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RESUMO 

 

Baes, CVW. A Neurobiologia da Depressão em Pacientes com Estresse Precoce: o Papel do 

Eixo HPA e da Função dos Receptores Glicocorticóides (GR) e Mineralocorticóides (MR). 

Tese (Doutorado). Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina, 2016. 

278 p. 

 

Introdução: Crescentes evidências indicam que o abandono e o abuso infantis são fatores de 

risco para transtornos psiquiátricos. Estudos realizados tanto em animais como em humanos 

sugerem que o estresse nas fases iniciais de desenvolvimento pode induzir alterações 

persistentes na capacidade do eixo HPA em responder ao estresse na vida adulta e que esse 

mecanismo pode levar a uma maior suscetibilidade à depressão. Esta desregulação do eixo 

HPA parece estar relacionada às mudanças na capacidade dos glicocorticóides circulantes em 

exercer seu feedback negativo na secreção dos hormônios do eixo HPA por meio da ligação 

aos receptores de mineralocorticóides (MR) e glicocorticóides (GR) nos tecidos do eixo HPA. 

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta do eixo HPA frente aos agonistas e 

antagonistas dos GR e MR em pacientes depressivos com e sem estresse precoce (EP) e 

controles. Metodologia: Selecionamos uma amostra total de 75 sujeitos composta por um 

grupo de pacientes com diagnóstico de episódio depressivo atual (n=47) e um grupo de 

controles saudáveis (n=28). Os pacientes foram divididos em 2 grupos de acordo com o 

estresse precoce: um grupo de pacientes depressivos com EP (n=33) e um grupo de pacientes 

depressivos sem estresse precoce (n=14). Os pacientes foram avaliados por meio da Mini 

Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (MINI-Plus), para a confirmação do diagnóstico. 

Para avaliação da gravidade dos sintomas depressivos foi aplicada a Escala de Depressão 

GRID de Hamilton (GRID-HAM-D21), sendo incluídos apenas pacientes com HAM-D21≥16. 

Para a avaliação do estresse precoce foi aplicado o Questionário Sobre Traumas na Infância 

(CTQ). Utilizamos também a Escala de Avaliação de Depressão de Montgomery-Asberg 

(MADRS), o Inventário de Depressão de Beck (BDI-II), o Inventário de Ansiedade de Beck 

(BAI), a Escala de Desesperança de Beck (BHS), a Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI), 

a Escala de Impulsividade de Barratt (BIS-11) e o Questionário de Qualidade de Sono de 

Pittsburg (PSQI), para a avaliação dos sintomas psiquiátricos. A avaliação endócrina foi 

controlada por placebo, cego por parte dos controles e pacientes, não randomizada, onde os 

efeitos da fludrocortisona (0.5 mg), da prednisolona (5 mg), da dexametasona (0.5 mg) e da 

espironolactona (400mg) foram avaliados através do hormônio adrenocorticotrópico (ACTH) 

plasmático, do cortisol plasmático e salivar, da prolactina plasmática e do sulfato de 

desidroepiandrosterona (DHEA-S) plasmático. A secreção de cortisol salivar e dos hormônios 

plasmáticos foi avaliada em todos os sujeitos, após terem tomado no dia anterior às 22h: uma 

cápsula de placebo, fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona. A 

secreção de cortisol salivar foi avaliada às 22h após a tomada da medicação ou do placebo, ao 

acordar, 30 e 60 min após acordar e às 9h (antes da coleta plasmática), para avaliação da 

resposta do cortisol ao acordar (CAR) e do ritmo circadiano do cortisol (RC). Foi realizado 

também uma coleta plasmática as 9h nos dias seguintes após os desafios para medir o cortisol 

plasmático, o ACTH, o DHEA-S e a prolactina. Resultados: Os pacientes depressivos 

apresentaram níveis basais menores de cortisol salivar, de prolactina e de DHEA-S e níveis 

maiores na relação cortisol/DHEA-S. Não foram encontradas diferenças entre os pacientes 

depressivos e os controles nos níveis basais de ACTH, de cortisol plasmático, na CAR e no 

RC. Os pacientes depressivos apresentaram níveis menores de ACTH e de DHEA-S após a 

dexametasona e a fludrocortisona e tenderam a apresentar níveis menores de cortisol salivar 

após a fludrocortisona. Após a espironolactona encontramos níveis menores de ACTH, de 

cortisol salivar e de DHEA-S e níveis maiores no índice cortisol/DHEA-S nos pacientes 



 

 

depressivos. Os pacientes depressivos apresentaram também níveis menores de DHEA-S após 

a prednisolona, porém não foram encontradas diferenças entre os grupos nos demais 

hormônios avaliados após a prednisolona. Não foram encontradas diferenças no cortisol 

plasmático e na prolactina após os desafios entre os pacientes depressivos e os controles. Com 

relação à avaliação do estresse precoce nas medidas hormonais, encontramos uma tendência 

dos pacientes com EP apresentarem níveis menores basais de prolactina e após a 

fludrocortisona, a prednisolona, a dexametasona e a espironolactona do que os pacientes sem 

EP. No entanto, não foram encontradas diferenças entre os grupos nas demais medidas 

hormonais basais e após os desafios avaliadas neste estudo. Conclusão: Nossos achados 

fornecem evidências de que existem diversas alterações nas medidas hormonais relacionadas 

ao funcionamento do eixo HPA e de seus receptores GR e MR nos pacientes depressivos, 

associado à hipocortisolemia e um aumento do feedback inibitório mediado pelos GR e MR. 

Sugerem também o envolvimento da prolactina no desenvolvimento de quadros depressivos 

com estresse precoce, porém mais estudos são necessários para elucidarmos melhor a 

importância dos demais hormônios do eixo HPA e dos seus receptores em quadros depressivos 

com estresse precoce. 

 

 

Palavras-chaves: Depressão, Estresse Precoce, Eixo Hipotálamo-Hipófise-Adrenal, 

Receptores Glicocorticóides, Receptores Mineralocorticóides. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Baes, CVW. Neurobiology of Depression in Patients with Early Life Stress: the Role of the 

HPA Axis and Glucocorticoid (GR) and Mineralocorticoid (MR) Receptor Function. Doctoral 

Thesis. Ribeirão Preto: University of São Paulo, Faculty of Medicine, 2016.  278 p. 

 

Introduction: There are evidences indicating that child neglect and abuse are risk factors for 

psychiatric disorders. Studies that had as subjects animals or human suggest that stress in 

early phases of development may induce persistent changes in HPA axis response to stress in 

adulthood, which can lead to a greater susceptibility of developing depression. These 

abnormalities appear to be related to changes in the ability of circulating glucocorticoids and 

negative feedback on the secretion of HPA hormones through binding to glucocorticoid (GR) 

and mineralocorticoid receptors (MR) in HPA tissue. Aim: The aim of the present study was 

to assess HPA response after ingestion of GR and MR agonists and antagonists by depressive 

patients with and without early life stress (ELS) and controls. Methods: The sample was 

composed by a group of patients in current depressive episode (n=47), and a healthy control 

group (n=28). The depressed patients were divided in 2 groups, according to the presence or 

absence of ELS – a group with ELS (n=33) and a group without ELS (n=14). For diagnostic 

assessment, MINI International Neuropsychiatric Interview (MINI-Plus) was used. To assess 

the intensity of depressive symptoms, GRID-Hamilton Depression Rating Scale (GRID-

HAM-D21) was applied, and for being included in the patient’s group, subjects had to score 

≥16 in GRID-HAM-D21. To assess ELS, Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) was 

applied. Other instruments were also used in the present study to assess psychiatric 

symptoms: Montgomery–Åsberg Depression Rating Scale (MADRS), Beck Depression 

Inventory II (BDI-II), Beck Anxiety Inventory, Beck Hopelessness Scale (BHS), Beck Scale 

for Suicide (BSI), Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11), and Pittsburg Sleep Quality Index 

(PSQI). The neuroendocrine assessment was controlled using placebo, blind to subjects, and 

non-randomized. The effects of fludrocortisone (0.5 mg), prednisolone (5 mg), 

dexamethasone (0.5 mg), and spironolactone (400mg) were assessed by measuring plasmatic 

adrenocorticotropic hormone (ACTH), plasmatic and salivary cortisol, plasmatic prolactin, 

and plasmatic dehydroepiandrosterone sulfate (DHEA-S). The secretion of all plasmatic 

hormones was assessed in all subjects in blood collection sample at 9AM, after they took a 

pill containg placebo or fludrocortisone or prednisolone or dexamethasone or spironolactone, 

the day before, at 10 PM. The secretion of salivary cortisol assessed the day before 10 PM 

(after the ingestion of the pill), upon awakening, 30 minutes and 60 minutes after awakening, 

and at 9AM (before plasmatic collection), for assessed the cortisol awakening response 

(CAR) and the cortisol circadian rhythm (CR).  At 9 AM there was a blood sample collection 

to assess plasmatic cortisol, ACTH, DHEA-S and prolactin. Results: Depressive patients 

presented lower basal levels of salivar cortisol, plasmatic prolactin and DHEA-S, and higher 

levels in the ratio cortisol/DHEA-S. There were no differences between depressive patients 

and healthy controls in basal levels of ACTH, plasmatic cortisol, in CAR, and in CR. 

Depressive patients had lower levels of ACTH and DHEA-S after dexamethasone and 

fludrocortisone, and there was a tendency of having lower salivary cortisol levels after 

fludrocortisone. After spironolactone, lower levels of ACTH, salivary cortisol, DHEA-S were 

found, and higher levels in ratio cortisol/DHEA-S were found in depressive patients. These 

patients also presented lower levels of DHEA-S after prednisolone, although there were no 

differences between groups concerning the levels of other hormones assessed after 

prednisolone.  There were no differences found in plasmatic cortisol and prolactin levels after 

all challenges between depressive patients and controls. Considering ELS and hormonal level 

assessment, there was a tendency of patients with ELS of presenting lower levels of prolactin 



 

 

after placebo, fludrocortisone, prednisolone, dexamethasone, and spironolactone than patients 

without ELS. Nevertheless, there were no differences between these groups concerning the 

other hormonal basal levels and after the pharmachological challenges. Conclusion: Our 

findings provide evidence that there are several changes in hormonal levels related to the 

functioning of the HPA axis and its receptors GR and MR in depressive patients associated to 

hypocortisolism and the increase of negative feedback MR- and GR- mediated. Our data also 

suggest the role of prolactin in the development of depressive disorder with ELS, however, 

more studies are needed to better highlight the importance of other hormones of HPA axis and 

its receptors in depressive disorders with ELS. 

 

 

Keywords: Depression, Early Life Stress, Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis, 

Glucocorticoid Receptors, Mineralocorticoid Receptors. 
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1.1. Depressão 

A depressão é uma doença crônica, altamente recorrente e de longa duração (Kessler 

et al., 2003; Fleck et al., 2009). Segundo os critérios do DSM-5, a depressão é caracterizada 

por tristeza, perda de interesse em atividades e diminuição da energia, podendo estar presentes 

outros sintomas como: perda de confiança e autoestima, culpa inapropriada, pensamentos de 

morte e suicídio, diminuição da concentração, distúrbio do sono e apetite. Os pacientes 

depressivos ainda podem apresentar uma multiplicidade de sintomas somáticos que podem 

variar a gravidade de leve a muito grave. Estes sintomas devem perdurar por pelo menos duas 

semanas e gerar prejuízos e sofrimento evidentes ao paciente (APA, 2014). 

A depressão afeta pessoas em qualquer fase da vida, no entanto, a incidência é mais 

alta entre os 25 e os 30 anos (Lewinsohn et al., 1989; Al-Hamzawi et al., 2015). Além disso, a 

prevalência do transtorno é de duas a três vezes mais frequente em mulheres do que em 

homens (cerca de 10-25% para mulheres e 5-12% para homens) (Fleck et al., 2009; Kessler et 

al., 2005a). A depressão é uma doença multifatorial, que envolve fatores genéticos, biológicos 

e psicossociais. Existem evidências consideráveis que demonstram a importância do 

componente genético na etiologia dessa patologia. Estima-se que os fatores genéticos 

explicariam 40 a 79% da vulnerabilidade para a psicopatologia e que os fatores ambientais 

interfeririam na expressão gênica. Diversos estudos constataram que filhos de depressivos 

apresentam risco maior em desenvolver quadros mais precoces, graves e recorrentes de 

depressão (Saloma et al., 2009). Estudos feitos com gêmeos univitelinos e bivitelinos 

demonstram que as possibilidades dos dois irmãos idênticos compartilharem o transtorno 

depressivo são de 50 a 80% (Lima et al., 2004).  Embora o fator genético exerça um papel 

bastante importante na depressão, os estudos têm demonstrado também a importância dos 

fatores ambientais como possíveis gatilhos precipitantes de quadros depressivos (Post, 1992; 

Post et al., 2000).  

Os eventos estressantes da vida desempenham um papel importante na patogênese dos 

transtornos de humor, principalmente no desencadeamento de episódios depressivos e estão 

bem estabelecidos como precipitantes agudos de doenças psiquiátricas (Kendler et al., 2002). 

Segundo alguns autores, o estresse poderia levar ao desencadeamento do primeiro episódio 

depressivo em indivíduos geneticamente vulneráveis, tornando-o mais sensível ao estresse. 

Com isso o indivíduo necessitaria de cada vez menos estresse para o desencadeamento de 

novas crises e se tornaria mais vulnerável a reedição de novos episódios depressivos diante de 

diferentes estressores (Post, 1992; Zavaschi et al., 2002). 
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Aproximadamente 60% dos indivíduos que receberam tratamento para um episódio 

depressivo apresentarão um segundo episódio ao longo de suas vidas, dentro do período de 5 

anos, sendo quatro a média durante a vida (Kupfer, 1991; Fava et al., 2006; Fleck et al., 

2009). Estima-se que dos pacientes deprimidos, de 30 a 50% não se recuperam totalmente 

(Quraishi e Frangou, 2002; Rozenthal et al., 2004). Além disso, a depressão está associada 

com altas taxas de incapacitação funcional e acarreta prejuízos significativos na vida social, 

laboral e familiar do paciente (Broadhead et al., 1990; Gaynes, 2016). Pacientes com 

depressão têm persistentes e graves prejuízos psicossociais e ocupacionais, mesmo após a 

recuperação de um episódio agudo (Ay-Woan et al., 2006). Esta patologia causa grandes 

perdas econômicas para a sociedade, uma vez que, além de ser uma das doenças que o 

indivíduo mais perde dias de trabalho, também está associada com o aumento da utilização de 

serviços médicos. Ao ser comparada com as principais condições médicas crônicas, a 

depressão só tem equivalência em incapacitação às doenças isquêmicas cardíacas graves 

(Wells et al., 1989), causando mais prejuízo no status de saúde do que angina, artrite, asma e 

diabetes (Moussavi et al., 2007). Os índices de suicídio também são preocupantes nesta 

população, cerca de 15 a 20% dos pacientes depressivos cometem suicídio (Goodwin e 

Jamison, 1990). Sendo a depressão responsável por 70% dos suicídios que ocorrem no mundo 

(Sartorius, 2001). Além disso, a depressão tem sido associada a várias anormalidades 

biológicas incluindo: alterações vasculares, alterações da função autonômica, 

hipercoagulabilidade e hiperatividade do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA). As 

evidências mostram que a depressão na idade adulta está vinculada a um risco elevado de 

desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes, alterações metabólicas, obesidade, 

dislipidemia, hipertensão e demência e estas condições clínicas estão associadas ao um pior 

prognóstico e pior resposta ao tratamento (Danese et al., 2009). 

Estudos estimam que os tratamentos antidepressivos disponíveis atualmente sejam 

ineficazes em 30-50% dos casos considerados como depressivos resistentes ao tratamento, 

isto é, não respondem integralmente ao antidepressivo quando o tratamento é realizado na 

dose e duração adequada (Fava, 2003; Souery et al., 2007). Observa-se, portanto, que o 

diagnóstico precoce e o tratamento efetivo são vitais para diminuir os prejuízos da depressão 

na vida do indivíduo, da família e da comunidade (Juruena, 2001; Tavares e Juruena, 2001). 

Dessa forma, em decorrência das altas taxas de prevalência, recorrência e devido à falha na 

resposta medicamentosa, pesquisadores têm buscado compreender melhor a etipatogenia e os 

fatores preditores relacionados ao tratamento da depressão.  
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1.2. Estresse Precoce 

As experiências adversas no início da vida têm sido associadas a aumentos 

significativos no risco de desenvolver depressão na idade adulta, particularmente em resposta 

à estressores adicionais (Heim et al., 2000; Cohen et al., 2001; Fergusson
  
et al., 2002). Entre 

os fatores associados à depressão na vida adulta, encontram-se a exposição aos estressores na 

infância, como abusos e negligências, morte dos pais ou substitutos, privações materna ou 

paterna por abandono, separações ou divórcios dos pais, cuidadores com transtornos 

psiquiátricos, doenças infantis, violência familiar, ausência de cuidados básicos e abandono, 

entre outros (Zavaschi et al., 2002). O estresse precoce, definido por Bernstein et al. (1994) 

como: abuso emocional, físico e sexual, negligência física e emocional, é um problema social 

global e está associado com  uma série de consequências psiquiátricas (Bernstein et al., 1994; 

2003). Além disso, o estresse precoce afeta a saúde do indivíduo como um todo, e por conta 

disso, consequências físicas e clínicas também podem ser observadas. Em um estudo recente 

sobre o papel das adversidades infantis no desenvolvimento de comorbidades médicas em 

pacientes psiquiátricos, Post et al. (2013) demonstraram que o estresse precoce está associado 

a ocorrência de múltiplas condições médicas clínicas em pacientes bipolares adultos, tais 

como: asma, artrite, alergia, síndrome de fadiga crônica, irregularidades menstruais crônicas, 

fibromialgia, hipertensão, hipotensão, síndrome do intestino irritável e dor de cabeça (Post et 

al., 2013). Estudos em ressonância magnética mostram que o estresse precoce pode resultar 

em diversas mudanças neuroestruturais, como a redução do hipocampo e do corpo caloso, o 

que leva a uma alteração do desempenho e funcionamento cognitivo em indivíduos que 

sofreram estresse precoce, com isso gerando um aumento no risco de desenvolver transtornos 

mentais na vida adulta (Brietzke et al., 2012). Neste sentido, crescentes evidências indicam 

que o estresse precoce pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de quadros de 

depressão, ansiedade e transtornos de humor, tanto de início na infância como na idade adulta 

(Fergusson et al., 2002; Kendler et al., 2002; Mello et al., 2003).  

