcou o agendamento nos dias 10 e 17 de março/2019 para
manutenção e impossibilitou nosso agendamento e do dia 24 de março até dia 19 de
maio de 2019, por conta de uma de suas bobinas estarem queimadas. O outro voluntário
(voluntário 11) desistiu no dia 24 de maio de 2019. Assim, tanto a fase de recrutamento
como de coleta atrasaram, o que impossibilitou o início da análise de dados, iniciada no
mês de junho de 2019, após o término da coleta, uma vez que o estudo possui
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delineamento duplo-cego. Dessa forma, foi necessário um semestre adicional (segundo
semestre de 2019) para a análise de dados e preparação da tese.
Tabela 5 - Datas das sessões experimentais de cada voluntário demonstrando a
dificuldade de coleta e tempo utilizado para a coleta de cada voluntário.
Voluntário

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Média (DP)

Intervalo
Recrutamento
e Entrevista
SCID-5
15 dias
1 dia
68 dias
135 dias
139 dias
20 dias
6 dias
2 dias
10 dias
10 dias
40,6 (54,3)
(1-139)

Intervalo
Entrevista
SCID-5 e
Coleta 1
60 dias
32 dias
32 dias
11 dias
6 dias
19 dias
46 dias
9 dias
44 dias
20 dias
27,9 (17,9)
(6-60)

Intervalo
Coleta e
Coleta 2

Ressonância
Parada

35 dias
20 dias
14 dias
14 dias
35 dias
31 dias
14 dias
28 dias
14 dias
84 dias
28,9 (21,3)
(14-84)

X
X
X

X
-

Tempo
de
Coleta
(Meses)
3
1
4
5
6
2
2
1
2
4
3 (1,7)
(1-6)

3. 9. Aspectos Éticos

O estudo foi submetido para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa Médica
do HC-FMRP-USP e aprovado (Protocolo 10472/2015) em sua segunda versão (versão
2). Os sujeitos que preencherem os critérios necessários para constituir a amostra foram
convidados a participar da pesquisa, sendo esta absolutamente voluntária. Foi
assegurado ao sujeito no momento do convite, que haveria total liberdade de deixar de
participar do estudo em qualquer momento sem que isso lhe trouxesse qualquer prejuízo
no seu atendimento em todos os locais de recrutamento. Para todos os voluntários o
termo de consentimento (TCLE) foi lido (APÊNDICE - B), fornecendo-lhes
informações sobre a justificativa, objetivos, procedimentos, riscos e benefícios do
estudo. Foram aceitos apenas os sujeitos que assinarem o TCLE, o qual garante os
direitos de receber informações e esclarecimentos referentes a qualquer dúvida durante
os procedimentos e informação atualizada sobre o estudo, ainda que isso pudesse afetar
sua vontade de continuar participando. Foi garantido que todas as informações
fornecidas pelos sujeitos, bem como suas identidades são confidenciais. Durante o
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período do estudo, foi mantido contato diário com todos os voluntários incluídos, com
disponibilidade de 24 horas para esclarescimento de dúvidas ou qualquer outro assunto.
Eles foram comunicados sobre a possibilidade de desistência se sentissem piora nos
seus sintomas, necessidade de iniciar tratamento, ou ainda por qualquer outro motivo,
sem necessidade de justificativas.
Como já descrito, o CBD é desprovido dos efeitos psicológicos típicos da
Cannabis sativa (ZUARDI et al., 1982), é um composto seguro quando administrado ao
ser humano em uma larga faixa de dosagem, tanto em administração aguda e crônica,
por via oral (HOLLISTER, 1973; KARNIOL et al., 1974; MINCIS et al., 1973), não
provocando tolerância (CUNHA et al., 1980). Na dose em que foi utilizado (300 mg),
não há evidências de que o CBD induza efeitos adversos significativos em voluntários
(CONSROE et al., 1991; CRIPPA et al., 2004; 2009; ZUARDI et al., 1993; 1995).

3. 10. Logística e Orçamento

O CBD foi fornecido sem custo pela empresa BSPG-Pharm (Reino Unido) e os
outros procedimentos foram pagos com verba de pesquisa (CNPq/MS/SCTIE/DECIT N
º 26/2014 – Pesquisas sobre Distúrbios Neuropsiquiátricos), recebida para o Projeto
―Uma abordagem translacional do estudo do canabidiol: uma substância com amplo
espectro de ação no tratamento os transtornos neuropsiquiátricos‖ (Proc. CNPq
466805/2014-4), incluindo o ressarcimento dos voluntários em relação aos seus gastos
com transporte e alimentação e exames de RMf.
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3. 11. Estudo Secundário: Revisão Sistemática

Desde o início de 2016 até o presente momento realizamos uma Revisão
Sistemática intitulada Effect of Antidepressant Treatment on Functional Cerebral
Connectivity in Major Depressive Disorder: Systematic Review (APÊNDICE - A). Sua
última atualização teve início no mês de junho de 2019 e a partir desta o número de
artigos incluídos subiu de 18 para 65. Este artigo foi submetido para a avaliação em
periódico indexado e encontra-se em avaliação.
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4. RESULTADOS

4. 1. Fase de Recutamento

A fase de recrutamento foi realizada concomitante à coleta de dados, durante
todo o período do estudo, com início em julho de 2015 e término em maio de 2019, e
consistiu em três etapas. Na primeira etapa foi realizada triagem através do e-mail
divulgado em todos os locais de recrutamento, e consistiu em um documento que
continha uma breve explicação sobre como seriam as sessões experimentais e algumas
questões que abrangiam os critérios de inclusão e exclusão. Os voluntários interessados
eram solicitados a preencher todas as questões e assim que as respostas eram avaliadas,
os voluntários que não foram considerados elegíveis recebiam uma reposta com uma
breve explicação sobre os critérios do estudo e os motivos de exclusão. Os voluntários
elegíveis eram solicitados a preencher uma ficha com seus dados pessoais, eram
cadastrados em uma lista por ordem de procura e aguardavam o contato para o
agendamento da segunda etapa. Durante esta etapa foram triados 1.124 voluntários,
dentre eles, 35 voluntários foram considerados elegíveis e cadastrados. A cada semana
estes voluntários foram contatados para o agendamento da segunda etapa (entrevista de
diagnóstico). Durante este período, 11 voluntários desistiram (antes da entrevista) sem
relatar o motivo da desistência e quatro foram excluídos antes da entrevista, pois foi
constatado uso de medicamento (quatro voluntários) e tabagismo (em um dos quatro
voluntários).
A segunda etapa consistiu em leitura e preenchimento do TCLE, questionário
clínico (histórico) e questionário de cadastro do HC. Neste momento, as sessões
experimentais foram explicadas em detalhes, as dúvidas foram sanadas e apenas os
voluntários que concordaram em participar da pesquisa, após assinarem o TCLE (Anexo
1), passaram por avaliação psiquiátrica a partir da entrevista clínica estruturada – versão
V (SCID-V) e instrumentos MADRS e HAM-D. Foram considerados elegíveis os
voluntários com diagnóstico de Transtorno Depressivo Maior, com episódio atual de
depressão com nível de sintomas maior ou igual a 17 pontos no HAM-D. Voluntários
com diagnóstico de qualquer outro transtorno psiquiátrico não foram incluídos no
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estudo. Para esta etapa foi oferecida as opções de realização presencial ou por telefone,
uma vez que o estacionamento é cobrado e esta etapa não contou com reembolso. Para
os voluntários que optaram por entrevista por telefone, a explicação detalhada sobre o
estudo foi realizada exatamente da mesma forma por telefone e os documentos foram
enviados por e-mail, com antecedência à ligação de entrevista de diagnóstico.
No total, 20 voluntários passaram pela entrevista de diagnóstico (segunda etapa),
oito foram excluídos: dois estavam fazendo uso de medicamento, três entraram em
remissão e três tiveram outro diagnóstico. Foram considerados elegíveis 12 voluntários.
A maior parte dos voluntários incluídos (nove voluntários) tomou conhecimento sobre o
estudo a partir da chamada pública realizada pela imprensa da USP de Ribeirão Preto
(SP), um voluntário foi indicado por profissional que atente em clínica privada, um
voluntátio foi recrutado em um dos Núcleos de Saúde da Família e um voluntário foi
indicado por um colega de laboratório.
Na terceira etapa, os 12 voluntários elegíveis foram contatados novamente para
o agendamento dos dois dias de sessões experimentais de acordo com a sua
disponibilidade, durante dois domingos (período da manhã), separados por no mínimo
14 dias entre eles. Nesta etapa, dois voluntários desistiram, sem relatar o motivo da
desistência. Ao final, a coleta foi realizada com 10 voluntários com depressão maior,
cinco mulheres e cinco homens, porém, quatro voluntários foram excluídos da análise
dos dados (dois voluntários por problemas técnicos, ocorridos na ressonância e dois
voluntários por problemas ocorridos durante o cegamento). Ao final, as análises foram
realizadas em seis voluntários, quatro mulheres e dois homens.
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PRIMEIRA ETAPA

Triagem Inicial (e-mail)
n=1.124

Desistência/Exclusão (n=1.089)
Desistência: 579
Uso de Substâncias: 208
Outro Transtorno/Doença: 120
Outro Estado/Cidade: 103
Uso de Medicamento: 51
Outros Assuntos: 21
Idade: 4
Critérios da Ressonância: 3

Voluntários Elegíveis
n=35

SEGUNDA ETAPA

Desistência/Exclusão n=15
Desistência: 11
Uso de Medicamentos: 4

Entrevista SCID-V
n=20

Voluntários Excluídos n=8

TERCEIRA ETAPA

Uso de Medicamentos: 2
Remissão: 3
Outro Diagnóstico: 3

Voluntários Elegíveis
n=12

Desistência
n=2

Agendamento e Coleta
n=10

Figura 2- Fluxograma com informações sobre a triagem dos voluntários interessados
em participar do estudo e os procedimentos do recrutamento.
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4. 2. Perfil dos Voluntários Incluídos

A coleta de dados dos voluntários com depressão maior iniciou-se em 23 de
outubro de 2016 e foi encerrada no dia 19 de maio de 2019. No total, dez voluntários
tiveram sua coleta concluída, cinco homens e cinco mulheres, sem medicamento por no
mínimo três meses (quatro nunca tomaram medicamentos antidepressivos) antes do
estudo, com idade média de 32±10 anos. Para a análise dos dados, foram excluídos
quatro voluntários (três homens e uma mulher), com idade média de 35±12 e nível de
escolaridade de 15,8±0,5 anos, dois deles nunca medicados. Para os quatro voluntários o
motivo de exclusão foi problemas técnicos durante o cegamento e dois deles também
apresentaram movimentos excessivos durante o exame de ressonância. No total, foram
incluídos nas análises de dados seis voluntários, quatro mulheres e dois homens, com
idade média de 34,3±8,6 anos.
Tabela 6 - Dados clínicos e demográficos referentes aos voluntários incluídos no
estudo. Estão representados os voluntários que tiveram sua coleta
concluída (n=10) e os voluntários que foram incluídos na análise de dados
(n=6).
Dados Gerais
Idade

Voluntários Analisados
(n=6)
34,3±8,6
(25-45)
4/2
25,2±5,1
15±2

Voluntários Incluídos
(n=10)
32±10
(24-50)
5/5
25,3±5
15,8±0,4

Gênero (F/M)
IMC
Escolaridade (anos)
Estado Medicamentoso
6
10
Sem Medicamento
2
4
Nunca Medicados
4
6
> 3 meses
Nível de Sintomas
18,8±3,1
19,8±1,8
HAMD-17
24±5,3
24,2±5,3
MADRS
HAMD-17: Escala de Depressão de Hamilton - 17 itens, MADRS: Escala de Depressão de
Montgomery e Asberg, IMC: Índice de Massa Corporal, F: feminino, M: masculino. Os
valores apresentados correspondem à média ± desvio padrão. Valor P: referente à análise de
teste t para amostras independentes ao nível de significância p<0.05.

Não foram observadas flutuações significativas (p>0.05) ao longo dos três dias
de testes (recrutamento, primeira e segunda sessão) nos níveis de sintomas depressivos
(F(3)=0,779, p=0,104), nem de ansiedade (F(3)=0,32, p=0,561). A partir de análise Post
hoc foi observada uma tendência à diminuição nos escores da PHQ-9, quando
comparados os escores obtidos no dia do recrutamento, com os escores obtidos no
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último dia de teste (D2) (t=-3,2, p=0,09). As sessões tiveram um intervalo entre 14 dias
e 84 dias (apenas um voluntário) entre elas, uma média de 28,9±21,3. Dos seis
voluntários, cinco ingeriram CBD no primeiro dia de teste e um voluntário ingeriu CBD
na segunda sessão experimental. Também não foram observadas alterações
significativas nos escores da PHQ-9 (t(5)=-0,561, p=0,599), nem da BAI (t(5)=-0,879,
p=0,42), quando comparados os dias em que os voluntários receberam placebo ou CBD.
Abaixo seguem os valores da média dos escores ao longo das sessões experimentais.
Tabela 7 - Nível de sintomas de depressão (PHQ-9) e de ansiedade (BAI) em cada
sessão experimental.
Basal
Dia 1
Dia 2
PL
CBD
Valor P
Nível de
(n=5)
(n=5)
(n=5)
(n=6)
(n=6)
Sintomas
(n=6)
*17,8±1,4
14,2±2,2
*14,6±1
13,7±3,5 15±4,9
*0,09
**0,599
PHQ-9
*16±4,4
14,8±4,6 *14,6±4,1 12,8±9,2 14±9,4
*0,79
**0,42
BAI
PHQ-9: Questionário Sobre a Saúde do Paciente - 9, BAI: Inventário de Ansiedade de Beck.
Os valores apresentados correspondem à média ± erro padrão para os dias: basal, primeira
sessão e segunda sessão (n=5) e média ± desvio padrão para os valores PL e CBD (n=6).
*Valor referente às análises dos níveis de sintomas entre os três dias de testes: recrutamento
(Basal), primeiro (Dia 1) e segundo dia (Dia 2), avaliadas através de ANOVA de uma via, para
medidas repetidas. **Valor referente às análises dos níveis basais de sintomas entre o dia que
os voluntários ingeriram placebo (PL) e o dia que ingeriram CBD (CBD), avaliadas através de
teste t para amostras pareadas. Nível de significância p<0.05.

Para as análises entre os três dias de sessões experimentais foram incluídos
apenas cinco voluntários (n=5), porque as aplicaçãos dos instrumentos PHQ-9 e BAI
também no dia do recrutamento foram incluídas a partir do segundo voluntário, portanto
não temos estes dados referentes a uma das voluntárias, apenas para o dia do
recrutamento (basal). Para as análises entre as sessões experimentais foram incluídos
seis voluntários (n=6).
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Gráfico 1- Resultados que demonstram a flutuação dos níveis dos sintomas depressivos
(PHQ-9, A e B) e de ansiedade (BAI, C e D) ao longo dos três dias de
testes, representados pela média ± erro padrão (A e C) e entre as duas
sessões experimentais, comparando o dia em que os voluntários ingeriram
placebo ou CBD, representados pela média ± desvio padrão (B e D). PHQ9: Questionário Sobre a Saúde do Paciente – 9; BAI: Inventário de
Ansiedade de Beck; PL: placebo; CBD: canabidiol. Foi utilizada ANOVA
de uma via (tempo) para amostras repetidas (A e C) e teste t para amostras
pareadas (B e D) ao nível de significância p<0,05.

4. 3. Quantificação dos Níveis Plasmáticos de Fitocanabinótide (CBD e ∆9-THC) e
de Endocanabinóides (AEA e 2AG)

A coleta de sangue foi realizada três horas após a ingestão das cápsulas. Como
esperado, não foi possível detectar ∆9-THC no plasma dos voluntários e o nível de CBD
variou entre 14,63 ng/mL e 109,15 ng/mL. Apenas para um voluntário (voluntário 1)
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(Tabela 8) foi possível detectar CBD durante a segunda sessão experimental (20 dias
após a primeira sessão).
Tabela 8 - Níveis plasmáticos de Fitocanabinóides (CBD e ∆9-THC) e de
endocanabinóides (AEA e 2-AG) nos dias em que os voluntários ingeriram
a cápsula de CBD (300mg) ou placebo. A coleta de sangue foi realizada
três horas após a ingestão das cápsulas.
Voluntário

Dias
de
Teste

1

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

2
3
4
5
6

Tempo
entre
Sessões
(dias)
20
14
31
14
14
84

Cápsula

Fitocanabinóides
CBD
∆9-THC
(ng/mL) (ng/mL)

CBD
PL
CBD
PL
CBD
PL
CBD
PL
PL
CBD
CBD
PL

81,74
36,85
41,81
<LOQ
88,65
<LOQ
28,98
<LOQ
<LOQ
109,15
14,63
<LOQ

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Endocanabinóides
AEA
2-AG
(ng/mL) (ng/m
L)
0,240
0,164
0,228
0,167
0,371
0,175
0,275
0,180
0,268
0,188
0,361
0,189
0,214
0,185
0,169
0,187
0,714
0,176
0,558
0,187
0,447
0,181
0,349
0,170

ND: não detectado, <LOQ = abaixo do limite de quantificação.

O CBD em dose aguda não foi capaz de alterar significativamente os níveis
plasmáticos dos endocanabinóides AEA (t(5)= -0,008, p=0,994) e 2-AG (t(5)= -0,622,
p=0,561).
0,8

B

0,6
PL

0,4

CBD

0,2

2-AG (ng/mL)

AEA (ng/mL)

A

0,8

0,6
PL

0,4
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0,2

0

0
PL

CBD

PL

CBD

Gráfico 2 - Resultados que demonstram as médias (desvio padrão) dos níveis
plasmáticos de AEA (A) e 2-AG (B) nos dias em que os voluntários
ingeriram placebo (PL) ou canabidiol (CBD). Foi utilizado teste t para
amostras pareadas ao nível de significância p<0,05.
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4. 4. Efeitos colaterais e sintomas subjetivos

Durante as sessões experimentais não foram relatados sintomas subjetivos após a
ingestão das cápsulas, apenas uma voluntária relatou sintomas de ansiedade após a
ingestão da cápsula de CBD, em sua primeira sessão experimental após o exame de
ressonância e imediatamente antes da coleta de sangue. Os sintomas incluíram tontura,
sentimento de angústia e adormecimento das mãos e dos lábios, que foram diminuindo e
passaram minutos após o procedimento. Dos seis voluntários que tiveram seus dados
analisados, três relataram que após a sessão experimental, apenas no dia em que
ingeriram CBD, se sentiram relaxados e dormiram melhor durante a noite. Dentre os
três voluntários que relataram os sintomas referidos, para uma voluntária os sintomas de
relaxamento duraram a semana toda, após a sessão em que ingeriu CBD.
O CBD não causou efeitos significativos sobre a pressão arterial sistólica e
diastólica dos voluntários, aferida em cinco momentos ao longo de cada sessão
experimental (-30min, tempo 0, +90min, +120min e +150min). Não foram observadas
interações significativas de efeito sobre o tempo (Pressão sistólica: F(4)=0,473,
p=0,776; Pressão diastólica: F(4)=0,365, p=0,867), sobre o tratamento (Pressão
Sistórica: F(1)= 0,141, p=0,406; Pressão diastólica: F(1)= 0,112, p=0,463), nem
qualquer interação de tempo/tratamento (Pressão Sistólica: F(4)= 0,635, p=0,597;
Pressão Diastólica: F(4)= 0,215 ,p=0,954).
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Gráfico 3 - Resultados que demonstram as médias ± erro padrão da pressão arterial
sistólica (A) e diastólica (B), aferidas em cinco momentos (Basal: 30 min
antes da ingestão da cápsula; Cápsula: momento logo após a ingestão; Póscápsula: 90 min após a ingestão; Pré RMf: imediatamente antes do exame
de ressonância magnética e 120 min após a ingestão da cápsula e, Pós RMf:
logo após o exame de ressonância magnética, 150 min após a ingestão da
cápsula), durante as sessões experimentais, nos dias em que os voluntários
ingeriram placebo (PL) ou canabidiol (CBD). Foi utilizada ANOVA de duas
vias (tempo e tratamento) para amostras repetidas ao nível de significância
p<0,05. RMf: ressonância magnética funcional.

68

4. 4. Efeitos do CBD sobre os Sintomas de Humor (VAMS e VAMS-D)

Não foram detectadas interações significativas entre efeito do tratamento sobre o
fator ansiedade (F(1)=0,292, p=0,211), nem interações tempo/tratamento sobre a
ansiedade (F(4)=0,582, p=0,662) durante as sessões experimentais. Foi verificada
interação significativa do efeito do tempo sobre o fator ansiedade (VAMS) (F(4)=0,98,
p=0,039). Em análise Post hoc foi observada diferença significativa na flutuação da
ansiedade entre o tempo basal (-30min) e o tempo cápsula (tempo 0) (t= -12,910,
p=0,04), pós-cápsula (+90min) (t= -12,195, p=0,038) e pré-RMf (+120min) (t= -11,869,
p=0,005).
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Gráfico 4 - Resultados que demonstram as médias ± erro padrão do fator ansiedade
(VAMS), avaliadas em cinco momentos (Basal: 30 min antes da ingestão da
cápsula; Cápsula: momento logo após a ingestão; Pós-cápsula: 90 min após
a ingestão; Pré RMf: imediatamente antes do exame de ressonância
magnética e 120 min após a ingestão da cápsula e, Pós RMf: logo após o
exame de ressonância magnética, 150 min após a ingestão da cápsula),
durante as sessões experimentais, nos dias em que os voluntários ingeriram
placebo (PL) ou canabidiol (CBD) (A) e o efeito do tempo sobre o fator
ansiedade (B). Foi utilizada ANOVA de duas vias (tempo e tratamento) para
amostras repetidas ao nível de significância p<0,05, onde ―a‖ é diferente de
―b‖.VAMS: escala analógica de humor; RMf: ressonância magnética
funcional.
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Sobre o fator sedação mental (VAMS), não foram detectadas interações
significativas entre efeito do tempo (F(4)=0,757, p=0,427), do tratamento (F(1)= 0,145,
p=0,4), nem interações tempo/tratamento sobre a sedação mental (F(4)=0,598,
p=0,642). Da mesma forma que com os fatores: sedação física (tempo: F(4)= 0,523,
p=0,727; tratamento: F(1)=0,097, p=0,496; tempo/tratamento F(4)=0,508, p=0,742), e
outros pensamentos ou sentimentos (tempo: F(4)= 0,513, p=0,737; tratamento: F(1)=
0,01, p=0,827; tempo/tratamento F(4)= 0,94, p=0,117).
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Gráfico 5 - Resultados que demonstram as médias ± erro padrão dos fatores sedação
mental (A), sedação física (B) e outros sentimentos/pensamentos (VAMS),
avaliadas em cinco momentos (Basal: 30 min antes da ingestão da cápsula;
Cápsula: momento logo após a ingestão; Pós-cápsula: 90 min após a
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ingestão; Pré RMf: imediatamente antes do exame de ressonância magnética
e 120 min após a ingestão da cápsula e, Pós RMf: logo após o exame de
ressonância magnética, 150 min após a ingestão da cápsula), durante as
sessões experimentais, nos dias em que os voluntários ingeriram placebo
(PL) ou canabidiol (CBD). Foi utilizada ANOVA de duas vias (tempo e
tratamento) para amostras repetidas ao nível de significância *p<0,05.
VAMS: escala analógica de humor; RMf: ressonância magnética funcional.