Durante a infância e adolescência, importantes estruturas cerebrais estão sendo 

formadas e a ocorrência de eventos traumáticos nesta fase podem ser percebidos como 

agentes perturbadores do desenvolvimento neurológico e dependendo de quando ocorrem, 

podem causar sérias "cicatrizes" neurológicas em algumas estruturas cerebrais, tais como a 

amígdala, o córtex pré-frontal e o hipocampo, cujo desenvolvimento se completa durante a 

infância e a adolescência (Lupien et al., 2009). Dessa forma, os eventos adversos ocorridos 

precocemente podem interromper ou prejudicar o processo de maturação cerebral causando 

alterações nos neurotransmissores, nos hormônios neuroendócrinos e nos fatores 
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neurotróficos que são cruciais para o desenvolvimento normal do encéfalo (Andersen, 2003), 

o que poderia tornar os indivíduos mais vulneráveis a certos tipos de psicopatologia, 

especialmente a depressão, o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) e o abuso de 

substâncias (Cohen et al., 2001; Heim et al., 2000; Juruena, 2007). Segundo Heim e Nemeroff 

(2001) crianças expostas a experiências adversas na primeira infância têm um risco 

aumentado para o desenvolvimento de depressão. A sensibilização persistente dos circuitos do 

Sistema Nervoso Central (SNC), que estão integralmente envolvidos na regulação da tensão e 

da emoção, como consequência do estresse precoce, podem representar os substratos 

biológicos subjacentes para uma maior vulnerabilidade ao estresse subsequente, predispondo 

estes indivíduos a desenvolverem uma vasta gama física e mental de distúrbios que são 

conhecidos por se manifestarem ou piorarem com o estresse agudo (Heim e Nemeroff, 2001). 

Estes pacientes apresentam sintomas que são resistentes ao tratamento com os 

antidepressivos, mas que se beneficiam do tratamento concomitante com psicoterapia 

(Nemeroff et al., 2003). No entanto, é importante ressaltar, que nem todo indivíduo exposto 

ao estresse precoce irá, necessariamente, desenvolver transtorno psiquiátrico, e nem todo 

adulto com transtorno psiquiátrico, necessariamente sofreu alguma experiência de abuso ou 

negligência na infância, o que demonstra a importância do caráter genético e da 

vulnerabilidade individual no desenvolvimento dos transtornos depressivos (Raabe e 

Spengler, 2013). 

 

1.3.  Eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal 

A atividade do eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal (HPA) segue um padrão de 

secreção circadiana. Em condições normais o cortisol apresenta uma secreção pulsátil que 

obedece a um padrão de ritmo circadiano (RC) endógeno. O ritmo circadiano do cortisol é 

caracterizado por um pico que ocorre pouco antes do despertar e declina no restante das 24 

horas do dia, conforme demonstrado na figura 1 abaixo. As concentrações basais do hormônio 

adrenocorticotrófico (ACTH) e do cortisol são mais elevadas pela manhã (6-9h), com queda 

progressiva ao longo do dia e a noite (23-3h) (Elder et al, 2014). Evidências demonstram que o 

despertar matinal é seguido por uma ativação do eixo HPA com elevação da secreção do 

ACTH e das concentrações do cortisol salivar, em cerca de 50 a 75%, dentro dos 30 minutos 

após acordar pela manhã, fenômeno este denominado resposta do cortisol ao acordar (CAR) 

(Pruessner et al., 1997; Ruiz Roa et al., 2013; Stalder et al., 2016). 
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Figura 1: Padrão típico da resposta do cortisol ao acordar (CAR) e do perfil do ritmo 

circadiano do cortisol (RC). Adaptado de Elder et al. 2014. 

 

Além disso, o eixo HPA constitui um dos principais sistemas endócrinos que mantem 

a homeostase do organismo em situações de desafio ou estímulo ao estresse. O organismo 

reage a estes estímulos por meio de ajustes vegetativos e respostas comportamentais. Quando 

o organismo sofre um estímulo estressante tanto interno como externo, o eixo HPA é ativado. 

Em resposta a estímulos estressores, o núcleo paraventricular (PVN) secreta o hormônio 

liberador de corticotrofina (CRH) que estimula a síntese de ACTH na adenohipófise. Além do 

CRH, a vasopressina (AVP) também é co-secretada, estimulando sinergicamente a secreção 

do ACTH pela adenohipófise.  O ACTH circula pela corrente sanguínea, estimulando a 

síntese de glicocorticóides pelo córtex da glândula adrenal. O principal hormônio que atua na 

resposta do estresse é o cortisol, que é liberado na corrente sanguínea e vai agir sobre diversos 

órgãos e tecidos (Elias e Castro, 2005; Borges Neto, 2011). A ação termina com a ligação dos 

glicocorticóides aos seus receptores nas estruturas do eixo HPA, especialmente no 

hipocampo, enviando um sinal de feedback que inibe a liberação adicional de ACTH pela 

hipófise e de CRH pelo hipotálamo, o que é fundamental para o restabelecimento da 

homeostase do organismo, como demonstrado na figura 2 (Nemeroff, 1996; Juruena et al., 

2004; Juruena, 2014).  

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Diagrama esquemático do funcionamento do eixo Hipotálamo-Pituitária-

Adrenal (HPA) e do mecanismo de feedback negativo do cortisol via receptores 

glicocorticóides (GRs) e de mineralocorticóides (MRs). Adaptado de Juruena et al. 2004. 

 

A resposta ao estresse resulta na ativação do eixo HPA, que deve ser aguda e limitada 

no tempo, resultando em efeitos anticrescimento, antirreprodutivo, catabólicos e 

imunossupressores, que, em um curto espaço de tempo, são benéficos e preparam o 

organismo para uma resposta adequada ao estresse. No entanto, a ativação crônica do eixo 

HPA, induz ao dano e a respostas patológicas. Situações de estresse crônico estão quase 

sempre associadas a efeitos deletérios importantes relacionados a condições clínicas crônicas 

e degenerativas, tais como aumento da resistência insulínica, aterosclerose, maior deposição 

de gordura visceral, osteoporose, alterações da imunidade e transtornos psiquiátricos (Borges 

Neto, 2011; Mattos, 2011). As respostas ao estresse são resultantes de ajustes do organismo e 

mecanismos de controle de diversas funções e a resposta inadequada a um estímulo estressor 

pode representar um risco de doença e/ou ameaça à vida (Cortez e Silva, 2003; Franci, 2005, 

Juruena et al., 2007; Tofoli et al., 2011). Portanto, a capacidade de defesa ou de adaptação de 

um organismo ao estresse depende da magnitude e duração do estressor, da sensibilidade ao 

estressor, assim como da interação das características individuais como: fatores genéticos, 

desenvolvimento biológico (experiências prévias, memórias de situações), suporte social e 
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condições de saúde física e mental, o que leva os indivíduos a enfrentarem as situações de 

estresse de formas diferentes. Dessa forma, a inabilidade de lidar com o estresse e a 

consequente hipersecreção de corticosteroides resulta em efeitos prejudiciais do estresse para 

o organismo (De Kloet et al., 1998; Holsboer, 2000; Oitzl et al., 2001; Roozendaal et al., 

2009). 

Sendo assim, uma vez que o eixo HPA desempenha um papel fundamental na resposta 

aos estímulos externos e internos, incluindo os estressores psicológicos. Além disso, é bem 

conhecido o papel fundamental do estresse em precipitar episódios de transtornos 

psiquiátricos em indivíduos predispostos. Anormalidades na função do eixo HPA têm sido 

descritas em pessoas com transtornos psiquiátricos (Gold e Chrousos, 2002). Diversas 

evidências sugerem que as alterações comportamentais, neuroquímicas e moleculares 

induzidas por situações de estresse desencadeiam mudanças no eixo HPA que estão 

associadas à depressão. Achados provindos de múltiplas linhas de pesquisa têm fornecido 

evidências que durante a depressão, a disfunção de estruturas límbicas, incluindo o 

hipotálamo e o hipocampo, resulta na hipersecreção de CRH, de dehidroepiandrosterona 

(DHEA) e de AVP, determinando a ativação pituitário-adrenal. Uma falha neste sistema, 

ocasionada por fatores como: estresse excessivo, níveis elevados de glicocorticóides, 

isolamento social e sintomas depressivos, dificultariam na adaptação ao estresse e 

predisporiam ao aparecimento de depressão por prejudicar a neurotransmissão serotonérgica 

hipocampal (Holsboer, 2000; Joca et al., 2003; Juruena et al., 2004; Juruena, 2014). Na figura 

3 abaixo estão apresentados de forma esquemática os principais esteroides adrenais bem como 

seus mecanismos de ação.  
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Figura 3: Resumo dos principais esteroides adrenais e seus mecanismos de ação. 
Adaptado de Juruena et al. 2014. 

 

A hiperatividade do eixo HPA em pacientes com depressão maior é um dos achados 

mais frequentemente relatados na psiquiatria biológica. Vários estudos têm evidenciado que 

pacientes com depressão maior do tipo melancólica apresentam concentrações aumentadas de 

cortisol (o glicocorticóide endógeno nos seres humanos) no plasma, na urina, na saliva e no 

fluido cerebrospinal (LCR), resposta exagerada de cortisol após estimulação com ACTH e 

aumento tanto da pituitária como das glândulas adrenais (Gold et al, 1988; Parker et al., 2003; 

Juruena et al., 2004; Carroll et al., 2007; Mello et al., 2007). Segundo alguns autores 

descrevem, a hipercortisolemia na depressão melancólica ocorre devido a uma desregulação 

do feedback negativo do eixo HPA (Gold et al 1988; Nemeroff, 1996). No entanto, os 

mecanismos subjacentes a estas alterações ainda não estão bem esclarecidos (Pariante, 2006). 

Além disso, outros transtornos podem estar associados à ativação aumentada e prolongada do 

eixo HPA, incluindo anorexia nervosa com ou sem desnutrição, transtorno obsessivo-

compulsivo, transtorno do pânico, alcoolismo crônico, abstinência de álcool e narcóticos, 

exercício excessivo, diabetes mellitus mal controlado, abuso sexual na infância e 

hipertiroidismo (Tsigos e Chrousos, 2002). 

No entanto, deve-se levar em consideração que a depressão é um transtorno 

heterogêneo que envolve uma gama ampla de subtipos depressivos que apresentam 
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manifestações clínicas distintas e distintos mecanismos fisiopatológicos. Neste sentido, existe 

um outro grupo de doenças que é caracterizado pela hipoativação do sistema de estresse, em 

vez de ativação permanente, na qual a secreção cronicamente reduzida de CRH, pode resultar 

em hiporeatividade patológica e feedback negativo intensificado do eixo HPA. Pacientes com 

depressão sazonal, depressão atípica, TEPT e síndrome da fadiga crônica entram nessa 

categoria (Juruena et al, 2004; Juruena e Cleare, 2007). Níveis baixos de cortisol também têm 

sido encontrados em pacientes depressivos bipolares. Segundo o estudo publicado por 

Maripuu et al. (2014), os resultados mostram que mais de 70 % dos pacientes com transtorno 

bipolar apresentavam hipocortisolemia e isso estava associado com maior frequência de 

depressão entre esses pacientes, pior qualidade de vida e prejuízo no funcionamento global 

(Maripuu et al., 2014). 

Além disso, como o eixo HPA é ativado em resposta a estressores, eventos 

estressantes no início da vida podem também ter um papel etiológico significativo nas 

anormalidades deste eixo encontradas em pessoas com transtornos psiquiátricos (Heim  et al., 

2000;  Holsboer, 2000; Shea et al., 2005; Tyrka et al., 2008). Estudos realizados tanto em 

animais como em humanos sugerem que o estresse nas fases iniciais de desenvolvimento 

pode induzir alterações persistentes na capacidade do eixo HPA em responder ao estresse na 

vida adulta e que esse mecanismo poderia levar a uma maior suscetibilidade à depressão 

(Holsboer, 2000; Shea et al., 2005; Mello et al., 2007). Evidências indicam que experiências 

adversas precoces combinadas com o background genético culminam na sensibilização de 

certos circuitos encefálicos a um estressor agudo. Por consequência, ocorrem alterações na 

reatividade do eixo HPA que, quando persistentes, resultam no desequilíbrio da modulação do 

eixo (Juruena et al., 2004; Lupien et al., 2009). Além disso, dados apontam que o CRH pode 

desempenhar um papel importante na suscetibilidade ao estresse precoce. Segundo os achados 

de Chen et al. (2004), estes autores observaram que no hipocampo ainda imaturo existe uma 

população especial de células que é capaz de liberar CRH em resposta ao estresse, mas isso 

não ocorre no hipocampo adulto. A exposição do hipocampo imaturo a níveis excessivos de 

CRH resultaria em um efeito retardado e progressivo na sobrevivência celular e na 

ramificação dendrítica que dá forma aos efeitos do estresse precoce (Brunson et al., 2001; 

Chen et al., 2004). Para Favarelli et al. (2010), o efeito do trauma na infância para a 

psicopatologia durante a vida adulta é atribuído ao eixo HPA, que, uma vez super-ativado 

durante os processos de desenvolvimento, permaneceria permanentemente instável, 

hiperestimulado, vulnerável ou disfuncional (Favarelli et al., 2010). Estudos recentes 

demonstram que pacientes deprimidos com histórico de trauma infantil e formas crônicas de 
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depressão têm uma probabilidade maior de apresentar alterações no funcionamento do eixo 

HPA e que fatores como a idade que o indivíduo sofreu os maus tratos, a exposição repetida a 

estressores e o tipo de maus tratos podem influenciar no grau e no padrão do distúrbio do eixo 

HPA (Mello et al., 2007). Entretanto, apesar das fortes evidências da literatura que sugerem 

que o estresse precoce esteja associado a anormalidades no eixo HPA que levam a depressão, 

não há consenso ainda se o estresse precoce leva a uma hipo ou hiperativação deste eixo 

(Baes et al., 2012).  

Um dos mecanismos que poderia estar envolvido nesta desregulação do eixo HPA é a 

alteração da capacidade dos glicocorticóides circulantes em exercer o feedback negativo do 

eixo HPA (Pariante e Miller, 2001). A atividade do eixo HPA estimula a produção de 

glicocorticóides pelo córtex adrenal (cortisol nos seres humanos e corticosterona nos 

roedores), os quais intercedem suas ações através de dois subtipos de receptores 

intracelulares: receptores tipo I ou receptores mineralocorticóides (MR) e receptores tipo II ou 

receptores glicocorticóides (GR). Estes receptores diferem em sua afinidade pelos 

glicocorticóides endógenos. Enquanto os receptores MR apresentam alta afinidade pelo 

cortisol, os receptores GR apresentam baixa afinidade. Suas distribuições no SNC de roedores 

também diferem, com predomínio dos MR em áreas límbicas, principalmente hipocampo, 

enquanto que os GR são distribuídos mais extensamente entre todas as regiões do cérebro 

(Herman et al., 1989). Nos primatas os MR também se localizam preferencialmente nas 

estruturas corticais e subcorticais (Patel et al., 2000). Acredita-se que os MR exerçam um 

papel essencial na regulação da flutuação hormonal do ciclo circadiano, na resposta do 

cortisol ao acordar e nas fases iniciais do estresse, enquanto que os GR, só são ativados 

quando os níveis endógenos de glicocorticóides estão altos, sendo assim, acredita-se que os 

GR sejam mais importantes na regulação da resposta ao estresse (de Kloet et al., 1998; Young 

et al., 1997). 

Dados confirmando a noção de que a inibição por feedback mediada por 

glicocorticóides encontra-se prejudicada na depressão maior provêm de vários estudos, muitos 

desenvolvidos nos anos de 1970 e 1980. Durante a década de 80, o teste de supressão com 

dexametasona (TSD) se tornou uma ferramenta de pesquisa muito utilizada para a avaliação 

da função do eixo HPA na depressão (Carroll et al., 1976). Nesta época, Carroll et al. (1976) 

encontraram que pacientes gravemente deprimidos apresentavam uma diminuição da 

supressão do eixo HPA ao teste da dexametasona (Carroll et al., 1976). No entanto, apesar da 

sua utilidade na predição do desfecho clínico em alguns pacientes, o uso disseminado do TSD 

como uma ferramenta diagnóstica foi limitado pela baixa sensibilidade do teste, variando 
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entre 20% e 50%, ou seja, baixa capacidade de distinguir pacientes com depressão maior de 

pacientes com outros transtornos psiquiátricos ou de indivíduos saudáveis (Arana et al., 1985; 

Ribeiro et al., 1993). Além disso, a dexametasona possui características farmacodinâmicas e 

farmacocinéticas que são muito distintas do cortisol, como por exemplo: a dexametasona 

diferentemente do cortisol se liga preferencialmente aos GR (Pariante et al., 2002). 

Aproximadamente dez anos após o desenvolvimento do TSD, Holsboer et al. (1991) 

desenvolveram um teste da função neuroendócrina mais sensível para detectar o desequilíbrio 

do eixo HPA. Ele combinou o TSD e o teste de estimulação do CRH e o chamou de teste de 

desafio da Dex/CRH. Este teste envolve a administração oral de uma dose única de 1,5 mg de 

dexametasona às 23h, seguida às 3h do dia seguinte de um bolo intravenoso de 100 μg de 

CRH (von Bardeleben e Holsboer, 1991). Algumas literaturas iniciais relacionadas ao teste da 

Dex/CRH descrevem aumento do cortisol e do ACTH em pacientes deprimidos comparados a 

controles (von Bardeleben e Holsboer, 1991; Heuser et al., 1994). Em indivíduos saudáveis, a 

secreção de cortisol após a dexametasona continua a ser suprimida após a injeção de CRH, no 

entanto, nos pacientes deprimidos ocorre uma falha na supressão do eixo HPA e os pacientes 

apresentam concentrações elevadas de cortisol em resposta ao teste, provavelmente isso 

ocorra devido à redução da sensibilidade GR, o que leva a uma atenuação dos efeitos 

supressivos da dexametasona na pituitária e na inibição da secreção do CRH e da AVP pelo 

hipotálamo, resultando em um aumento do efeito estimulatório do CRH exógeno no teste da 

Dex/CRH nos pacientes deprimidos (Heuser et al., 1994). Talvez um dos achados mais 

consistentes da literatura relacionados ao teste da Dex/CRH seja a associação entre 

hipercortisolemia e recorrência de episódios depressivos, bem como redução do tempo de 

recaída. Zobel et al. (2001) investigaram um grupo de pacientes em dois momentos distintos: 

no início do tratamento e alguns dias antes da alta. Estes autores encontraram que os pacientes 

que apresentaram aumento nos níveis de cortisol, após o teste da Dex/CRH entre a admissão e 

a alta, tenderam a recair durante o período de acompanhamento, ao passo que aqueles que 

apresentavam diminuição nos níveis de cortisol no teste da Dex/CRH, tenderam a permanecer 

clinicamente estáveis no período de acompanhamento (Zobet et al., 2001). 

Embora, segundo Heuser et al. (1994), o teste da Dex/CRH tenha uma sensibilidade 

superior a 80%, dependendo da idade e do sexo, os achados de hiperatividade do eixo HPA ao 

teste não têm sido consistentemente confirmado em uma série de estudos que investigam uma 

variedade de subpopulações depressivas (Heuser et al., 1994). Além disso, o teste da 

Dex/CRH apresenta limitações devido ao perfil farmacocinético e a baixa afinidade da 

dexametasona aos receptores MR. 
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Recentemente, um teste de supressão utilizando outro glicocorticóide sintético, a 

prednisolona, com maior afinidade pelo receptor MR, foi desenvolvido por Pariante et al. 

(2002). A prednisolona é um glicocorticóide sintético semelhante ao cortisol em suas 

características farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Em particular, se liga a globulina 

carregadora de cortisol e sua meia-vida é semelhante à do cortisol. No entanto, o mais 

importante é que a prednisolona e o cortisol são semelhantes em suas capacidades para se 

ligar e ativar os receptores GR e MR, especialmente quando comparados com a dexametasona 

(Pariante et al., 2002; Grossmann et al., 2004). A prednisolona possui uma afinidade que é 

duas vezes maior do que a do cortisol, enquanto a dexametasona tem uma afinidade sete vezes 

maior do que a do cortisol. Estudos em ratos com o GR demonstram que a prednisolona 

possui uma potência semelhante a do cortisol em ativar os GR, enquanto que a dexametasona 

tem uma potência quatro vezes maior do que o cortisol (Ballard et al., 1975; Grossmann et al., 

2004), conforme demonstrado na figura 4. Dessa forma, o teste de supressão da prednisolona 

tem se mostrado um instrumento promissor para a avaliação do eixo HPA, uma vez que 

permite investigar tanto o funcionamento dos GR quanto dos MR. Segundo os achados de 

Juruena et al. (2006), em um estudo onde foram comparadas as respostas do cortisol em 

pacientes deprimidos e controles, após a supressão com prednisolona e dexametasona, os 

controles suprimiram o cortisol nos dois desafios, enquanto que os  pacientes suprimiram o 

cortisol apenas no desafio com prednisolona. Esses dados sugerem que os controles foram 

igualmente sensíveis a ambos os glicocorticóides. Em contrapartida, tal correlação não foi 

observada nos pacientes deprimidos. Dessa forma, a dissociação entre a sensibilidade à 

prednisolona e à dexamentasona na depressão, sugere a existência de um prejuízo seletivo da 

sensibilidade GR enquanto a sensibilidade MR é mantida. 
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Figura 4: Seletividade dos esteróides em relação aos receptores MR e GR. A potência GR 

aumenta da esquerda para a direita e a potência MR aumenta de baixo para cima. Adaptado de 

Grossmann et al. 2004. 

 

Estudos clínicos tem explorado o papel dos MR na depressão através de desafios com 

espironolactona (antagonista MR) e fludrocortisona (agonista MR) para avaliar o 

funcionamento do eixo HPA. Segundo os achados do estudo realizado por Young et al. 

(2003), no qual foram avaliados pacientes deprimidos e controles tratados com 

espironolactona em dose única. Pacientes depressivos e controles apresentaram aumento nos 

níveis de cortisol, no entanto, os pacientes apresentaram um aumento maior do cortisol do que 

os controles. Dessa forma, os achados destes autores sugerem aumento da atividade dos 

receptores MR na depressão (Young et al., 2003). Embora alguns estudos tenham avaliado o 

envolvimento dos MR na regulação do eixo HPA (Holsboer, 1999; Heuser et al.,2000; 

Buckley et al., 2007; Otte et al., 2010), ao contrário dos GR que têm sido extensamente 

investigados na literatura, ainda existem poucos dados sobre o funcionamento dos MR na 

depressão e muitas vezes estes dados são contraditórios. Enquanto alguns estudos 

demonstram aumento da atividade MR (Young et al., 2003; Baes et al., 2014), outros 
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demonstram que a atividade MR está reduzida na depressão (Otte et al., 2010; Juruena et al., 

2013; Lembke et al., 2013). Indicando, assim, a necessidade de mais estudos nesta área para 

que esta questão seja elucidada. 

 

1.4.  Dehidroepiandrosterona 

Além do cortisol, existem outros hormônios esteroides que são produzidos pelo córtex da 

glândula adrenal, como o DHEA e o seu derivado sulfatado o DHEA-S, que podem ser 

igualmente importantes para o entendimento da fisiopatologia da depressão. O DHEA e o DHEA-

S juntos são os hormônios esteroides circulantes mais abundantes no organismo (Michael et al., 

2000; Maninger et al., 2009). No entanto, embora estes hormônios sejam muito abundantes, só 

recentemente têm se conhecido um pouco mais sobre as suas funções e o papel que eles 

desempenham nas doenças humanas.  

A secreção do DHEA e do DHEA-S é regulada pela liberação de ACTH pela 

adenohipófise, que estimula o córtex adrenal a produzir o DHEA e o DHEA-S, juntamente com o 

cortisol.  No entanto, diferente do cortisol que apresenta um mecanismo de feedback inibitório 

que controla a liberação de CRH, AVP e ACTH, não existem evidências de que o DHEA e o 

DHEA-S exerçam feedback inibitório sobre o eixo HPA, conforme demonstrado na figura 5. 

Assim como os demais hormônios esteroides, o DHEA é sintetizado a partir do colesterol que é 

metabolizado dando origem a pregnenolona, que é convertida em 17-hidroxipregnenolona e, 

por ação enzimática, em DHEA (Leowattana, 2004). A produção de DHEA e DHEA-S 

aumenta marcadamente após o nascimento, mas cai durante a infância. No início da 

puberdade as concentrações de DHEA e DHEA-S voltam a subir e atingem o seu pico no 

início da idade adulta. A partir dai esses hormônios começam a diminuir progressivamente (2-

3% por ano), tanto nos homens quanto nas mulheres com a idade, o que normalmente está 

associado ao declínio da saúde física (Kroboth et al., 2003).  
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Figura 5: Diagrama esquemático da produção de dehidroepiandrosterona (DHEA) e do 

seu metabólito sulfato (DHEA-S) a partir do eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal (HPA) 

e do mecanismo de feedback negativo. Adaptado de Leowattana, 2004. 

 

Estudos recentes têm atribuído ao DHEA e ao DHEA-S um efeito modulador sobre o 

humor, demonstrando que estes hormônios teriam um papel relevante no desenvolvimento de 

quadros psiquiátricos. Embora, diversos estudos tenham demonstrado diminuição dos níveis 

de DHEA em pacientes depressivos (Barrett-Connor et al., 1999; Michael et al., 2000; 

Kedziora-Kornatowska et al., 2007), estes achados ainda não são conclusivos. Além disso, 

crescentes evidências têm sugerido que o DHEA e o DHEA-S atuem como antagonistas dos 

glicocorticoides e que esse efeito antiglicocorticóide poderia protege contra os efeitos adversos 

causados pelos altos níveis de cortisol que ocorrem na depressão (Kimonides et al., 1998; 

Herbert, 2013). Portanto, como estes hormônios funcionam de forma antagônica, tem se 

proposto que o índice relação cortisol/DHEA-S poderia ser um reflexo mais preciso e 

fisiológico da atividade glicocorticóide na depressão (Markopoulou et al., 2009). Dessa 

forma, estes achados na literatura sobre o DHEA e o DHEA-S sugerem que as anormalidades 

endócrinas encontradas na depressão, estejam relacionadas também como outros esteroides, 

que não só o cortisol, e que a fisiopatologia dos quadros depressivos possam ser bem mais 

complexa do que se pensava até atualmente. No entanto, os estudos nesta área ainda são 

muito recentes e escassos, demonstrando assim a necessidade de mais estudos para que se 

possa compreender melhor o papel do DHEA e do DHEA-S nos transtornos do humor. 
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1.5.  Prolactina 

Além dos hormônios descritos anteriormente, outro hormônio que também é 

produzido pela adenohipófise é a prolactina. A prolactina é um hormônio produzido pelos 

lactotrofos adenohipofisários, cuja secreção ocorre através do controle hipotalâmico, por meio 

do tônus dopaminérgico, o qual inibe a liberação de prolactina na corrente sanguínea. A 

dopamina exerce suas funções inibitórias através da ligação aos receptores de dopamina do 

tipo D2 localizados nos lactotorofos adenohipofisários (Meador-Woodruff et al., 1989). 

Porém, existem outros neuropeptídeos tais como o GABA, que também pode exercer alguma 

atividade inibitória na secreção da prolactina e o hormônio liberador de tireotrofina, que pode 

agir como um fator liberador de prolactina (Freeman et al., 2000; Ignacak et al., 2012). Além 

disso, existem também condições fisiológicas do organismo que podem controlar a secreção 

de prolactina, tais como: a alimentação, a atividade sexual, o ciclo menstrual, a gravidez e o 

estresse e causas patológicas, relacionadas ao uso de antipsicóticos, sedativos, 

antidepressivos, anti-hipertensivos e anticoncepcionais que podem aumentar a prolactina 

(Juruena et al., 1997; Cohen e Davies, 1998; Juruena et al., 2010; Faron-Górecka et al., 2013). 

Além de causas patológicas, como: neoplasias cerebrais, doenças hipofisárias, 

hipotireoidismo e hepatopatias, entre outros, que podem alterar a secreção da prolactina (Vilar 

et al., 2003). 

A prolactina foi reconhecida inicialmente pelo seu papel na estimulação do 

desenvolvimento da glândula mamária e indução da lactação (Riddle et al., 1933). Além da 

produção hipofisária, que é a principal forma se secreção da prolactina, atualmente sabe-se 

que existem também uma produção secundária da prolactina em tecidos extra-hipofisários. A 

expressão do gene da prolactina, assim como a do seu receptor, tem sido registrada em vários 

outros sítios além da hipófise, tais como cérebro, miométrio, glândula lacrimal, timo, baço, 

células epiteliais mamárias, fibroblastos, linfócitos circulantes e em células da medula óssea. 

Enquanto, a prolactina hipofisária age como um hormônio clássico, secretado pela glândula, 

transportado via circulação, agindo nas células-alvo através de receptores de membrana e 

desencadeando uma série de eventos próprios, como a lactação. A prolactina extra-hipofisária 

apresenta ação sob as células adjacentes (ação parácrina) e sob as próprias células que a 

produzem (ação autócrina) (Freeman et al., 2000). Dessa forma, a prolactina tem sido 

considerada uma proteína que desempenha uma dupla ação: como hormônio, devido à 

produção hipofisária, e como citocina, secundária à produção extra-hipofisária, o que tem 

levado muitos pesquisadores a propor que a prolactina tenha uma participação importante na 

modulação do sistema imunológico (Glezer et al., 2009). No entanto, o seu exato papel na 
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fisiologia e fisiopatologia das doenças autoimunes ainda não foi totalmente esclarecido. Além 

dessas funções, a prolactina possui inúmeras outras que incluem participação na reprodução, 

na osmorregulação, no metabolismo do cálcio e no controle glicêmico.  

Segundo estudos recentes a prolactina também desempenha um papel importante no 

controle do comportamento. Neste sentido, alguns estudos, porém ainda escassos, têm 

demonstrado alterações nos níveis basais de prolactina em pacientes depressivos (Duval et al., 

2001; Sagud et al., 2002; Rajewska e Rybakowski, 2003; Muck-Seler et al., 2004). Diversos 

estudos têm descrito que a prolactina desempenha também um importante papel nas reações 

de estresse (Dorshkind e Horseman, 2000; Yu-Lee, 2002) e alguns estudos têm demonstrado 

que a secreção de prolactina pode ser alterada pelos níveis circulantes de glicocorticóides 

(Ignacak et al., 2012; Pompili et al., 2013). Além disso, como a prolactina tem um papel 

importante na produção de leite, que é indispensável para a sobrevivência do bebê, situações 

de estresse nas fases iniciais da vida podem influenciar na secreção deste hormônio (Abou-

Saleh et al., 1998).  

Dessa forma, uma vez que sabe se que os transtornos depressivos estão altamente 

relacionados a situações de estresse e que estas situações levam a alterações no eixo HPA, 

seria possível se propor o envolvimento não só do eixo HPA, mas também da prolactina na 

fisiopatogenia dos quadros depressivos, principalmente relacionados a situações de estresse 

precoce.  

Portanto, com base no exposto, torna se importante que sejam desenvolvidos novos 

estudos para avaliem não só o papel do eixo HPA e dos seus receptores GR e MR em 

pacientes depressivos, mas também os demais hormônios envolvidos na depressão como o 

DHEA-S e a prolactina, bem como o impacto do estresse precoce nestes hormônios, para que 

possamos compreender melhor a fisiopatologia da depressão. 
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2 - OBJETIVOS 
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2.1. Geral 

O objetivo deste trabalho é avaliar a resposta do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) 

frente aos agonistas e antagonistas dos receptores glicocorticóides (GR) e mineralocorticóides 

(MR) em pacientes depressivos com e sem estresse precoce e controles.  

 

2.2. Específicos 

a) Investigar as características sóciodemográficas e clínicas da amostra de 

pacientes depressivos e controles avaliados neste estudo e a associação destas 

características com o estresse precoce; 

b) Avaliar a dinâmica dos hormônios moduladores do eixo HPA nos pacientes 

depressivos e controles, bem como investigar a influência do estresse precoce 

na dinâmica destes hormônios nos pacientes depressivos; 

c) Correlacionar os achados dos hormônios do eixo HPA com a gravidade dos 

sintomas psiquiátricos nos pacientes depressivos com e sem estresse precoce; 

d) Avaliar a resposta do eixo HPA frente aos agonistas e antagonistas dos 

receptores glicocorticóides (GR) e mineralocorticóides (MR) nos pacientes 

depressivos com e sem estresse precoce e nos controles; 

e) Correlacionar as respostas do eixo HPA aos agonistas e antagonistas dos 

receptores glicocorticóides (GR) e mineralocorticóides (MR) com a gravidade 

dos sintomas psiquiátricos nos pacientes depressivos com e sem estresse 

precoce. 
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3 - METODOLOGIA 
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3.1. Local do Estudo 

 

O estudo foi realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto (HC-FMRP) da Universidade de São Paulo (USP), com pacientes depressivos que 

estavam em atendimento no Hospital Dia (HD), no Ambulatório de Transtornos do Humor 

(PQH) e no Serviço de Assistência Médica e Social de Pessoal (SAMSP).  

 

3.2. Amostra 

 

Selecionamos inicialmente uma amostra total de 75 sujeitos divididos em: um grupo 

de pacientes com diagnóstico de episódio depressivo atual (n=47) e um grupo de controles 

saudáveis (n=28). Os pacientes foram divididos em dois grupos de acordo com o estresse 

precoce: um grupo de pacientes depressivos com estresse precoce (n=33) e um grupo de 

pacientes depressivos sem estresse precoce (n=14), conforme avaliação do Questionário 

Sobre Traumas na Infância (CTQ), descrito no item 3.4.1. da metodologia. Consideramos 

com estresse precoce os pacientes que foram classificados como Moderado-Severo e Severo-

Extremo no CTQ, conforme detalhado no item 3.4.1. 

 

3.2.1. Critérios de Inclusão 

 

Foram incluídos no estudo pacientes com idade entre 18 e 65 anos, com diagnóstico de 

episódio depressivo atual, incluindo Transtornos Depressivos e Bipolares, de acordo com os 

critérios do DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014), podendo ou não apresentar 

comorbidades psiquiátricas associadas ao diagnóstico principal, com pontuação na Escala de 

Avaliação de Depressão GRID de Hamilton (GRID-HAM-D21) ≥16, ou seja, pacientes 

depressivos com gravidade do quadro variando de moderada a severa (Hamilton, 1960). 

Todos os pacientes foram avaliados clinicamente quanto à presença de comorbidades, 

transtornos físicos, condições médicas gerais e estilo de vida.  

O grupo controle foi composto por voluntários saudáveis pertencentes à equipe 

hospitalar, estudantes e da comunidade local. Os participantes do grupo controle foram 

avaliados clinicamente através de uma história clínica completa e de instrumentos 

diagnósticos para exclusão de qualquer transtorno psiquiátrico atual ou prévio. 
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3.2.2. Critérios de Exclusão 

 

Os critérios de exclusão para o grupo de pacientes com base na história médica 

completa foram: história de hipersensibilidade a corticosteróides ou o uso de esteróides; 

tabagismo pesado (mais de 25 cigarros por dia); doenças virais, durante as duas últimas 

semanas; gravidez ou lactação; alcoolismo; doença física significativa (alergia grave, doença 

auto-imune, hipertensão, câncer ou doenças hematológicas, endócrinas, pulmonares, renais, 

hepáticas, gastrointestinais e neurológicas). Foram excluídos também todos os pacientes que 

apresentaram sintomas depressivos causados por uma condição médica geral ou resultante do 

efeito fisiológico direto de uma substância. Por razões práticas, não foi possível testar os 

pacientes em um estado livre de medicações. 

Os critérios de exclusão do estudo para o grupo controle foram: história de 

hipersensibilidade a corticosteróides ou o uso de esteróides; tabagismo pesado; doenças virais, 

durante as duas últimas semanas; gravidez ou lactação; alcoolismo; doença física 

significativa; história prévia ou atual de transtorno psiquiátrico de acordo com os critérios do 

DSM-5; bem como indivíduos que apresentassem qualquer outra condição médica geral que 

pudesse apresentar sintomas de depressivos. Foram excluídos também os indivíduos com 

histórico prévio ou atual de uso de medicação psicotrópica e história de estresse precoce.  

 

3.3. Delineamento do Estudo 

 

O presente estudo apresentou característica transversal, sendo constituído por dois 

protocolos de avaliação: avaliação clínica e avaliação endócrina. Inicialmente foi realizada a 

avaliação clínica (vide item 3.4.1.) e uma semana após foi aplicado o protocolo de avaliação 

endócrina (vide item 3.4.2.). A avaliação endócrina foi controlada por placebo, cego por parte 

dos controles e pacientes, não randomizado, com desenho de medidas repetidas previamente 

utilizado (Pariante et al., 2002; Juruena et al., 2006; Baes et al., 2014), onde os efeitos da 

fludrocortisona (0.5 mg), da prednisolona (5 mg), da dexametasona (0.5 mg) e da 

espironolactona (400mg) foram avaliados através do hormônio adrenocorticotrópico (ACTH) 

plasmático, do cortisol plasmático e salivar, da prolactina plasmática e do sulfato de 

desidroepiandrosterona (DHEA-S) plasmático em pacientes com episódio atual de depressão e 

em controles.    

 

3.4. Protocolo de Coleta de Dados 
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3.4.1. Avaliação Clínica 

Inicialmente os pacientes e controles foram convidados a participar da pesquisa, sendo 

lido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice A) e fornecido 

informações sobre o estudo do qual foram convidados a participar. Após assinado o TCLE, 

foi aplicada uma ficha sóciodemográfica elaborada pelos próprios pesquisadores para 

avaliação da história de vida (apêndice B). Em seguida tanto pacientes quanto controles foram 

submetidos à avaliação psiquiátrica por meio de uma entrevista diagnóstica padronizada a 

Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (MINI-Plus), os pacientes para confirmação 

do diagnóstico e os controles para a exclusão de qualquer diagnóstico psiquiátrico. 