Não foram detectadas interações significativas entre efeito do tempo (F(4)=
0,709, p=0,497), tratamento (F(1)=0,023, p=0,746), nem tempo/tratamento (F(4)=0,768,
p= 0,409) sobre os sintomas de humor depressivo (VAMS-D).
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Gráfico 6- Resultados que demonstram as médias ± erro padrão do nível dos sintomas
de humor depressivo (VAMS-D), avaliadas em cinco momentos (Basal: 30
min antes da ingestão da cápsula; Cápsula: momento logo após a ingestão;
Pós-cápsula: 90 min após a ingestão; Pré RMf: imediatamente antes do
exame de ressonância magnética e 120 min após a ingestão da cápsula e,
Pós RMf: logo após o exame de ressonância magnética, 150 min após a
ingestão da cápsula), durante as sessões experimentais, nos dias em que os
voluntários ingeriram placebo (PL) ou canabidiol (CBD). Foi utilizada
ANOVA de duas vias (tempo e tratamento) para amostras repetidas ao nível
de significância *p<0,05. VAMS: escala analógica de humor, versão
depressão; RMf: ressonância magnética funcional.
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4. 5. Efeitos do CBD sobre o Processamento Emocional (Tarefa de REFE)

Não foram verificadas alterações significativas na acurácia (número de acertos)
de nenhum dos seis tipos de faces (alegria: NA, tristeza: t(5)=-0,21, p=0,842; medo:
t(5)= 0,307, p=0,771; nojo: t(5)=-1,00, p=0,363; raiva: t(5)=0,349, p=0,741; supresa:
t(5)=2,00, p=0,102), nem no tempo necessário para a identificação de cada tipo de face
(alegria: t(5)=-0,719, p=0,504; tristeza: t(5)=-0,42, p=0,692; medo: t(5)=0,667, p=0,534,
nojo: t(5)=-0,297, p=0,778; raiva: t(5)=0,734, p=0,496, supresa: t(5)=1,296, p=0,252).
Não foram observadas diferenças significativas em relação ao gênero dos atores
apresentados nas fotos (acurácia do gênero feminino: t(5)= 0,745, p=0,49; acurácia do
gênero masculino: t(5)=0,696, p=0,518; tempo do gênero feminino: t(5)=-0,085,
p=0,935; tempo do gênero masculino: t(5)=0,854, p=0,432). Também não foram
encontradas alterações significativas na acurácia total (t(5)=0,355,p=0,737) nem no
tempo total necessário para a identificação das faces (t(5)=0,272, p=0,796).
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Gráfico 7- Resultados que demonstram as médias ± desvio padrão do número de
acertos (acurácia) (A) e do tempo necessário (segundos) para a identificação
da emoção representada nas faces (B), nos dias em que os voluntários
ingeriram placebo (PL) ou canabidiol (CBD). Foi utilizado teste t para
amostras pareadas ao nível de significância *p<0,05.
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4. 6. Efeitos do CBD sobre a Conectividade Funcional Cerebral

A partir de análise Roi to roi foram encontradas algumas alterações relacionadas
à conectividade funcional cerebral. No dia em que os voluntários ingeriram placebo,
comparado ao dia que ingeriram CBD, a conectividade foi maior entre as regiões do
córtex parietal superoir e núcleo caudado (t(5)=14,51, p=0,004), giro supramarginal e
córtex visual (t(5)=13,33, p=0,006) e entre o córtex pré-frontal rostrolateral e o vermis
(t(5)=13,89, p=0,005). A conectividade foi maior na condição CBD, em relação ao
placebo, entre as regiões do córtex cingulado posterior (PCC) com o cótex visual (t(5)=
8,04, p=0,04) e com o cótex ocipital mediano (t(5)=7,83, p=0,04), entre o précuneo e a
área motora suplementar (t(5)= 9,12, p=0,04) e entre o córtex temporal inferior e o
córtex cingulado anterior (ACC) (t(5)= 8,74, p=0,048).
Tabela 9- Resultados da análise de conectividade funcioanal Roi to roi, a partir de teste
t para amostras pareadas ao nível de significância p<0,05, com correção para
múltiplas análises.
Região de Interesse
(ROI)

Vias

Beta

Valor t

Valor P
(não
corrigido)

Valor P
(pós
correção –
FDR)

Caudate R
Visual
Vermis

0,14
0,26
0,20

14,51
13,33
13,89

0,000028
0,000043
0,000035

0,004212
0,006385
0,005207

Visual
Occipital Mid R
Supp Motor Area L
ACC (Salience)

0,19
0,26
0,26
0,24

8,04
7,83
9,12
8,74

0,000481
0,000546
0,000265
0,000324

0,040923
0,040923
0,039726
0,048616

Placebo > Canab
Parietal Sup L
Salience (SMG)
Salience (RPFC)
Canab > Placebo
Cingulum Posterior R
Cingulum Posterior R
Precuneus R
Temporal Inf R
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Figura 3 – Representação das alterações observadas na depressão maior (cinza), efeitos
do CBD observados na literatura (verde e laranja) e as alterações na
conectividade funcional observadas em nosso estudo na condição placebo
(azul) e CBD (vermelho). DLPFC: Córtex pré-frontal dorsolateral, mPFC:
córtex pré-frontal medial, ACC: córtex cingulado anterior, RPFC: córtex
pré-frontal rostral, SMG: giro supramarginal, PCC: córtex cingulado
posterior e SMA: área motora suplementar.
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Figura 4- Imagem que ilustra o resultado da análise de conectividade funcional Roi to
roi. Foi utilizado teste t para amostras pareadas (n=6), FDR p<0,05. (A)
placebo > CBD, e (B) e CBD > placebo.
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5. DISCUSSÃO

No presente estudo, foram avaliados os efeitos agudos do CBD (300mg), via
oral em voluntários com depressão maior, em episódio depressivo atual. O CBD,
utilizado em dose aguda, não foi capaz de causar alterações significativas sobre a
pressão arterial (sistólica ou diastólica), não causou alterações sobre os sintomas de
humor (VAMS) ou depressão (VAMS-D), nem qualquer efeito colateral significativo.
Durante as sessões experimentais, tanto o pesquisador responsável, como os voluntários
não foram capazes de perceber o dia em que o CBD foi ingerido. O CBD também não
alterou os níveis plasmáticos dos endocanabinóides AEA e 2-AG, nem o desempenho
na tarefa de REFE, medido através da acurácia e do tempo necessário para a
identificação das emoções apresentadas.
A partir das análises de neuroimagem, foram detectadas alterações na
conectividade funcional entre várias regiões encefálicas, especialmente entre
componentes da rede neuronial chamada Salience Network. Quando comparado ao dia
em que os voluntários ingeriram canabidiol, no dia que ingeriram placebo foi observada
conectividade aumentada entre córtex parietal superior e núcleo caudado (estriado),
entre giro supramarginal e córtex visual e entre o córtex pré-frontal rostral e o vermis.
No dia em que os voluntários ingeriram CBD, foi observada conectividade aumentada
entre as regiões do córtex cingulado posterior (PCC) com o córtex visual e com o córtex
ocipital mediano, do précuneo com a área motora suplementar e entre o córtex temporal
inferior e o córtex cingulado anterior (ACC), quando comparada à condição placebo.

5. 1. A Concentração Plasmática do CBD

Três horas após a administração da cápsula, a concentração do CBD variou entre
os voluntários de 14,63 ng/mL a 109,15 ng/mL. Esta variação parece estar relacionada,
pelo menos em partes, à alta capacidade lipofílica do CBD, que permitiria maior
absorção quando dissolvido em lipídeos (ZGAIR et al., 2016). Um estudo clínico aberto
e crossover comparou o efeito da administração do CBD (300 mg via oral) para
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pacientes com epilepsia (n=8) em jejum ou após um café da manhã rico em lipídios
(800 calorias), administrado 30 minutos após a cápsula. Neste estudo foi verificado que
no dia em que os voluntários ingeriram alimentos após a administração da cápsula a
concentração plasmática de CBD aumentou em até 14 vezes e variou entre 9 ng/mL (em
jejum) e 126 ng/mL (com alimento), além disso, os autores também observaram uma
alta variação no pico da concentração plasmática do CBD dentro de um mesmo grupo,
como observado em nosso estudo (BIRNBAUM et al., 2019).
No presente estudo, o CBD foi diluído em óleo de milho, da mesma forma que
em outros estudos realizados anteriormente pelo nosso grupo de pesquisa (CRIPPA et
al., 2004; 2011; ZUARDI et al., 1993; 2017; BERGAMASCHI et al., 2011b; LINARES
et al., 2019), com o intuito de aumentar sua biodisponibilidade. Os voluntários foram
avaliados em jejum por pelo menos duas horas antes de ingestão da cápsula como uma
tentativa de diminuir a variação dos níveis plasmáticos do CBD dentro do grupo.
Apesar disso, não foi possível o monitoramento dos alimentos ingeridos antes deste
perído, o que pode ter contribuído para a variação observada.
O perído de intervalo mínimo entre as sessões experimentais (14 dias) foi
suficiente para os voluntários, cuja concentração plasmática de CBD (180 minutos após
a ingestão da cápsula) foi de, no máximo, 41,81 ng/mL, porém, para os voluntários,
cujos níveis plasmáticos de CBD foram superiores a 80 ng/mL, ainda foi possível a
detecção de CBD plasmático após 20 dias de intervalo (para uma voluntária foi
detectado 81,74ng/mL na primeira sessão e 36,85 ng/mL na segunda sessão), mas não
após 30 dias de intervalo (88,65 ng/mL no primeiro dia e no segundo não foi detectado),
que poderia sugerir a necessidade de um período maior entre as sessões, mas não foi
possível o aprofundamento desta análise por conta do baixo número amostral do estudo.
Sobre este aspecto, o estudo realizado por Birnbaum et al. (2019) utilizou a mesma
dosagem de CBD agudo (300 mg, via oral) (n=11) e o período washout de duas
semanas entre as sessões foi suficiente para que os autores não detectassem efeito de
carryover, mas nesse estudo a média do pico plasmático do CBD foi de 32,2 ng/mL
(CBD com alimentos) e de 6,6 ng/mL (jejum), enquanto que no nosso estudo, a média
foi de 60,8 ng/mL em jejum.
Além disso, é discutido que, assim como o ∆9-THC, o CBD também poderia ser
absorvido e armazenado pelo tecido adiposo (MILLAR et al., 2018), aspecto que
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poderia contribuir para a diminuição da sua concentração no plasma e, sob a indução de
estresse, quando a lipólise é estimulada, os níveis plasmáticos aumentariam, como foi
observado em um estudo pré-clínico com ∆9-THC (GUNASSKARAN et al., 2009),
porém, são necessários mais estudos que investiguem esse potencial, especificamente
para o canabidiol.
Entretanto, quando comparamos nossos resultados com os de outros estudos
também devemos considerar vários outros fatores que poderiam contribuir para a
variação observada, como a ingestão de outros medicamentos concomitante ao CBD, a
população estudada, bem como a própria variação na velocidade do metabolismo
individual dos voluntários. Assim, a investigação da dosagem plasmática do CBD se
destaca como uma ferramenta relevante para os estudos que investigam os seus efeitos,
uma vez que este canabinóide é uma substância que apresenta capacidade de ação em
múltiplas vias (ZUARDI, 2008; CRIPPA et al., 2018) e parece atuar em vias diferentes
de acordo com a dosagem utilizada, com o público estudado (CRIPPA et al., 2004;
2011; BERGAMASCHI et al., 2011b; LINARES et al., 2019) e com a sua concentração
plasmática (CAMPOS et al., 2012a; LIGRESTI et al., 2016).

5. 2. Potencial Efeito do CBD sobre a Concentração Plasmática dos
Endocanabinóides (eCB) (AEA e 2-AG)

Na literatura, vários estudos discutem sobre o potencial do sistema eCB no
controle do estresse (LUTZ et al., 2015) e sua relação com a depressão (HILLARD;
LIU, 2015). Sobre este aspecto, o efeito inibitório do CBD sobre a recaptação dos eCB
(BISOGNO et al., 2001; LEWEKE et al., 2012) poderia estar relacionado a uma atuação
indireta sobre este sistema. Especificamente, a atuação do CBD via AEA é geralmente
relacionada à modulação de neurotransmissores excitatórios (Glu) e inibitórios (GABA)
no SNC (HILL et al., 2007), e consequentemente associada ao seu efeito antidepressivo
(HILL et al., 2009), uma vez que na depressão maior, estes neurotransmissores parecem
estar alterados (DUMAN et al., 2016; FOGAÇA; DUMAN, 2019). Além disso, o efeito
indireto do CBD sobre os receptores CB1 (via AEA) poderia estar relacionado à
diminuição dos efeitos do estresse crônico no organismo, dependente dos receptores
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CB1 em estudos pré-clínicos (BITENCOURT et al., 2008; CASAROTTO et al., 2010;
CAMPOS et al., 2013). Outros efeitos do CBD, como a facilitação da neurogenese
hipocampal e seu efeito anti-inflamatório, com a possível participação dos receptores
CB2 (via 2-AG) (CAMPOS et al., 2017; PACHER et al., 2019), também poderiam
contribuir para seu potencial antidepressivo (DUMAN et al., 2016; FOGAÇA;
DUMAN, 2019).
Apesar das evidências, as associações entre a ativação do sistema eCBD com os
seus potenciais efeitos devem ser refletidas com cautela, uma vez os possíveis efeitos
que seriam produzidos pela administração dos eCB nunca foram avaliados em humanos
(PACHER et al., 2019) e a ativação destes receptores através de um único ligante
poderia ativar vias totalmente diferentes (biased agonism) (IBSEN et al., 2017;
KHAJEHALI et al., 2015). Além disso, os endocanabinóides podem agir em vários
receptores além do CB1 e CB2, incluindo TRPV1, BKCa, receptores da família GPR,
PPARα (PACHER et al., 2019).
Em nosso estudo, o CBD em dose aguda não foi capaz de alterar
significativamente os níveis plasmáticos dos eCB AEA e 2-AG. Apesar disso, é
interessante ressaltar que vários efeitos do CBD podem contar com o envolvimento dos
eCB (CAMPOS et al., 2017; PACHER et al., 2019). Assim, seria interessante a
investigação da atuação do CBD sobre o nível dos eCB, assim como sobre o sistema
eCB, de modo geral, e em pacientes com transtorno depressivo maior em particular.

5. 3. Atuação do CBD sobre os Sintomas de Humor e de Depressão (VAMS e
VAMS-D)

Em vários estudos anteriores, o CBD apresentou efeito ansiolítico, avaliado por
meio da escala VAMS. Em dois estudos que utilizaram SPECT, o CBD via oral (400
mg) foi capaz de diminuir a ansiedade em voluntários saudáveis (n=10) (CRIPPA et al.,
2004) e em pacientes com TAS (n=10) (CRIPPA et al., 2011) a partir de 60 minutos
após a sua ingestão (antes da inserção da cânula para o contraste de SPECT). O efeito
ansiolítico do CBD (VAMS) foi observado em outros dois estudos que utilizaram o
teste simulado de falar em público, durante o teste (a partir de +102 min e +107 min), na
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dose de 300 mg em voluntários saudáveis (n=57, n= 15 ou n= 12 por grupo) (LINARES
et al., 2019) e na dose de 600 mg em pacientes com TAS (n=24, n=12 por grupo)
(BERGAMASCHI et al., 2011b).
Em nosso estudo, o CBD (300 mg) não foi capaz de alterar os níveis de
ansiedade (VAMS), aferido em cinco momentos (de -30 min a +150 min). A ausência
de efeito pode estar relacionada a inúmeros fatores, incluindo amostra diferente, dose
utilizada, concentração plasmática do CBD, ao baixo número amostral ou às
características do experimento. É interessante ressaltar que três dos seis voluntários
relataram sintomas subjetivos de relaxamaneto que ocorreram horas após a sessão
experimental (apenas após a sessão em que ingeriram CBD) e que durou até a noite.
Para um desses voluntários essa sensação teve duração de uma semana.
Apesar de ser um dado pouco consistente (apenas relato subjetivo, com baixo
número amostral), ele pode indicar que o efeito sobre os sintomas de ansiedade na
população estudada (voluntários com TDM) poderia ser observado posteriormente à
nossa última medição (+150 min), como no estudo de Zuardi et al. (2017), que verificou
efeito ansiolítico do CBD (300 mg) em voluntários saudáveis (n=60, n=12 por grupo)
apenas no momento após o teste real de falar em público (+216 min), mas não durante o
teste (+153 min) e diferente do estudo de Linares et al. (2019), que utilizou a mesma
dose (300 mg) e observou o efeito ansiolítico durante o teste simulado de falar em
público (+102 min).
Em nosso estudo, o CBD também não alterou os outros fatores estudados na
escala VAMS (sedação mental, sedação física e outros sentimentos), resultado
semelhante ao de outros estudos (CRIPPA et al., 2011, ZUARDI et al., 2017), com
excessão de um estudo que verificou aumento na sensação de sedação mental em
voluntários saudáveis (n=10) a partir de 60 min após a ingestão da cásula (400 mg)
(CRIPPA et al., 2004).
Sobre os sintomas depressivos, avaliados através da VAMS-D, o CBD (300 mg)
em dose única também não foi capaz de alterar os níveis de depressão durante as
sessões experimentais. Apesar disso, um achado interessante é a flutuação dos sintomas
depressivos (PHQ-9). Não foi observada diferença significativa entre as três sessões
(recrutamento, primeiro e segundo dia), nem em comparações entre o dia em que os
voluntários ingeriram CBD ou placebo (o PHQ-9 foi aplicado no momento da chegada
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ao laboratório), porém houve uma tendência à diminuição dos sintomas de depressão,
aferidos no segundo dia de teste, quando comparado ao primeiro dia (p=0,09). Se
considerarmos que a maior parte dos voluntários (cinco voluntários dos seis analisados)
ingeriram o CBD na primeira sessão experiemtal (primeiro dia) e a escala PHQ-9 reflete
os níveis de sintomas referentes aos últimos 15 dias, existe a possibilidade de uma
possível atuação do CBD sobre os sintomas de depressão ao longo das semanas
posteriores a sua ingestão. Mas esses dados devem ser observados com cautela, uma vez
que a depressão pode apresentar uma flutuação natural dos sintomas, incluindo mesmo
ao longo do dia, decorrente de inúmeros fatores.

5. 4. Atuação do CBD sobre o Processamento Emocional

Poucos estudos avaliaram o efeito do CBD isolado sobre o desempenho em
tarefas de REFE (ARNDT; WIT, 2017; HINDOCHA et al., 2015). Dentre eles, apenas
um verificou efeito significativo do CBD sobre o desempenho na tarefa de REFE
(HINDOCHA et al., 2015). Neste estudo, o CBD foi capaz de aprimorar o desempenho
na tarefa (30 minutos após a sua administração – 16 mg inalado) em usuários de
Cannabis, quando comparado ao placebo e ao efeito do ∆9-THC. O efeito antagônico
do

CBD,

em

relação

aos

efeitos

do

∆9-THC

é

geralmente

esperado

(BHATTACHARYYA et al., 2010; 2015; BORGWARDT et al., 2008; FUSAR-POLI
et al., 2009; 2010), assim como, é esperado que o CBD minimize os efeitos
psicomiméticos provocados pelo ∆9-THC em usuários crônicos (ENGLUND et al.,
2013). Em nosso estudo, o CBD (300 mg) não foi capaz de alterar o desempenho na
tarefa de REFE (90 minutos após sua ingestão) em pacientes com depressão maior, da
mesma forma que no estudo de Arndt e de Wit (2017), que investigou os efeitos do
CBD, via oral (300, 600 e 900mg) em voluntários saudáveis, e não verificou qualquer
alterações sobre o desempenho na tarefa de REFE.
Em pacientes com TDM é observada uma deficiência global na acurácia do
reconhecimento facial de emoções, caracterizada por falhas na identificação de emoções
positivas e negativas, sendo que o reconhecimento da emoção de tristeza poderia estar
preservado (DALILI et al., 2015). Esta deficiência é associada a falhas no
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processamento emocional (BOURKE et al., 2010). Os antidepressivos tradicionais são
capazes de aumentar a acurácia tanto de emoções negativas (faces de nojo e medo),
quanto de emoções positivas (faces de felicidade e surpresa) em pacientes com TDM.
Esta alteração geralmente antecede a resposta clínica (TRANTER et al., 2009),
caracterizando as tarefas como ferramentas importantes para a predição de resposta
clínica (BROWNING et al., 2019; GODLEWSKA et al., 2016; PARK et al., 2018;
TRANTER et al., 2009).

5. 5. O CBD no Contexto da Conectividade Funcional Cerebral

Em conjunto com a ínsula, o ACC compõe o Salience Network (SN) que
participa da detecção de estímulos relevantes e da coordenação da resposta
comportamental associada a este estímulo (LAMICHHANE et al., 2016). Evidências
recentes ressaltam a importância da preservação da conectividade entre as regiões do
SN e estruturas mesolímbicas (área tegmental ventral – VTA, estriado, mesencéfalo e
núcleos dopaminérgicos) na organização de respostas comportamentais adequadas
diante de estímulos relevantes ou de recompensa (RICHTER; GRUBER, 2018).
Na literatura, existem indícios de que o CBD possa atuar sobre a ínsula e sobre o
salience network (SN), regulando sua ativação durante o processamento de tarefas de
atenção em usuários ocasionais de Cannabis (BHATTACHARYYA et al., 2015) e em
voluntários com alto risco de psicose, durante a fase de antecipação em tarefas de
recompensa (WILSON et al., 2019).
Em nosso estudo, o CBD (300 mg) foi capaz de aumentar a conectividade entre
o ACC (salience network) e o córtex temporal inferior, alterações associadas à resposta
clínica a antidepressivos tradicionais e à diminuição da ativação destas estruturas
(RUHÉ et al., 2012; ANAND et al., 2005). O aumento da conectividade da amígdala
(cortex temporal inferior) com regiões corticais sugere um aumento na sua mediação,
com consequente diminuição da sua ativação tanto durante o processamento emocional,
como em repouso (ANAND et al., 2005; ANAND et al., 2007; CARHART-HARRIS et
al., 2017; CULLEN et al., 2016; MISKOWIAK et al., 2017; RUHÉ et al., 2012;
STRAUB et al., 2017; YOUNG et al., 2018; YUAN et al., 2014; WANG et al., 2016;
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WANG et al., 2017; WANG et al., 2017b), corroborando com os achados de estudos
anteriores, que encontraram indícios de que o CBD poderia aprimorar o processamento
emocional através da diminuição da ativação da amígdala e ACC em voluntários
saudáveis, durante a visualização de faces de medo (BHATTACHARYYA et al., 2010;
FUSAR-POLI et al., 2009), e por diminuir a ativação do córtex temporal inferior
(complexo amigdala e hipocampo), do hipotálamo e do PCC em voluntários saudáveis,
durante estado de repouso (CRIPPA et al., 2004).
As alterações da conectividade funcional entre estruturas componentes do
salience network, observadas no dia em que os voluntários ingeriram placebo, parecem
corroborar com alterações geralmente observadas na depressão maior, incluindo
conectividade aumentada entre o giro supramarginal com o córtex visual lateral. Esta
alteração parece fazer parte da etiologia da depressão, uma vez que o giro supramarginal
é uma região relacionada à percepção das emoções do ambiente e recebe informações
somatosensoriais de várias estruturas encefálicas (SILANI et al., 2013), na depressão
maior esta região parece apresentar efeito modulatório sobre várias redes neuroniais e
está relacionada à maior empatia observada nesta população (TU et al., 2018). Além
disso, no dia em que os pacientes ingeriram placebo também foi observada
conectividade aumentada entre o córtex pré-frontal rostral (SN) e o vermis (cerebelo).
Em pacientes com depressão maior sem medicamento foi observada conectividade
aumentada entre o cerebelo (vermis) com regiões rostrais do córtex pré-frontal, quando
comparados a voluntários saudáveis (HE et al., 2018).
Em um estudo recente que investigou os efeitos do CBD (600 mg), THC (10
mg) ou placebo em voluntários saudáveis do sexo masculino (n=16), os autores
observaram que o CBD aumentou a conectividade córtico estriatal em estado de
repouso, especificamente do putâmen com estruturas pré-frontais (PFC, mPFC e lOFC)
e somatosensoriais (BA 6) (GRIMM et al., 2018). Estas estruturas constituem alças
córtico-estriatais que podem ser ativadas em conjunto com o cognitive control network
(CCN), participando da adequação da resposta comportamental diante de estímulos de
recompensa (CLARK et al., 2004; FELLOWS, 2007; FETTES et al., 2017). Assim, o
aumento na conectividade entre estas estruturas poderia estar associado ao efeito de
tratamentos antidepressivos (CHEN et al., 2015; YOUNG et al., 2018).
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Em nosso estudo, a conectividade córtico estriatal estava aumentada no dia em
que os voluntários ingeriram placebo, comparado ao dia que ingeriram CBD, porém
entre regiões diferentes às descritas no estudo anterior, especificamente entre o córtex
parietal superior e o núcleo caudado (estriado), estruturas que geralmente apresentam
conectividade aumentada em pacientes com depressão maior, quando comparados a
voluntários saudáveis. Este padrão foi associado à severidade dos sintomas tanto em
adultos (FURMAN et al., 2011), como em pacientes jovens (KERESTES et al., 2015).
No presente estudo, o CBD aumentou a conectividade do córtex cingulado
posterior (PCC) com áreas visuais (córtex mediano occipital e visual) e do pré-cúneo
com a área motora suplementar. O PCC e o pré-cúneo são estruturas constituintes do
(default mode network) (BUCKNER et al., 2008; RAICHLE et al., 2001; RAICHLE;
SNYDER, 2007). Estas estruturas estão associadas à integração de estímulos, à
memória autobiográfica e ao processamento autorreferente (CAVANNA; TRIMBLE,
2006; LEECH; SHARP, 2014). Em estudos anteriores, o CBD foi capaz de alterar a
ativação do PCC, diminuindo sua ativação em voluntários saudáveis em estado de
repouso (CRIPPA et al., 2004) e durante a visualização de faces de medo (FUSARPOLI et al., 2010) e aumentou sua ativação em voluntários com TAS em estado de
repouso (CRIPPA et al., 2011).
Em um estudo recente, o extrado de THC (8 mg) com CBD (10 mg) inalado
diminuiu a conectividade do DMN em voluntários saudáveis em estado de repouso.
Neste mesmo estudo, o processo disruptivo do PCC produzido pelo THC (8 mg puro)
foi associado ao seu efeito psicoativo (WALL et al., 2019). No presente estudo, o CBD
aumentou a conectividade do PCC com áreas visuais (córtex mediano occipital e visual)
e do pré-cúneo com a área motora suplementar. A área motora suplementar está
associada ao planejamento motor e na depressão maior é observada diminuição na
conectividade entre a área motora suplemental e o DMN (PENG et al., 2015), alteração
que pode estar envolvida, pelo menos em partes, à lentificação motora observada na
MD, uma vez que uma correlação positiva entre estas estruturas é determinante na
velocidade psicomotora (HINDS et al., 2013).
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5. 6. Integração entre os Mecanismos de Ação do CBD e as Alterações sobre
Conectividade Funcional no Contexto da Depressão Maior