Na seqüência foi aplicada a Escala de Depressão GRID de Hamilton (GRID-HAM-

D21), para avaliação da gravidade dos sintomas depressivos, sendo incluídos apenas pacientes 

com HAM-D21 ≥16. A GRID-HAM-D21 foi utilizada como ponto de corte no nosso estudo 

para a inclusão de pacientes apenas com quadros depressivos com gravidade considerada de 

moderada a severa. Esse ponto de corte foi definido a partir dos escores utilizados nos ensaios 

para o tratamento de depressão, especificamente o STAR*D, que utiliza o ponto de corte de 

14 ou mais na pontuação da HAM-D de 17 itens, o que equivale a 16 ou mais nos escores da 

HAM-D de 21 itens (Rush et al., 2006).  Para a avaliação do estresse precoce foi aplicado o 

Questionário Sobre Traumas na Infância (CTQ). Consideramos com estresse precoce os 

pacientes que foram classificados como Moderado-Severo e Severo-Extremo nos escores do 

CTQ, de acordo com o proposto pela literatura da área (Bernstein et al., 1994; 1997; 2003). 

Para finalizar foram aplicados outros instrumentos para avaliação de sintomas 

psiquiátricos: a Escala de Avaliação de Depressão de Montgomery-Asberg (MADRS), o 

Inventário de Depressão de Beck (BDI-II), o Inventário de Ansiedade de Beck (BAI), a 

Escala de Desesperança de Beck (BHS), a Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI), a Escala 

de Impulsividade de Barratt (BIS-11) e o Questionário de Qualidade de Sono de Pittsburg 

(PSQI).  

Para o protocolo de avaliação clínica foram incluídos no estudo 75 sujeitos, 47 

pacientes com diagnóstico de episódio depressivo atual e 28 controles saudáveis. Os 

instrumentos utilizados na avaliação clínica do estudo estão detalhados a seguir. 

 

3.4.2. Instrumentos de Avaliação Psiquiátrica 

 Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (Mini 

InternationalNeuropsychiatric Interview – MINI-Plus) (Sheehan et al., 1998) 
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A MINI é uma entrevista diagnóstica padronizada breve (15-30 minutos), compatível 

com os critérios do DSM-III-R/IV e da CID-10, apresenta confiabilidade e validade 

globalmente satisfatórias. Este instrumento apresenta qualidades psicométricas similares às de 

outras entrevistas diagnósticas padronizadas mais complexas, permitindo uma redução de 

50% ou mais no tempo da avaliação (Amorim, 2000). Está habilitado para ser utilizado em 

pesquisas, na prática clínica, na gestão de programas de saúde e no ensino (Amorim, 2000).  

Foi desenvolvida por pesquisadores do Hospital Pitié-Salpêtrière de Paris e da 

Universidade da Flórida, constituída de duas versões para responder aos objetivos 

diagnósticos específicos de diferentes contextos de utilização. Existe uma versão MINI, 

porém neste estudo utilizamos a versão MINI-Plus por esta se destinar à avaliação mais 

aprofundada dos transtornos mentais ao longo da vida e explorar sistematicamente todos os 

critérios de inclusão e de exclusão e a cronologia (data do início, duração dos transtornos e 

número de episódios) de 23 categorias diagnósticas do DSM-IV (Amorim, 2000). Além disso, 

o MINI-Plus investiga quadros depressivos com características melancólicas, que foi utilizado 

no nosso estudo para a caracterização do subtipo de depressão apresentada pelos pacientes 

avaliados na nossa amostra.    

Em nosso estudo foi utilizada a Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (Mini-

International Neuropsychiatric Interview-MINI Plus), na versão brasileira 5.0.0, traduzida e 

adaptada para o português por Amorim (2000), sendo sua versão original de Sheehan et al. 

(1998). Vide instrumento em anexo A.  

 

 Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton (GRID Hamilton 

Depression Rating Scale – GRID-HAM-D21) (DRSST, 2003) 

A HAM-D foi desenvolvida há mais de 50 anos (Hamilton, 1960) e mesmo assim 

mantém sua posição de escala do observador mais usada mundialmente para selecionar e 

acompanhar pacientes em pesquisas de terapêutica para a depressão. É considerada como 

padrão-ouro na avaliação de gravidade da depressão e usada comparativamente com novas 

escalas de avaliação a fim de verificar a confiabilidade destas (Gorenstein e Moreno, 2011). 

Tem sido usada também freqüentemente como critério de inclusão de pacientes em pesquisas 

com antidepressivos (Snaith, 1996; Rush et al. 2006). 

A HAM-D foi elaborada para avaliação e quantificação da sintomatologia depressiva 

em pacientes portadores de transtornos do humor e não se recomenda seu uso para outros 

tipos de pacientes e tampouco como instrumento diagnóstico para identificar depressão. A 

escala HAM-D possui três versões - de 17 a 21 itens, ou ainda de 24 itens (os três tópicos 
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adicionais são desamparo, desesperança e desvalia). Os itens são avaliados de acordo com a 

intensidade e a freqüência dentro de um período determinado de dias, variando a pontuação 

entre 0 a 2 ou de 0 a 4. Nesta escala, os aspectos cognitivos e somáticos totalizam mais de 

50% do escore total possível, enquanto 16% estão associados aos sintomas ansiosos. A 

categoria humor representa apenas 8%. Por enfatizar sintomas somáticos, a HAM-D é 

particularmente sensível a mudanças vivenciadas por pacientes gravemente deprimidos. Por 

outro lado, a presença de doenças físicas pode distorcer as conclusões, uma vez que a melhora 

dos sintomas relacionados à doença pode ser confundida com a melhora do episódio 

depressivo (Gorenstein e Moreno, 2011).  

Embora a HAM-D venha sendo muito utilizada em diversos estudos para a avaliação 

da gravidade da depressão, a literatura tem mostrado, ao longo dos anos, que há falhas nesse 

instrumento, principalmente relacionadas à baixa confiabilidade interavaliadores, em 

decorrência da falta de um modelo de entrevista e da dificuldade de padronização na 

pontuação (Snaith, 1996; Williams, 2001; Bagby et al., 2004). Devido esta limitação, em 

2003 foi criada a GRID-HAM-D, com o intuito de conferir melhorias na HAM-D (DRSST, 

2003). A GRID-HAM-D forneçe ao avaliador dimensões de intensidade e frequência 

independentemente para cada item da escala, permitindo assim uma padronização na 

aplicação da escala e uma maior confiabilidade interavaliadores na pontuação dos itens, sem 

que seja necessário o desenvolvimento de uma nova escala (Iannuzzo et al., 2006;  Willians et 

al., 2008). Por este motivo, em nosso estudo optamos por utilizar a versão modificada da 

HAM-D, a GRID-HAM-D de 21 itens traduzida e adaptada para o português por Henrique-

Araújo et al. (2014). Ver anexo B. 

 

 Questionário Sobre Traumas na Infância (Childhood Trauma Questionnaire - 

CTQ) (Bernstein et al., 2003) 

O Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) foi elaborado por Bernstein et al. (1994) e 

constava de 70 itens de auto-relato, sendo posteriormente modificado para 28 itens que 

mantiveram as mesmas propriedades psicométricas  da versão original, porém sendo de mais 

rápida aplicação (Grassi-Oliveira et al., 2006). 

O Questionário Sobre Traumas na Infância (CTQ) é uma entrevista retrospectiva, 

autoaplicável, sendo atualmente muito utilizada em pesquisas, na área forense e na área 

clínica. Segundo Grassi-Oliveira et al., em um artigo publicado em 2014, uma pesquisa 

realizada no Medline em 2013 pelos autores identificou mais de 339 estudos que utilizavam o 

CTQ (Grassi-Oliveira et al., 2014). É um instrumento que investiga história de abuso e 
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negligência durante a infância, podendo ser aplicado para adolescentes (a partir de 12 anos) e 

adultos onde o respondedor gradua a freqüência de 28 questões assertivas relacionadas com 

situações ocorridas na infância. Os itens do CTQ são classificados em uma escala Likert que 

varia de 1 (nunca) a 5 (muito frequentemente). As pontuações variam de 5 a 25 para cada tipo 

de abuso. 

O instrumento avalia 5 subtipos de traumas na infância: abuso físico ("agressões 

corporais em uma criança, ocasionadas por um adulto ou pessoa mais velha que representava 

um risco ou resultou em lesão"), abuso emocional ("agressões verbais dirigidas a uma criança 

ou qualquer humilhação ou comportamento humilhante dirigida para uma criança por um 

adulto ou mais pessoas"), abuso sexual ("contato sexual ou conduta entre uma criança com 

menos de 18 anos e uma pessoa adulta ou mais velhos"), negligência emocional ("fracasso 

dos cuidadores para atender  as necessidades emocionais e  psicológicas das crianças") e 

negligência física ("falha do cuidador para fornecer para uma criança necessidades físicas 

básicas") (Grassi-Oliveira et al., 2006; Seganfredo et al., 2009). Segundo o proposto por 

Bernstein et al. (2003), indivíduos que apresentam escores de Moderado-Severo ou Severo-

Extremo, em qualquer um dos subtipos, são considerados com estresse precoce. Neste sentido, 

indivíduos sem estresse precoce são aqueles que apresentam escores classificados como 

Nenhum-Mínimo ou Leve-Moderado, em todos os subtipos de estresse precoce (Bernstein et 

al., 1994; 1997; 2003; Carpenter et al., 2007). As classificações do CTQ estão descritas na 

tabela a seguir.  

 

Tabela 1- Classificação dos subtipos de estresse precoce de acordo com a gravidade 

Subtipos Nenhum à 

Mínimo 

Leve à 

Moderado 

Moderado à 

Severo 

Severo à  

Extremo 

Abuso Emocional 5-8 9-12 13-15 ≥ 16 

Abuso Físico 5-7 8-9 10-12 ≥ 13 

Abuso Sexual 5 6-7 8-12 ≥13 

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

Negligência Física 5-7 8-9 10-12 ≥13 

Traduzido e adaptado de Bernstein et al., 2003. 

Em nosso estudo foi utilizado o Questionário sobre Traumas na Infância (CTQ) 

traduzido e adapatado para o português por Grassi-Oliveira et al. em 2006 e validado para a 

população brasielira pelos mesmos autores em 2014 (Grassi-Oliveira et al., 2006; 2014). Vide 

instrumento em anexo C. 
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 Escala de Avaliação para Depressão de Montgomery-Asberg (Montgomery-

Asberg Depression Rating Scale - MADRS) (Montgomery e Asberg, 1979) 

A Escala de Avaliação para depressão de Montegomery-Asberg (MADRS) foi 

elaborada com base na Comprehensive Psychopathological Rating Scale (CPRS) de Asberg et 

al. (1978), que abrangia 65 itens. A partir desta escala os autores selecionaram inicialmente os 

17 indicadores mais freqüentes da gravidade da doença e, em sua versão final, chegaram aos 

dez itens mais significativos para indicar os sintomas do transtorno depressivo e os mais 

sensíveis à alterações. Sendo, portanto uma escala desenvolvida especialmente para medir 

mudanças clínicas no curso do tratamento, amplamente utilizada em ensaios com 

medicamentos antidepressivos (Montgomery e Asberg, 1979; Moreno e Moreno, 1998). 

A escala contém dez itens contemplando fatores biológicos, cognitivos, afetivos e 

características comportamentais da depressão. Os itens: tristeza aparente, tristeza relatada, 

tensão interna, sono reduzido, redução do apetite, dificuldades de concentração, sentir 

lassidão, pensamentos pessimistas e penamentos suicidas foram empiricamente selecionadas 

para representar os sintomas nucleares da depressão. A avaliação do humor e dos sintomas 

vegetativos/somáticos representam, cada uma, 30% do total do escore da escala. Cada um dos 

itens da MADRS engloba quatro descrições das manifestações de sintomas e permite pontos 

intermediários, de modo que o escore de cada item varia de 0 a 6, com maior pontuação 

refletindo sintomas mais graves (Gabryelewicz et al., 2004). Essa característica da escala 

possibilita que o entrevistador possa fazer uma avaliação mais precisa da intensidade dos 

sintomas.  

Em termos de validade de conteúdo, a MADRS abrange os sintomas da depressão, 

com exceção de retardo mental (Moreno e Moreno, 1998). Não foram definidos pelos autores 

os pontos de corte da MADRS para as diferentes gravidades. Entretanto, para a depressão 

grave, acredita-se que escores de 35 ou mais na MADRS corresponderiam a 28 pontos ou 

mais na HAM-D de 17 itens. Embora não exista um consenso para se definir remissão pela 

MADRS, sugere-se o que ponto de corte de 11 (ou 10) é comparável ao escore 7 na HAM-D. 

Embora muito utilizada em estudos no Brasil, assim como a HAM-D de 21 itens,  a MADRS 

não possui estudos de validação para o português (Gorenstein e Moreno, 2011). Ver anexo D. 

 

 Inventário de Depressão de Beck II (Beck Depression Inventory – BDI-II) (Beck 

et al., 1996) 

O Inventário de Depressão de Beck (BDI) foi desenvolvido por Beck et al. (1961) para 

avaliar a intensidade dos sintomas depressivos, sendo provavelmente a medida de 
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autoavaliação de depressão mais amplamente usada tanto em pesquisa como em clínica, tendo 

sido traduzido para vários idiomas e validado em diferentes países. Neste estudo utilizamos a 

versão mais recente do BDI, o Inventário de Depressão de Beck II (BDI-II) (Beck et al. 1996). 

Essa versão tem por objetivo conseguir uma maior aderência aos critérios diagnósticos para 

episódios de depressão maior, segundo o DSM-IV. 

O BDI é um instrumento estruturado, composto de 21 categorias de sintomas e 

atitudes, que descrevem manifestações comportamentais cognitivas, afetivas e somáticas da 

depressão. Cada item comporta quatro afirmações que variam quanto à intensidade (0 a 3), 

cabendo ao respondente indicar qual das quatro afirmações melhor descreve os seus sintomas. 

O escore final é obtido mediante o somatório dos 21 itens que compõem a escala (Giavoni et 

al., 2008). Em nosso estudo utilizamos o BDI-II traduzido e adaptado para o português por 

Gorenstein et al. (2011), tendo em conta os estudos de validação realizados por Gomes-

Oliveira et al. (2012). Vide instrumento em anexo E. 

 

 Inventário de Ansiedade de Beck (Beck Anxiety Inventory - BAI) (Beck et al., 

1988a) 

O Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) é um instrumento de autoavaliação 

amplamente utilizado tanto na pesquisa como na clínica e foi desenvolvido para avaliar a 

severidade dos sintomas de ansiedade. Apresenta tanto validade ecológica quanto de 

construto. Serve como um complemento útil quando utilizado com o Inventário de Depressão, 

em pacientes com transtornos de humor e/ou ansiedade (Cunha, 2001; Marcolino et al., 2007).   

O BAI é constituído por 21 itens que inclui os principais sintomas cognitivos, afetivos 

e fisiológicos de ansiedade, sendo de fácil e rápida administração, ela descreve sintomas 

comuns em quadros de ansiedade. Ao respondente é perguntado o quanto ele (a) foram 

incomodado por cada sintoma, durante a semana que passou, dentro de uma escala de 4 

pontos, variando de 0 (não a todas) a 3 (severamente). Os itens somados resultam em escore 

total que pode variar de 0 a 63 (Cunha, 2001). Em nosso estudo foi utilizado o Inventário de 

Ansiedade de Beck traduzido e adaptado para o português por Cunha (2001), sendo sua 

versão original de Beck et al. (1988a). Vide instrumento em anexo F. 

 

 Escala de Desesperança de Beck (Beck Hopelessness Scale - BHS) (Beck et al., 

1974) 

A Escala de Desesperança de Beck (BHS) é um instrumento estruturado de 

autoadministração, composto por afirmativas que avaliam o grau de desesperança do paciente 
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(mede atitudes negativas referentes ao futuro e seu grau de pessimismo). Demonstra 

resultados satisfatórios de fidedignidade e validade (Cunha, 2001). 

A BHS tem sido utilizada como um indicador indireto do risco de suicídio em 

indivíduos deprimidos que fizeram tentativas de suicídio prévias. É uma escala dicotômica 

(certo e errado) e seus itens são pontuados em 0 ou 1, com um intervalo de pontuação de 0-20, 

onde  a soma de seus itens individuais resulta em um escore total, a partir do qual se classifica 

a desesperança em nível mínimo, leve, moderado ou grave (Cunha, 2001). Em nosso estudo 

foi utilizada a Escala de Desesperança de Beck traduzida e adaptada para o português por 

Cunha (2001), sendo sua versão original de Beck et al. (1974). Vide instrumento em anexo G.  

 

 Escala de Ideação Suicida de Beck  (Beck Scale for Suicide Ideation - BSI) (Beck 

et al., 1988b) 

A Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI) é um dos instrumentos de autoavaliação 

mais aprofundados para avaliação da gravidade da ideação suicida. Foi construída para 

abordar o tema do pensamento suicida em pacientes psiquiátricos ambulatoriais adultos. 

Apresenta recomendações para que o instrumento não sirva como fonte única ou completa de 

informações sobre o tema, também pelo fato de não identificar simulação, confusão ou 

mesmo distorção ou omissão de fatos importantes por parte do paciente (Cunha, 2001). 

A BSI é composta por 21 itens pontuados em escala de 0 a 3, onde seu escore varia de 

0-38, de forma que a pontuação total produz um escore de gravidade. Não existe um corte 

dicotômico para definição de alto risco, mas as contagens altas indicam um maior risco de 

ideação suicida e os itens individuais podem ser usados como subsídios para ideação suicida 

ativa, ideação suicida passiva e tentativas de suicídio anteriores. No entanto, é calculada 

apenas a soma dos pontos para os primeiros 19 itens, não possuindo ponto de corte. Em nosso 

estudo foi utilizada a Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI) traduzida e adaptada para o 

português por Cunha (2001), sendo sua versão original de Beck et al. (1988b). Vide 

instrumento em anexo H.  

 

 Escala de Impulsividade de Barratt (Barratt Impulsiveness Scale - BIS-11) 

(Patton et al.,1995) 

A Escala de Impulsividade de Barratt (BIS-11) é um instrumento autoaplicativo, 

desenvolvida por Ernst Barratt, com o objetivo de avaliar as dimensões da impulsividade 

amplamente definida como o “agir sem pensar”. Tem mostrado adequada confiabilidade com 

demais escalas de quantificação de gravidade de sintomas psiquiátricos.   
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O instrumento BIS-11 é constituído por 30 itens e avalia a impulsividade em três 

subcategorias: atencional (8 questões), motora (10 questões) e por falta de planejamento (12 

questões). É uma escala do tipo Likert de quatro pontos, a saber: 1= raramente ou nunca; 2= 

de vez em quando; 3= com freqüência; 4= quase sempre/sempre. A pontuação da escala varia 

de 30 a 120 pontos, e altos escores indicam a presença de comportamentos impulsivos. Além 

de um escore global, a BIS-11 permite o cálculo de escores parciais referentes a três 

subdomínios da impulsividade, sendo eles a impulsividade motora, atencional e por não 

planejamento (Malloy-Diniz  et al., 2010). Em nosso estudo foi utilizada a Escala de 

Impulsividade de Barratt (BIS-11) traduzida e adaptada para o português por Diemen et al. 