Uma recente revisão investigou os possíveis mecanismos de ação envolvidos no
efeito semelhante ao antidepressivo, observado em estudos pré-clínicos (SILOTE et al.,
2019). Nesta revisão, os autores discutem que existe uma alta possibilidade do CBD
possuir efeito similar ao de antidepressivos de ação rápida, e que este seu efeito
antidepressivo agudo estaria associado principalmente à sua atuação como agonista dos
receptores 5-HT1A e seu efeito antidepressivo, observado em modelos crônicos estaria
associado à sua atuação sobre os receptores CB1 e CB2 (pelo aumento nos níveis dos
eCBDs) (SILOTE et al., 2019). Estes achados foram discutidos também por Fogaça e
Duman (2019), que ressaltaram as semelhanças entre os efeitos do CBD e de
antidepressivos de ação rápida, como os da quetamina, um antagonista dos receptores
glutamatérgicos NMDA, capaz de produzir efeito antidepressivo rápido e sustentado
(BERMAN et al., 2000; HARMER et al., 2017; ZARATE et al., 2006).
O aumento no nível de glutamato no cérebro, através do bloqueio dos receptores
NMDA, consequentemente pode aumentar a liberação de BNDF, mediado pelos
receptores glutamatérgicos AMPA (LEPACK et al., 2014, 2016; ZHOU et al., 2014). O
BNDF, por sua vez, ativaria os receptors de membrana TrkB, que desencadeia cascatas
intracelulares via Akt, eEF2K e mTOR, que contribuiria para o efeito antidepressivo e
neuroplástico (AUTRY et al., 2011; DUMAN et al., 2016; LI et al., 2010). O CBD
parece atuar sobre as mesmas vias em modelos animais, resultando em aumento nos
níveis de serotonina e glutamato no mPFC e hipocampo (SALES et al., 2018; 2019),
além de prevenir a diminuição no volume do hipocampo (CAMPOS et al., 2013;
FOGAÇA et al., 2018) em modelos animais de estresse crônico e depressão.
Atualmente é discutido o desequilíbrio inibitório (GABA)/ excitatório (Glu)
observado na depressão maior e envolvido em processos neuroinflamatórios (DUMAN
et al., 2016; FOGAÇA; DUMAN, 2019). No DM, o tálamo tem sua conectividade
aumentada com o córtex temporal (amígdala), efeito relacionado ao aumento na
reatividade emocional (BROWN et al., 2017) através do aumento da ativação do eixo
HPA e o consequente aumento nos níveis de glicocorticoides que causa inflamação e
diminuição no volume e na ativação de estruturas inibitórias, como o PFC e hipocampo
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(MANJI et al., 2001; NEMEROFF; OWENS, 2002; KRISHNAN; NESTLER, 2008) e
diminuição no volume e aumento na ativação de outras estruturas que participam do
processamento emocional, como tálamo, hipotálamo, amígdala e ACC. Estas alterações
no volume e na ativação são associadas às alterações observadas no processamento
emocional e cognitivo na depressão maior, caracterizado por diminuição no
recrutamento de estruturas superiores, como o córtex pré-frontal dorsolateral (DLPFC) e
aumento na ativação de estruturas límbicas, padrão associado à diminuição na
conectividade córtico-límbica.
O Córtex pré-frontal é rico em interneurônios GABAérgicos que podem inibir a
ativação do eixo HPA (AKANA et al., 2001; DIORIO et al., 1993; RADLEY et al.,
2009). Estes neurônios também expressam receptores 5-HT1A (CELADA et al., 2013;
SANTANA et al., 2004), que são ricamente expressos no núcleo dorsal da rafe, que
também contribui para a mediação nos níveis de serotonina em várias estruturas
encefálicas (BOWERY et al., 1980; ABELLAN et al., 2000; SERRATS et al., 2003).
Estes receptores são ativados pelo aumento de glutamato ou de serotonina no meio
extracelular, observado após o tratamento crônico com antidepressivos tradicionais ou
através do tratamento agudo com agonistas de 5-HT1A, que atuariam diretamente nestes
receptores, como pode ser o caso do CBD (CAMPOS; GUIMARÃES, 2008; RESSTEL
et al., 2009; ZANELATI et al., 2010).
O CBD pode diminuir a toxicidade glutamatérgica (HAMPSON et al., 1998).
Alguns achados podem dar suporte para esta informação, incluindo seus efeitos sobre a
diminuição da conectividade do tálamo com regiões pré-frontais mediais e aumento na
conectividade destas regiões com o estriado (BHATTACHARYYA et al., 2015), além
do aumento ativação do estriado (BHATTACHARYYA et al., 2010), contribuindo para
a diminuição na ativação destas estruturas e do efeito excitotóxico provocado pelo
excesso de glutamato, observados na depressão maior (MULLER; SCHWARZ, 2007;
MUSAZZI et al., 2011; POPOLI et al., 2013). Este efeito pode ser corroborado pela
atuação do CBD sobre a diminuição da ativação da amígdala e hipotálamo em estado de
repouso (CRIPPA et al., 2004) e da amígdala e do ACC durante o processamento
emocional (FUSAR-POLI et al., 2009).
O CBD também foi capaz de aumentar a conectividade córtico estriatal,
especificamente entre o putâmen com mPFC (BA9), lOFC (BA10) e regiões
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somatosensoriais (BA 6) (GRIMM et al., 2018). Esta alteração é semelhante às
observadas através do uso de tratamentos antidepressivos tradicionais (CHEN et al.,
2015; YOUNG et al., 2018).
No presente estudo foram observadas alterações na conectividade funcional
semelhantes às observadas em pacientes com depressão maior no dia em que os
voluntários ingeriram placebo, com conectividade aumentada entre córtex parietal
superior e núcleo caudado (estriado), entre o giro supramarginal e o córtex visual lateral
e entre o rostral pré-frontal córtex e o vermis (cerebelo). O CBD foi capaz de aumentar
a conectividade entre o ACC e o córtex temporal inferior, entre o PCC e o córtex
occipital e entre o pré-cúneo e a área motora suplementar.
Todas estas alterações são semelhantes aos resultados observados a partir da
utilização de tratamentos antidepressivos tradicionais em pacientes com depressão
maior (ANAND et al., 2007; CULLEN et al., 2016; FANG et al., 2016; FU et al., 2004;
RUHÉ et al., 2012; SHELINE et al., 2001), uma vez que as deficiências no
processamento emocional observadas na MD estão associados às alterações na ativação
de várias estruturas encefálicas (VENN et al., 2005), incluindo o aumento da reatividade
do córtex cingulado anterior (ACC), da amígdala, do tálamo e da ínsula durante o
processamento emocional (SHELINE et al., 2001; SURGULADZE et al., 2005;
SUSLOW et al., 2010; VICTOR et al., 2010). Alterações geralmente relacionadas a
uma diminuição na conectividade do ACC com inúmeras estruturas (SHENG et al.,
2018), inclusive com estruturas localizadas no lobo temporal inferior, associadas com a
percepção emocional e motivação (ANAND et al., 2005; CROWTHER et al., 2015;
HOU et al., 2018; JANES et al., 2018; VAI et al., 2016; YUAN et al., 2014; WAGNER
et al., 2017). Estas alterações podem contribuir para a dificuldade na tomada de decisão
e em processos adaptativos, observados no TDM (HORVITZ, 2000; RICHTER;
GRUBER, 2018).
Entretanto, as conclusões sobre os possíveis mecanismos de ação do CBD são
ainda desconhecidas. É necessário maior número de estudos clínicos randomizados que
investiguem os efeitos do CBD isolado de uma forma mais homogênea e com maior
número amostral (BONACCORSO et al., 2019; CALAPAI et al., 2019).
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5. 7. Limitações

Nosso estudo apresentou várias limitações. Dentre elas, destacamos o baixo
número amostral e ausência de um grupo controle (voluntários saudáveis). Foram
realizadas inúmeras alterações no protocolo do estudo, como tentativas de ampliação do
número de voluntários. No início foi realizado um grande esforço no sentido de
ampliação dos locais de recrutamento, que começou a surtir efeito, seis meses após o
início do recrutamento. Sobre este aspecto, a chamada pública através da imprensa USP
mostrou-se uma iniciativa eficaz que contribuiu para atrairmos a atenção e o interesse
de pacientes com depressão que não ingeriam qualquer medicamento, pois nos outros
locais previamente escolhidos (núcleos de saúde da família, clínicas particulares e pelos
ambulatórios do HC e da Saúde Mental), os pacientes geralmente chegavam, em sua
maior parte, medicados ou em estado grave que exigia o início imediato de tratamento
medicamentoso ou internação, impossibilitando a participação no estudo. Além disso, é
raro encontrar pacientes com depressão maior, sem nenhum outro diagnóstico nestes
locais (ex: transtorno de personalidade, transtorno bipolar, entre outros). Também foram
realizadas várias alterações nos critérios de inclusão e exclusão, além de alterações
realizadas no próprio delineamento do estudo, como forma de tentar aumentar as
possibilidades de datas disponíveis para os experimentos, evitando dias e horários
comerciais (voluntários normalmente não tinham a possibilidade de participar),
retirando escalas que necessitavam de outros profissionais para sua aplicação, uma vez
que estes profissionais não apresentavam disponibilidade na maior parte das datas
obtidas para a realização da coleta.
Apesar de todos estes esforços, não foi possível aumentar o tamanho da amostra
dentro do período em que o estudo foi realizado. Tivemos como agravantes o
delineamento complexo e invasivo (quatro horas de testes, durante os domingos de
manhã, incluindo exame de ressonância magnética e coleta de sangue), períodos
relativamente longos de espera entre o rescrutamento e a entrevista de diagnóstico e
durante o agendamento das sessões experimentais, que oscilaram de acordo com a
disponibilidade dos profissionais envolvidos, feriados e momentos em que o
equipamento de ressonância apresentou problemas técnicos. Como a depressão é um
transtorno, cujos níveis de sintomas oscilam de uma forma rápida e imprevisível, vários
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voluntários desistiram porque tiveram seus sintomas aumentados e necessitaram iniciar
tratamento medicamentoso ou entraram em remissão.
Outra limitação foi o monitoramento restrito à alimentação dos voluntários
imediatamente antes das sessões experimentais, uma vez que o CBD pode ter a sua
concentração plasmática aumentada em até quatro vezes quando os voluntários ingerem
alimentos, especialmente ricos em lipídeos (BIRNBAUM et al., 2019). Foi sugerido aos
voluntários que ingerissem alimentos, como de costume antes do teste (com pelo menos
duas horas de antecedência), uma vez que as sessões seriam realizadas em jejum de
alimentos, mas nem todos os voluntários comeram antes do estudo e não tivemos o
controle dos alimentos ingeridos antes de chegarem ao laboratório.
Além disso, o tratamento foi agudo (dose única), limitando o potencial de ação
do CBD, além de impossibilitar o estudo dos aspectos clínicos associados à sua
utilização. Foi utilizada técnica de análise de ressonância apenas por regiões de
interesse (ROI). Apesar de ter alta eficiência, esta técnica apresenta a limitação de
investigar a conectividade apenas em regiões definidas a priori. Existe atualmente a
indicação de estudos que combinem técnicas de análise de ROI, com análises mais
abrangentes, como análises de componentes principais (PCA), cujo rastreio abrange o
cérebro todo (WANG et al., 2012).
Apesar de todas as limitações, o protocolo experimental permitiu uma
investigação abrangente, incluindo a obtenção de análises moleculares, fisiológicas, de
sintomas, processamento emocional e neuroimagem. Além, de incluir um grupo de
voluntários, relativamente homogêneo (faixa etária, sem utilização de medicamentos,
que não utilizam substâncias psicoativas e com nível de sintomas de depressão
parecido). No entanto, maiores esforços são necessários em relação à adequação do
delineamento e inclusão de maior número de voluntários.
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6. CONCLUSÕES

No presente estudo cruzado, duplo-cego, controlado por placebo, a
administração via oral de CBD (300 mg), em dose única para pacientes com depressão
maior (DSM-V), em episódio atual, não provocou efeitos colaterais subjetivos. Não
alterou os sintomas de humor (VAMS), nem os sintomas depressivos (VAMS-D)
durante as sessões experimentais (até 150 min após a administração).
Na administração via oral (300 mg), em dose única, para pacientes com
depressão maior (DSM-V), em episódio atual, não provocou alteração na pressão
arterial sistólica e diastólica durante as sessões experimentais. Como esperado, não foi
possível detectar ∆9-THC no plasma dos voluntários e o nível de CBD apresentou uma
grande variabilidade em sua concentração plasmática. O CBD em dose aguda não foi
capaz de alterar significativamente os níveis plasmáticos dos endocanabinóides AEA e
2-AG.
O CBD não foi capaz de alterar o desempenho na tarefa de REFE (90 min após a
administração) na amostra composta por pacientes com depressão maior, em episódio
atual. Não houve diferença significativa na acurácia (número de acertos), nem do tempo
de resposta em relação ao placebo.
Após a administração aguda do CBD em dose única de 300 mg em comparação
com o placebo, os pacientes com depreção maior apresentaram alterações na
conectividade funcional em repouso (120 min após sua administração) em áreas
envolvidas na resposta antidepressiva.
Estas alterações na conectividade funcional, observadas em repouso, são
semelhantes às observadas a partir do uso de antidepressivos tradicionais, como
inibidores seletivos da recaptação de serotonina, por quatro a seis semanas. Em
particular, observamos o aumento na conectividade entre o ACC e o córtex temporal
inferior, aumento na conectividade do PCC e com o cótex visual lateral e do pré-cúneus
com o giro supramarginal.
O presente estudo foi o primeiro que investigou os efeitos agudos do CBD (em
dose única de 300 mg) em pacientes com depressão maior, com delineamento duplo-
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cego, controlado por placebo. São necessários mais estudos clínicos, com amostras
maiores, que investiguem o potencial terapêutico do CBD para o TDM, entretando, as
alterações observadas sobre a conectividade funcional cerebral podem sugerir uma
atuação semelhante aos antidepressivos tradicionais, como foi verificado em vários
estudos pré-clínicos.
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EFFECT OF ANTIDEPRESSANT TREATMENT ON FUNCTIONAL CEREBRAL
CONNECTIVITY IN MAJOR DEPRESSIVE DISORDER: SYSTEMATIC REVIEW
ZAMARRENHO, L. G. MARTÍN-SANTOS, R. CRIPPA, J. A. S.
ABSTRACT
OBJECTIVE: Perform a systematic review of studies that evaluating the effects of
antidepressant treatments on brain functional connectivity in Major depression disorder (MDD)
patients.
METHODS: The literature search was conducted until June of 2019, using PRISMA
indications, by two independent evaluators. Were used TREND and CONSORT for quality
assessment. Were included original articles with MDD patients, studying connectivity changes
by antidepressant treatments.
RESULTS: Sixty-five articles were included involving 1.626 MDD patients and 890 healthy
controls (54 before/after design and 11 predictors) treated with: psychopharmacs (N=31),
psychotherapy (N=11), ECT (N=11), TMS (N=6), tVNS (N=4) and acupuncture (N=2). All
articles scored above 65% on quality control. All antidepressant treatments increase in corticallimbic connectivity. Psychopharmacotherapy act mainly over the default mode network (DMN)
and limbic connectivity regulation. Psychotherapy act preferentially over salience network and
cognitive control network modulation.
LIMITATIONS: The review showed heterogeneity in treatments types, sample characteristics,
structures studied, connectivity analysis, design and brain imaging analysis.
CONCLUSION: Despite the heterogeneity between the studies, the increase in cortical-limbic
connectivity by antidepressant treatments was a consistent finding.
keywords: Major Depression Disorder; fMRI; Functional Connectivity; Antidepressants
Treatments; default mode network (DMN); salience network (SN); cognitive control network
(CCN).

1. INTRODUCTION
Major depressive disorder (MDD) is one of the most debilitating psychiatric disorders
with a high global prevalence, around 350 million people (WHO, 2016). It’s a recurrent
disorder, since three-quarters of depressive patients suffer more than one episode (Boland and
Keller, 2009) and around 40% have a remission rate in response to first treatment (Rush et al.,
2006). The severity and recurrence of major depression may be associated with the
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heterogeneity of factors involved in its etiology, comorbidity, as well as the persistence of
clinical symptoms and deficits despite of treatment clinical success, including persistence of
changes in neural patterns involved in emotional processing, memory, learning and external
stimuli processing (Austin et al., 2001; Bortolato et al., 2016; Lee et al., 2012; Reppermund et
al., 2009; Rock et al., 2014; Solé et al., 2015). These cognitive changes may be observed since
the first episode (Lee et al., 2012) and their severity may be related to the duration of disorder
and number of episodes (Bora et al., 2012; Elgamal et al., 2010), and may persist despite
clinical recovery or remission (Conradi et al., 2011; Hammar et al., 2003; Reppermund et al,
2007), acting as a trace marker of MDD (Conradi et al., 2011).
Recently, studies of neural patterns in MDD has observed that depression is a complex
and heterogeneous disorder and its causes and consequences involve not only one brain area,
but several neural systems (Dichter et al., 2015; Iwabuchi et al., 2015; Kerestes et al., 2014;
Smith, 2015; Sundermann et al., 2014). It has been described changes in several networks,
including the cognitive control network (CCN), which comprises dorsolateral prefrontal cortex
(DLPFC), dACC and parietal cortex, associated with top-down modulation of attention, work
memory, elaborated the adequate behavioral response, decision-making and conflicts
resolutions (Corbetta and Shulman, 2002; Rogers, 2004; Breukelaar et al., 2017). The default
mode network (DMN), which comprises the medial prefrontal cortex (mPFC), ventral medial
prefrontal cortex (vmPFC), posterior cingulate cortex (PCC), precuneus, inferior parietal cortex
and medial temporal lobe, that is related to internalization and self-referenced thinking (Buckner
et al., 2008; Raichle et al., 2001; Raichle and Snyder, 2007; Raichle et al., 2015). The affective
network (AN), which comprises the anterior cingulate cortex (ACC) (perigenual ACC–pgACC
and subgenual ACC–sgACC), has connection with several regions involved in emotional
processing, including the hypothalamus, amygdala, entorhinal cortex, nucleus accumbens, and
hippocampus (Ongür et al., 2003). Its functions include emotional processing and regulation of
autonomic response (Bush et al., 2000; Johansen-Berg et al., 2008; Kennedy et al., 2001;
Mayberg et al., 1999; Ongür et al., 2003; Phillips et al., 2003). Lastly, the salience network
(SN), composed by insula and dorsal anterior cingulate cortex (dACC), that coupling with other
baseline structures including striatum, thalamus, dopaminergic nuclei and limbic structures
responsible to detect salience stimuli and select the adequate network to process then and
elaborated the adequate behavioral response (Seeley et al., 2007; Hamilton et al., 2012; Richter
and Gruber, 2018; Lamichhane et al., 2016).
Several articles have studied the functional connectivity to these networks in MDD, all
of them altered, especially associated to the hyperactivity of the dorsal medial prefrontal cortex
(dmPFC), as well as its strong connectivity with these networks in despite of the low
connectivity of DLPFC, an opposite pattern that seen in healthy volunteers (HC) (Sheline et al.,
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2010). In this aspect, the reduction of cognitive control network (CCN) activity and connectivity
with the other networks, including regions that participate in the stimuli reception and
processing, as well as the elaboration of the behavioral response, seems to be a relevant point in
disruptive cortical-limbic process observed in MDD. Thus, decreased connectivity and
recruitment of DLPFC would cause hyperactivity of ACC and limbic regions mediated by it, a
process associated with cognitive deficits observed in major depression patients compared to
healthy subjects (Disner et al., 2011; Fales et al., 2008; Pizzagalli, 2011).
Neural changes of MDD can be reversed, at least in part by antidepressant treatments,
which may be used mono-therapy or combined therapies, which may include psychosocial
intervention, psychotherapy and medication. The main cause of non-response to treatment is
lack of adherence to antidepressant medications (Hassan et al., 2016), it’s estimated that 25-42%
discontinue treatment during first month and this rate may increase to 72% after 3 months of
treatment (Olfson et al., 2006). In this context, psychotherapy, especially cognitive behavioral
therapy (CBT), as well as behavioral activation (BATD) (Richards et al., 2016) both have the
same efficiency of antidepressant medications (Amick et al., 2015). However, 30% of major
depression patients are categorized as treatment resistant depression (TRD), because they not go
into remission after drug or psychotherapy treatment separately or combined (Fava, 2003). For
these cases, may be indicated electroconvulsive therapy (ECT) (UK ECT Review Group, 2003,
NICE, 2009, NICE, 2017) or repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) (Chen et al.,
2017b; Grunhaus et al., 2000; Magnezi et al., 2016). Actually it’s being prioritized the
individualized treatments, since the MDD is complex and has numerous determinants factors,
included

changes

in

neurotransmission,

brain

functioning

pattern,

genetic

and

neuroinflammatory factors (Ceskova et al., 2016; Duman et al., 2016).
The antidepressants treatments mechanisms of action are not fully understood,
especially due to variability of response. Thus, there’s a growing need to study neural changes
involved in effect of antidepressant treatments in MDD. In the last years, the study of functional
connectivity, defined by the temporal correlation between measurements of brain activity in
different brain regions (Friston et al., 1995) in response to a cognitive task or in resting state,
through the functional magnetic resonance imaging (fMRI) has been increasing (Dichter et al.,
2015; Friston et al., 2011; Iwabuchi et al., 2015; Kerestes et al., 2014; Smith, 2015;
Sundermann et al., 2014).
In the present study we performed a systematic review of studies in the literature until
June 2019 which investigating the effects of antidepressant treatments on brain functional
connectivity in MDD patients, through functional magnetic resonance imaging. We were
interested in their effects related to therapeutical response.
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2. METHODS
The data of this systematic review were selected through a previous elaborated protocol
in accordance with the PRISMA norms (http://www.prisma-statement.org/). The steps of
literature search were carried out by two researchers independently and the disagreements were
resolved by discussion and consensus. See Supplementary Material (S1).
2. 1. Data Search
The following keywords were used: (major depression) AND (major depressive
disorder) AND (fMRI) AND (functional resonance magnetic imaging) AND (functional
connectivity) AND (treatment) in Pubmed, Web of Science, SCOPUS, Scielo and LILACS
databases until June of 2019. Manual search was also performed for articles cited by the articles
found. Initially they were reviewed by titles and summary and all eligible articles were selected.
2. 2. Article Selection
2. 2. 1. Inclusion and Exclusion Criteria
Were included: 1) original articles, 2) with patients of both sexes from adolescence, 3)
patients diagnosed with major depressive disorder by DSM, ICD or CDR criteria, 4) that
investigated changes in functional cerebral connectivity associated with response to
antidepressant treatments, with or without control group, placebo, or comparative treatment,
and.
Were excluded: 1) articles that studied patients with other disorders or only with healthy
volunteers, 2) that did not perform any type of antidepressant treatment, 3) that did not evaluate
functional cerebral connectivity, 4) that used other MRI techniques and 5) the duplicate articles.
2. 3. Summary of Main Variables
The main variable studied was: the changes between functional connectivity and the
therapeutic response. The secondary variable was: the evaluation of basal functional
connectivity as a predictive factor of the antidepressant response.
2. 4. Data Extraction
Data were independently extracted by two investigators. In each article the following
variables were obtained: study (author, year), fMRI (type, power rating, analysis types,
correction for multiple comparisons), study design (type, randomization, blinding, control,
comparisons) dose, (duration/frequency), subjects (number, gender, age, right-handers, baseline
drug status) and diagnosis (criteria, interview, symptom scales, scale used to assess therapeutic
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response) (Table 1a, b and c). They also extracted variables related to functional connectivity
results in relation to therapeutic response, which were demonstrated as follows: study (author,
year), fMRI (type, method used), subjects (number, gender, age and baseline medical
condition), treatment (type), therapeutic response (tool, scores and number of individuals
responding to treatment), main results found (ratio between baseline brain areas, before/after
comparisons after treatment, comparisons with healthy volunteers and between patients),
clinical correlations (relationship between therapeutic response and changes in functional
connectivity) (Table 2a, b and c in Supplementary Material S1).
Functional connectivity can be analyzed by different methods, the two most used
methods in the included articles were: based on model method (model-based) and based on data
method (data-driven), the data were extracted based on the analysis method used. The method
based on the model, also known as seed-based is the most used and consists of previous
selection of regions of interest (ROIs or seeds) and by investigation of how other regions are
connected to them. This method requires robust prior knowledge. The data-based method is an
exploratory method that investigates the whole brain and does not require prior knowledge. The
most used is the decomposition-based method, which consists of the decomposition of the data
into independent spatial or temporal components and the study of the connectivity between
them (Li et al., 2009). Other analysis method used by articles that investigated the whole brain
connectivity was the global brain connectivity (functional connectivity strength), considered a
measure of nodal strength of a voxel in the whole brain network and was obtained by the extract
BOLD signal value for each voxel and correlated this value with all other gray matter voxels in
the brain and examining the coherence between a local region and the rest of the brain (Cole et
al, 2010; Liang et al, 2013).
2. 5. Quality Analysis
The evaluation of methodological quality of studies was carried out through the
following instruments: TREND–Transparent Reporting of Evaluations With Non-randomized
Designs Statement (Des Jarlais et al., 2004) and CONSORT–Revised Recommendations for
Improving the Quality of Reports of Parallel-Group Randomized Trials (Moher et al., 2001). A
percentage of quality was calculated for each study by dividing the number of positively scored
items by the total number of applicable items.
3. RESULTS
3. 1. Search Results
Figure 1 shows the flow chart of articles selection process. There were found 413
articles; 204 articles in Pubmed, 117 articles in Web of Science and 92 articles in SCOPUS. The
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final selection was 65 articles included, subdivided in: 11 articles that studied functional
connectivity

only

at

baseline,

three

related

of

the

therapeutic

response

to

psychopharmacotherapy (Goldstein-Piekarski et al., 2018; Hou et al., 2018; Vai et al., 2016),
four to psychotherapy (Sambataro et al., 2018; Dunlop et al., 2017; Crowther et al., 2015; Walsh
et al., 2017) two related to TMS response (Du et al., 2018; Ge et al., 2017) and two related to
tVNS response (Tu et al., 2018; Wang et al., 2018b); and 54 articles that studied functional
connectivity before and after antidepressant treatment: including 28 articles with
psychopharmacotherapy (Yang et al., 2014; Wang et al., 2014; An et al., 2017; Cullen et al.,
2016; Li et al., 2016; Li et al., 2017; Karim et al., 2017; Tadayonnejad et al., 2016; Andreescu
et al., 2013; Qin et al., 2015; Wagner et al., 2017; Sheng et al., 2018; Altinay et al., 2016;
Carhart-Harris et al., 2017; Evans et al., 2018; Tan et al., 2018; Janes et al., 2018; Anand et al.,
2005; Anand et al., 2007; Ruhé et al., 2012; Lisiecka et al., 2011; Aizenstein et al., 2009;
Admon et al., 2017; Yang et al., 2016; Li et al., 2013; Fu et al., 2015; Abdallah et al., 2017;
Abdallah et al., 2018), seven articles with psychotherapy (Yuan et al., 2014; Chen et al., 2015;
Jacobs et al., 2016; Chattopadhyay et al., 2017; Straub et al., 2017; Young et al., 2018;
Yokoyama et al., 2018), 11 with electroconvulsive therapy (ECT) (Wei et al., 2014; Wang et al.,
2017; Wang et al., 2018; Beall et al., 2012; Perrin et al., 2012; Liu et al., 2015; Miskowiak et
al., 2017; Abbott et al., 2013; Abbot et al., 2014; Mulders et al., 2016; Chen et al., 2017), four
with transcranial magnetic stimulation (rTMS) (Baeken et al., 2014; Kang et al., 2016; Taylor et
al., 2018; Baeken et al., 2017) and two with vagus nerve stimulation (Fang et al., 2016; Liu et
al., 2016), and two with acupuncture (Wang et al., 2016; Wang et al., 2017) (Figure 1). All
articles are published in English. All excluded articles are referenced with the exclusion reason
in the supplementary material (S1).
Insert figure 1
3. 2. General Characteristics of Selected Articles
The table 1 (a, b and c) and table 2 (a, b and c in supplementary material - S1) shows
results of systematic review. The studies were grouped in the tables according to antidepressant
treatment type (psychopharmacological, psychological, ECT and others), to method used to
obtaining the functional connectivity images (resting-state or task-related), and to functional
connectivity statistical analysis method (seed-based or decomposition-based). They were
ordered firstly according treatment subtype and secondly according publication year (crescent
order). The articles that studied the same sample were presented in the same line of the table:
their samples were counted once and the results were presented together.
By total included 65 articles, the sample quantification was calculated based on 55
articles. Were studied a total of 1.626 patients with major depression (mean of 30 participants
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per study) with a mean age (SD) of 38 (9) years (65% female). Thirty three articles (60%)
included healthy volunteers, totaling 890 individuals with a mean age (SD) of 37 (9) years (63%
female). Only 29 articles (53%) specified the number of right-handed or left-handed
participants; in 21 articles (72%) all participants were right-handed and left-handed participants
were included in eight articles (28%).
At baseline drug status, 26 articles (47%) studied no-medicated participants, seven
articles (13%) studied a mixed sample of never medicated (naïve) and no- medicated patients
and two articles (4%) included naïve and medicated patients. In eleven articles (20%) the
patients were medicated, five articles (9%) included only naïve participants and four articles
(7%) did not specify the baseline drug status of the subjects included.
Related to MDD diagnosis, 47 articles (85%) used the DSM-IV diagnostic criteria, and
30 of them (64%) related the use of Structured Clinical Interview for DSM (SCID). To assess
the clinical response, most articles (n=34) (62%) used the HDRS, six articles (11%) used only
BDI-II, eight articles (15%) used only MADRS, three articles (5%) used other scales and four
articles (7%) did not use rating scales to measure clinical response after treatment.
Filthy-four articles had a before-after design and 11 articles performed the fMRI only at
baseline, and investigated the correlation of basal functional connectivity to clinical response.
All articles were clinical trials, 44 (68%) were open-label, 38 (69%) no-randomized studies, 35
(64%) included a healthy control group, 11 (20%) used a control group of MDD patients
receiving a comparative treatment, and three articles (5%) were controlled by placebo.
3. 3. Antidepressant Treatments Effects on MDD Functional Connectivity
In table 2 (a, b and c) (supplementary material - S1) were presented the articles results
with clinical and functional connectivity changes associated with antidepressant treatment
effects.
3.3.1. Results of Psychopharmacological Studies
3. 3. 1a. Psychopharmacological Treatments Effects on Resting-state Functional Connectivity
by Seed-based Analysis
Eighteen articles used seed-based analysis in resting-state. Sixteen with before/after
design (Yang et al., 2014; *Wang et al., 2014; An et al., 2017; Cullen et al., 2016; *Li et al.,
2016; Li et al., 2017; Karim et al., 2017; Tadayonnejad et al., 2016; Andreescu et al., 2013;
Wagner et al., 2017; Sheng et al., 2018; Altinay et al., 2016; Carhart-Harris et al., 2017; Evans
et al., 2018; Tan et al., 2018; Janes et al., 2018) and two articles related the baseline
connectivity with treatment response (predictors) (Goldstein-Piekarski et al., 2018; Hou et al.,
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2018). The information of articles *Wang et al. (2014) and An et al. (2017), and *Li et al.
(2016) and Li et al. (2017) were presented together, because they used the same sample (Table
1a) and (Table 2a - supplementary material - S1).
Insert Table 1a
The results point to increase in cortical-limbic connectivity in seven to sixteen articles
(44%) by SSRI (sertraline), SNRI (venlafaxine) or quetiapine treatment in MD adults (Yang et
al., 2014; *Li et al., 2016; 2017; Altinay et al., 2016), SSRI (sertraline or fluoxetine), in
adolescents (Cullen et al., 2016), and by SSRI (escitalopram) or SNRI (duloxetine or
venlafaxine) treatment to late-life depression (LLD) elderly (Andreescu et al., 2013; Karim et
al., 2017). The use of venlafaxine only or plus rTMS in adults increased the cortical
connectivity with DMN structures (mPFC and PCC) (Li et al., 2016; Li et al., 2017) and
increase cortical control to somatosensory processing in elderly LLD patients (Karim et al.,
2017). The SSRI, SNRI and atypical AD treatment normalized the frontal structures
connectivity in MD adults, HC related (Sheng et al., 2018).
It was observed decrease in DMN connectivity in ten to sixteen articles (63%). Decrease
of DMN/limbic structures connectivity by SSRI treatment to adolescents (Cullen et al., 2016),
in LLD elderly treated with SSRI or SNRI (Andreescu et al., 2013), TRD patients treated with
ezogabine (Tan et al., 2018) and in MD first episode naïve adults treated with SSRI (Wang et
al., 2014), as well as the decrease intrinsic DMN structures connectivity in adults and LLD
elderly (Li et al., 2016; Li et al., 2017; Wang et al., 2014; An et al., 2017; Andreescu et al.,
2013; Karim et al., 2017). In TRD adults the double dose psilocybin treatment increase in DMN
structures connectivity (sgACC/PCC) in total patients post 5 weeks, but when there were
analyzed separated this pattern was observed only in R- patients (Carhart-Harris et al., 2017).
Additionally, the use of duloxetine in adults normalized the thalamus/mPFC connectivity,
related to HC group through decrease of excitatory thalamic outflow to medial prefrontal
regions and increase in inhibitory thalamic outflow (Tadayonnejad et al., 2016), similar to
escitalopram treatment that decrease the vmPFC and thalamus connectivity in MD naïve first
episode adults (An et al., 2017).
Eight of sixteen articles (50%) observe changes in Salience Network (SN). In MD
adults was observed the increase in SN intrinsic structures connectivity (Yang et al., 2014;
Tadayonnejad et al., 2016; Altinay et al., 2016; Sheng et al., 2018) and the decreased integration
was associated with severity of depressive somatic symptoms (BDI-II) (Wagner et al., 2017). In
TRD adults the ketamine treatment (single-dose) increased the SN (Insula) and DMN
connectivity, clinical response associated (MADRS p=0.03) (Evans et al., 2018) and in MD
adults the clinical remission to SSRI/SNRI treatments (HDRS-17, p<0.001) was predicted by
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basal preserved ACC (SN) and mPFC (anterior DMN) connectivity (Goldstein-Piekarski et al.,
2018). In adolescents the clinical response was associated with modulation of SN structures
activation (BDI-II p<0.05) (Cullen et al., 2016).
Twelve of the sixteen articles (75%) observed a significant correlation of clinical
response with connectivity or activation changes by treatments. Two studies verified association
with increase in amygdala/cortical structures connectivity (BDI-II p<0.05; HDRS-17 p<0.001)
(Cullen et al., 2016; Altinay et al., 2016) and decrease in amygdala/DMN connectivity (BDI-II
p<0.05) (Cullen et al., 2016). One article observed association with amygdala activation
decrease (QIDS-SR-16 p<0.001) (Carhart-Harris et al., 2017). About the SN, four articles
observed association with changes in ACC connectivity (BDI-II; HDRS-17 p<0.001) (Wagner
et al., 2017; Altinay et al., 2016). The baseline increased NAcc and ACC connectivity predict
clinical response to SSRI/SNRI (HDRS-24 p=0.001) in MD first episode adults (Hou et al.,
2018) and nicotine (single-dose) treatment increased the same connectivity associated with
anhedonia symptoms decrease (SHAPS p=0.029) (Janes et al., 2018). One article verified
association with posterior insula connectivity increase in TRD adults (MADRS p=0.03) (Evans
et al., 2018) and one article observe ACC decrease and insula increase activation (BDI-II
p<0.05) (Cullen et al., 2016). Five studies verified association of clinical response with changes
in anterior (HDRS-17 p<0.05; MADRS<10; MADRS p=0.008) (Wang et al., 2014; Karim et al.,
2017; Tan et al., 2018) or posterior (HDRS, p=0.036; BDI-II p<0.05; MADRS p=0.008) (An et
al., 2017; Cullen et al., 2016; Tan et al., 2018) DMN connectivity and activation.
3. 3. 1b. Psychopharmacological Treatments Effects on Paradigm Related Functional
Connectivity by Seed-based Analysis
Seven studies used seed-based analysis with paradigm related method, six with
before/after design and one that related the basal connectivity with treatment response (Vai et
al., 2016). Five used emotional tasks (*Anand et al., 2005; Anand et al., 2007; Ruhé et al., 2012;
Lisiecka et al., 2011; Vai et al., 2016) and two used cognitive control tasks (Aizenstein et al.,
2009; Admon et al., 2017). The results of Anand et al. (2005) and Anand et al. (2007) were
presented together because they used the same sample (Table 1a) (Table 2a in supplementary
material - S1).
The results point to an increase in cortical control of emotional processing in five of six
studies (83%), characterized by increase in ACC (pgACC or dACC) and limbic structures
connectivity in adults treated with sertraline during neutral and positive stimuli presentation
(Anand et al., 2005; Anand et al., 2007), with paroxetine during emotional negative stimuli
faces (anger and fear faces) processing (Ruhé et al., 2012) or treated with amisulpride during
cognitive task (reward) (Admon et al., 2017). The preserved basal amygdala excitatory
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connectivity with pgACC and VLPFC during fearful and happy faces presentation was a
predictive of escitalopram clinical response (HDRS p<0.0001) (Vai et al., 2016). The paroxetine
treatment in LLD elderly increases the dACC/DLPFC (BA 9) connectivity, without altering the
dACC/DLPFC (BA 46) hypo-connectivity related to HC, while performing a task of cognitive
control (Aizenstein et al., 2009).
Four of six studies (67%) found changes in striatal and thalamic connectivity changes,
including ACC/striatum connectivity increase in resting-state (Anand et al., 2005; Anand et al.,
2007), increase of ACC/nucleus accumbens connectivity and caudate, nucleus accumbens and
putamen activation in response to reward cues (Admon et al., 2017) and OFC connectivity with
thalamus and caudate decreased during negative stimuli processing (Lisiecka et al., 2011).
In addition, a differential effect was observed in adults undergoing negative stimuli
recognition (sadness and anger faces) in response to venlafaxine (SNRI) treatment, which had a
major effect on OFC/cerebellum connectivity differently of mirtazapine (NaSSA) treatment,
which had a major effect on the increase in frontal connectivity (OFC/DLPFC) (Lisiecka et al.,
2011).
Four of the six articles (67%) observed clinical response correlation with connectivity or
activation changes, three of them verified increase in ACC and limbic structures connectivity
associated with clinical response and with decrease in limbic structures activation, especially
amygdala (HDRS-24<50% score; HDRS-17<50% score) (Anand et al., 2005; 2007; Ruhé et al.,
2012) and one study found that basal OFC/thalamus connectivity increased during negative
stimuli presentation was a clinical response predictor to NaSSA/SNRI treatments in MD adults
(HDRS p<0.05) (Lisiecka et al., 2011).

3. 3. 1c. Psychopharmacological Treatments Effects on Resting-state Functional Connectivity
by Decomposition-based Analysis
Three studies (Li et al., 2013; Fu et al., 2015) used the decomposition-based analysis in
resting-state (Table 2a in supplementary material - S1).
All studies investigated effect of treatment on DMN connectivity. SSRI and SNRI
treatment caused partial alteration on intrinsic DMN structures hyper connectivity, characterized
by decrease in posterior structures connectivity (normalizing HC related) and persistence in
anterior structures hyper connectivity (Li et al., 2013).
The treatment with sertraline (8 weeks) normalize the hypo connectivity of posterior
DMN (PCC) and temporal lobe, but not changes the hyper anti correlated PCC/insula and
PCC/middle frontal gyrus connectivity (Yang et al., 2016). The treatment with duloxetine
(SNRI) modulated DMN connectivity by increase in DMN/medial frontal structures (sgACC,
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pgACC) and frontal pole connectivity and decrease in DMN/DLPFC, inferior frontal gyrus and
striatal structures connectivity, additionally to decrease in PCC activation (normalizing HC
related) (Fu et al., 2015).
One of the two articles verified the increase of hippocampal volume (1week) and basal
decreased dmPFC/sgACC connectivity like predictors of remission (HDRS-17<50% score) (Fu
et al., 2015).
3. 3. 1d. Psychopharmacological Treatments Effects on Resting-state Functional Connectivity
by Global Brain Connectivity Analysis
Three studies (Qin et al., 2015; Abdallah et al., 2017, Abdallah et al., 2018) used the
global brain connectivity analysis in resting-state (Table 1a) (Table 2a in supplementary
material - S1).
The SSRI/SNRI treatment to naïve MD adults changes 30% (40 connections) of total
altered connections in baseline, compared to HC (131 connections). These connections changes
by treatment involve DMN (PCC, precuneus, inferior temporal gyrus) and SN (insula and basal
ganglia) (Qin et al., 2015). The ketamine (single dose) treatment increase global lateral PFC,
DLPFC connectivity and decrease cerebellum and mPFC global connectivity in MD adults. The
ketamine clinical response was associated with increase in lateral PFC, caudate and anterior
insula (MADRS<50% score), DLPFC and with decrease in mPFC global connectivity (BDI
p<0.01) (Abdallah et al., 2017; Abdallah et al., 2018).
3. 3. 2. Results of Psychotherapeutic Studies
3. 3. 2a. Psychotherapeutic Treatments Effects on Resting-state Functional Connectivity by
Seed-based Analysis
Seven articles studied the functional connectivity changes (before/after design) to
psychotherapy, one used decomposition-based analysis in resting-state (Yokoyama et al., 2018),
six used seed-based analysis in resting-state (Yuan et al., 2014; Chen et al., 2015; Jacobs et al.,
2016; Chattopadhyay et al., 2017; Straub et al., 2017), one used resting-state and positive
memory recall coupling (Young et al., 2018) and four articles related the baseline connectivity
with treatment response (predictors), three used seed-based in resting-state (*Crowther et al.,
2015; Dunlop et al., 2017; Sambataro et al., 2018) and the other used a cognitive task coupling
(Walsh et al., 2017). The results of *Crowther et al. (2015) and Walsh et al. (2017) were
presented together, because they used the same sample (Table 1b) (Table 2b in supplementary
material - S1).
Insert Table 1b
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Yokoyama et al. (2018) found decrease in anterior DMN/SN connectivity associated
with clinical response to BA (5wk) in adolescents (VAS p<0.01). In four of the six articles
(67%) that studied the treatment effect was observed an increase in cortical-limbic connectivity,
characterized by increase in DLPFC/medial prefrontal structures (ACC and mPFC) in MD
adults treated with single-dose neurofeedback (Yuan et al., 2014) or meditation induction (Chen
et al., 2015), by increase in cortical structures (DLPFC or middle frontal gyrus) with limbic
structures (amygdala) connectivity by single-dose neurofeedback treatment to MD adults
(Young et al., 2018) or by CBT (5wk) (Straub et al., 2017) to adolescents.
In five of the six studies (83%) the treatments modulated the DMN connectivity. The
meditation induction in MD adults increased the DLPFC/dmPFC (anterior DMN) connectivity
in addition to dmPFC activation decrease (Chen et al., 2015). The rumination focused cognitive
behavior therapy (RF-CBT) and the cognitive behavioral therapy (CBT) to MD adolescents
decreased the intrinsic structures of DMN connectivity (including PCC, Precuneus, ACC and
sgACC) (Jacobs et al., 2016; Chattopadhyay et al., 2017; Straub et al., 2017). The CBT
additionally normalized PCC/ACC and the amygdala/thalamus connectivity, HC related
(Chattopadhyay et al., 2017), by the other hand, the single-dose neurofeedback increased the
amygdala/thalamus connectivity, but negative correlated with clinical response (MADRS,
p<0.05) (Young et al., 2018). The neurofeedback increased DMN/limbic (PCC and precuneus
with amygdala) connectivity, but inversely correlated with MD adults clinical response
(MADRS p=0.002) (Young et al., 2018).
The modulation of SN was observed in four of the six studies (67%), characterized by
the increase in cortical structures/SN connectivity, increase of SN/limbic structures integration
(pgACC and anterior insula with amygdala) in MD adults treated with neurofeedback single
dose (Yuan et al., 2014; Young et al., 2018) and in adolescents treated with CBT (5wk) (Straub
et al., 2017) and by intrinsic SN structures connectivity increased in adolescents treated with
CBT (Chattopadhyay et al., 2017).
The MD severity in adults was associated with decreased connectivity in amygdala with
pgACC and cuneus (HDRS-21) (Yuan et al., 2014). Four of the five articles (80%) found
association of clinical response with connectivity changes, one with increase in cortical-limbic
connectivity (DLPFC with amygdala or sgACC) (BDI-II p<0.005) (Straub et al., 2017), two
with increase in intrinsic SN structures connectivity in adults (HDRS-21 p<0.05) (Yuan et al.,
2014) and adolescents (SMFQ p<0.001) (Chattopadhyay et al., 2017) and one with increase in
SN/limbic (amygdala/ anterior insula) connectivity in adolescents (Straub et al., 2017). The
neurofeedback increased the amygdala connectivity with SN and DMN structures during the
positive memory recall, the increased amygdala/DMN connectivity was negative correlated with
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clinical response (MADRS p<0.05) (Young et al., 2018). Jacobs et al. (2016) found association
of decrease in rumination with decrease in PCC/Inferior Temporal Gyrus connectivity (RRS-22
p<0.05). The four predictor’s studies found SN connectivity association with remission or
clinical response.
The remission in MD adults treated with CBT was predicted by baseline ACC
connectivity increased and remission to medication (SSRI/SNRI) treatment was predicted by the
opposite pattern (decreased ACC connectivity) (HDRS-17<7) (Dunlop et al., 2017). The
baseline increased ACC volume and connectivity was related to CBT clinical response in MD
adults (BDI-II p<0.005) (Sambataro et al., 2018). The increased baseline cortical-limbic
connectivity predicts clinical response to CBT (BDI-II p<0.005) (Straub et al., 2017) and
anterior insula/limbic structures connectivity in resting-state was predictive of clinical response
to CBT (BDI-II p<0.005) (Straub et al., 2017) and to BATD treatment (*Crowther et al., 2015),
specifically on anhedonia and cognitive BDI-II subscales (BDI-II p<0.001) (Walsh et al., 2017).
Additionally, the baseline increased striatum/ACC connectivity during monetary reward was a
predictor of BATD response (BDI-II p<0.001) (Walsh et al., 2017).
3. 3. 3. Results of ECT Studies
3. 3. 3a. ECT Treatment Effects on Resting-state Functional Connectivity by Seed-based
Analysis
Of 11 articles with ECT, seven used seed-based analysis in resting-state (*Abbott et al.,
2014; Beall et al., 2012; Perrin et al., 2012; Liu et al., 2015; *Wei et al., 2014; Wang et al.,
2017; Wang et al., 2018). The results of Abbott et al. (2014) were presented together *Abbott et
al. (2013) and results of Wang et al. (2017) and Wang et al. (2018) were presented together
*Wei et al. (2014) because they used the same sample (Table 1c) (Table 2c in supplementary
material - S1).
Insert Table 1c
In one of the four studies, unilateral stimulation in LLD elderly caused lateralized
normalization of hippocampal connectivity, HC related (Abbott et al., 2014). The bifrontal ECT
stimulation (6 sessions) in TRD adults increased the frontal lobe interhemispheric functional
coordination that was decreased in basal level, HC related (Wei et al., 2014). Was observed
contradictory results about cortical control in two of the four articles according to site of
stimulation, characterized by increase in DLPFC/ACC connectivity by bilateral stimulation in
TRD adults (Beall et al., 2012) and decrease in DLPFC/ACC connectivity with bitemporal
stimulation in MD adults (Perrin et al., 2012). Additionally, the ACC connectivity increase with
different structures that may be related to stimulus site or to depression severity, characterized
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by increase in ACC connectivity with DLPFC, striatum and PCC by bilateral stimulation in
TRD adults (Beall et al., 2012), increase in ACC and perception areas (parietal cortex and intra
parietal sulcus) by bifrontal stimulation in TRD adults (Wang et al., 2018) and increase in
pgACC connectivity with sgACC and limbic structures connectivity by bitemporal stimulation
in first episode MD naïve adults (Liu et al., 2015). The bifrontal stimulation increased DMN
structures (PCC and mPFC) connectivity with anterior PFC and ACC in TRD adults (Wang et
al., 2018).
The clinical response to ECT treatment was associated with increase in ACC/DLPFC
connectivity and increase in OFC activation in TRD adults (HDRS<50% score) (Beall et al.,
2012), increase in sgACC/Middle Temporal Pole connectivity and increase in sgACC activation
in first episode MD naïve adults (HDRS-24 p<0.05) (Liu et al. 2015), increase in anterior PFC
connectivity with PCC and mPFC in TRD adults (HDRS-17 p<0.05) (Wang et al., 2018), to
increase in amygdala volume and connectivity with fusiform gyrus in TRD adults (HDRS-17
p<0.05) (Wang et al., 2017), to increase in hippocampal connectivity and volume in LLD
elderly (HDRS-24<50% score) (Abbott et al., 2014) and increase in hippocampal activation in
first episode MD naïve adults (HDRS-24 p<0.05) (Liu et al., 2015).
3. 3. 3b. ECT Treatment Effects on Paradigm Related Functional Connectivity by Seed-based
Analysis
One article used the seed-based analysis with an emotional task coupling to invest
gate the bitemporal stimulation effects (6 sessions) in MD adults (Miskowiak et al., 2017).
Post the single-dose (double-blinded) bitemporal stimulation, compared to placebo
group, the treated group had increased in amygdala/temporal regions connectivity in response a
fearful faces, associated with the increase in prefrontal structures and striatum activation and to
decrease in parahippocampal activation in MD adults during fearful versus happy faces
presentation. The decrease in supraliminar fear vigilance was associated with increase in
amygdala/occipital gyrus connectivity in MD treated during fearful faces presentation
(Miskowiak et al., 2017).