(2007), sendo sua versão original de Patton et al. (1995). Vide instrumento em anexo I. 

 

 Questionário de Qualidade de Sono de Pittsburg (Pittsburgh Sleep Quality 

Index– PSQI) (Buysse et al., 1989) 

 O PSQI é um instrumento que permite avaliar a qualidade e a presença de distúrbios 

do sono apresentados durante o mês anterior a sua aplicação, diferenciando os indivíduos 

avaliados entre “bons” e “maus” dormidores (Buysse et al., 1989).  

É composto por 19 questões de auto-avaliação e 5 questões que devem ser respondidas 

de acordo com a avaliação do parceiro ou colega de quarto. As 19 questões de autoavaliação 

são agrupadas em sete componentes: qualidade subjetiva, latência, duração, distúrbios, 

eficiência habitual do sono, uso de medicação para dormir e alteração das atividades diárias e 

são pontuadas em uma escala que varia de 0 a 3 pontos. A soma total destes sete componentes 

tem como resultado um escore global que pode variar de 0 a 21 pontos, onde escores > que 5 

sugerem distúrbio significativo do sono. Além disso, quanto maior os escores pior a qualidade 

do sono. As últimas 5 questões apresentadas neste questionário são utilizadas na pratica 

clínica apenas como informativo e não são quantificadas na pontuação final do PSQI (Buysse 

et al., 1989; Bertolazi et al., 2011). Em nosso estudo foi utilizado o Questionário de Qualidade 

de Sono de Pittsburg validado para o português por Bertolazi et al. (2011), sendo sua versão 

original de Buysse et al. (1989). Vide instrumento em anexo J. 

 

3.4.3. Avaliação Endócrina 

Uma semana após a avaliação clínica, foi aplicado o protocolo de coleta endócrina com 

duração de 10 dias, seguidos as medicações e o placebo acrescidos de 2 dias de intervalo entre 

a administração de uma droga e outra, cego por parte dos controles e pacientes. A secreção do 
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cortisol salivar e dos demais hormônios plasmáticos (ACTH, cortisol, prolactina e DHEA-S) 

foi avaliada em todos os sujeitos, após terem tomado no dia anterior às 22h: uma cápsula de 

placebo, fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona, conforme descrito na 

tabela 2. As cápsulas, previamente identificadas de acordo com o dia previsto de 

administração, foram fornecidas aos pacientes e controles. A falta de randomização é um 

limite neste delineamento; no entanto a fludrocortisona e a prednisolona tem uma meia-vida 

muito mais curta quando comparada com a dexametasona; não se detectando níveis 

plasmáticos de prednisolona após 20 horas da sua administração (Pariante et al., 2002), que 

nos permite padronizar os intervalos entres os desafios endócrinos em 72 horas, diminuindo a 

possibilidade de variabilidade dos hormônios entre os diferentes desafios no mesmo indivíduo 

(Juruena et al., 2006).  

 

Tabela 2- Procedimentos do protocolo endócrino 

  Manhã Noite 

Dia Hora Procedimento Hora Procedimento 

1°  22:00 Coleta de saliva + ingestão de placebo 

2° Ao acordar Coleta de saliva*    

9:00 Coleta de saliva + 

plasma** 

  

5°  22:00 Coleta de saliva + Ingestão fludrocortisona (0.5 mg) 

6° Ao acordar Coleta de saliva*   

9:00 Coleta de saliva + 

plasma** 

  

9°  22:00 Coleta de saliva + Ingestão de prednisolona (5 mg) 

10° Ao acordar Coleta de saliva*   

 9:00 Coleta de saliva + 

plasma** 

  

13°  22:00 Coleta de saliva + Ingestão de dexametasona (0.5mg) 

14° 

 

Ao acordar Coleta de saliva*   

9:00 Coleta de saliva + 

plasma** 

  

17°   22:00 

 

Coleta de saliva + Ingestão de espironolactona (400mg) 

18° Ao acordar Coleta de saliva*   

9:00 Coleta de saliva + 

plasma** 

  

Nota: * para dosagem de cortisol salivar foram realizadas 3 coletas: ao acordar (tempo 0), 30 minutos (tempo 30) e 60 minutos 

(tempo 60) após acordar, nos dias seguintes aos desafios; ** para dosagem de ACTH, cortisol, prolactina e DHEA-S. 

 

Para a realização do protocolo de coleta endócrina, os participantes receberam em cada 

coleta 1 kit contendo: uma cápsula, quatro tubos de Salivettes® identificados para a coleta de 

cada uma das amostras de saliva, um folheto explicativo com instruções de coleta (apêndice 
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C) e uma folha de registro das coletas (apêndice D). Solicitamos aos participantes que 

preenchessem a folha de registro que acompanhava o kit anotando o horário exato da 

realização da coleta de cada amostra de saliva e eventuais fatores intercorrências, tais como 

quebra de jejum e eventos inesperados que causassem alterações emocionais intensas.  

As amostras de saliva foram coletadas através de um procedimento simples, não 

invasivo e livre de estresse, utilizando-se Salivettes® (Sarstedt, Alemanha). Os tubos de 

Salivettes® são compostos por dois tubos plásticos justapostos contendo um bastão de 

algodão estéril capaz de absorver saliva. Segundo especialistas da área, o método de análises 

do cortisol salivar, além de não ser um método invasivo, permite analisar o hormônio na sua 

forma livre, apresenta ótima correlação com o cortisol plasmático e dispensa a necessidade de 

ambiente hospitalar e pessoal técnico treinado para a realização da coleta (Castro e Moreira, 

2003; Hellhammer et al. 2009). Para a coleta dos Salivettes®, os participantes foram 

orientados a colocar o algodão do Salivette® na boca e movê-lo por mais ou menos 1 minuto 

com sua língua, até a saturação do algodão com a saliva, retornando ao frasco do Salivette® e 

armazenando em temperatura ambiente.   

Os indivíduos foram orientados a coletarem o primeiro Salivette® às 22h após a 

administração das medicações ou do placebo. Foram dadas instruções aos participantes de não 

ingerir alimentos e líquidos (exceto água), fumar e escovar os dentes durante o período das 

coletas de saliva. Ainda deveriam ser evitadas atividades físicas intensas, consumo de 

alimentos hiperproteicos e o uso de bebidas alcoólicas durante o protocolo de avaliação 

neuroendócrina. Novas amostras de saliva foram coletadas ao acordar (tempo 0) antes de sair 

da cama, 30 e 60 minutos após acordar, podendo o participante deambular neste período, e às 

9h antes da coleta plasmática. Por fim, foi realizada uma coleta sanguínea às 9h para a 

dosagem dos hormônios plasmáticos (ACTH, cortisol, prolactina e DHEA-S). 

Após as coletas, as amostras salivares e plasmáticas foram centrifugadas a 3000 

rotações por minuto (rpm), a uma temperatura de 4 ºC, durante 10 minutos e posteriormente 

armazenadas a -20ºC para serem dosadas no Laboratório de Endocrinologia do HC-FMRP-

USP. 

Para o protocolo de avaliação endócrina foram avaliados no estudo 75 sujeitos. Destes 

75 sujeitos, após a administração de placebo, 47 pacientes depressivos e 28 controles 

completaram o protocolo de coleta salivar e 43 pacientes depressivos e 28 controles 

completaram o protocolo de coleta plasmática. Após fludrocortisona, 39 pacientes depressivos 

e 27 controles completaram o protocolo de coleta salivar e plasmática. Após a prednisolona e 

a dexametasona, 37 pacientes depressivos e 26 controles completaram os protocolos de coleta 
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salivar e plasmática e após a espironolactona, 28 pacientes depressivos e 26 controles 

realizaram as coletas de saliva e plasma. Dos 75 sujeitos, 52 deles (26 pacientes depressivos e 

26 controles) realizaram o protocolo endócrino completo (salivar e plasmático) após todos os 

5 desafios. Na figura 6 abaixo está representado o fluxograma de participação no estudo dos 

pacientes depressivos e controles após os desafios. 

 
Figura 6: Fluxograma de participação dos pacientes depressivos e controles nos 

protocolos de coleta salivar e plasmática do estudo, após cada desafio.  

 

As medidas hormonais utilizadas na avaliação endócrina do estudo estão detalhadas a 

seguir. 

 

3.4.4. Medidas Hormonais 

 ACTH Plasmático 

O ACTH plasmático foi dosado pelo método de quimioluminescência através do kit 

Immulite 2000® (Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Inglaterra, Reino Unido). O ensaio foi 

realizado de acordo com as instruções de uso do fabricante do kit. A sensibilidade do ensaio 

foi de 5 pg/ml e os coeficientes de variação intra e entre-ensaios foram: 8.0% e 10.0%, 

respectivamente. Os valores do ACTH fornecidos pelo laboratório foram expressos em 

picogramas por mililitro (pg/mL). Para facilitar a comparação com outros estudos da 

literatura, no nosso estudo os valores foram convertidos para picomol por litro (pmol/L), 
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multiplicando-se o valor inicial do ACTH em pg/mL por 0.2202, conforme orientação contida 

no manual de instrução do kit.  

 

 Prolactina Plasmática 

A prolactina plasmática foi dosada pelo método de quimioluminescência através do kit 

Immulite 2000® (Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Inglaterra, Reino Unido). O ensaio foi 

realizado de acordo com as instruções de uso do fabricante do kit. A sensibilidade do ensaio 

foi de 0.5 ng/ml e os coeficientes de variação intra e entre-ensaios foram: 3.3% e 7.86%, 

respectivamente. Os valores da prolactina foram fornecidos em nanogramas por mililitro 

(ng/mL) pelo laboratório. Em nosso estudo os valores iniciais da prolactina expressos em 

ng/mL, foram convertidos para picomol por litro (pmol/L), após multiplicação por 43.478.  

 

 DHEA-S Plasmático 

O DHEA-S plasmático foi analisado através da técnica de radioimunoensaio (RIA) 

padronizada no Laboratório de Endocrinologia do HC-FMRP-USP (Moreira et al., 1988). A 

sensibilidade do ensaio foi de 3.9 µg/dL e os coeficientes de variação intra e entre-ensaios 

foram: 5.5% e 10.0%, respectivamente. Os valores do DHEA-S foram fornecidos em 

micrograma por decilitro (µg/dL) pelo laboratório. Em nosso estudo, os valores iniciais 

expressos em µg/dL, foram convertidos para nanomol por litro (nmol/L), após multiplicação 

por 26.0. 

 

 Cortisol Salivar e Plasmático 

O cortisol plasmático foi analisado através da técnica de radioimunoensaio (RIA) 

padronizada no Laboratório de Endocrinologia do HC-FMRP-USP. Para a dosagem do 

cortisol salivar foi utilizada à mesma técnica de RIA utilizada para a análise do cortisol 

plasmático, porém sem extração com etanol (Santiago et al., 1996; Castro e Moreira, 2003).  

A sensibilidade dos ensaios e os coeficientes de variação intra e entre-ensaios foram: 

60.0 ng/dL, 2.1% e 9.3%, para o cortisol salivar e 1.2 µg/dL, 2.8% e 10.4%, para o cortisol 

plasmático. As concentrações do cortisol salivar fornecidas pelo laboratório foram expressas 

em nanogramas por decilitro (ng/dL). No nosso estudo, para facilitar a comparação com 

outros estudos da literatura, os valores do cortisol salivar foram tranformados para nanomol 

por litro (nmol/L), após multiplicação dos valores iniciais em ng/dL por 0.028. As 

concentrações do cortisol plasmático fornecidas pelo laboratório foram expressas em 
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micrograma por decilitro (µg/dL) e convertidas para nanomol por litro (nmol/L), após 

multiplicação por 27.59. 

 

3.5. Aspectos Éticos 

O presente estudo e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice A) 

tiveram a aprovação no Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da FMRP-USP no dia 8 de 

fevereiro de 2012, de acordo com o Processo HCRP no. 14324/2011 (apêndice E).  

Os pacientes e os controles saudáveis que preencheram os critérios necessários para 

constituir a amostra foram convidados voluntariamente a participar do estudo, sendo 

assegurado que a não adesão não traria nenhum tipo de prejuízo para a continuidade do seu 

tratamento na instituição, bem como, haveria total liberdade de retirar seu consentimento a 

qualquer momento da pesquisa, deixando de participar do estudo. Para todos os participantes 

foi lido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), fornecendo-lhes informações 

sobre a justificativa, objetivos, procedimentos, riscos e benefícios do estudo, sendo aceitos os 

que assinaram o TCLE. A todos foi garantido o direito de receber informações e 

esclarecimentos quanto a qualquer dúvida que surgisse no transcorrer do procedimento e 

informação atualizada sobre o estudo, ainda que isso pudesse afetar sua vontade de continuar 

participando. Da mesma forma, foi garantida a segurança de não serem identificados, bem 

como de que todas as informações fornecidas foram mantidas sob caráter confidencial, 

respeitando os parâmetros éticos para investigações envolvendo seres humanos, 

especialmente a Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

A pesquisa não envolveu procedimentos de riscos. A literatura aponta que estudos 

realizados em serviços de emergência em hospitais gerais e em serviços de saúde mental, que 

investigam a violência intrafamiliar, têm demonstrado não haver riscos ou prejuízos aos 

pacientes quando questionados sobre histórico de violência (Padovani et al., 2008; Deslandes 

et al., 2000). Além disso, diversos estudos têm demonstrado que o histórico de violência 

familiar raramente é analisado no processo de avaliação do paciente, sugerindo a relevância 

do questionamento histórico deste evento em serviços de saúde mental, como processo de 

questionamento para aumentar o número de casos identificados (Padovani et al., 2008). 

Relacionado aos medicamentos utilizados no estudo, não existem relatos de efeitos colaterais 

significativos, sendo muito seguros, especialmente nas doses usadas em única administração. 

Em geral, quando os efeitos colaterais apareceram, eles ocorrem após o uso contínuo por 

várias semanas e neste estudo utilizamos doses únicas. Em nossa experiência anterior 
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utilizando estes mesmos medicamentos, nestas mesmas doses, não foram observados relatos 

de efeitos colaterais (Juruena et al., 2006; 2009; Baes, 2012; Baes et al., 2014). 

 

3.6. Análise Estatística 

As análises dos dados obtidos no presente estudo foram realizadas através do 

aplicativo SPSS (Statistical Package for the Social Science, versão 20.0). Foram utilizadas 

estatísticas descritivas como freqüência simples, porcentagens, médias e erro padrão da média 

(±epm) para análise das características sóciodemográficas e clínicas das amostras estudadas, 

bem como para os escores dos instrumentos de avaliação psiquiátrica e para as medidas 

hormonais. Devido a grande variabilidade encontrada entre as médias e erros padrões das 

medidas hormonais, optamos por fazer transformação logarítmica (log10) para a normalização 

destes dados.  

 Os valores do cortisol salivar também foram calculados por meio da Área Sob a Curva 

em relação ao zero ou base (AUCg), da resposta do cortisol salivar ao acordar (CAR) e do ritmo 

circadiano da secreção de cortisol salivar (RC). Para o cálculo da Área Sob a Curva (AUC0-30´-

60´) entre as medidas do cortisol salivar nos tempos ao acordar (0 min), 30 minutos e 60 

minutos após acordar, utilizamos o método trapezoidal descrito por Pruessner et al. (2003), 

que considera a distância entre as medidas individuais umas das outras e em relação a base. 

Conforme demonstrado na figura abaixo: 

 

Figura 7: Fórmula para o cálculo da Área Sob a Curva (AUCg). Nota: m: medidas 

indivíduais; t: tempo de intervalo entre as medidas. Adaptado de Pruessner et al., 2003. 

Para as análises da CAR, nós consideramos presente a resposta do cortisol salivar ao 

acordar, quando houve um incremento maior de 50% nas concentrações de cortisol salivar em 

relação ao cortisol basal no tempo zero (0 minuto) durante a primeira hora após o acordar 

matinal (Pruessner et al., 1997; Edwards et al., 2001; Ruiz Roa et al., 2013; Stalder et al., 

2016). Para avaliar a CAR foram calculados também dois índices auxiliares: o incremento 

absoluto das concentrações de cortisol salivar (CS) durante a primeira hora após o acordar 

(AINC= [CS pico (valor máximo observado em qualquer tempo (30 min ou 60 min)) - CS basal (0 

min)]) e o respectivo incremento relativo dos níveis de cortisol salivar durante a primeira hora 

após o acordar (CARi%= [CS pico – CS basal (0 min)]/CS basal (0 min)*100).  

O ritmo circadiano da secreção de cortisol salivar (RC) foi considerado presente quando 

as concentrações de cortisol salivar às 22h do dia anterior foram inferiores a 83.5% dos 
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valores do cortisol da manhã (9h) para cada indivíduo (Castro et al., 1999; Ruiz Roa, 2012). 

Para avaliar e comparar o RC da secreção de cortisol salivar na nossa amostra foram 

calculados também dois índices auxiliares: a redução absoluta das concentrações de cortisol 

salivar durante a avaliação do RC (RCabr= [CS 22h – CS 9h]) e a redução relativa das 

concentrações de cortisol salivar durante a avaliação do RC (RCr%= [CS 22h – CS 9h]/CS 

9h*100). 

 A comparação dos dados não paramétricos entre os grupos foi realizada através do 

teste do qui-quadrado (2), com correção de Bonferroni quando necessário. Para os dados 

paramétricos utilizamos o teste t de Student independente para comparações entre os grupos e 

o teste de análise de variância (ANOVA) de dois fatores para a comparação entre grupo e 

gênero. Para a comparação das medidas hormonais entre os grupos (paciente depressivo vs 

controles e paciente depressivo com EP vs paciente depressivo sem EP) após os 5 desafios 

(placebo vs fludrocortisona vs prednisolona vs dexametasona vs espironolactona) foi utilizado 

o teste de análise de variância (ANOVA) de medidas repetidas de efeito misto. O teste de 

análise de variância de medidas repetidas também foi utilizado para as comparações dos 

níveis de cortisol salivar entre os tempos 22h do dia anterior, ao acordar (0 min), 30 e 60 

minutos após acordar entre os grupos após os 5 desafios.  