3. 3. 3c. ECT Treatment Effects on Resting-state Functional Connectivity by Decompositionbased Analysis
Three articles studied ETC response by decomposition-based analysis in resting
state (Abbott et al., 2013; Mulders et al., 2016; Chen et al., 2017) (Table 1c) (Table 2c in
supplementary material - S1).
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Unilateral ECT (11 sessions) increase posterior DMN connectivity with dmPFC and
DLPFC in LLD elderly, post treatment normalized related to HC (NS). Only the pDMN/DLPFC
connectivity increase was clinical response associated (HDRS-24<50% score) (Abbott et al.,
2013). The bifrontal stimulation decreased temporal cortex network coherence in TRD adults
(Mulders et al., 2016). Interestingly Chen et al. (2017) did not observe changes in functional
connectivity in TRD adults in response to bilateral stimulation (8 sessions), nor when
comparing responsive with non-responsive patients. In the basal level, differently to Abbott et
al. (2013) that observed alterations in LLD elderly connectivity with decrease in posterior DMN
connectivity with dmPFC and DLPFC and Mulders et al. (2016) that verified basal decreased
precuneus and angular gyrus network coherence in TRD adults, both related to HC, Chen et al.
(2017) not found differences in TRD adults and HC functional connectivity.
3. 3. 4. Results of Transcranial Magnetic Stimulation Studies
3. 3. 4a. TMS Treatment Effects on Resting-state Functional Connectivity by Seed-based
Analysis
Five articles investigated the TMS effects on resting-state seed-based, four by
before/after design and one studied the association of basal functional connectivity to clinical
response (Du et al., 2018) (Table 1c) (Table 2c in supplementary material - S1).
Four of them used high frequency repetitive TMS (HF-rTMS) (Baeken et al., 2014;
Kang et al., 2016; Taylor et al., 2018; Du et al., 2018) and one used accelerated intermittent
theta burst stimulation (aiT-rTMS) (Baeken et al., 2017), all with left DLPFC stimulation site in
TRD adults. Kang et al. (2016) chose DLPFC seed and verified that TMS treatment (2wk)
decreased the frontal-striatal connectivity (DLPFC/caudate), clinical response associated
(HDRS-17 p=0.001) and find residual symptoms association with preservation of
DLPFC/Caudate connectivity increased (HDRS-17 p=0.02). The other three studies chose
sgACC seed and observed decrease in sgACC connectivity with L_DLPFC, PCC and amygdala
by TMS (5wk) treatment (Taylor et al., 2018) decrease in sgACC/superior frontal gyrus (BA6)
connectivity, increase in sgACC/pgACC and pgACC/mPFC (superior medial frontal gyrus,
BA10 and BA11) connectivity in R+ patients, the least change was clinical response associated
to HF-rTMS (2wk) (HDRS-17<50% score) (Baeken et al., 2014) or aiT-rTMS (4days) (BHS
p<0.01) (Baeken et al., 2017). The basal decreased PCC seed with anterior insula and inferior
frontal structures connectivity were predictors of clinical response to TMS (MADRS) (Taylor et
al., 2018) and the basal decreased L_DLPFC/ Nucleus accumbens connectivity was predictor of
clinical response to TMS (2wk) (HDRS-17 p=0.001; HARS-14 p=0.005) (Du et al., 2018).
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3. 3. 4b. TMS Treatment Effects on Resting-state Functional Connectivity by Decompositionbased Analysis
One article investigated the relation of baseline functional connectivity with the clinical
response to HF-rTMS and iT-rTMS in DLPFC (4 weeks) (Predictor) in TRD adults (Table 1c)
(Table 2c in supplementary material - S1)
The treatment response was associated to baseline increased intrinsic SN structures
connectivity (dACC/insula) and to increased ACC and aDMN connectivity (HDRS-17<50%
score) (Ge et al., 2017).
3. 3. 5. Results of Vagus Nerve Transcutaneus Stimulation Studies
3. 3. 5a. tVNS Treatment Effects on Resting-state Functional Connectivity by Seed-based
Analysis
Three articles investigated the tVNS treatment (4 weeks) effect by seed-based analysis,
one of then used before after design in resting-state (Liu et al., 2016) and the other two articles
verified the predictors of clinical response to tVNS, through resting-state and during stimulation
fMRI only in basal level and this association with clinical response post treatment (Tu et al.,
2018; Wang et al., 2018b) (Table 1c) (Table 2c in supplementary material - S1).
Results of Liu et al. (2016) were presented with *Fang et al. (2016) results and *Tu et
al. (2018) were present with Wang et al. (2018b) because they studied the same sample of MD
adults (Table 1 and Table 2). Liu et al. (2016) observed the increase of cortical-limbic
(DLPFC/amygdala) connectivity, associated with clinical response (HDRS-24 p<0.05) and with
anxiety and retardation symptoms decrease. During tVNS stimulation fMRI, comparing with
placebo tVNS, the real tVNS decreased the medial hypothalamus/rACC connectivity and
increased the Nucleus accumbens/rACC connectivity, both changes predicts clinical response
(HDRS-24 p=0.02) (Tu et al., 2018; Wang et al., 2018b).
3. 3. 5b. tVNS Treatment Effects on Resting-state Functional Connectivity by Decompositionbased Analysis
Results point to modulatory effect under DMN connectivity with frontal regions and
structures related to emotional processing by the real tVNS treatment (4 weeks) effects in mild
to moderate MD adults, when compared with placebo stimulation (MDPL) (Table 1c) (Table 2c
in supplementary material - S1).
Clinical response was associated to decrease in DMN/SN (dACC and insula) structures
connectivity, to increase in DMN intrinsic structures connectivity (sgACC, precuneus and
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mPFC) and related to increase in DMN/PFC structures (DLPFC and OFC) connectivity (HDRS24 p<0.05) (Fang et al., 2016).
3. 3. 6. Results of Acupuncture Studies
3. 3. 6a. Acupuncture Treatment Effects on Resting-state Functional Connectivity by Seedbased Analysis
Two articles studied the acupuncture effects in the same sample of MD adults (*Wang
et al., 2016; Wang et al., 2017) and they were analyzed together (Table 1c) (Table 2c in
supplementary material - S1).
The acupuncture treatment increased amygdala connectivity with sgACC, pgACC,
parahippocampus and striatum (putamen) and increased striatal connectivity with mPFC and
with structures involved in emotional processing. All these changes were clinical response
associated (MADRS p<0.05)
4. DISCUSSION
This systematic review included 65 articles that studied the functional connectivity
changes (in resting-state or during cognitive tasks presentation or processing) in response to
antidepressant treatments (31 psychopharmacological, 11 psychotherapeutic and 23 with other
treatments: 11 with ECT, six with TMS, four with tVNS and two with acupuncture) in adults,
adolescents or elderly major depression patients. Despite high heterogeneity of studies, were
observed some converging in the results.
At baseline, the systematic review confirmed previous studies about functional brain
connectivity in MDD, showed cortical-limbic disruption, limbic hyper-activation, decreased
connectivity of SN intrinsic structures, and increased DMN intrinsic structures connectivity and
decreased DMN and CCN connectivity, when compared with HC.
All antidepressant treatment, independently of treatment type and patients age, were
capable to increase in cortical-limbic integration, characterized by increase in prefrontal areas
and ACC connectivity, prefrontal and limbic structures connectivity or increase in ACC and
limbic structures connectivity. Additionally, was observed increase in DMN connectivity with
CCN and with SN, varying accordingly treatment type, patient responsiveness and depression
severity. Results also show increase in SN intrinsic structures connectivity, SN integration with
other associated structures and changes in medial frontal structures connectivity characterized
by decrease on these structures connectivity with excitatory thalamic nuclei and increase with
inhibitory thalamic or striatum.
The results show heterogeneity in functional connectivity changes associated with
clinical response depending of sample variability (depression type or stage, age), treatment type,
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selected structures, measuring instrument variability (HDRS, MADRS or BDI) and vary
according to statistical analysis type used to correlation investigation.
4.1. Limitations
This review has several limitations that must be taken into account when discussing the
results. Although all included studies showed a quality at least 65% (supplementary material),
high methodological heterogeneity was observed among them. It should be noted that most of
the studies were performed on small samples, witch differing in clinical severity and
evolutionary timing of depressive disorder (mild to moderate MDD or moderate to severe, first
episode or TRD) and the age range of participants (adolescents, adults or elderly), with
variations in the type, time and dosage of treatment. In addition, the studies used variable
connectivity analyzes methods. Although most of the studies performed fMRI at resting-state
(86%) and used seed-based analysis method (77%), the choice of seed regions differed between
them, which made difficult to condense, analyze and the generalization of results. Functional
magnetic resonance imaging is an efficient tool for the study of MDD, especially the seed-based
technique, which is more frequently used. However, this technique presents some limitations,
one are the previous choice of target encephalic structures limiting the changes perception on
others areas. In this sense, there is increasing encouragement for the use of more comprehensive
techniques, such as global brain connectivity or decomposition-based (Wang et al., 2012). In
addition, depression is a heterogeneous disorder, which therapeutic response is limited and
directly related to several factors, such as occurrence of childhood traumas, immunological
aspects, comorbidities and other factors that involve life history of patients, which is generally
not well documented, neglected or difficult to measure. Thus, functional connectivity changes in
response to antidepressant treatments may be quite heterogeneous in different clinical groups of
depression patients and may vary according to etiologic age, gender, selected structures and
related to design of each study. Despite the heterogeneity, some peculiarities were found in
respect to antidepressant treatments response.
4. 2. Discussion of Baseline Key Findings
Firstly, results of review confirm previously literature about cerebral functional
connectivity of MD patients compared to HC at baseline, generally presents dysfunction in the
frontal-limbic circuit with cortical hypo-function and limbic hyperactivity (Davidson et al.,
2002; Drevets et al., 2008; Fitzgerald et al., 2008; Haldane and Frangou, 2006; Konarski et al.,
2007; Mayberg, 2003; Murray et al., 2011; Pizzagalli, 2011). Articles found decreased DLPFC
recruitment, as well as, decrease in DLPFC connectivity with other structures in MD adults and
TRD patients in resting-state (Sheng et al., 2018; Altinay et al., 2016; Li et al., 2016; 2017;
Yuan et al., 2014; Wei et al., 2014; Baeken et al., 2014), in adolescents in resting-state (Straub
et al., 2017), in elderly patients in resting-state (Andreescu et al., 2013; Abbott et al., 2013) and
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during cognitive task processing (Aizenstein et al., 2009). The authors also observed interhemispheric frontal structures connectivity decreased in MD adults (Abdallah et al., 2017). The
DLPFC is related to planning and regulation of behavioral response (Diener et al., 2012; Wood
and Grafman, 2003). Decrease in DLPFC recruitment point to top-down processing deficits
(Fales et al., 2008).
Together with insula, ACC compose the SN, network that participated to detection of
salience stimuli and coordination of behavioral response (Lamichhane et al., 2016). Recent
evidences point to SN and mesolimbic structures (VTA, striatum, midbrain dopaminergic
nuclei) connectivity is necessary to adequate organized motivational behavior in response to
salience and reward stimuli (Richter and Gruber, 2018). Studies found reduced baseline ACC
general connectivity in MD adults (Sheng et al., 2018), reduced ACC connectivity with DLPFC
in MD elderly (Aizenstein et al., 2009), decreased ACC connectivity with basal structures
associated with emotional perception and with dopaminergic nuclei (VTA, nucleus accumbens
and substantia nigra pars compacta) in MD adults (Janes et al., 2018; Anand et al., 2005; Hou et
al., 2018; Vai et al., 2016; Yuan et al., 2014; Crowther et al., 2015; Wagner et al., 2017; Abbott
et al., 2014) and elderly (Abbott et al., 2014). Additionally, Straub et al. (2017) observed the
decreased with amygdala/ anterior insula (SN) connectivity in adolescents, Wang et al. (2017)
found decreased amygdala/ fusiform gyrus connectivity in TRD and decreased general
connectivity of parahippocampal gyrus in naïve MD adults (first episode) (An et al., 2017) and
MD adults (Sheng et al., 2018), all changes that may contributed to disrupted the adaptive
decision make process (Horvitz et al., 2000; Richter and Gruber, 2018). Some authors also
observed increased ACC and thalamus connectivity in adolescents (Chattopadhyay et al., 2017)
and increased general connectivity of amygdala and thalamus in naïve MD adults (first episode)
(An et al., 2017). Recent findings pointing to increased thalamus connectivity with
somatosensory and temporal cortex in MD patients, compared to HC, the least change
associated with depression severity (Brown et al., 2017).
The DMN is associated with internalization and self-referencing reflection (Buckner et
al., 2008; Raichle et al., 2001; Raichle and Snyder, 2007) and generally have your connectivity
increased in MD patients both in resting-state or during emotional processing (Sheline et al.,
2009). Similarly to Chen et al. (2017), Wang et al. (2018) not found differences on basal
networks connectivity in TRD patients, HC compared. The remaining majority studies found
baseline results that corroborate findings of literature, including increased connectivity between
anterior (mPFC) and posterior (precuneus or PCC) DMN structures in MD adults (Li et al.,
2013; Li et al., 2016; Li et al., 2017), increase in anterior or posterior DMN intrinsic structures
connectivity in MD naive adults (first episode) (Wang et al., 2014; An et al., 2017), MD adults
(Abdallah et al., 2017) and elderly patients (Andreescu et al., 2013). About the DMN/ temporal
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lobe connectivity, were found conflicting findings with decreased in MD adults (Yang et al.,
2016) or increased in MD adults (Crowther et al., 2015) and adolescents (Chattopadhyay et al.,
2017). The increase posterior DMN/ sgACC connectivity in adolescents (Straub et al., 2017)
and in TRD (Baeken et al., 2017), and increased DMN connectivity with thalamic excitatory
nuclei in MD adults (Tadayonnejad et al., 2016), but not observed in MD naive adults (first
episode) (Wang et al., 2014). Additionally studies found increased DMN connectivity with
DLPFC and SN in MD adults (Yang et al., 2016) and in TRD (Evans et al., 2018). Hamilton et
al. (2015) verified in your meta-analysis that DMN have increased connectivity with several
structures in MD and proposed a model associated the abnormal connectivity, specifically
increased sgACC connectivity with rumination state self-focused.
4. 3. Effect of antidepressant treatment in cortical-limbic connectivity
Despite the studies heterogeneity, all antidepressant treatments increased cortical-limbic
connectivity in adult patients treated with psychoactive drugs (Anand et al., 2005; Yang et al.,
2014; Ruhé et al., 2012; Lisiecka et al., 2011; Fu et al., 2015; Abdallah et al., 2017; Sheng et al.,
2018; Evans et al., 2018; Janes et al., 2018; Abdallah et al., 2018), with psychotherapy (Yuan et
al., 2014; Chen et al., 2015; Young et al., 2018), with ECT (Wang et al., 2018; Beall et al.,
2012; Liu et al., 2015) or with other treatments (Baeken et al., 2014; Fang et al., 2016; Liu et al.,
2016; Wang et al., 2016; Wang et al., 2017). In elderly patients treated with antidepressant
medication or ECT (Andreescu et al., 2013; Aizenstein et al., 2009; Abbott et al., 2013) and in
adolescents treated with medication (Cullen et al., 2016) and psychotherapy (Straub et al.,
2017). This change was characterized by increase in prefrontal areas/ACC connectivity (or
increase in prefrontal integration), increase in prefrontal areas/limbic structures connectivity, as
well as, increase in ACC/basal structures connectivity, including different structures according
to seed-regions chosen. Some this changes was clinical response associated (Beall et al., 2012;
Cullen et al., 2016; Liu et al., 2015; Anand et al., 2005; Ruhé et al., 2012; Baeken et al., 2014;
Janes et al., 2018; Abdallah et al., 2018; Straub et al., 2017; Wang et al., 2018). It is speculated
that disruptive process between DLPFC and ACC may be related to ACC hyper-activation with
failure in its monitoring and decrease its connectivity with limbic structures culminating in
limbic hyperactivity (Disner et al., 2011; Fales et al., 2008; Pizzagalli, 2011).
The DLPFC (inferior frontal node and middle frontal node), dACC and parietal cortex
(precuneus, superior and inferior parietal cortex) compose the CCN, network associated to
elaborate the adequate behavioral response to externally stimuli, attention and memory
(Breukelaar et al., 2017). The antidepressant treatments contributed to increase of DLPFC
coupling with ACC and limbic structures with homogeneity in psychopharmacotherapy (Yang
et al., 2014; Li et al., 2016; Li et al., 2017; Altinay et al., 2016; Sheng et al., 2018; Abdallah et
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al., 2017; Abdallah et al., 2018; Lisiecka et al., 2011; Cullen et al., 2016; Andreescu et al., 2013;
Karim et al., 2017; Aizenstein et al., 2009) and psychotherapy (Yuan et al., 2014; Chen et al.,
2015; Young et al., 2018; Straub et al., 2017) independently of treatment type or patients age.
Despite few studies investigated tVNS effect, they also found PFC cortex connectivity increased
(Fang et al., 2016; Liu et al., 2016). While, on ECT studies the results presented heterogeneity
according stimulation site, once the bifrontal, bilateral and unilateral stimulation increased PFC
connectivity independently of age or depression severity (Wei et al., 2014; Beal et al., 2012;
Wang et al., 2018; Abbott et al., 2013) and bitemporal stimulation decreased PFC connectivity
(Perrin et al., 2012).
The ACC and these sub-regions were the most studied structures (43 articles: 66%).
Results also show increase in ACC and basal areas (or limbic structures) connectivity, including
PCC, hypothalamus, amygdala, thalamus and pallido-striatum (Anand et al., 2005; Yang et al.,
2014; Andreescu et al., 2013; Ruhé et al., 2012; Tadayonnejad et al., 2016; Carhart-Harris et al.,
2017; Fu et al., 2015; Yuan et al., 2014, Beall et al., 2012; Wang et al., 2016; Wang et al.,
2017), the last three associated with clinical response to SSRI and acupuncture treatments
(HDRS<50%, MADRS and SDS) (Anand et al., 2005; Wang et al., 2016; Wang et al., 2017).
The ACC sub-regions have different functions, for example, sgACC is associated with
the rumination and its increased connectivity with PCC may be a strong indication of severity
depression (Philippi et al., 2015). The sgACC is strongly connected to mPFC (Hamilton et al.,
2011; Hamilton et al., 2013), and the volumetric decrease of both structures as well as their
hyper-activation are observed in MDD (Bora et al., 2012; Du et al., 2012; Konarski et al., 2008;
Sacher et al., 2012). This hyperactivity is related to rumination (Hamilton et al., 2011) and to
increase of emotional reactivity to external stimuli through its excitatory connections directed to
hypothalamus (Price and Drevets, 2010). All TMS studies used the same stimulation site
(DLPFC) and three of four articles chose sgACC like seed region and observed heterogeneous
effects with decreased (Taylor et al., 2018) or increased (Baeken et al., 2014; Baeken et al.,
2017) sgACC connectivity in TRD patients. The decrease in sgACC activation was associated
with duloxetine clinical response in moderate to severe MD patients (Fu et al., 2015).
Interestingly the opposite pattern (increase in sgACC activation) was associated with clinical
response to bitemporal ECT in naïve first episode patients (Liu et al., 2015).
In contrast to sgACC, pgACC seems to mediate emotional processing through its
connection with amygdala. In adolescents who suffered childhood trauma, there’s decrease in
pgACC/amygdala connectivity with an increase in reactivity of amygdala in emotional conflict
situations, which could be related to an early alteration in emotional process control (Marusak et
al., 2015). This functional connectivity pattern is similar that the observed in MD adults,
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characterized by greater difficulty in top-down control over conflict resolution (Etkin and
Schatzberg, 2011). The psychopharmacologic (Yang et al., 2014; Janes et al., 2018; Anand et
al., 2005; Anand et al., 2007; Ruhé et al., 2012; Admon et al., 2017), psychotherapy (Yuan et
al., 2014; Young et al., 2018; Straub et al., 2017), ECT (Beall et al., 2012; Wang et al., 2018)
and acupuncture (Wang et al., 2016; Wang et al., 2017) treatments increased the pgACC
connectivity with limbic structures, associated with decrease in amygdala activation during
negative stimuli processing (Ruhé et al., 2012) and in resting-state (Carhart-Harris et al., 2017).
Additionally, decrease in pgACC/striatum connectivity would be related to MDD severity
(Philippi et al., 2015). In articles results, the acupuncture treatment increase in pgACC
connectivity with striatum and amygdala, both changes associated with clinical response (Wang
et al., 2016; Wang et al., 2017). The increase in pgACC/ventral striatum connectivity was
associated with decreased in amygdala, medial thalamus and pallido-striatum activation, during
processing of negative and neutral stimuli in sertraline treated MD adults (Anand et al., 2007).
The findings of amygdala volume and activation in MDD are generally variable,
finding or not changes when compared with HC (Konarski et al., 2008; Sacher et al., 2012;
Victor et al., 2012), possibly by the high heterogeneity of samples, since these changes seem to
be related to duration or severity of disorder, being most evident the decrease of its activation
and volume in naïve patients during the first episode and in patients who have comorbid anxiety
(Bora et al., 2012). It’s observed an increase in amygdala volume in the early stages of MDD
and decrease over time (Lorenzetti et al., 2009). The increase of amygdala activation is
observed during emotional processing of negative stimuli in MDD (Clark et al., 2009; Fales et
al., 2008; Phillips et al., 2003; Phillips et al., 2008; Sheline et al., 2001). These changes can be
reversed by antidepressant treatments (Fu et al., 2004; Sheline et al., 2001). In our review,
changes in amygdala functional connectivity suggest an increase in its control by cortical areas
and a decrease in its activity during emotional processing and in resting-state (Anand et al.,
2005; Anand et al., 2007; Cullen et al., 2016; Yuan et al., 2014; Ruhé et al., 2012; CarhartHarris et al., 2017; Straub et al., 2017; Young et al., 2018; Wang et al., 2017; Miskowiak et al.,
2017; Wang et al., 2016; Wang et al., 2017b).
The changes observed in hippocampus, as well as amygdala, also present high
heterogeneity depending of MDD clinical stage (Bora et al., 2012). It has been described that
hippocampal volume is generally decreased in MDD by the toxic effect of glucocorticoids
(Campbell et al. 2004; Videbech and Ravnkilde, 2004; Clark et al., 2009), associated to
depressives episodes and disorder duration time (Bell-McGinty et al., 2002; Frodl et al., 2008;
Sheline et al., 2003). The hippocampal volumetric decrease is associated to decrease in its
activity and to memory deficits observed in disorder (Bremner et al., 2004; Campbell et al.,
2004; Deckersbach et al., 2006; Videbeck and Ravnkilde, 2004). The hippocampus changes can
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be reversed from antidepressant treatments (Warner-Schmidt and Duman, 2006), as was also
observed in our results, the early volumetric increase of the hippocampus in response to
treatment with duloxetine (first week) in MD adults was associated with clinical remission
(HDRS<7) (Fu et al., 2015). Additionally, results showed increase in hippocampus connectivity
in MD adults treated with sertraline (Yang et al., 2014), in elderly treated with ECT (Abbott et
al., 2014), adults treated with tVNS (Fang et al., 2016) and in naïve adults (first episode) treated
with escitalopram (Wang et al., 2014) and increased in parahippocampal gyrus connectivity by
psychopharmacologic treatments (An et al., 2017; Sheng et al., 2018) and acupuncture (Wang et
al., 2016; Wang et al., 2017b).
Among other structures involved in the therapeutic effect of antidepressant treatments
on functional connectivity in MDD, were verified changes in hypothalamus connectivity,
structure associated with the performance of several functions, including cognitive, behavioral
and autonomic processes (Cousins et al., 2009; Price and Drevets, 2010; Strakowski et al., 2005;
Sublette et al., 2006). The hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA) has increased activity in
depressive patients, associated with increased glucocorticoids, which may decrease the number
of synapses and cause atrophy in regions such as the PFC and hippocampus (Krishnan and
Nestler, 2008; Manji et al., 2001; Nemeroff and Owens, 2002; Liu and Aghajanian, 2008;
Magariños and McEwen, 1995). The volume, activation and connectivity of these regions are
generally reduced in patients with MD (Bora et al., 2012; Du et al., 2012; Konarski et al., 2008;
Liu and Aghajanian, 2008; Magariños and McEwen, 1995; Sacher et al., 2012). In this
perspective, it was observed that sertraline exerted antidepressant effect by increase in
connectivity between the hypothalamus and regions that exert an inhibitory effect on it, such as
hippocampus, as well as with regions that mediate emotional processes, such DLPFC, ACC and
OFC, and by the decrease in connectivity with areas that exert an excitatory effect on
hypothalamus, such as amygdala (Yang et al., 2014). Additionally, the tVNS treatment
decreased hypothalamus/ rACC connectivity, associated with clinical response (Tu et al., 2018;
Wang et al., 2018b).
4. 4. Effects of antidepressant treatments on functional connectivity related to remission or
therapeutic response
Recently, MDD studies point to cognitive improvement as an important marker of
therapeutic effect (Bortolato et al., 2016; Rock et al., 2014; Solé et al., 2015). This association is
hampered by heterogeneity of samples, since some deficits may be associated with depression
severity, subtype or phase (Austin et al., 2001; Hasselbalch et al., 2013; Snyder, 2013). Thus,
it’s important to note that attention deficits observed in MDD is independent of depression
phase (Austin et al., 2001) and persist during clinical remission (Biringer et al., 2005; Douglas
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and Porter et al., 2009; Rock et al., 2014). They may be related to deficits in all other cognitive
domains (Reppermund et al., 2009) and act as MDD trait (Lee et al., 2012). Attention deficits
may be related to decreased ACC volume in MDD (Bora et al., 2012; Du et al., 2012; Konarski
et al., 2008; Sacher et al., 2012), observed regardless of disorder duration or medical status
(Bora et al., 2012). In results was observed the basal decreased in ACC volume of MD patients,
HC compared and the baseline increased ACC volume was associated with clinical response to
CBT (Sambataro et al., 2018). The cognitive deficits also may be associated with disruption in
CCN, composed to DLPFC, dACC and parietal cortex, network associated to elaborate the
adequate behavioral response to externally stimuli, attention and memory (Breukelaar et al.,
2017). In results, the baseline decreased connectivity of intrinsic structures of CCN was
associated to depression severity in TRD (Wang et al., 2018) and articles found association
beside increase in intrinsic structures of CCN connectivity with clinical response to CBT in MD
adults (Sambataro et al., 2018), to bilateral ETC (Beall et al., 2012) and bifrontal ECT (Wang et
al., 2018) in TRD adults. Modulation of CCN intrinsic structures activation also was clinical
response associated in adolescents and elderly treated with SSRI (Cullen et al., 2016; Aizenstein
et al., 2009), in MD adults treated with ketamine (Abdallah et al., 2017; Abdallah et al., 2018)
and in MD adults treated with bitemporal ECT, during emotional processing (Miskowiak et al.,
2017), characterized by increased in DLPFC and decrease in ACC activation, both associated
with possible antidepressant effect (Disner et al., 2011; Fales et al., 2008; Pizzagalli, 2011).
Another relevant target to cognitive improve is increase in pgACC and limbic structures
connectivity, once pgACC mediated the emotional processing through inhibitory control,
especially to amygdala, contributing to decrease in limbic hyper-activation (Etkin and
Schatzberg, 2011; Marusak et al., 2015). In results the clinical response was associated to
increase in pgACC and amygdala connectivity in adolescents and MD adults treated with
psychopharmacs (Altinay et al., 2016; Anand et al., 2005; Anand et al., 2007; Ruhé et al., 2012),
adults treated with psychotherapy (Young et al., 2018) and adults treated with acupuncture
(Wang et al., 2016; Wang et al., 2017), indicating an increase in limbic mediation by pgACC,
contributed to decrease in limbic hyper-activation associated with clinical response to
psychopharmacs in MD adults (Tadayonnejad et al., 2016; Carhart-Harris et al., 2017; Ruhé et
al., 2012).
Insula and ACC compose the SN, a network coupling with other baseline structures
including striatum, thalamus, dopaminergic nuclei and limbic structures responsible to detect
salience stimuli and select the adequate network to process then and elaborated the adequate
behavioral response (Richter and Gruber, 2018; Lamichhane et al., 2016). Some articles found
association beside increase in SN intrinsic structures connectivity and clinical response to
psychopharmacs in MD adults during resting-state (Evans et al., 2018; Janes et al., 2018) and
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during emotional processing (neutral faces) in adolescents treated with psychotherapy
(Chattopadhyay et al., 2017). The ACC and VTA baseline decreased connectivity was related to
severity of depression symptoms in MD adults (Wagner et al., 2017). About activation, was
observed association of clinical response with modulation of SN structures activation,
characterized by decrease in ACC and increase in insula activation in adolescents treated with
SSRI (Cullen et al., 2016). Additionally to decrease in limbic activation during neutral stimuli
presentation in MD adults treated with psychopharmacs (Anand et al., 2005; Anand et al.,
2007).
DMN, composed by mPFC, vmPFC, PCC, precuneus, inferior parietal cortex and
medial temporal lobe, is related to internalization and self-referenced thinking (Buckner et al.,
2008; Raichle et al., 2001; Raichle and Snyder, 2007; Raichle et al., 2015). The DMN activation
generally is more intense during resting and attenuated during cognitive tasks (Raichle et al.,
2015). In MDD, the DMN are hyper-activated both in resting and during cognitive processing
(Sheline et al., 2009), which leads to argumentation that this network is related to bias for selftargeting of externally stimuli and to rumination in MDD (Hamilton et al., 2011). In results, Li
et al. (2013) verified partial action of psychopharmacs treatments (SSRI and SNRI) on DMN
hyper-connectivity in naïve adults, characterized by posterior DMN connectivity normalization
(bilateral precuneus), but without alter the anterior DMN (mPFC) hyper connectivity, HC
related. The decrease in posterior DMN (PCC) and ventral caudate was associated to clinical
response to ezogabine in MD adults (Tan et al., 2018), the decrease in PCC and inferior
temporal gyrus was associated to clinical response and decrease in rumination in adolescents
treated with psychotherapy (Jacobs et al., 2016) and the decreased of posterior DMN (PCC and
precuneus) connectivity with amygdala was associated with clinical response to SSRI in
adolescents (Cullen et al., 2016). The opposite pattern (increased amygdala and precuneus
connectivity) was associated to clinical response to quetiapine in MD adults (Altinay et al.,
2016) and interestingly, in MD adults the baseline decreased amygdala and precuneus
connectivity both in resting-state and during positive memory recall was associated with
depression severity and the increased of these connectivity was associated to amygdala
regulation success by neurofeedback training during positive memory recall (Young et al.,
2018).
By the other hand, the decrease in hyper-connectivity of mPFC (anterior DMN) was
observed only in naïve patients, during first depressive episode (Wang et al., 2014; An et al.,
2017). This results could be explained by MDD neuroprogression, since changes in mPFC
activation and connectivity are observed since the first episode (Song et al., 2016), also verified
in our results (Wang et al., 2014), however, its volumetric decrease is only observed in chronic
patients (Bora et al., 2012). This could explain the findings in our results on mPFC hyper-
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connectivity, verified at baseline in both naïve patients (Li et al., 2013) and in naïve patients
during first depressive episode (Wang et al., 2014; An et al., 2017), but only in the second group
the treatment with psychoactive drugs was capable to reverse this pattern. In results, both
decrease in dmPFC activation and decrease in dmPFC/contralateral dmPFC connectivity were
associated with clinical response (Wang et al., 2014; An et al., 2017).
The mPFC hyper-activation was also associated with rumination and relapses in MDD
(Farb et al., 2011). In a functional and structural neuroimaging meta-analysis (Iwabuchi et al.,
2015), the mPFC was identified as the most consistent altered area in depressive patients, when
compared to HC. The authors pointed to hyper-activation of this structure, especially in the
resting-state and did not observe variation related to heterogeneity of age nor gender. In results
the increase in mPFC activation was associated with a lack of clinical response in elderly MD
patients treated with venlafaxine (Karim et al., 2017). Some authors hypothesize that the hyperconnectivity of mPFC with different networks, including DMN, is associated with deficits in the
processing of stimuli in MDD (Disner et al., 2011; Sheline et al., 2010) and may be related to
attention deficits, which persist during clinical remission. In MDD mPFC is recruited over
DLPFC, which can be observed from its persistent hyper-connectivity with all networks, which
could direct attention to self, even during the processing of external stimuli (Sheline et al.,
2010).
The sgACC is strongly connected to mPFC and exert excitatory effect on this structure
(Hamilton et al., 2011; Hamilton et al., 2013). The volumetric decrease of both structures as
well as their hyper-activation are observed in MDD (Bora et al., 2012; Du et al., 2012; Konarski
et al., 2008; Sacher et al., 2012). This pattern is related to rumination (Hamilton et al., 2011)
and to increase of emotional reactivity to external stimuli through its excitatory connections to
hypothalamus (Price and Drevets, 2010). In results, the baseline decreased mPFC and sgACC
connectivity was predictive of clinical response to duloxetine in MD adults (Fu et al., 2015).
The sgACC is also associated with the rumination and its increased connectivity with PCC
(posterior DMN) may be a strong indication of severity depression (Philippi et al., 2015).
Interestingly increase in sgACC and PCC connectivity was observed by psilocybin treatment in
TRD patients but this change was not associated with clinical response (Carhart-Harris et al.,
2017). The decreased of sgACC and PCC connectivity was associated to psychotherapy effects
in adolescents (Straub et al., 2017) and rTMS in TRD (Taylor et al., 2018). Additionally, the
decrease in sgACC activation was associated with duloxetine clinical response in moderate to
severe MD patients (Fu et al., 2015). Interestingly the opposite pattern (increase in sgACC
activation) was associated with clinical response to bitemporal ECT in naïve first episode
patients (Liu et al., 2015).
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Other interestingly findings that emerge in the results were DMN connectivity with SN
and CCN. The DMN and CCN connectivity decreased was associated with depression severity
in TRD (Wang et al., 2018) and the increase in DMN with CCN connectivity was associated
with clinical response to bifrontal ECT in TRD (Wang et al., 2018) to unilateral ECT in elderly
(Abbott et al., 2014) and to tVNS in MD adults (Fang et al., 2016; Liu et al., 2016). By the other
hand, the decrease in DMN and SN connectivity was associated to tVNS clinical response in
adults (Fang et al., 2016; Liu et al., 2016) and clinical response to psychotherapy in adolescents
(Yokoyama et al., 2018). Results that point to the possibility of reversal some alterations found
in the MD patients DMN connectivity (Mulders et al., 2015) by antidepressant treatments.