 Por fim, para as correlações entre as medidas hormonais e a gravidade da 

sintomatologia psiquiátrica e entre o DHEA-S e a idade dos sujeitos, utilizamos o coeficiente 

de correlação de Pearson. Vide na tabela 3 abaixo a classificação para os graus de coeficiente 

de correlação de Pearson proposta por Dancey e Reidy (2006), utilizadas neste estudo.   

 

Tabela 3- Categoria da intensidade de correlação para os valores de r 

Intensidade da correlação  r 

Perfeito  1 

Forte 0.7 a 0.9 

Moderado 0.4 a 0.6 

Fraco 0.1 a 0.3 

Zero 0 
Nota: r: coeficiente de correlação de Pearson 

 

Foram consideradas significativas as diferenças com valores de p<0.05. 
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4 - RESULTADOS 
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4.1. Resultados da Avaliação Clínica 

 

4.1.1. Caracterização sóciodemográfica e clínica da amostra geral 

 

Nossa amostra para a avaliação clínica foi composta por 75 indivíduos, 47 pacientes 

com episódio atual depressivo, em acompanhamento no HC da FMRP/USP e 28 controles 

saudáveis da comunidade. Na tabela a seguir estão demonstradas as características 

sóciodemográficas da amostra geral: 

 

Tabela 4- Características sóciodemográficas e clínicas da amostra de pacientes depressivos e 

controles 

                    N=75 (100%) 

 

 

Pacientes 

Depressivos 

 (n=47) 

Controles 

 

 (n=28) 

Estatística P 

Gênero, n (%)    X
2
 (d.f.)=2.82 (1.0) 0.08 

Feminino 37 (78.7) 17 (60.7)   

Masculino 10 (21.3) 11 (39.3)   

Idade, anos (±epm) 36.7 (±1.5) 33.5 (±1.9) t (d.f.)=1.31 (73.0) 0.19 

IMC, Kg/m
2 
(±epm) 28.1 (±1.2) 25.7 (±0.9) t (d.f.)=1.60 (66.5) 0.11 

Cor, n (%)   X
2
 (d.f.)=1.31 (3.0) 0.72 

Branco (a) 27 (57.4) 18 (64.3)   

Pardo (a) 17 (36.2) 8 (28.6)   

Negro (a) 2 (4.3) 2 (7.1)   

Amarelo (a) 1 (2.1) 0 (0.0)   

Escolaridade, n (%)   X
2
 (d.f.)=11.60 (4.0) 0.02 

EFI  8 (17.0) 0 (0.0)   

EFC   4 (8.5) 0 (0.0)   

EMI 0 (0.0) 0 (0.0)   

EMC 14 (29.8) 9 (32.1)   

ESI 8 (17.0) 3 (10.7)   

ESC 13 (27.7) 16 (57.1)  <0.05 

Religião, n (%) 37 (78.7) 23 (82.1) X
2
 (d.f.)=0.13 (1.0) 0.48 

Estado civil, n (%)   X
2
 (d.f.)=5.40 (3.0) 0.14 

Solteiro (a) 16 (34.0) 17 (60.7)   

Casado (a)/Amasiado (a) 18 (38.3) 7 (25.0)   

Separado (a)/Divorciado (a)/ 

Desquitado (a) 

12 (25.5) 4 (14.3)   

Viúvos (a) 1 (2.1) 0 (0.0)   

Tabagismo, n (%)  8 (17.0) 2 (7.1) X
2
 (d.f.)=1.48 (1.0) 0.19 

Etilismo, n (%) 4 (8.5) 0 (0.0) X
2
 (d.f.)=2.51 (1.0) 0.15 

Uso de drogas ilícitas, n (%) 1 (2.1) 0 (0.0) X
2
 (d.f.)=0.60 (1.0) 0.63 

Doenças clínicas, n (%) 29 (61.7) 9 (32.1) X
2
 (d.f.)=6.14 (1.0) 0.01 

Diagnóstico, n (%)   - - 

Depressão Unipolar 34 (72.3) 0 (100)   

Depressão Bipolar 13 (27.7) 0 (100)   
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Cont. Tabela 4- Características sóciodemográficas e clínicas da amostra de pacientes depressivos 

e controles 

           N=75 (100%) 

 Pacientes 

Depressivos 

 (n=47) 

Controles 

 

 (n=28) 

Estatística P 

Medicações psiquiátricas, n (%)   - - 

ISRS 29 (69.2) 0 (100)   

ADT 10 (21.3) 0 (100)   

Outros AD 13 (27.7) 0 (100)   

Antipsicótico 23 (48.9) 0 (100)   

Estabilizador do Humor 18 (38.3) 0 (100)   

Benzodiazepínico 28 (59.6) 0 (100)   

N° de medicações psiquiátricas, média 

(±epm) 

2.6 (±0.1) 0 (100)   

Tentativas de suicídio, n (%)  32 (68.1) 0 (100) - - 

Estresse Precoce, n (%) 33 (70.2) 0 (100) - - 

Tratamento psiquiátrico prévio, n (%) 42 (89.4) 0 (100) - - 

Intrenação psiquiátrica prévia, n (%) 22 (46.8) 0 (100) - - 

Hist. familiar de transtorno psiquiátrico, 

n (%) 

40 (85.1) 3 (10.7) X
2
 (d.f.)=39.69 (1.0) <0.001 

               N=54 (100%) 

Menopausa, n (%)  10 (27.0) 2 (11.8) X
2
 (d.f.)=1.57 (1.0) 0.18 

TRH, n (%)  1 (2.7) 0 (0.0) X
2
 (d.f.)=0.47 (1.0) 0.68 

ACO, n (%) 15 (40.5) 6 (35.3) X
2
 (d.f.)=0.13 (1.0) 0.48 

Nota: IMC: Índice de Massa Corporal; EFI: Ensino Fundamental Incompleto; EFC: Ensino Fundamental Completo; EMI: 

Ensino Médio Incompleto; EMC: Ensino Médio Completo; ESI: Ensino Superior Incompleto; ESC: Ensino Superior 

Completo; ISRS: Inibidor Seletivo da Recaptação de Serotonina; ADT: Antidepressivo Triciclíco; AD: Antidepressivo; N°: 

Número; Hist.: Histórico; TRH: Terapia de Reposição Hormonal; ACO: Anticoncepcional Oral; epm: erro da média.  

 

Na nossa amostra, encontramos um predomínio de mulheres no grupo de pacientes 

depressivos, enquanto no grupo de controles a distribuição entre homens e mulheres foi 

semelhante, porém não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos com 

relação ao gênero (p=0.08). Os grupos não diferiram em relação à idade (p=0.19), sendo a 

idade média dos pacientes de 36.7 (±1.5) e dos controles de 33.5 (±1.9) e também foram 

homogêneos com relação ao índice de massa corporal (IMC) (p=0.11), sendo o valor médio 

dos pacientes de 28.1 Kg/m
2 
(±1.2) e dos controles de 25.7 Kg/m

2 
(±0.9). 

Com relação à cor, encontramos um predomínio da cor branca em ambos os grupos 

(p=0.72), já com relação à escolaridade encontramos diferença significativa entre os grupos 

(p=0.02). No grupo de pacientes encontramos uma distribuição mais homogênea entre os 

níveis de escolaridade, enquanto que nos controles encontramos um predomínio de indivíduos 

com ensino superior completo (p<0.05 após correção de Bonferroni). No que se refere à 
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religião (p=0.48) e o estado civil (p=0.14), não foram encontradas diferenças significativas 

entre os grupos. Na avaliação da historia clínica, em ambos os grupos, a maioria dos pacientes 

e controles não eram tabagistas (p=0.19), nem etilistas (p=0.15) e nem usuários (as) de drogas 

ilícitas (p=0.63). No que se refere à história de doenças clínicas pessoais, entre os pacientes 

depressivos, encontramos um maior número de pacientes com doença clínica do que entre os 

controles (p=0.01).  

Segundo os dados demonstram na tabela acima, a amostra de pacientes foi composta 

predominantemente por indivíduos com diagnóstico de Depressão unipolar (72.3%). Todos os 

pacientes estavam em uso de medicação psiquiátrica, 69.2% faziam uso de inibiores seletivos 

da recapatação da serotonia (ISRS), 21.3% de antidepressivos tricíclicos (ADT), 27.7% de 

outros antidepressivos (Bupropiona, Mirtazapina, Trazodona e Venlafaxina), 48.9% de 

antipsicóticos (típicos e atípicos), 38.3% de estabilizadores do humor (Carbonato de lítio, 

Carbamazepina, Ácido valpróico, Lamotrigina e Topiramato) e 59.6% de benzodiazepínicos. 

Sendo que a média de medicações psiquiátricas utilizadas pelos pacientes foi de 2.6 (±0.1), ou 

seja, a maioria dos pacientes fazia uso de duas ou três medicações psicotrópicas. Ainda, dos 47 

pacientes avaliados, 68.1% deles tiveram tentativas de suicídio prévias, 70.3% apresentavam 

história de estresse precoce, 89.4% tinham história de tratamento psiquiátrico prévio e quase 

metade deles (46.8%) tinham internação psiquiátrica prévia. Já o grupo controle foi composto por 

indivíduos que não possuíam diagnóstico de doenças psiquiátricas atuais ou prévias, não eram 

usuários de medicações psicotrópicas, não tinham história prévia de tentativa de suicídio e nem de 

estresse precoce.  

Com relação à história familiar de transtornos psiquiátricos, a maioria dos pacientes 

depressivos (85.1%) tinha história familiar positiva comparado aos controles (p<0.001). Por fim, 

com relação à presença de menopausa (p=0.18), o uso de terapia de reposição hormonal 

(p=0.68) e o uso de anticoncepcional (p=0.48), entre as mulheres não foram encontradas 

diferenças significativas entre os grupos. 

Na tabela 5 abaixo estão descritos os dados clínicos de avaliação da gravidade da 

sintomatologia psiquiátrica entre os pacientes depressivos e os controles.  
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Tabela 5- Características clínicas da amostra de pacientes depressivos e controles 

              N=75 (100%) 

 

 

Pacientes 

Depressivos 

 (n=47) 

Controles 

 

 (n=28) 

t (d.f.) P 

GRID-HAM-D21, média (±epm)  27.0 (±0.9) 1.9 (±0.3) 25.88 (53.5) <0.001 

MADRS, média (±epm)   30.5 (±1.2) 1.4 (±0.3) 22.90 (54.0) <0.001 

BDI-II, média (±epm) 40.3 (±1.6) 1.9 (±0.3) 23.28 (50.6) <0.001 

BAI, média (±epm)   32.7 (±1.9) 2.5 (±0.3) 18.40 (51.1) <0.001 

BHS, média (±epm)   13.1 (±0.7) 1.4 (±0.2) 14.82 (53.8) <0.001 

BSI, média (±epm)   15.7 (±1.3) 0.0 (±0.0) 12.08 (46.0) <0.001 

BIS-11, média (±epm)   76.1 (±1.4) 58.1 (±1.6) 7.87 (73.0) <0.001 

PSQI total, média (±epm)   12.9 (±0.4) 4.1 (±0.3) 14.45 (43.0) <0.001 
Nota: GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; MADRS: Escala de Avaliação 

para Depressão de Montgomery-Asberg; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck; BAI: Inventário de 

Ansiedade de Beck; BHS: Escala de Desesperança de Beck; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; BIS-11: 

Escala de Impulsividade de Barratt; PSQI: Questionário de Qualidade de Sono de Pittsburg; epm: erro da média. 

 

Na avaliação da sintomatologia psiquiátrica, como esperado foram encontradas 

diferenças significativas em todas às escalas de quantificação de gravidade entre os grupos. 

Os pacientes depressivos apresentaram escores significativamente maiores nas escalas de 

avaliação dos sintomas depressivos (GRID-HAM-D21: p<0.001; MADRS: p<0.001; BDI-II: 

p<0.001), ansiosos (BAI: p<0.001), de desesperança (BHS: p<0.001), de ideação suicida 

(BSI: p<0.001), de impulsividade (BIS-11: p<0.001) e de qualidade do sono (PSQI: p<0.001) 

do que os controles.  

 

4.1.2. Caracterização da amostra de acordo com o estresse precoce 

Os pacientes e controles foram avaliados quanto à presença ou ausência de estresse 

precoce através do Questionário Sobre Traumas na Infância (CTQ). Na tabela 6 está descrito a 

distribuição dos pacientes e dos controles de acordo com as classificações de gravidade do 

estresse precoce na amostra. 
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Tabela 6- Classificação da gravidade do estresse precoce entre pacientes depressivos e controles 

de acordo com os subtipos 

 SUBTIPOS Não à 

mínimo 

Leve à 

moderado 

Moderado à 

severo 

Severo à 

extremo  

Controles 

n=28 (100%) 

Abuso Emocional  27 (96.4) 1 (3.6) 0 (0) 0 (0) 

Abuso Físico 26 (92.9) 2 (7.1) 0 (0) 0 (0) 

Abuso Sexual 28 (100.0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Negligência 

Emocional 

23 (82.1) 5 (17.9) 0 (0) 0 (0) 

Negligência Física 26 (92.9) 2 (7.1) 0 (0) 0 (0) 

Pacientes sem 

estresse 

precoce 

n=14 (100%) 

Abuso Emocional  5 (35.7) 9 (64.3) 0 (0) 0 (0) 

Abuso Físico 12 (85.7) 2 (14.3) 0 (0) 0 (0) 

Abuso Sexual 13 (92.9) 1 (7.1) 0 (0) 0 (0) 

Negligência 

Emocional 

8 (57.1) 6 (42.9) 0 (0) 0 (0) 

Negligência Física 11 (78.6) 3 (21.4) 0 (0) 0 (0) 

Pacientes com 

estresse 

precoce 

n=33 (100%) 

Abuso Emocional  2 (6.1) 2 (6.1) 7 (21.2) 22 (66.7) 

Abuso Físico 7 (21.2) 7 (21.2) 3 (9.1) 16 (48.5) 

Abuso Sexual 16 (48.5) 3 (9.1) 4 (12.1) 10 (30.3) 

Negligência 

Emocional 

3 (9.1) 7 (21.2) 7 (21.2) 16 (48.5) 

Negligência Física 9 (27.3) 3 (9.1) 8 (24.2) 13 (39.4) 
Nota: Com estresse precoce: escores classificados como Moderado-Severo e Severo-Extremo no CTQ; sem estresse 

precoce: escores classificados como Não-Mínimo e Leve-Moderado no CTQ. 

 

Conforme demonstrado na tabela, dos 47 pacientes depressivos avaliados, 33 (70.2%) 

apresentavam estresse precoce comparados a 14 pacientes (29.8%) que não tinham história de 

estresse precoce. É importante enfatizar que, embora a maioria dos pacientes avaliados na 

amostra foi classificada como Moderado-Severo e Severo-Extremo, há também um número 

expressivo de pacientes que sofreram algum tipo de trauma classificados como Não-Mínimo e 

Leve-Moderado, mas que não foram considerados, segundo a literatura da área, com estresse 

precoce. Dos 33 pacientes com estresse precoce, 87.8% deles sofreram abuso emocional, 

69.7% negligência emocional, 63.6% negligência física, 57.5% abuso físico e 42.4% abuso 

sexual. 

Na tabela abaixo são demonstradas as diferenças entre os grupos com relação aos 

escores do CTQ total e os subtipos de estresse precoce. 
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Tabela 7- Comparação da gravidade do estresse precoce e dos seus subtipos de acordo com os 

escores do CTQ entre os grupos 

               N=75 (100%) 

 Pacientes Depressivos Controles F (d.f.) P 

 

 

Com Estresse 

Precoce 

 (n=33) 

Sem Estresse 

Precoce 

(n=14) 

 

 

 (n=28) 

  

CTQ total, média (±epm) 67.3 (±3.1)
 #¶

 35.8 (±1.1) 30.0 (±0.9) 76.03 (2.0) <0.001 

Abuso Emocional 17.3 (±0.8)
 #¶

 9.5 (±0.5)
§
 6.7 (±0.3) 73.00 (2.0) <0.001 

Abuso Físico 12.7 (±1.0)
 #¶

 5.7 (±0.3) 5.8 (±0.2) 27.54 (2.0) <0.001 

Abuso Sexual 9.7 (±1.1)
 ‡¶

 5.0 (±0.0) 5.0 (±0.0) 11.49 (2.0) <0.001 

Negligência Emocional 16.1 (±0.8)
 #¶

 9.4 (±0.8) 7.0 (±0.5) 44.51 (2.0) <0.001 

Negligência Física 11.3 (±0.7)
 #¶

 6.0 (±0.4) 5.5 (±0.2) 31.68 (2.0) <0.001 
Nota: CTQ: Questionário Sobre Traumas na Infância; epm: erro da média; ANOVA seguido de pós-teste de Tukey; #p<0.001 

entre pacientes com EP vs sem EP; ‡p=0.003 entre pacientes com EP vs sem EP; ¶p<0.001 entre pacientes com EP vs controles; 
§p=0.05 entre pacientes sem EP vs controles.  

 

Com relação à avaliação da gravidade do estresse precoce, foram encontradas 

diferenças significativas entre os três grupos no que se refere à pontuação do CTQ total 

(p<0.001). Na amostra avaliada, os pacientes com EP apresentaram escores totais do CTQ 

significativamente maiores quando comparados aos pacientes sem EP (p<0.001) e ao grupo 

controle (p<0.001), enquanto que entre o grupo de pacientes sem EP e o grupo controle os 

escores médios foram semelhantes (p=0.34). Foram encontradas também diferenças 

significativas entre os grupos em todos os subtipos de estresse precoce: abuso emocional (AE: 

p<0.001); abuso físico (AF: p<0.001); abuso sexual (AS: p<0.001); negligência emocional 

(NE: p<0.001); negligência física (NF: p<0.001). Após a aplicação do pós-teste de Tukey, os 

pacientes com EP diferiram significativamente dos pacientes sem EP (AE: p<0.001; AF: 

p=0.001; AS: p=0.003; NE: p<0.001; NF: p<0.001) e dos controles (AE: p<0.001; AF: 

p<0.001; AS: p<0.001; NE: p<0.001; NF: p<0.001) com relação aos escores de todos os 

subtipos de estresse precoce. Os pacientes sem EP e os controles diferiram apenas com 

relação ao abuso emocional (p=0.05). Não foram encontradas diferenças significativas entre 

os pacientes sem EP e os controles nos demais subtipos de estresse precoce (AF: p=0.99; AS: 

p=0.99; NE: p=0.14; NF: p=0.83). 

As características sóciodemográficas e clínicas dos pacientes dos com e sem estresse 

precoce estão descritas na tabela 8. 
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Tabela 8- Características sociodemográficas e clínicas da amostra de pacientes depressivos com e 

sem estresse precoce 

                    N=47 (100%) 

 Pacientes Depressivos Estatística P 

 Com 

Estresse 

Precoce 

 (n=33) 

Sem 

Estresse 

Precoce 

(n=14) 

  

Gênero, n (%)    X
2
 (d.f.)=0.58 (1.0) 0.36 

Feminino 25 (75.8) 12 (85.7)   

Masculino 8 (24.2) 2 (14.3)   

Idade, anos (±epm) 36.5 (±1.8) 37.3 (±3.1) t (d.f.)=-0.21 (45.0) 0.83 

IMC, Kg/m
2 
(±epm) 28.6 (±1.4) 27.1 (±2.3) t (d.f.)=0.56 (45.0) 0.57 

Cor, n (%)   X
2
 (d.f.)=6.68 (3.0) 0.08 

Branco (a) 15 (45.5) 12 (85.7)   

Pardo (a) 15 (45.5) 2 (14.3)   

Negro (a) 2 (6.1) 0 (0.0)   

Amarelo (a) 1 (3.0) 0 (0.0)   

Escolaridade, n (%)   X
2
 (d.f.)=9.15 (4.0) 0.06 

EFI  6 (18.2) 2 (14.3)   

EFC   3 (9.1) 1 (7.1)   

EMI 0 (0.0) 0 (0.0)   

EMC 12 (36.4) 2 (14.3)   

ESI 7 (21.2) 1 (7.1)   

ESC 5 (15.2) 8 (57.1)   

Religião, n (%) 24 (72.7) 13 (92.9) X
2
 (d.f.)=2.38 (1.0) 0.12 

Estado civil, n (%)   X
2
 (d.f.)=3.43 (3.0) 0.33 

Solteiro (a) 10 (30.3) 6 (42.9)   

Casado (a)/Amasiado (a) 14 (42.4) 4 (28.6)   

Separado (a)/Divorciado (a)/ 

Desquitado (a) 

9 (27.3) 3 (21.4)   

Viúvos (a) 0 (0.0) 1 (7.1)   

Tabagismo, n (%)  5 (15.2) 3 (21.4) X
2
 (d.f.)=0.27 (1.0) 0.44 

Etilismo, n (%) 3 (9.1) 1 (7.1) X
2
 (d.f.)=0.05 (1.0) 0.66 

Uso de drogas ilícitas, n (%) 1 (3.0) 0 (0.0) X
2
 (d.f.)=0.43 (1.0) 0.70 

Doenças clínicas, n (%) 20 (60.6) 9 (64.3) X
2
 (d.f.)=0.05 (1.0) 0.54 

Diagnóstico, n (%)   X
2
 (d.f.)=0.008 (1.0) 0.59 

Depressão Unipolar 24 (72.7) 10 (71.4)   

Depressão Bipolar 9 (24.3) 4 (28.6)   

Medicações psiquiátricas, n (%)     

ISRS 21 (63.6) 8 (57.1) X
2
 (d.f.)=0.17 (1.0) 0.46 

ADT 7 (21.2) 3 (21.4) X
2
 (d.f.)=0.00 (1.0) 0.63 

Outros AD 8 (24.2) 5 (35.7) X
2
 (d.f.)=0.64 (1.0) 0.32 

Antipsicótico 15 (45.5) 8 (57.1) X
2
 (d.f.)=0.53 (1.0) 0.34 

Estabilizador do Humor 10 (30.3) 8 (57.1) X
2
 (d.f.)=2.99 (1.0) 0.08 

Benzodiazepínico 22 (66.7) 6 (42.9) X
2
 (d.f.)=2.31 (1.0) 0.11 

N° de medicações psiquiátricas, média 2.6 (±0.1) 2.8 (0.3) t (d.f.)=-1.08 (45.0) 0.28 
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(±epm) 

Cont. Tabela 8- Características sociodemográficas e clínicas da amostra de pacientes depressivos 

com e sem estresse precoce 

                    N=47 (100%) 

 Pacientes Depressivos 

 

Estatística P 

 Com 

Estresse 

Precoce 

 (n=33) 

Sem 

Estresse 

Precoce 

(n=14) 

  

Tentativas de suicídio, n (%)  23 (69.7) 9 (64.3) X
2
 (d.f.)=0.13 (1.0) 0.48 

Tratamento psiquiátrico prévio, n (%) 28 (84.8) 14 (100) X
2
 (d.f.)=2.37 (1.0) 0.15 

Intrenação psiquiátrica prévia, n (%) 12 (36.4) 10 (71.4) X
2
 (d.f.)=4.85 (1.0) 0.03 

Hist. familiar de transtorno psiquiátrico, 

n (%) 

29 (87.9) 11 (78.6) X
2
 (d.f.)=0.67 (1.0) 0.34 

                     N=37 (100%) 

Menopausa, n (%)  6 (24.0) 4 (33.3) X
2
 (d.f.)=0.35 (1.0) 0.41 

TRH, n (%)  1 (4.0) 0 (0.0) X
2
 (d.f.)=0.49 (1.0) 0.67 

ACO, n (%) 8 (32.0) 7 (58.3) X
2
 (d.f.)=2.33 (1.0) 0.12 

Nota: IMC: Índice de Massa Corporal; EFI: Ensino Fundamental Incompleto; EFC: Ensino Fundamental Completo; EMI: 

Ensino Médio Incompleto; EMC: Ensino Médio Completo; ESI: Ensino Superior Incompleto; ESC: Ensino Superior 

Completo; ISRS: Inibidor Seletivo da Recaptação de Serotonina; ADT: Antidepressivo Triciclíco; AD: Antidepressivo; N°: 

Número; Hist.: Histórico; TRH: Terapia de Reposição Hormonal; ACO: Anticoncepcional Oral; epm: erro da média.  

 

Os grupos de pacientes com e sem EP foram semelhantes quanto ao gênero (p=0.36) e 

a idade média (p=0.83). Ambos os grupos foram constituídos predominantemente por 

mulheres, sendo que a idade média dos pacientes com EP foi de 36.5 (±1.8) anos e dos 

pacientes sem EP de 37.3 (±3.1) anos. Também não foram encontradas diferenças 

significativas entre os grupos com relação ao IMC médio (p=0.57), à cor (p=0.08), a prática 

de religião (p=0.12) e o estado civil (p=0.33). Encontramos uma tendência dos grupos 

diferirem com relação à escolaridade (p=0.06), enquanto os pacientes com EP apresentaram 

uma distribuição homogênea com relação aos níveis de escolaridade, mais da metade dos 

pacientes sem EP tinham ensino superior completo. Na avaliação da historia clínica, em 

ambos os grupos, a maioria dos pacientes não eram tabagistas (p=0.44), nem etilistas (p=0.66) 

e nem usuários (as) de drogas ilícitas (p=0.70). Além disso, os grupos também não diferiram 

no que se refere à história de doenças clínicas pessoais (p=0.54).  

Com relação aos diagnósticos psiquiátricos, entre os pacientes com e sem EP, 

encontramos um predomínio de Depressão unipolar em ambos os grupos (72.7% e 71.4%, 

respectivamente; p=0.59). Os pacientes com e sem EP não diferiram com relação ao de 

inibidores seletivos da recaptação da serotonia (p=0.46), de antidepressivos tricíclicos 

(p=0.63), de outros antidepressivos (p=0.32), de antipsicóticos (p=0.34), observando-se uma 
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tendencia no uso de estabilizadores do humor (p=0.08) em pacientes sem EP e de 

benzodiazepínicos (p=0.11) em pacientes com EP. A média do número de medicações 

psiquiátricas utilizadas pelos pacientes com e sem EP também foi muito semelhante (p=0.28). 

Também encontramos semelhanças entre os grupos com relação à tentativa de suicídio 

prévia (p=0.48), história de tratamento psiquiátrico prévio (p=0.15) e história familiar de 

transtornos psiquiátricos (p=0.34), sendo que ambos os grupos foram constituídos 

principalmente por pacientes que tinham história prévia de tentativas de suicídio, de 

tratamento psiquiátrico e história familiar positiva de transtornos psiquiátricos. Os grupos 

diferiram com relação ao histórico de internação psiquiátrica (p=0.03). Dos 14 pacientes sem 

EP, 10 (71 %)deles tinham internação psiquiátrica prévia, comparado a apenas 12 (36%) dos 

33 pacientes com EP que tinham internação.   

Por fim, com relação à presença de menopausa (p=0.41), o uso de terapia de reposição 

hormonal (p=0.67) e o uso de anticoncepcional (p=0.12), entre as mulheres não foram 

encontradas diferenças significativas entre as pacientes depressivas com e sem EP. 

Na tabela 9 abaixo estão descritos os dados clínicos de avaliação da gravidade da 

sintomatologia psiquiátrica entre os pacientes depressivos com e sem estresse precoce.  

 

Tabela 9- Características clínicas da amostra de pacientes depressivos com e sem 

estresse precoce 

              N=47 (100%) 

 Pacientes Depressivos t (d.f.) P 

 Com 

Estresse 

Precoce 

 (n=33) 

Sem Estresse 

Precoce 

(n=14) 

  

GRID-HAM-D21, média (±epm)  27.6 (±1.2) 25.5 (±1.2) 1.00 (45.0) 0.32 

MADRS, média (±epm)   31.0 (±1.6) 29.5 (±1.6) 0.55 (45.0) 0.58 

BDI-II, média (±epm) 41.9 (±1.7) 36.5 (±3.4) 1.42 (19.9) 0.17 

BAI, média (±epm)   32.8 (±2.1) 32.4 (±2.1) 0.11 (35.8) 0.90 

BHS, média (±epm)   13.6 (±0.8) 11.8 (±1.6) 1.08 (45.0) 0.28 

BSI, média (±epm)   16.0 (±1.3) 14.8 (±3.1) 0.37 (18.0) 0.71 

BIS-11, média (±epm)   77.9 (±1.5) 72.0 (±3.3) 1.61 (18.5) 0.12 

PSQI total, média (±epm)   13.0 (±0.4) 12.5 (±1.1) 0.47 (45.0) 0.64 
Nota: GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão de GRID Hamilton; MADRS: Escala de Avaliação 

para Depressão de Montgomery-Asberg; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck; BAI: Inventário de 

Ansiedade de Beck; BHS: Escala de Desesperança de Beck; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; BIS-11: 

Escala de Impulsividade de Barratt; PSQI: Questionário de Qualidade de Sono de Pittsburg; epm: erro da média. 

 

Na avaliação da sintomatologia psiquiátrica, não foram encontradas diferenças 

significativas com relação à gravidade dos sintomas psiquiátricos apresentados pelos 
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pacientes com e sem estresse precoce (GRID-HAM-D21: p=0.32; MADRS: p=0.58; BDI-II: 

p=0.17; BAI: p=0.90; BHS: p=0.28; BSI: p=0.71; BIS-11: p=0.12; PSQI: p=0.64). 

 

4.2. Resultados da Avaliação Endócrina 

 A seguir serão apresentados os resultados das avaliações endócrinas primeiramente 

entre pacientes depressivos e controles e após entre pacientes depressivos com e sem estresse 

precoce. 

 

4.2.1. Hormônio Adrenocorticotrópico (ACTH) plasmático após a administração de 

placebo, fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona 

 

4.2.1.1. Avaliação do ACTH plasmático em pacientes depressivos e controles após 

desafios 

Para a avaliação do ACTH plasmático após placebo foram avaliados 43 pacientes 

depressivos e 28 controles. A idade média dos pacientes foi de 36.8 (±1.7) e dos controles de 

33.5 (±1.8) (t=1.27; d.f.=69.0; p=0.20). A amostra de pacientes foi composta por 34 mulheres 

e 9 homens (79.1% e 20.9%, respectivamente) e a amostra do grupo controle por 17 mulheres 

e 11 homens (60.7% e 39.3%, respectivamente) (X
2
=2.82; d.f.=1.0; p=0.08). Os grupos foram 

homogêneos também com relação ao índice de massa corporal (IMC) (t=1.42; d.f.=69.0; 

p=0.12), sendo o valor médio dos pacientes de 28.1 Kg/m
2 

(±1.2) e dos controles de 25.7 

Kg/m
2 

(±0.9). Entre as mulheres de ambos os grupos, não foram encontradas diferenças 

significativas com relação ao uso de anticoncepcional (X
2
=0.16; d.f.=1.0; p=0.46), a presença 

de menopausa (X
2
=1.96; d.f.=1.0; p=0.14) e o uso de terapia de reposição hormonal (X

2
=0.51; 

d.f.=1.0; p=0.66). Entre as 34 mulheres do grupo de pacientes, 14 faziam uso de 

anticoncepcional, 10 estavam na menopausa e apenas uma fazia reposição hormonal. No 

grupo controle, 6 mulheres faziam uso de anticoncepcional, 2 estavam na menopausa e 

nenhuma fazia reposição hormonal. 

Para o ACTH plasmático após fludrocortisona foram avaliados 39 pacientes 

depressivos e 27 controles. Os grupos não diferiram quanto a idade (t=1.54; d.f.=64.0; 

p=0.12), o gênero  (X
2
=3.18; d.f.=1.0; p=0.07) e o IMC (t=1.24; d.f.=64.0; p=0.21). A idade 

média dos pacientes foi de 37.0 (±1.8) e dos controles de 32.9 (±1.8). A amostra de pacientes 

foi composta por 31 mulheres e 8 homens (79.5% e 20.5%, respectivamente) e a amostra do 

grupo controle por 16 mulheres e 11 homens (59.3% e 40.7%, respectivamente). O valor 

médio do IMC dos pacientes de 27.6 Kg/m
2 

(±1.1) e dos controles de 25.7 Kg/m
2 

(±0.9). 
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Também não foram encontradas diferenças significativas com relação ao uso de 

anticoncepcional (X
2
=0.007; d.f.=1.0; p=0.59) e a presença de menopausa (X

2
=3.27; d.f.=1.0; 

p=0.07) entre as mulheres em ambos os grupos. No grupo de pacientes, 12 mulheres faziam 

uso de anticoncepcional e 9 estavam na menopausa, já no grupo controle, 6 mulheres faziam 

uso de anticoncepcional e uma estava na menopausa. Em ambos os grupos não foram 

encontradas mulheres em tratamento com terapia de reposição hormonal. 

Para a análise do ACTH após dexametasona e após prednisolona foram avaliados 

37 pacientes depressivos e 26 controles. A idade média dos pacientes foi de 37.2 (±1.9) e dos 

controles de 33.3 (±1.8) (t=1.41; d.f.=61.0; p=0.16). A amostra de pacientes foi composta por 

29 mulheres e 8 homens (78.4% e 21.6%, respectivamente) e a amostra do grupo controle por 

15 mulheres e 11 homens (57.7% e 42.3%, respectivamente) (X
2
=3.10; d.f.=1.0; p=0.07). Os 

grupos não diferiram com relação ao IMC (t=1.26; d.f.=61.0; p=0.21), sendo o valor médio 

dos pacientes de 27.9 Kg/m
2 

(±1.2) e dos controles de 25.9 Kg/m
2 

(±0.9). Também não foram 

encontradas diferenças significativas com relação ao uso de anticoncepcional (X
2
=0.27; 

d.f.=1.0; p=0.42), a presença de menopausa (X
2
=3.34; d.f.=1.0; p=0.07) e o uso de terapia de 

reposição hormonal (X
2
=0.52; d.f.=1.0; p=0.65) entre as mulheres em ambos os grupos. No 

grupo de pacientes, 12 mulheres faziam uso de anticoncepcional, 9 estavam na menopausa e 

apenas uma fazia reposição hormonal. No grupo controle, 5 mulheres faziam uso de 

anticoncepcional, uma estava na menopausa e nenhuma fazia reposição hormonal. 

Quanto à análise do ACTH plasmático após espironolactona foram avaliados 28 

pacientes depressivos e 26 controles. A idade média dos pacientes foi de 35.7 (±2.3) e dos 

controles de 33.5 (±1.8) (t=0.81; d.f.=52.0; p=0.42). A amostra de pacientes foi composta por 

22 mulheres e 6 homens (78.6% e 21.4%, respectivamente) e o grupo controle por 15 

mulheres e 11 homens (57.7% e 42.3%, respectivamente) (X
2
=2.72; d.f.=1.0; p=0.09). Os 

grupos não diferiram com relação ao IMC (t=1.02; d.f.=52.0; p=0.31), sendo o valor médio 

dos pacientes de 27.8 Kg/m
2 

(±1.6) e dos controles de 25.9 Kg/m
2 

(±0.9). Entre as mulheres 

de ambos os grupos, não foram encontradas diferenças significativas com relação ao uso de 

anticoncepcional (X
2
=1.00; d.f.=1.0; p=0.25), a presença de menopausa (X

2
=3.32; d.f.=1.0; 

p=0.07) e o uso de terapia de reposição hormonal (X
2
=0.70; d.f.=1.0; p=0.59). No grupo de 

pacientes, 11 mulheres faziam uso de anticoncepcional, 7 estavam na menopausa e apenas 

uma fazia reposição hormonal. No grupo controle, 5 mulheres faziam uso de 

anticoncepcional, uma estava na menopausa e nenhuma fazia reposição hormonal. 

Quanto à comparação dos níveis de ACTH plasmático, após transformação 

logarítmica (log10), entre os pacientes depressivos e os controles, não foram encontradas 
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diferenças significativas tanto após a administração do placebo (t=-0.82; d.f.=69.0; p=0.41), 

quanto da fludrocortisona (t=-0.94; d.f.=64.0; p=0.35), quanto da prednisolona (t=0.46; 

d.f.=61.0; p=0.64) e da dexametasona (t=-1.65; d.f.=43.4; p=0.10). No entanto, após estímulo 

com a espironolactona os pacientes depressivos apresentaram níveis significativamente 

menores de ACTH do que os controles (t=-2.15; d.f.=52.0; p=0.03). 

 

Tabela 10- Médias das concentrações de ACTH plasmático (log) nos pacientes 

depressivos e controles, após a administração de placebo, dexametasona, prednisolona, 

fludrocortisona e espironolactona. 

 

 

Pacientes Depressivos 

Média (±epm) 

Controles 

Média (±epm) 

P 

ACTH plasmático placebo
a

  0.61 (±0.03) 0.66 (±0.05) 0.41 

ACTH plasmático fludrocortisona
b
 0.54 (±0.03) 0.60 (±0.04) 0.35 

ACTH plasmático prednisolona
c
   0.38 (±0.04) 0.35 (±0.05) 0.64 

ACTH plasmático dexametasona
c
  0.25 (±0.03) 0.35 (±0.05) 0.10 

ACTH plasmático espironolactona
d
 0.55 (±0.04) 0.67 (±0.03) 0.03 

Nota: a: n= 43 pacientes depressivos e 28 controles; b: n= 39 pacientes depressivos e 27 controles; c: n= 37 

pacientes depressivos e 26 controles; d: n= 28 pacientes depressivos e 26 controles; ACTH plasmático: pmol/L; 
epm: erro da média. 