4. 5. Baseline functional connectivity patterns, predictive of clinical response to
antidepressant treatments

The SN is associated to salience stimuli detection and co-activated with adequate
network to process these stimuli, generally co-activated with CCN network to process the
external stimuli during cognitive processing and with the DMN specially in resting-state to
process internally and self-referent stimulus (Sridharan et al., 2008; Seeley et al., 2007;
Hamilton et al., 2012; Richter and Gruber, 2018; Lamichhane et al., 2016). In results the
preservation of SN intrinsic structures connectivity was considered as predictive factor to
success of psychotherapy (CBT and BATD) in adolescents and MD adults (Straub et al., 2017;
Dunlop et al., 2017; Crowther et al., 2015; Walsh et al., 2017) and rTMS therapy in MD adults
(Ge et al., 2017). The opposite pattern was an indicative to psychotherapy failure and a predictor
of medication treatment clinical response in MD adults (Dunlop et al., 2017).
In literature, the increased activation in orbitofrontal cortical regions, mPFC and ACC,
as well as the pgACC volume integrity are predictive factors of clinical response to
psychopharmacological and psychotherapy antidepressant treatments (Fu et al., 2013; Fujino et
al., 2015). In results the preservation of ACC and mPFC with PCC baseline connectivity was
predictor to remission in MD adults treated to SSRI and SNRI (Goldstein-Piekarski et al., 2018)
and preservation of ACC and vmPFC (aDMN) connectivity was predictor to rTMS clinical
response in TRD (Ge et al., 2017). The ACC activation increased seems to be a robust marker
as predictive of clinical response (Rentzsch et al., 2014; Wessa and Lois, 2015), as well as, its
volume (Chen et al., 2007) and psychopharmacological treatments normalized the ACC
activation, in addition to the normalization of PFC and limbic structures activation, especially
from attenuation of amygdala reactivity (Wessa and Lois, 2015). In the studies evaluated in this
review, the basal increased pgACC and PFC connectivity, as well as, ACC (dACC, pgACC and
sgACC) baseline volume was predictor of clinical response to CBT in MD adults (Sambataro et
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al., 2018). The preservation of excitatory outflow of amygdala to pgACC and vlPFC during
emotional processing (fearful and happy faces) was predictor to SSRI clinical response in MD
adults (Vai et al., 2016) and basal increased nucleus accumbens (NAcc) and ACC connectivity
was predictor to clinical response to psychopharmacs (Hou et al., 2018) and tVNS (Tu et al.,
2018; Wang et al., 2018b) in MD adults, as well as basal decreased in NAcc connectivity with
DLPFC was predictor to psychopharmacs (Hou et al., 2018) and TMS (Du et al., 2018) clinical
response.
Another strong predictor of remission in MDD patients to psychopharmacological
treatment with SSRI or SNRI is DLPFC baseline activation, during execution of cognitive
control tasks (Gyurak et al., 2016), as well as the volumetric integrity of DLPFC may be a
predictor of clinical response to psychopharmacotherapy or psychotherapy (Fu et al., 2013),
corroborating with observed results in this review. It was verified that greater baseline frontal
connectivity integration increases susceptibility to clinical response to venlafaxine and
mirtazapine treatments in MD adults (Lisiecka et al., 2011). The preservation of DLPFC and
pgACC connectivity and preservation of CCN and DMN connectivity was predictors of clinical
response to CBT in adults (Sambataro et al., 2018) and baseline increased DLPFC with
amygdala and sgACC was predictor of clinical response to CBT in adolescents (Straub et al.,
2017).
The decrease in hippocampal volume is associated with poor response to antidepressant
treatments (Fu et al., 2013). In this aspect, the results of evaluated articles, Fu et al. (2015)
found that early increase in volumetric hippocampal (assessed at 1 week of treatment) by
duloxetine treatment was predictive of remission in adults with moderate to severe MDD.
Decreased baseline mPFC and sgACC connectivity was predictive of clinical response
to duloxetine in MD adults (Fu et al., 2015). Decreased of baseline OFC with thalamus was
associated with psychopharmachologic clinical response in MD adults (Lisiecka et al., 2011)
and decreased baseline rACC and medial hypothalamus connectivity was predictor of clinical
response to tVNS in MD adults (Tu et al., 2018; Wang et al., 2018b). In TRD the baseline
increased in mOFC and sgACC connectivity was predictor of clinical response to rTMS
(Baeken et al., 2017).

4. 6. Possible targets of antidepressant treatments
About general network level interaction on basal status of MDD comparing with HC,
interestingly the results of this review differing partially to a recent review that found increased
in anterior DMN (aDMN) and SN connectivity, decreased in posterior DMN (pDMN) and CCN
and disruption in aDMN and pDMN connectivity (Mulders et al., 2015). In results the aDMN
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(mPFC) connectivity with pDMN (PCC) were increased in MD adults (Li et al., 2013; Li et al.,
2016; Li et al., 2017) and decreased in non-responsive patients (Goldstein-Piekarski et al., 2018)
or in LDD (Abbott et al., 2013). Were observed general and intrinsic connectivity increased of
pDMN (Wang et al., 2014; Andreescu et al., 2013; Abdallah et al., 2018) and aDMN (Wang et
al., 2014). The aDMN and CCN connectivity was decreased in MD adults (Li et al., 2016; Li et
al., 2017) and increased in naïve patients (Wang et al., 2014). The pDMN connectivity was
decreased with SN (Evans et al., 2018) and the pDMN and CCN connectivity was decreased in
MD adults (Li et al., 2016; 2017) and increased (Andreescu et al., 2013) or decreased (Abbott et
al., 2013) in LLD, the pDMN was anti-correlated to both CCN and SN (Yang et al., 2016). The
conflicting information observed here may be related to responsiveness of patients, depression
type (LLD is different to MDD) and by nodes of networks variation. In figure 2 (Figure 2-A) is
present a synthesis of MDD findings in baseline, excluding LLD patients.
In literature the SN is composed by insula and dACC associated with other subcortical
and limbic structure and present diverse functions including detection of salience stimuli,
integrating external sensory information to internal and emotional information, participate to
autonomic response and switching besides DMN or CCN activation (Sridharan et al., 2008;
Uddin, 2015; Golden et al., 2014; Chand and Dhamala, 2016). The dACC is also considered a
component to CCN, additionally to DLPFC and parietal cortex, a network that participate to
elaborate the adequate behavioral response to externally stimuli (Breukelaar et al., 2017). In
results the antidepressant treatments increase in SN and CCN connectivity in MD adults treated
with psychopharmacs (Abdallah et al., 2017; Abdallah et al., 2018), in adolescents treated with
psychotherapy (Chattopadhyay et al., 2017) and in TRD treated with ECT (Beall et al., 2012;
Wang et al., 2018). The preservation of CCN and SN connectivity was predictors of clinical
response to psychotherapy in MD adults (Sambataro et al., 2018; Crowther et al., 2015; Dunlop
et al., 2017), to TMS (Ge et al., 2017) and ETC in TRD (Beall et al., 2012; Wang et al., 2018).
The opposite pattern was predictor of psychotherapy clinical response (Dunlop et al., 2017).
Figure 2-B show a synthesis of antidepressant effects in network interaction.
The CCN and DMN connectivity decreased was associated with depression severity in
TRD (Wang et al., 2018). The antidepressant treatments were conflicting results according seed
of networks, the psychopharmacologic treatments decrease in aDMN and CCN connectivity in
MD adults and naïve (Wang et al., 2014; Li et al., 2016; 2017; Fu et al., 2015), increase in
aDMN and CCN (dACC) connectivity in responsive adults (Carhart-Harris et al., 2017) and
LLD (Aizenstein et al., 2009) and increase in pDMN with CCN in LLD (Andreescu et al.,
2013). Psychotherapy increase in aDMN and CCN (DLPFC) connectivity in MD adults (Chen
et al., 2015), decrease in aDMN and CCN (dACC) connectivity in adolescents (Yokoyama et
al., 2018) and decrease pDMN and CCN connectivity in adolescents (RFCBT) (Jacobs et al.,
2016), ECT increased the pDMN (PCC) with CCN (DLPFC and dACC) in LLD and TRD
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(Wang et al., 2018; Beall et al., 2012; Abbott et al., 2013) and increase (Wang et al., 2018) or
decrease (Perrin et al., 2012) aDMN and CCN connectivity in TRD patients. tVNS increase in
DMN and CCN connectivity (Fang et al., 2016) (Figure 2-B). The increase in CCN and DMN
connectivity was associated with clinical response to ECT (Abbott et al., 2013; Wang et al.,
2018), and to tVNS (Fang et al., 2016; Liu et al., 2016). By the other hand, the basal decreased
of pDMN (PCC seed) with SN (anterior insula) was predictor of clinical response to TMS
(Taylor et al., 2018). tVNS (Fang et al., 2016; Liu et al., 2016) and psychotherapy (Yokoyama
et al., 2018) treatments decrease in DMN and SN connectivity in MD adults and adolescents.
When the SN is balance they co-active with CCN when preprocessing external
cognitive stimuli and with DMN to internally stimuli process (Uddin, 2015). In results, the
baseline decreased of SN intrinsic structures connectivity was associated to severity of
depressive

somatic

symptoms

(Wagner

et

al.,

2017)

and

was

predictor

to

psychopharmacotherapy clinical response (Dunlop et al., 2017). The opposite pattern (baseline
increased SN intrinsic structures connectivity) was predictive to clinical response to TMS (Ge et
al., 2017) and psychotherapy (Dunlop et al., 2017; Straub et al., 2017; Crowther et al., 2015;
Walsh et al., 2017), treatment capable to increase in SN intrinsic structures connectivity in
adolescents (Chattopadhyay et al., 2017).
Insula have subdivision with different functions, the dorsal anterior insula (da_INS) is
co-activate with CCN nodes and participated to cognitive processing, ventral anterior insula
(va_INS) is co-activated with limbic structures and participated to emotional processing and
posterior insula (p_INS) is connecting with somatosensory cortex (Deen et al., 2011). In results,
the increase in anterior insula activation was associated to clinical response to psychotropic
(Cullen et al., 2016) and increase in insula general connectivity, with limbic structures or with
ACC (intrinsic SN structure) were associated with antidepressant effect of psychotherapy
(Chattopadhyay et al., 2017; Young et al., 2018) and was strong predictor of psychotherapy
clinical response (Straub et al., 2017), specially associated with anhedonia and cognitive
symptoms decrease (Crowther et al., 2015; Walsh et al., 2017). Anterior insula is related with
integration of psysiological sensations with conscious appraisal (Critchley and Harrison, 2013)
and through your connectivity to amygdala is related to conscious of emotional state and to
attribution of emotional value of external stimuli (Critchley, 2004; Gray and Critchley, 2007).
Anterior Insula and dACC have reciprocal connectivity with lOFC (BA 10, BA 11 and
BA 47), structure that participate of cortico-striatal loop that is co-activated with CCN (DLPFC
and parietal cortex) and is related to adaptive behavior based on the most reward outcome,
inhibitory response and reappraisal of emotional stimuli (Clark et al., 2004; Fellows, 2007). The
lOFC receive information to thalamus and project to caudate that direct to globo pallidus and
substantia nigra, mediating thalamic nuclei (Fettes et al., 2017) (Figure 2-C, loop 1).
Psychotherapy treatments seem to act preferentially on this circuit in MDD by increase in
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components coupling or regulating comparing with HC. The neurofeedback treatment increase
in amygdala connectivity with SN (Insula and dACC) and with lOFC (BA 10), striatum and
thalamus during positive memory recall and resting-state (Young et al., 2018), the CBT increase
in amygdala connectivity with SN (insula and dACC) and DLPFC (Straub et al., 2017) and
regulated these structures connectivity, HC related (NS) and increased SN intrinsic structures
connectivity (Chattopadhyay et al., 2017). Meditation increase mPFC connectivity with DLPFC
and lOFC (BA 10) and decreased mPFC activation in MD patients (Chen et al., 2015) (Figure 2C).
Insert Figure 2
In MDD the ACC is generally hyper-activated, with indicatives of functional failure in
emotional processing mediation and consequent limbic hyper-activation in MDD (Disner et al.,
2011; Fales et al., 2008; Pizzagalli, 2011). In results the ACC decrease in activation (Cullen et
al., 2016) and increase in connectivity with limbic structures was associated with antidepressant
effect and improvement of emotional processing, observed specially in MD patients treated with
psychotropic drugs during emotional processing (Anand et al., 2005; Anand et al., 2007; Ruhé
et al., 2012; Admon et al., 2017; Vai et al., 2016), but also changed by acupuncture in restingstate (Wang et al., 2016; Wang et al., 2017b), these alterations was associated with clinical
response and with decrease in limbic activation (Anand et al., 2005; Anand et al., 2007; Ruhé et
al., 2012; Wang et al., 2016; Wang et al., 2017b). Several studies report decrease in ACC
volume in MD patients (pgACC and sgACC), with increase in your activation (Bora et al.,
2012; Du et al., 2012; Konarski et al., 2008; Sacher et al., 2012). In results, as larger volume of
these structures in basal level, greater was symptoms changes (Sambataro et al., 2018) and the
decrease in ACC activation would be related to antidepressant effect, consistent with results of
evaluated articles, which verified the decrease in ACC activation during negative stimuli
processing in adolescents treated with fluoxetine or sertraline, associated to clinical response
(Cullen et al., 2016) and related to tVNS clinical response in MD adults (Fang et al., 2016).
The pgACC and sgACC have reciprocal connections with mOFC, structure witch
participated of cortico-striatal loop, generally co-activated with DMN, that are associated with
attributed the relative value of a stimulus, motivation and emotional valence (Kringelbach,
2005). This target is composed to mOFC (BA 25 and BA 12), that’s receive stimulus by
thalamus and project information to caudate and nucleus accumbens, this structures project to
globo pallidus and substantia nigra that mediate thalamus activation by neurofeedback (Fettes et
al., 2017) (Figure 2-C, loop 2). Psychopharmacotherapy seem to act preferentially on this
circuit, restoring the connectivity and regulating the activation of components structures by
diverse antidepressants types (Sheng et al., 2018; Fu et al., 2015), antipsychotic (Altinay et al.,
2016), and hallucinogenic (Carhart-Harris et al., 2017). Although few studies have evaluated
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tVNS (Tu et al., 2018; Wang et al., 2018b) and acupuncture (Wang et al., 2016; Wang et al.,
2017b) effects, some of these changes were observed in these studies. Psychopharmacs SSRI
type increase in hypothalamus with SN, CCN and striatum and decrease connectivity with
thalamus, DMN and temporal excitatory structures (Yang et al., 2014), decrease mPFC
activation and connectivity with thalamus (only in naïve first episode patients) (Wang et al.,
2014). Through increase in amygdala connectivity with DLPFC and mPFC, decrease in ACC
and amygdala activation and increase in insula and DLPFC activation in response to negative
stimuli presentation (Cullen et al., 2016; Ruhé et al., 2012), and increase in ACC and striatum
connectivity (Anand et al., 2005), associated with decrease in limbic activation (Anand et al.,
2007). The SNRI treatment decrease in excitatory outflow from thalamus to mPFC, normalizing
with HC related (NS) (Tadayonnejad et al., 2016) and acupuncture increased mPFC with
striatum (Wang et al., 2016; Wang et al., 2017b) and SNRI and NaSSA decrease in thalamus
and OFC connectivity during negative stimuli presentation (Lisiecka et al., 2011). Increased
basal NAcc connectivity with ACC and mPFC predict the clinical response to SSRI and SNRI
(Hou et al., 2018). tVNS treatment increased these two connectivity during stimulation (Tu et
al., 2018; Wang et al., 2018b), nicotine and antipsychotic increase in ACC and NAcc
connectivity during resting-state (Janes et al., 2018) or during reward stimuli processing
(Admon et al., 2017). The normalized aDMN and pDMN connectivity HC related was a
predictor of SSRI and SNRI clinical response and increased of this connectivity was observed in
non-responsive patients (Goldstein-Piekarski et al., 2018). Both SSRI and SNRI decrease in
PCC (pDMN) general connectivity (An et al., 2017; Li et al., 2013), decrease in PCC with
mPFC (aDMN) (Li et al., 2016; Li et al., 2017) and amygdala (Cullen et al., 2016) connectivity
with opposite effect in LLD, but with the same general effect of decrease in mPFC and increase
in DLPFC influence in network (Karim et al., 2017; Andreescu et al., 2013) (Figure 2-C).
The ACC (pgACC and sgACC) decreased volume and increased activation in MD
patients (Bora et al., 2012; Du et al., 2012; Konarski et al., 2008; Sacher et al., 2012) may be
related with glutamate reuptake deficits and with this conversion to glutamine in glial cells,
which would initiate an excitotoxic process in pgACC cells by accumulation of glutamate in
synaptic cleft (Walter et al., 2009; Horn et al., 2010). Hamilton et al. (2011) found in MDD a
decrease in inhibitory dopaminergic mediation of the VTA on the thalamus, which would
increase the excitatory effect of thalamus on the ventral anterior cingulate cortex (vACC),
region that would directly exert excitatory effect on the mPFC. In results the basal decreased in
VTA connectivity with ACC was associated with depression severity and both SSRI and SNRI
pharmacologic treatments increase in VTA connectivity with ACC and thalamus (Wagner et al.,
2017) (Figure 3-C).
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Insert Figure 3

Figure 3 show possible models of molecular mechanisms involved in some specific
alterations observed in MDD (Figure 3-A and Figure 3-B). The vACC is strongly connected to
mPFC and exert excitatory effect on this structure (Hamilton et al., 2011; Hamilton et al., 2013).
The volumetric decrease of both structures as well as their hyper-activation are observed in
MDD (Bora et al., 2012; Du et al., 2012; Konarski et al., 2008; Sacher et al., 2012). This hyperactivation is related to rumination (Hamilton et al., 2011) and to increase of emotional reactivity
to external stimuli through its excitatory connections to hypothalamus (Price and Drevets,
2010). Among the ―antidepressant‖ targets, one is correction of excessive stimulation on medial
frontal structures (ACC and mPFC) by thalamic excitatory targets, decreasing the ACC and
mPFC overload and regulating the ACC function over limbic mediation and possibly restoring
the SN activity. These effects can be obtained by increase in ventral tegmental area (VTA)
connectivity with ACC, by increase of VTA or striatum inhibition over thalamus or directly
over other structures or by decrease in thalamus and medial frontal areas connectivity (ACC and
mPFC). Antidepressant treatments are able to increase the release of dopamine by VTA
(D’Aquila et al., 2000; West and Weiss, 2011) and from this process increase inhibition on
thalamus or directly on ACC, decreasing glutamate neurotransmission, specially related to
medial frontal structures hyper activation (ACC and mPFC), consequently decrease in
subcortical and limbic structures activation (Figure 3).
Different antidepressant treatments are able to increase in dopamine release by VTA,
such as psychopharmacological treatments (D’Aquila et al., 2000; West and Weiss, 2011),
initially by the increase of monoamines levels in dorsal raphe nucleus (DRN) (Adell, 2015)
which would increase VTA dopamine levels (West and Weiss, 2011), region that exerts
inhibitory effect via thalamic or extra-thalamic (directly) on pgACC. The pgACC projects direct
pathways to striatum, which also exerts an inhibitory effect on the thalamus and consequently
on the amygdala (Kuroda and Price, 1991; Price and Drevets, 2010; Yamamura et al., 2016;
Churchill et al, 1996). In addition to thalamic inhibition by increase of dopamine levels,
antidepressant treatments may decrease glutamatergic neurotransmission (Sanacora et al., 2012),
by altering the release of glutamate (Geddes et al., 2015; Michael-Titus et al., 2000; Tokarski et
al., 2008) and promoting adaptation of their receptors (NMDA) (Nowak et al., 1993; Paul et al.,
1993; Paul et al., 1994; Chaturvedi et al., 1999) even altering its mRNA (Zarate et al., 2003).
These processes may be associated with down regulation of serotonergic neurotransmission
from chronic treatment, possibly via 5-HT1A neurons of DRN (Geddes et al., 2015), since the
acute treatment would further increase neurotransmission (Musazzi et al., 2011) or quickly by
single dose of ketamine that act directly over NMDA receptors and was observed in results with
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effects over general regulation, decreasing mPFC structures connectivity and increased striatum,
insula and DLPFC (Abdallah et al., 2017; Abdallah et al., 2018).
In results, interestingly, psychopharmacological treatments were associated with
improving emotional processing by increased of connectivity between frontal structures,
preferentially ACC, and limbic structures connectivity (Anand et al., 2005; Yang et al., 2014;
Cullen et al., 2016; Andreescu et al., 2013; Ruhé et al., 2012; Aizenstein et al., 2009), changes
that may be related to initial increasing monoamines and catecholamines in basal structures
(Holtzheimer and Nemeroff, 2006) (Figure 4).
Insert figure 4
Our review doesn’t included sufficient studies with ECT and TMS to identify specific
effects of these treatments on functional connectivity. Despite this both treatments seem to act
emotional processing modulation, ECT through increase in DMN and CCN connectivity (Wang
et al., 2018; Abbott et al., 2013), ACC increase with PCC (DMN), caudate (striatum) and with
DLPFC (Beall et al., 2012) and TMS by changes in sgACC and temporal structures coupling
(Baeken et al., 2014; Baeken et al., 2017; Taylor et al., 2018) and changes in striatum
connectivity (Kang et al., 2016).
The reduction of glutamate neurotransmission may be resulting from down regulation of
serotonergic and noradrenergic neurotransmission, observed as a consequence of chronic
antidepressants treatments (Geddes et al., 2015; Pittaluga et al., 2007; Sanacora et al., 2012). In
results, this pattern may be observed through the decreased activation of structures such as ACC
and amygdala (Anand et al., 2005; Cullen et al., 2016; Fang et al., 2016; Ruhé et al., 2012). The
decrease of glutamate neurotransmission may be point, in addiction, to anti-inflammatory
properties (Corcoran et al., 2005; Hestad et al., 2003; Leonard, 2001; Leonard, 2014; Walker,
2013; Muller and Schwarz, 2007) and neuroplasticity (Duman et al., 1999) of antidepressant
treatments, which can be verified from the volumetric increase of structures such as the
hippocampus (Joshi et al., 2016), also observed in results by psychofharmacs and ECT (Fu et
al., 2015; Abbott et al., 2014).
The psychotherapy treatments may be act specifically over appraisal and emotional
conscious, corresponding with changes in SN and CCN, regulating the connectivity of these
structures, similar to pharmacologic treatment with ketamine. These effects were characterized
by increase in amygdala connectivity with CCN (DLPFC) (Straub et al., 2017) and SN
structures (Insula and dACC) (Straub et al., 2017; Young et al., 2018), striatum and thalamus
during positive memory recall and resting-state (Young et al., 2018), regulated these structures
connectivity compared with HC (NS) and increased SN intrinsic structures connectivity
(Chattopadhyay et al., 2017). Meditation increase mPFC connectivity with DLPFC associated
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with mPFC decrease in activation (Chen et al., 2015) (Figure 3-C). Results similar to ketamine
effects, associated with increase in DLPFC, caudate and anterior insula and decrease in mPFC
global connectivity (Abdallah et al., 2017; Abdallah et al., 2018) (Figure 4).
5. CONCLUSIONS AND FUTURE CONSIDERATIONS
Despite high heterogeneity over included studies, all treatments appear to be capable to
increase cortico-limbic connectivity. Were found clues that indicate of psychopharmacs could
act preferentially over emotional processing improve by increase in ACC and limbic
connectivity and decrease in limbic activation. Psychotherapy seems to act preferentially over
appraisal and cognitive processing improvement by increase in DLPFC or insula with limbic
connectivity. It was not possible to acquire sufficient information about the other treatments
effects on connectivity to infer about specifically actions. The tVNS and acupuncture have few
studies. Since ECT and TMS treatments are generally indicated for TRD patients and the
changes observed on this group may be more heterogeneous and sometimes contradictory, it
would be necessary to include more studies to obtain more specific information about these
treatments effects.
Other changes that emerged in results and appear to be relevant aspects to avoid relapse
were decrease in medial prefrontal structures (mPFC and ACC) activation, increase in
connectivity between these areas and modulatory nuclei (striatum, NAcc and VTA), increase in
SN and CCN intrinsic structures connectivity, decrease in connectivity of DMN and limbic
structures or decrease in aDMN or pDMN general connectivity. These changes seem to be
dependent on the MDD stage or treatment type.
Despite the convergence of some changes associated to antidepressant therapeutic
responses found in this study, it is essential that future studies seek to replicate these findings
and to standardize their research, through choose of the same seed-region in response to
previously used treatments, or using the same method of analysis for research of whole brain
screaming. By results, some seed-regions that can be used as key structures in functional
connectivity study in MDD were DLPFC, insula, ACC (dACC, pgACC and sgACC), PCC,
mPFC, amygdala, hippocampus, hypothalamus, thalamus and striatum, as well as the
integration between these structures and their activation during emotional processing or at
resting-state. The inclusion of some nuclei, like VTA and DRN is too interestingly by contribute
to clarify possible mechanisms involved in antidepressant effects.
Hippocampus, amygdala, sgACC and PCC are structures that required more
standardization of samples, once they seems highly variable according to sample heterogeneity
and their activity and/or volume may be changed by several treatments types. Additionally it is
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important to separate the groups that used different psychotropic drugs or create subgroup
according treatments for further analysis, as well as inclusion of healthy control or placebo
control groups and randomization. This greater standardization could increase the possibility of
a more detailed and specific study on the mechanisms of action by each treatment related to
specific clinical conditions in MDD, such as its different stages (first episode, recurrent
episodes) and severity (resistance to treatments, level of severity), presence or absence of
comorbidities and life history (presence or absence of early trauma, family history of the
disorder and immunological aspects).
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APÊNDICE - B: Termo de Consentimento (TCLE)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Nome da Pesquisa: Efeitos agudos centrais do canabidiol por meio de neuroimagem funcional
e sobre o reconhecimento de emoções faciais em pacientes com transtorno depressivo maior
Pesquisador Responsável: José Alexandre de Souza Crippa

CRM-SP: 80893

Pesquisadores Colaboradores: Luana Gonçalves Zamarrenho e Rafael Sanches.
A partir deste documento convidamos você a participar da pesquisa citada acima. Abaixo
seguem as informações sobre esta pesquisa:
1. Objetivo da pesquisa:
Vários estudos mostraram que o canabidiol (ou CBD), uma substância extraída da
planta Cannabis sativa (maconha), pode melhorar sintomas de depressão. Entretanto ainda não
se sabe se o CBD é capaz de reduzir sintomas de depressão em pacientes com o diagnóstico
semelhante ao seu (Transtorno Depressivo Maior), nem quais regiões do cérebro estão
envolvidas no uso do CBD. O presente estudo pretende avaliar estas questões. Ressaltamos que
o CBD não causa os mesmos efeitos da maconha.
2. Procedimentos utilizados:
Caso concorde participar da pesquisa, você terá que ir ao Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto (SP) no campus da USP durante dois dias aos finais de semana (domingos),
durante o período da manhã (7:30h às 11:30h) separados por duas semanas (14 dias). Para cada
dia de teste você terá que dormir pelo menos seis horas na noite anterior, não poderá ingerir
bebidas alcoólicas durante pelo menos 24 horas antes do teste, nem café por pelo menos quatro
horas antes do teste. Em cada dia de teste, quando você chegar, será solicitado a fazer dois testes
de urina (teste de gravidez e exame toxicológico) e responder alguns questionários sobre os seus
sintomas depressivos ao longo das duas semanas anteriores e sobre os seus sintomas de
ansiedade, além de duas escalas de medidas que você preencherá durante todos os testes (cinco
vezes cada escala durante o dia), uma delas será para avaliar como estará o seu humor naquele
momento, você irá assinalar a intensidade de várias emoções (Ex: alegria, tristeza) na outra
escala você irá assinalar a intensidade dos seus sintomas depressivos naquele momento (Ex:
nada depressivo). Estas escalas servirão para que possamos avaliar se o CBD alterou seu humor
ou seu estado depressivo ao longo dos testes. Depois que você preencher essas escalas, você
tomará uma cápsula de canabidiol ou placebo (cápsula de amido de milho, sem efeito
medicamentoso). Você só saberá qual a ordem de qual cápsula (CBD ou placebo) tomou em
cada dia no final do estudo. Uma hora depois de tomar a cápsula, você realizará uma tarefa de
reconhecimento de emoções faciais, na qual serão apresentados vídeos com atores
representando emoções, os rostos dos atores vão aparecer na tela de um computador e eles vão
mudar de uma expressão sem emoção para uma expressão de emoção muito forte (Ex: muito
feliz), quando você souber a emoção que ele está representando você tocará na tela e aparecerá
outra imagem com o nome das emoções possíveis (raiva, medo, nojo, alegria ou surpresa) para
você marcar qual emoção você viu. Este teste dura 10 minutos. Após este teste, você fará um
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exame chamado Ressonância Magnética (RM). Este exame não utiliza contraste e você deverá
permanecer deitado sem se movimentar durante 30 minutos para podermos avaliar o
funcionamento de seu cérebro. Após este exame seu sangue será colhido para avaliarmos os
níveis de CBD. Caso você se interesse, os resultados dos seus exames e da pesquisa serão
fornecidos, assim que disponíveis.
3. Condições que impedem você de participar da pesquisa:
Se você for mulher e estiver grávida (por isso entregaremos a você um teste de gravidez
no primeiro dia do teste), se estiver tomando ou tenha tomado algum medicamento nas últimas
duas semanas, se você for fumante, se já utilizou maconha por mais do que cinco vezes ou no
último ano ou se faz uso de outra droga ilegal (por isso entregaremos a você um exame
toxicológico de urina para fazer nos dois dias de teste), se apresentar alergia à maconha, se
possuir qualquer tipo de implante metálico no corpo, como marca-passos cardíacos ou clipes
intracranianos para aneurismas cerebrais, implantes otológicos cocleares metálicos, estimulador
medular e fragmentos metálicos intraoculares (é importante que você nos informe caso tenha
feito alguma cirurgia anteriormente), se possui aparelho dentário fixo metálico, piercings ou se
tiver claustrofobia (dificuldade em ficar em locais pequenos ou fechados, como elevadores).
4. Os desconfortos e riscos esperados:
A substância (CBD) que você receberá já foi estudada em outras pessoas e não
apresentou efeitos indesejáveis a não ser sonolência em doses mais altas. De qualquer forma, ao
final dos exames verificaremos se você estará bem e você não deverá operar máquinas nem
dirigir até o dia seguinte, por isso, poderá ser levado para sua casa pelo seu acompanhante ou
por um dos pesquisadores colaboradores se estiver sozinho nos dias de testes. Como qualquer
injeção, a sua coleta de sangue poderá causar dor e algumas pessoas costumam passar mal neste
tipo de exame (exame de sangue de rotina). O exame de RM poderá causar desconfortos caso
você não goste de lugares fechados ou tenha dificuldade de se manter deitado e sem se
movimentar, porque o teste tem duração de 30 minutos e algumas pessoas podem sentir
incômodo nessa situação. Além disso, durante o teste você ouvirá barulhos, semelhantes a sons
de batidas, estes sons são emitidos pelo equipamento para poder captar as imagens do seu
cérebro. A tarefa de reconhecimento de expressões faciais de emoções pode ser cansativa,
apesar de sua duração ser curta (10 minutos) e algumas pessoas podem sentir algum tipo de
desconforto quando veem as emoções, neste caso você terá total liberdade para nos avisar e
interromper o teste. Além disso, os testes terão duração de quatro horas, oque pode ser cansativo
para algumas pessoas. Caso você sinta desconforto durante qualquer um dos exames,
poderemos conversar sobre isso, e caso você continue a se sentir muito incomodado
interromperemos o exame se você assim desejar sem qualquer prejuízo para você. Você terá a
liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo sem
que isso lhe traga qualquer prejuízo.
5. Os benefícios da sua participação:
Podemos entender melhor como o CBD age no cérebro e se ele é capaz de diminuir os
sintomas de depressão em pessoas com Transtorno Depressivo Maior. As informações colhidas
nos dias de testes podem contribuir para o conhecimento sobre os efeitos terapêuticos do CBD e
fornecer informações para novas aplicações médicas do CBD.
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6. Pagamento para transporte e alimentação:
Você receberá 50 reais por cada dia em que participar da pesquisa (dois dias) para
cobrir os seus gastos com transporte e alimentação. Você deverá voltar para sua casa com um
acompanhante. Se você for ao teste com um acompanhante, o reembolso dele está incluído no
valor citado acima e se você for sozinho poderá ser levado para casa por um dos pesquisadores
que participarão dos dias de testes.
7. Contato para dúvidas sobre ética:
Para qualquer dúvida em relação às questões éticas desta pesquisa você poderá entrar
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas e da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto pelo telefone (16) 3602-2228.
8. Contato (24horas) dos pesquisadores envolvidos no Projeto:
Para qualquer dúvida em relação à pesquisa, você poderá entrar em contato a aluna
responsável Luana Gonçalves Zamarrenho: (16) 994353434 ou luana.gz@usp.br ou com o Prof.
Dr. José Alexandre de Souza Crippa: (16) 997943315 ou jcrippa@fmrp.usp.br.
Se você decidir participar da pesquisa, nós garantimos a você:
I. O direito de receber a resposta de qualquer pergunta sobre os procedimentos, riscos,
benefícios e outras dúvidas relacionadas à pesquisa, ao tratamento e aos exames e testes que
será submetido;

II. A liberdade de retirar o seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do
estudo sem que isso traga prejuízo à continuidade do seu cuidado e tratamento ou qualquer
outro tipo de prejuízo;

III. A segurança de que não será identificado e que as informação relacionadas com a sua
privacidade serão mantidas sob caráter confidencial;

IV. O compromisso de fornecermos informações atualizadas durante o estudo, ainda que esta
possa afetar sua vontade de continuar participando;

V. A disponibilidade de tratamento médico e a indenização que você legalmente teria direito,
por parte da Instituição à saúde, em caso de danos que a justifiquem, diretamente causados pela
pesquisa;

VI. Que se existirem gastos adicionais estes serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa;
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VII. O direito de receber informações sobre os resultados da pesquisa assim que eles estiverem
disponíveis.

VIII. O direito de receber uma via deste documento assinada e rubricada pelo pesquisador
responsável.

Eu ________________________________________________________, abaixo assinado,
declaro ter recebido as informações acima, estou ciente dos meus direitos acima relacionados e
concordo participar da pesquisa.

Ribeirão Preto, _____ de ______________ de _______

______________________________________
Assinatura do Participante ou do seu Responsável Legal

Eu, __________________________________________________________, declaro
recebido as informações acima e ter conhecimento das minhas responsabilidades.

Ribeirão Preto, _____ de _______________ de _______

__________________________________________
Assinatura do Pesquisador Responsável

ter
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APÊNDICE - C: Questionário Clínico para o Recrutamento

I-Identificação:
1-Nome:______________________________________________________________________
Telefone: ( ___)________________ E-mail:________________________________________
Sexo: M ( ) F ( )

Idade:_________

Data de Nascimento:___/___/_______

II-Dados Sócio demográficos:
2-Você estudou? ( ) Não ( ) Sim. Até qual ano/série?__________________________________
3-O chefe da sua família estudou? (Considere como chefe da família a pessoa que contribui com
a maior parte da renda do domicílio):
( ) Não ( ) Sim. Até qual ano/série? _______________________________________________
4-Estado Civil:
( ) Solteiro ( ) Casado ( )Separado ( )Viúvo ( ) Amasiado
5-Encontra-se empregado? ( ) Não ( ) Sim. Cargo/Ocupação: _________________________
Tem mais de um emprego? ( ) Não ( ) Sim. Cargo/Ocupação: _________________________
6-Você é estudante ( ) Não ( ) Sim. Qual curso? _____________________________________
7-Renda familiar:
( ) Menos de 1 salário mínimo (menor que R$ 880,00);
( ) De 1 a 5 salários mínimos (entre R$ 880,00 e R$ 4.400,00 )
( ) Acima de 5 salários mínimos (acima de R$ 4.400,00 )
8-Assinale abaixo o número dos objetos que você ou sua família possuem:
Objetos de Conforto

Automóveis de passeio exclusivamente para uso particular
Empregados mensalistas, considerando apenas os que
trabalham pelo menos cinco dias por semana
Máquinas de lavar roupa, excluindo tanquinho
Banheiros
DVD, incluindo qualquer dispositivo que leia DVD e
desconsiderando DVD de automóvel
Geladeiras
Freezers independentes ou freezer em geladeira duplex
Microcomputadores, considerando computadores de mesa,
laptops, notebooks e netbooks e desconsiderando tablets,
palms ou smartphones
Lavadora de louças
Fornos de micro-ondas
Motocicletas, desconsiderando as usadas exclusivamente para

Quantidade
Não
1
2
3
Possui

4
ou
+
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uso profissional
Máquinas secadoras de roupas, considerando lava e seca

9-A água utilizada na sua casa é proveniente de:
( ) Rede geral de distribuição ( ) Poço ou nascente ( ) Outro meio
10-Considerando o trecho da rua da sua casa, você diria que a rua é:
( ) Asfaltada/Pavimentada ( ) Terra/Cascalho
III-Dominância Manual:
11-Você é: ( ) destro, ( ) canhoto ou ( ) ambidestro
12-No quadro abaixo indique com qual das mãos (esquerda ou direita) você faz as atividades:
Quando nunca fez a atividade ou usou o objeto deixe em branco.

Atividade ou objeto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Qual mão você usa:
Apenas a Apenas a Consigo
Uso a
esquerda, direita, com as esquerda,
não
não
duas
mas
consigo
consigo
mãos
consigo
com a
com a
com a
direita
esquerda
direita

Com qual mão você escreve
Com qual mão você desenha
Com qual mão você joga/arremessa objetos
Com qual mão você segura a tesoura para
cortar
Com qual mão você escova os dentes
Com qual mão você usa a faca, se precisar
cortar sem garfo
Com qual mão você usa a colher
Com qual mão você segura a parte de cima
do cabo da vassoura quando varre o chão
Com qual mão você segura o palito de
fósforo quando vai acendê-lo
Com qual mão você segura a tampa de uma
caixa quando quer abrí-la
Com qual pé você chuta?
Qual olho você consegue manter aberto
quando está com o outro olho fechado
(piscando)?

IV-Histórico Clínico:
13-Peso:_________

Altura:____________

14-Você tem alguma doença conhecida ( ) Não ( ) Sim. Qual (is)?_____________________
_____________________________________________________________________________
15-Você tem alguma das doenças abaixo:

Uso a
direita,
mas
consigo
com a
esquerda
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Sim

Não

Não sei

Doença no rim
Doença no coração
Doença no pulmão
Doença gástrica (gastrite ou
refluxo)
Doença no intestino
Doença no fígado (hepatite ou
cirrose)
Doença no pâncreas (pancreatite)
Outra doença:
__________________

16-Você faz consultas periódicas com algum médico? ( ) Não ( ) Sim.
Por qual (is) motivo(s)? _________________________________________________________
17-Você utiliza algum remédio? ( ) Não ( ) Sim.
Qual (is)?_____________________________________________________________________
18-Você tem alergia? ( ) Não ( ) Sim.
Qual (is)?_____________________________________________________________________
19-Você já fez alguma cirurgia? ( ) Não ( ) Sim.
Qual (is)?_____________________________________________________________________
20-Alguém da sua família tem ou já teve alguma das doenças abaixo:
Sim

Não

Não Sei

Diabetes
Hipertensão
Problemas na Tireóide
Depressão
Outra Doença
Mental_______________

V-Uso de drogas legais/ilegais:
21-Você ingere bebidas alcoólicas com qual frequência?
( ) Não bebo
( ) Raramente (1 vez por mês ou menos)
( ) Todos os finais de semana
( ) Acima de 3 vezes na semana
( ) Todos os dias
22-Você fuma cigarro atualmente? ( ) Não ( ) Sim. Frequência/Quantidade por dia: _______
_____________________________________________________________________________
23-Você já foi fumante no passado? ( ) Não ( ) Sim. Frequência/Quantidade por dia: ______
___________________. Há quanto tempo parou de fumar?_____________________________
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24-Você já usou alguma das drogas ilegais listadas abaixo? Com qual frequência?
Nunca

De 1 a 5 vezes

Acima de 5
vezes

Habitualmente

Maconha
Cocaína
Anfetaminas
Êxtase (bala)
LSD (doce)
Crack
Outras:
_____________
25-Você usa atualmente alguma das drogas ilegais citadas abaixo? Com qual frequência?
Não uso

Uso raramente
(1 vez por mês)

Uso todo final
de semana

Uso todos os
dias

Maconha
Cocaína
Anfetaminas
Êxtase (bala)
LSD (doce)
Crack
Outras:
_____________

26-Você já fumou maconha? ( ) Não ( ) Sim. Quantas vezes?
( ) experimentei 1 vez;
( ) menos que 5 vezes
( ) fumei por mais de 5 vezes;
Quando foi a última vez?_________________________________________________________
VI-Antecedentes Psicológicos/ Psiquiátricos:
27-Alguma vez você já foi atendido por algum psicólogo/psiquiatra? ( ) Não ( ) Sim. Qual
razão? _______________________________________________________________________
28-Você já recebeu algum tratamento psiquiátrico? ( ) Sim ( ) Não
Já tomou algum remédio? ( ) Não ( ) Sim. Qual (is)?________________________________
_____________________________________________________________________________
29-Você está recebendo algum tratamento psiquiátrico atualmente? ( ) Sim ( ) Não
Esta tomando algum medicamento? ( ) Não ( ) Sim. Qual (is)? _______________________
_____________________________________________________________________________
30-Já fez algum tratamento psicológico (psicoterapia)? ( ) Não ( ) Sim. Qual (is)? ________
____________________________________________________________________________
31-Está fazendo algum tratamento psicológico atualmente? ( ) Não ( ) Sim. Qual (is)?_____
_____________________________________________________________________________
VII-Contra indicações para a ressonância magnética:
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32-Você tem fobia a lugares fechados (se sente mal em lugares pequenos e ou fechados)?
( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
33-Você já fez ressonância magnética? ( ) Não ( ) Sim. Você se sentiu mal após ou durante a
ressonância? ( ) Não ( ) Sim. Você poderia destacar algum motivo? ____________________
_____________________________________________________________________________
34-Você já fez alguma cirurgia para implante de próteses ou pinos metálicos?
( ) Sim ( ) Não
35-Você utiliza aparelho dentário fixo metálico? ( ) Sim

( ) Não

36-Você tem piercings? ( ) Sim ( ) Não
37-Você tem marca-passo? ( ) Sim ( ) Não
38-Você possui algum objeto metálico no corpo? ( ) Sim ( ) Não
VIII- Questionário da Saúde do Paciente PHQ-2:
39- Ao longo das últimas 2 (duas) semanas, com que frequência você se sentiu incomodado por
algum dos seguintes problemas?
Nunca

(a) Pouco interesse ou prazer em fazer as
coisas
(b) Sentindo-se triste, deprimido ou sem
esperança

Vários Dias

Mais do
que metade
dos dias

Quase
todos os
dias
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ANEXO - A: Escala de Hamilton (HAMD-17)

Introdução
Gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre a última semana. Como você tem se sentido
desde a última (dia da semana)? Se paciente ambulatorial: você tem trabalhado? Se não:
especifique por que não?
1 - Como tem estado seu humor na última semana?
Você tem se sentido para baixo ou deprimido?
Triste? Sem esperança?
Na ultima semana com que frequência você se sentiu (utilize a palavra referida pelo paciente)?
Todos os dias? O dia inteiro?
Você tem chorado?
HUMOR DEPRESSIVO (tristeza, desesperança, desamparo, inutilidade)
0 ( ) Ausente
1 ( ) Sentimentos relatados somente se perguntados
2 ( ) Sentimentos relatados espontaneamente, com palavras.
3 ( ) Comunica os sentimentos não com palavras, isto é, com a expressão facial; a postura, a voz
e a tendência ao choro.
4 ( ) O paciente comunica quase exclusivamente esses sentimentos, tanto em seu relato verbal
como na comunicação não verbal.
Se pontuou de 1-4, pergunte: há quanto tempo você tem se sentido dessa maneira?
2 – Você tem se sentido especialmente autocrítico nesta última semana, sentindo que fez coisas
erradas ou decepcionou outras pessoas?
SE SIM: Quais foram esses pensamentos?
Você tem se sentido culpado em relação a coisas que fez ou não fez?
Você tem pensado que de alguma forma, você é responsável pela sua depressão?
Você sente que está sendo punido ficando doente?
SENTIMENTO DE CULPA
0 ( ) Ausente
1 ( ) Auto-recriminação, acha que decepcionou outras pessoas.
2 ( ) Ideias de culpa ou ruminações de erros ou ações pecaminosas (más) no passado.
3 ( ) Paciente acha que a doença atual é uma punição (castigo). Delírio de culpa.
4 ( ) Ouve vozes que o acusam ou denunciam e/ou tem alucinações visuais ameaçadoras.
3 – Nesta última semana, você teve pensamentos de que não vale a pena viver ou que você
estaria melhor morto? Ou pensamentos de se machucar ou até de se matar?
SE SIM: Oque você tem pensado sobre isso? Você já se machucou?
SUICÌDIO
0 ( ) Ausente
1 ( ) Acha que não vale a pena viver.
2 ( ) Deseja estar morto ou pensa em um...
3 ( ) Ideias ou atitudes suicidas.
4 ( ) Tentativas de suicídio.
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4 – Como tem sido seu sono na última semana?
Você teve alguma dificuldade em iniciar o sono? Após se deitar, quanto tempo levava para
conseguir dormir?
Em quantas noites nesta última semana você teve problemas para iniciar o sono?
INSÔNIA INICIAL
0 ( ) Sem dificuldades para iniciar o sono.
1 ( ) Queixa de dificuldade ocasional para iniciar o sono, ou seja, mais que meia hora.
2 ( ) Queixa-se de dificuldade para iniciar o sono todas as noites.
5 – Durante esta última semana, você tem acordado no meio da noite?
SE SIM: Você sai da cama? O que você faz? (somente vai ao banheiro?)
Quando volta para a cama, você volta a dormir logo?
Você sente que seu sono é agitado ou perturbado em algumas noites?
INSÔNIA INTERMEDIÁRIA
0 ( ) Sem dificuldade.
1 ( ) Queixa-se de agitação e perturbação durante a noite.
2 ( ) Acorda durante a noite – qualquer saída da cama (exceto por motivos de necessidade
fisiológica).
6 – A que horas você tem acordado pela manhã na última semana?
Se cedo: Acorda com despertador ou sozinho? A que horas você normalmente acorda (ou seja,
antes de ficar deprimido)?
INSÔNIA TARDIA
0 ( ) Sem dificuldade.
1 ( ) Acorda durante a madrugada, mas volta a dormir.
2 ( ) Não consegue voltar a dormir se levantar na cama durante a noite.
7 – Como você tem passado seu tempo na última semana (quando não está no trabalho)?
Você se sente interessado em fazer (essas atividades) ou você tem de se forçar?
Você parou de fazer atividades que costumava fazer? SE SIM: Por quê?
Há alguma coisa que você aguarda ansiosamente?
(no seguimento): Seu interesse voltou ao normal?
TRABALHO E ATIVIDADES
0 ( ) Sem dificuldades.
1 ( ) Pensamentos e sentimentos de incapacidade, fadiga ou fraqueza, relacionado a atividades,
trabalho ou passatempos.
2 ( ) Perda de interesse em atividades, passatempos ou trabalho, quer relatado diretamente pelo
paciente, quer indiretamente por desatenção, indecisão ou vacilação (sente que precisa se
esforçar para o trabalho ou atividades).
3 ( ) Diminuição do tempo gasto em atividades ou queda na produtividade. No hospital, o
paciente se ocupa por menos de três horas por dia em atividades (trabalho hospitalar ou
passatempos), com exceção das tarefas rotineiras da enfermaria.
4 ( ) Parou de trabalhar devido à doença atual. No hospital, sem atividades, com exceção das
tarefas rotineiras da enfermaria, ou seja, não consegue realizá-las sem ajuda.
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8 – Avaliação baseada na observação durante a entrevista.
RETARDO (lentificação do pensamento e da fala, dificuldade de concentração, diminuição da
atividade motora)
0 ( ) Pensamento e fala normal.
1 ( ) Lentificação discreta à entrevista.
2 ( ) Lentificação óbvia durante a entrevista.
3 ( ) Entrevista difícil.
4 ( ) Estupor completo.
9 – Avaliação baseada na observação durante a entrevista.
AGITAÇÂO
0 ( ) Nenhuma.
1 ( ) Inquietação.
2 ( ) Mexe as mãos, cabelos, etc.
3 ( ) Movimenta-se bastante, não consegue permanecer sentado durante a entrevista.
4 ( ) Retorce as mãos, rói as unhas, puxa os cabelos, morde os lábios.
10 – Você tem se sentido especialmente tenso ou irritado nesta última semana?
Você tem estado preocupado com coisas menos importantes, com as quais normalmente não se
preocuparia? SE SIM: Com o que, por exemplo?
ANSIEDADE PSÍQUICA
0 ( ) Sem dificuldade.
1 ( ) Tensão e irritabilidade subjetiva.
2 ( ) Preocupa-se com trivialidades.
3 ( ) Atitude apreensiva aparente no rosto ou na fala.
4 ( ) Paciente expressa medo sem ser perguntado.
11 – Na última semana você sofreu de alguns dos seguintes sintomas físicos?
Leia a lista, parando após cada sintoma para resposta.
O quanto esses sintomas o incomodaram na última semana? Quão intensos foram?
Quanto tempo ou com que frequência os teve?
Nota: não considerar se claramente relacionados à medicação (por exemplo, boca seca e
imipramina).
ANSIEDADE SOMÁTICA
Concomitantes fisiológicos da ansiedade, como:
( ) GI: boca seca, flatulência, indigestão, diarreias, cólicas, eructações.
( ) CV: palpitações, cefaleia.
( ) Respiratórios: hiperventilação, suspiros.
( ) Ter de urinar frequentemente.
( ) Sudorese.
0 ( ) Ausente.
1 ( ) Duvidosos ou trivial: sintomas menores, relatados quando questionados.
2 ( ) Leve: paciente descreve espontaneamente os sintomas, que não são acentuados ou
incapacitantes.
3 ( ) Moderada: mais que 2 sintomas e com maior frequência. São acompanhados de estresse
subjetivo e prejudicam o funcionamento normal.
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4 ( ) Grave: numerosos sintomas, persistentes e incapacitantes na maior parte do tempo, ou
ataquesde pânico quase diariamente.
12 – Como tem estado seu apetite nesta última semana? (Como se compara ao seu apetite
habitual?). Você tem tido de se forçar a comer?
As outras pessoas tem de insistir para você comer?
SINTOMAS SOMÁTICOS – GASTRINTESTINAIS
0 ( ) Nenhum.
1 ( ) Perda de apetite, mas come sem necessidade de insistência.
2 ( ) Dificuldade para comer se não insistem.
13 – Como tem estado sua ―energia‖ nesta última semana? Você se sente cansado o tempo todo?
Nesta última semana, você teve dor nas costas, dor de cabeça ou dor muscular?
Nesta última semana, você tem sentido um peso nos membros, nas costas ou na cabeça?
SINTOMAS SOMÁTICOS
0 ( ) Nenhum.
1 ( ) Peso em membros, costas ou cabeça; dor nas costas, cabeça ou muscular. Perda de energia
e fadigabilidade.
2 ( ) Qualquer sintoma bem caracterizado e nítido.
14 – Como tem estado seu interesse por sexo nesta semana? (não estou lhe perguntando sobre o
seu desempenho sexual, mas sobre seu interesse por sexo, isto é, o quanto você tem pensado
nisso?).
Houve alguma mudança em seu interesse por sexo (relação à época em que você não estava
deprimido)?
Isso é algo em que você tem pensado muito? Se não: isso é pouco habitual para você?
SINTOMAS GENITAIS (como perda da libido, distúrbios menstruais)
0 ( ) Ausente.
1 ( ) Leves ou infrequentes: perda de libido, desempenho sexual prejudicado.
2 ( ) Óbvio e graves: perda completa do interesse sexual.
15 – Na última semana, quanto seus pensamentos tem focalizado na sua saúde física ou no
funcionamento do seu corpo (comparado ao seu pensamento habitual)?
Você se queixa muito de sintomas físicos?
Você tem-se deparado com situações em que pede ajuda para fazer coisas que poderia fazer
sozinho?
SE SIM: Como o que, por exemplo? Com que frequência isso tem ocorrido?
HIPOCONDRIA
0 ( ) Ausente.
1 ( ) Auto-observação aumentada (com relação ao corpo).
2 ( ) Preocupação com a saúde.
3 ( ) Queixas frequentes, pedidos de ajuda, etc.
4 ( ) Delírios hipocondríacos.
16 – Você perdeu algum peso desde que essa (DEPRESSÃO) começou? SE SIM: Quanto?
SE INCERTO: Você acha que suas roupas estão mais folgadas?
NO SEGUIMENTO: você voltou a ganhar peso?
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PERDA DE PESO (desde o início da doença ou última avaliação):
0 ( ) Sem perda de peso ou perda de peso NÃO causada pela doença atual.
1 ( ) Perda de peso provavelmente causada pela doença atual. Perda de menos de meio quilo.
2 ( ) Perda de peso definitivamente causada pela doença. Perda de meio quilo ou mais.
17 – Avaliação baseada na observação.
CRÍTICA (CONCIÊNCIA DA DOENÇA)
0 ( ) Reconhece estar deprimido e doente OU não estar deprimido no momento.
1 ( ) Reconhece estar, mas atribui a causa a má alimentação, ao clima, ao excesso de trabalho, a
um vírus, à necessidade de descanso, etc.
2 ( ) Nega estar doente.
ESCORE TOTAL HAM-17 ITENS
TOTAL:
DATA:
NÚMERO:
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ANEXO - B: Questionário Sobre a Saúde do Paciente – 9 (PHQ-9)

Ao longo das ultimas 2 (duas) semanas, assinale com que frequência você se sentiu incomodado
com alguns dos seguintes problemas:
Nunca (0)

1) Pouco interesse ou prazer em fazer as coisas
2) Sentir-se triste, deprimido ou sem esperança
3) Problemas para dormir, manter o sono ou
dormir demasiadamente
4) Sentir-se cansado ou com pouca energia
5) Pouco apetite ou comendo demasiadamente
6) Sentir-se mal a respeito de si mesmo ou que
você falhou ou deixou você ou sua família de
modo ruim
7) Problemas para se concentrar nas coisas,
como ler um jornal ou assistir televisão
8) Mover-se ou falar tão lentamente a ponto das
outras pessoas notarem ou ao contrário, estar tão
nervoso ou irrequieto que você ficava se
movendo mais do que o normal
9) Pensamentos de que seria melhor estar morto
ou se machucar de alguma forma
SOME AS COLUNAS
TOTAL

Alguns
dias (1)

+

Mais do
que
metade
dos dias
(2)

+

Quase
todos os
dias (3)

+

Caso você tenha detectado quaisquer problemas, assinale abaixo qual dificuldade esses
problemas lhe trouxeram para fazer o seu trabalho, cuidar das coisas em casa ou se relacionar
com outras pessoas:
Nenhuma dificuldade
Alguma dificuldade
Muita dificuldade
Extrema dificuldade
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ANEXO - C: Escala de Depressão de Montgomery and Asberg (MADRS)

1. Tristeza aparente:
( ) 0 Não há tristeza
()1
( ) 2 Aparenta desanimado, mas pode se descontrair sem dificuldade
()3
( ) 4 Parece triste e infeliz a maior parte do tempo
()5
( ) 6 Parece infeliz o tempo todo. Extremamente desanimado
2. Tristeza expressa:
( ) 0 Não há tristeza
()1
( ) 2 Aparenta desanimado, mas pode se descontrair sem dificuldade
()3
( ) 4 Parece triste e infeliz a maior parte do tempo
()5
( ) 6 Parece infeliz o tempo todo. Extremamente desanimado
3. Tensão interna:
( ) 0 Calmo. Tensão interna apenas passageira
()1
( ) 2 Sentimentos ocasionais de irritabilidade e de mal-estar mal definido
()3
( ) 4 Sentimentos contínuos de tensão interna ou pânico intermitente que o paciente só pode
superar com dificuldade
()5
( ) 6 Medo ou angústia permanente. Pânico invasor.
4. Redução do sono:
( ) 0 Dorme como usualmente
()1
( ) 2 Leve dificuldade para dormir, ou sono levemente reduzido, leve ou agitado
()3
( ) 4 Sono reduzido ou interrompido pelo menos duas horas
()5
( ) 6 Menos de duas ou três horas de sono
5. Redução do apetite:
( ) 0 Apetite normal ou aumentado
()1
( ) 2 Apetite levemente reduzido
()3
( ) 4 Falta de apetite. Alimentos sem gosto
()5
( ) 6 Só come se for persuadido
6. Dificuldades de concentração:
( ) 0 Não há dificuldade de concentração
()1
( ) 2 Dificuldades ocasionais para reunir seus pensamentos
()3
( ) 4 Dificuldades para se concentrar e manter sua atenção, o que reduz a capacidade para a
leitura ou para sustentar uma conversa
()5
( ) 6 Incapaz de ler ou de conversar sem grande dificuldade
7. Lassidão:
( ) 0 Quase nenhuma dificuldade para iniciar algo; sem lentidão
()1
( ) 2 Dificuldades para iniciar atividades
()3
( ) 4 Dificuldades para iniciar atividades rotineiras, que são efetuadas com esforço

ESCORE
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()5
( ) 6 Grande lassidão. Incapaz de fazer nada sem ajuda
8. Incapacidade para ressentir:
( ) 0 Interesse normal pelo mundo externo e pelas pessoas
()1
( ) 2 Capacidade reduzida para obter prazer com seus interesses habituais
()3
( ) 4 Perda de interesse pelo mundo externo. Perda de sentimentos pelos amigos e
conhecidos
()5
( ) 6 Sentimento de estar paralisado emocionalmente, incapacidade para sentir raiva, tristeza
ou prazer, e impossibilidade completa ou mesmo dolorosa de sentir algo pelos parentes e
amigos próximos
9. Pensamentos pessimistas:
( ) 0 Não há ideias pessimistas
()1
( ) 2 Ideias intermitentes de fracasso, de auto acusação ou de auto depreciação
()3
( ) 4 Auto acusações persistentes ou ideias de culpabilidade ou de pecado precisas mas ainda
racionais. Pessimismo crescente a respeito do futuro.
()5
( ) 6 Ideias delirantes de ruina, remorsos ou pecado imperdoável. Autoacusações absurdas e
com convicção.
10. Ideias de suicídio:
( ) 0 Goza da vida ou a vive como ela vem.
()1
( ) 2 Cansado da vida, ideias de suicídio apenas passageiras.
()3
( ) 4 Gostaria de estar morto. As ideias de suicídio são frequentes e o suicídio é considerado
uma solução possível, mas sem projeto ou intenção precisa.
()5
( ) 6 Projetos explícitos de suicídio se tiver oportunidade. Preparativos de suicídio.

192

ANEXO - D: Escala Analógica de Humor (VAMS)

SUJEITO: ........................................................................................... FASE:.............................
INSTRUÇÕES: Avalie como você se sente agora em relação aos itens abaixo e marque cada
linha com um traço vertical no ponto que melhor descreve seus sentimentos. O centro de cada
linha indica como você habitualmente se encontra e as extremidades indicam o máximo de cada
condição.

ALERTA

_______________________________

SONOLENTO

CALMO

_______________________________

AGITADO

FORTE

_______________________________

FRACO

CONFUSO

_______________________________

ÁGIL

_______________________________

COM IDÉIAS
CLARAS
DESAJEITADO

APÁTICO

_______________________________

DINÂMICO

SATISFEITO

_______________________________

INSATISFEITO

PREOCUPADO

_______________________________

TRANQUILO

RACIOCÍNIO
DIFÍCIL
TENSO

_______________________________

PERSPICAZ

_______________________________

RELAXADO

ATENTO

_______________________________

DISTRAÍDO

INCAPAZ

_______________________________

CAPAZ

ALEGRE

_______________________________

TRISTE

HOSTIL

_______________________________

AMISTOSO

INTERESSADO

_______________________________

DESINTERESSADO

RETRAÍDO

_______________________________

SOCIÁVEL

NADA DEPRIMIDO

COMO ESTÁ O SEU HUMOER AGORA?

O MAIS DEPRIMIDO
QUE EU JÁ SENTI
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ANEXO - E: Escala Analógica de Humor – Versão Depressão (VAMS-D)
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ANEXO - F: Inventário de Ansiedade de Beck (BAI)

Nome:_______________________________________________ Idade:_____________ Data: _____/_____/_____
Abaixo está uma lista de sintomas comuns de ansiedade. Por favor, leia cuidadosamente cada item da lista.
Identifique o quanto você tem sido incomodado por cada sintoma durante a última semana, incluindo hoje, colocando
um ―x‖ no espaço correspondente, na mesma linha de cada sintoma.
Absolutamente
não

1.

Dormência ou formigamento

2.

Sensação de calor

3.

Tremores nas pernas

4.

Incapaz de relaxar

5.

Medo que aconteça o pior

6.

Atordoado ou tonto

7.

Palpitação ou aceleração do coração

8.

Sem equilíbrio

9.

Aterrorizado

10. Nervoso
11. Sensação de sufocação
12. Tremores nas mãos
13. Trêmulo
14. Medo de perder o controle
15. Dificuldade de respirar
16. Medo de morrer
17. Assustado
18. Indigestão ou desconforto no abdômen
19. Sensação de desmaio
20. Rosto afogueado
21. Suor (não devido ao calor)

Levemente

Moderadamente

Gravemente

Não me
incomodou muito

Foi muito
desagradável mas
pude suportar

Dificilmente pude
suportar
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ANEXO - G: Aprovação do Comitê de Ética