 

Para a comparação do ACTH plasmático entre os 5 desafios, foram avaliamos 26 

pacientes depressivos e 26 controles pareados por gênero, idade e IMC. As amostras foram 

semelhantes com relação ao uso de tabaco, porém diferiram com relação à história de doenças 

clínicas. Entre os pacientes, 18 deles tinham alguma doença clínica, enquanto na amostra de 

controles apenas 9 tinham doença clínica. Os grupos foram homogêneos também com relação 

ao uso de anticoncepcional e a presença de menopausa, sendo que em ambos os grupos 

nenhuma mulher estava fazendo uso de terapia de reposição hormonal, conforme demonstrado 

na tabela 11. 

Com relação ao diagnóstico psiquiátrico, entre os 26 pacientes avaliados, 18 

apresentavam depressão unipolar e 8 depressão bipolar. Com relação às características do 

quadro depressivo, encontramos um predomínio do subtipo não-melancólico (57.7%) entre os 

pacientes. Quanto às comorbidades psiquiátricas, 11 (42.3%) pacientes apresentavam 

Transtorno de Ansiedade Generalizada, 8 (30.8%) Transtorno de Personalidade, 7 (26.9%) 

Agorafobia, 5 (19.2%) Transtorno de Pânico, 5 (19.2%) Fobia Específica, 4 (15.4%) Fobia 

Social, 3 (11.5%) Transtorno de Somatização, 3 (11.5%) Transtorno Dismórfico Corporal, 1 

(3.8%) Transtorno Obsessivo-Compulsivo, 1 (3.8%) Distimia, 1 (3.8%) Transtorno 

Conversivo, 1 (3.8%) Hipocondria e 1 (3.8%) Transtorno Doloroso. Ainda entre as 20 

pacientes do gênero feminino, 2 (10%) apresentavam Transtorno Disfórico Pré-Menstrual. 
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Todos os pacientes estavam em uso de medicação psicotrópica, que inclui ISRS, ADT, outros 

antidepressivos, antipsicóticos, estabilizadores do humor e benzodiazepínicos. Dos 26 

pacientes avaliados, 16 deles tiveram tentativas de suicídio prévias e 17 apresentavam história de 

estresse precoce. Já o grupo controle foi composto por indivíduos que não possuíam diagnóstico 

de doenças psiquiátricas, nem história prévia de tentativa de suicídio e de estresse precoce, 

conforme demonstrado na tabela 11. 

 

Tabela 11- Características sociodemográficas da amostra de pacientes depressivos e controles 

pareados para avaliação do ACTH plasmático 

               N=52 (100%) 

 

 

Pacientes 

Depressivos 

 (n=26) 

Controles 

 

 (n=26) 

Estatística P 

Gênero, n (%)    X
2
 (d.f.)=2.18 (1.0) 0.11 

Feminino 20 (76.9) 15 (57.7)   

Masculino 6 (23.1) 11 (42.3)   

Idade, anos (±epm) 36.1 (±2.4) 33.3 (±1.8) t (d.f.)=0.93 (46.8) 0.35 

IMC, Kg/m
2 
(±epm) 27.1 (±1.5) 25.8 (±0.9) t (d.f.)=0.72 (50.0) 0.47 

Tabagismo, n (%)  2 (7.7) 2 (7.7) X
2
 (d.f.)=0.00 (1.0) 0.69 

Doenças clínicas, n (%) 18 (69.2) 9 (34.6) X
2
 (d.f.)=2.18 (1.0) 0.01 

Diagnóstico, n (%)   - - 

Depressão Unipolar 18 (69.2) 0 (100)   

Depressão Bipolar 8 (30.8) 0 (100)   

Subtipo, n (%)   - - 

Melancólico 11 (42.3) 0 (100)   

Não-Melancólico 15 (57.7) 0 (100)   

Medicações psiquiátricas, n (%)   - - 

ISRS 18 (69.2) 0 (100)   

ADT 6 (23.1) 0 (100)   

Outros AD 4 (15.4) 0 (100)   

Antipsicótico 11 (42.3) 0 (100)   

Estabilizador do Humor 10 (38.5) 0 (100)   

Benzodiazepínico 15 (57.7) 0 (100)   

Tentativas de suicídio, n (%)  16 (61.5) 0 (100) - - 

Estresse Precoce, n (%) 17 (65.4) 0 (100) - - 

         ♀      N=35 (100%) 

Menopausa, n (%)  6 (30.0) 1 (6.7) X
2
 (d.f.)=2.91 (1.0) 0.09 

ACO, n (%) 10 (50.0) 5 (33.3) X
2
 (d.f.)=0.97 (1.0) 0.26 

Nota: IMC: Índice de Massa Corporal; ISRS: Inibidor Seletivo da Recaptação de Serotonina; ADT: Antidepressivo 

Triciclíco; AD: Antidepressivo; ACO: Anticoncepcional Oral; epm: erro da média. 

   

 Com relação à avaliação da gravidade do estresse precoce e da sintomatologia 

psiquiátrica, os pacientes depressivos apresentaram escores significativamente maiores em 

todas as escalas de avaliação em relação ao grupo controle composto por indivíduos 
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saudáveis, conforme detalhado na tabela 12 abaixo. 

 

Tabela 12- Características clínicas da amostra de pacientes depressivos e controles 

pareados para avaliação do ACTH plasmático 

               N=52 (100%) 

 

 

Pacientes 

Depressivos 

 (n=26) 

Controles 

 

 (n=26) 

t (d.f.) P 

CTQ total, média (±epm) 57.0 (±4.3) 30.2 (±0.9) 6.00 (27.4) <0.001 

Abuso Emocional 14.5 (±1.1) 6.7 (±0.3) 6.47 (28.4) <0.001 

Abuso Físico 10.0 (±1.2) 5.8 (±0.2) 3.42 (26.5) 0.002 

Abuso Sexual 8.1 (±1.1) 5.0 (±0.0) 2.78 (25.0) 0.01 

Negligência Emocional 14.0 (±1.1) 7.2 (±0.5) 5.47 (35.2) <0.001 

Negligência Física 10.1 (±0.8) 5.5 (±0.2) 5.12 (28.6) <0.001 

GRID-HAM-D21, média (±epm)  27.4 (±1.2) 1.8 (±0.2) 19.47 (27.5) <0.001 

MADRS, média (±epm)   30.6 (±1.8) 1.4 (±0.4) 15.80 (25.2) <0.001 

BDI-II, média (±epm) 40.8 (±2.3) 2.0 (±0.3) 16.58 (26.3) <0.001 

BAI, média (±epm)   31.7 (±2.1) 2.7 (±0.4) 13.62 (26.7) <0.001 

BHS, média (±epm)   12.7 (±1.0) 1.4 (±0.2) 11.09 (27.8) <0.001 

BSI, média (±epm)   15.1 (±1.8) 0.0 (±0.0) 8.17 (25.0) <0.001 

BIS-11, média (±epm)   74.8 (±2.1) 59.2 (±1.5) 5.87 (50.0) <0.001 

PSQI total, média (±epm)   12.5 (±0.3) 3.8 (±0.2) 22.63 (38.4) <0.001 
Nota: CTQ: Questionário Sobre Traumas na Infância; GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão 

GRID de Hamilton; MADRS: Escala de Avaliação para Depressão de Montgomery-Asberg; BDI-II: Inventário 

de Depressão de Beck; BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de Desesperança de Beck; BSI: 

Escala de Ideação Suicida de Beck; BIS-11: Escala de Impulsividade de Barratt; PSQI: Questionário de 

Qualidade de Sono de Pittsburg; epm: erro da média. 

 

Quando analisado os níveis de ACTH entre pacientes depressivos e controles após 

os 5 desafios (placebo vs fludrocortisona vs prednisolona vs dexametasona vs espironolactona) 

através da análise de variância de medidas repetidas, encontramos diferença significativa 

entre os grupos (F=4.59; d.f.=1.0; p=0.03) e entre os desafios (F= 47.56; d.f.=4.0; p<0.001). 

Não foi observado efeito da interação entre os grupos e os desafios (F= 1.27; d.f.=4.0; 

p=0.28).   

Devido às diferenças encontradas entre os grupos, foi aplicado o teste t para cada 

desafio. Os pacientes depressivos apresentaram níveis significativamente menores de 

ACTH após a fludrocortisona (t=-2.31; d.f.=50.0; p=0.02), a dexametasona (t=-2.31; 

d.f.=41.3; p=0.02) e a espironolactona (t=-2.22; d.f.=50.0; p=0.03) do que os controles, 

demonstrando que pacientes depressivos apresentam maior supressão do ACTH pela 

fludrocortisona e pela dexametasona e menor estímulo do ACTH pela espironolactona 

do que os controles. Não foram encontradas diferenças significativas após a administração do 
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placebo (t=-1.56; d.f.=50.0; p=0.12) e prednisolona (t=-0.29; d.f.=50.0; p=0.77) entre os 

grupos. Vide gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Comparação dos níveis de ACTH após administração de placebo, 

fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona entre pacientes 

depressivos e controles. Nota: desafio: F=47.56; d.f.=4.0; p<0.001; desafio vs grupo 

(paciente/controle): F= 1.27; d.f.=4.0; p=0.28; grupo: F=4.59; d.f.=1.0; p=0.03; * p<0.05. 

 

Análises subsequentes dentro dos grupos foram realizadas separadamente nos 

pacientes depressivos e controles. Quando analisado os níveis de ACTH após os desafios nos 

pacientes depressivos através da análise de variância de medidas repetidas, encontramos 

diferença significativa entre os desafios (F= 22.03; d.f.=4.0; p<0.001). Pacientes 

depressivos apresentaram diferenças significativas nos níveis de ACTH entre o placebo e 

fludrocortisona (p=0.04), o placebo e a prednisolona (p=0.003), o placebo e a 

dexametasona (p<0.001), a fludrocortisona e a dexametasona (p<0.001), a prednisolona e 

a espironolactona (p<0.001) e entre a dexametasona e a espironolactona (p<0.001). Não 

foram encontradas diferenças significativas nos níveis de ACTH entre o placebo e 

espironolatona (p=1.00), fludrocortisona e prednisolona (p=0.26), fludrocortisona e 

espironolactona (p=1.00) e entre a prednisolona e a dexametasona (p=0.20).  Estes dados 

demonstram que os pacientes depressivos apresentaram níveis menores de ACTH após a 

fludrocortisona, a prednisolona e a dexametasona quando comparado ao placebo, porém não 

apresentaram diferenças no ACTH entre o placebo e a espironolactona. Além disso, os 

pacientes depressivos apresentaram níveis menores de ACTH após a dexametasona quando 

* * 

* 
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comparado a fludrocortisona, mas não apresentaram diferenças nos níveis de ACTH entre a 

prednisolona e a fludrocortisona, conforme demonstrado no gráfico 2.  

Nos controles também encontramos diferença significativa nos níveis de ACTH 

entre os desafios (F=26.82; d.f.=4.0; p<0.001). Os controles apresentaram diferenças 

significativas entre o placebo e a prednisolona (p<0.001), o placebo e a dexametasona 

(p<0.001), a fludrocortisona e prednisolona (p<0.001), a fludrocortisona e a 

dexametasona (p<0.001), a prednisolona e a espironolactona (p<0.001) e entre a 

dexametasona e a espironolactona (p<0.001). Não diferiram com relação os níveis de 

ACTH entre placebo e a fludrocortisona (p=0.66), o placebo e a espironolatona (p=1.00), a 

fludrocortisonna e espironolactona (p=1.00) e entre a prednisolona e a dexametasona 

(p=1.00).  Estes dados indicam que os controles, assim com o os pacientes depressivos, 

apresentaram níveis menores de ACTH após a prednisolona e a dexametasona 

comparado ao placebo e não apresentam diferença nos níveis de ACTH entre a 

espironolactona e o placebo. No entanto, os controles, diferente dos pacientes, não 

apresentam diferenças nos níveis de ACTH entre a fludrocortisona e o placebo. Além 

disso, os controles apresentaram níveis de ACTH diferentes não só entre a fludrocortisona e a 

dexametasona, como os pacientes, mas também entre a fludrocortisona e a prednisolona, 

conforme demonstrado no gráfico 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Comparação dos níveis de ACTH após administração de placebo, 

fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona nos pacientes 

depressivos. Nota: desafio: F= 22.03; d.f.=4.0; p<0.001;* p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 

 

*** 

* 

*** 

** 

*** 

*** 
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Gráfico 3: Comparação dos níveis de ACTH após administração de placebo, 

fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona nos controles. Nota: 

desafio: F= 26.82; d.f.=4.0; p<0.001; *** p<0.001. 

 

Quanto à porcentagem de supressão e estimulação do ACTH pela fludrocortisona, 

prednisolona, dexametasona e a espironolactona com relação ao placebo nos pacientes 

depressivos e controles, encontramos uma tendência dos pacientes depressivos apresentarem 

maior supressão dos níveis de ACTH pela dexametasona (p=0.06) do que os controles em 

relação ao placebo. Pacientes depressivos e controles apresentaram supressão semelhante com 

a fludrocortisona (p=0.12) e com a prednisolona (p=0.43) em relação ao placebo. Os pacientes 

depressivos e os controles apresentaram também estimulação semelhante do ACTH pela 

espironolactona em relação ao placebo (p=0.95), conforme demonstrado na tabela 13 abaixo.  

 

Tabela 13- Porcentagem de supressão do ACTH plasmático (log) pela fludrocortisona, 

prednisolona e dexametasona e estímulo pela espironolactona nos pacientes depressivos 

e controles 

 

 

Pacientes 

Depressivos 

(n=26) 

 Média (±epm) 

Controles 

 

(n=26) 

 Média (±epm) 

t (d.f.) P 

Supressão pela fludrocortisona -18.3% (±6.3) -4.3% (±6.2) -1.57 (50.0) 0.12 

Supressão pela prednisolona -36.7% (±11.9) -47.7% (±6.9) 0.79 (40.2) 0.43 

Supressão pela dexametasona -63.8% (±4.8) -46.9% (±7.5) -1.89 (42.7) 0.06 

Estímulo pela espironolactona 2.2% (±9.8) 25.2% (±24.3) -0.87 (50.0) 0.38 
Nota: epm: erro da média. 

 

 

*** 
*** 

*** 

*** 

*** 
*** 
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4.2.1.2. Avaliação do ACTH plasmático em pacientes depressivos com e sem estresse 

precoce após desafios 

Para a comparação do ACTH entre os 5 desafios entre pacientes depressivos com e 

sem estresse precoce, os 26 pacientes depressivos que tinham sido pareados por gênero, idade 

e IMC com os 26 controles, foram divididos em 2 grupos de acordo com o estresse precoce: 

17 (65.4%) pacientes com estresse precoce e 9 (34.6%) sem estresse precoce.  

Após a divisão da amostra nos 2 grupos de pacientes com e sem EP, também não 

encontramos diferenças significativas com relação ao gênero, idade e IMC. Os grupos foram 

semelhantes com relação ao uso de tabaco, porém encontramos uma tendência dos grupos 

diferirem com relação à história de doenças clínicas. Dos 17 pacientes depressivos com EP, 

14 (82%) tinham doença clínica comparado a 4 (44%) dos 9 pacientes sem EP.  

Com relação ao diagnóstico psiquiátrico entre os pacientes avaliados, não encontramos 

diferença significativa entre os pacientes depressivos com e sem EP, sendo que em ambos os 

grupos houve um predomínio de pacientes com Depressão unipolar. Também não 

encontramos diferença entre os grupos quanto as características do quadro depressivo, 

havendo um predomínio em ambos os grupos do subtipo não-melancólico (>55%). Quanto às 

comorbidades psiquiátricas, os grupos também apresentaram distribuição homogênea 

(Transtorno de Ansiedade Generalizada: X
2
=0.45; d.f.=1.0; p=0.40; Transtorno de 

Personalidade: X
2
=2.49; d.f.=1.0; p=0.13; Agorafobia: X

2
=0.28; d.f.=1.0; p=0.46; Transtorno 

de Pânico: X
2
=0.58; d.f.=1.0; p=0.42; Fobia Específica: X

2
=0.58; d.f.=1.0; p=0.42; Fobia 

Social: X
2
=2.50; d.f.=1.0; p=0.16; Transtorno de Somatização: X

2
=1.79; d.f.=1.0; p=0.26; 

Transtorno Dismórfico Corporal: X
2
=1.79; d.f.=1.0; p=0.26; Transtorno Obsessivo-

Compulsivo: X
2
=0.55; d.f.=1.0; p=0.65; Distimia: X

2
=0.55; d.f.=1.0; p=0.65; Transtorno 

Conversivo: X
2
=0.55; d.f.=1.0; p=0.65; Hipocondria: X

2
=0.55; d.f.=1.0; p=0.65; Transtorno 

Doloroso: X
2
=0.55; d.f.=1.0; p=0.65 e Transtorno Disfórico Pré-Mentrual: X

2
=1.14; d.f.=1.0; 

p=0.41). Com relação à comparação do uso de medicações psicotrópicas entre os pacientes 

com e sem EP, o uso tanto de inibidores seletivos da recaptação da serotonia, quanto de 

antidepressivos tricíclicos, quanto de outros antidepressivos, de antipsicóticos, de 

estabilizadores do humor e de benzodiazepínicos foi semelhante entre os pacientes de ambos 

os grupos. Também não encontramos diferença significativa nesta amostra entre os pacientes 

depressivos com e sem EP, com relação à história prévia de tentativa de suicídio. As amostras 

foram semelhantes com relação ao uso de anticoncepcional e a presença de menopausa, sendo 

que entre as mulheres destes grupos nenhuma delas fazia uso de terapia de reposição 

hormonal, conforme demonstrado na tabela 14.  
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Tabela 14- Características sociodemográficas da amostra de pacientes depressivos com e sem 

estresse precoce para avaliação do ACTH plasmático 

                    N=26 (100%) 

 Pacientes Depressivos Estatística P 

 Com 

Estresse 

Precoce 

 (n=17) 

Sem 

Estresse 

Precoce 

(n=9) 

  

Gênero, n (%)    X
2
 (d.f.)=0.006 (1.0) 0.66 

Feminino 13 (76.5) 7 (77.8)   

Masculino 4 (23.5) 2 (22.2)   

Idade, anos (±epm) 36.3 (±3.0) 35.9 (±4.3) t (d.f.)=0.08 (24.0) 0.93 

IMC, Kg/m
2 
(±epm) 26.7 (±1.6) 27.8 (±3.2) t (d.f.)=-0.33 (24.0) 0.74 

Tabagismo, n (%)  2 (11.8) 0 (0) X
2
 (d.f.)=1.14 (1.0) 0.42 

Doenças clínicas, n (%) 14 (82.4) 4 (44.4) X
2
 (d.f.)=3.97 (1.0) 0.06 

Diagnóstico, n (%)   X
2
 (d.f.)=0.47 (1.0) 0.41 

Depressão Unipolar 11 (64.7) 7 (77.8)   

Depressão Bipolar 6 (35.3) 2 (22.2)   

Subtipo, n (%)   X
2
 (d.f.)=0.02 (1.0) 0.60 

Melancólico 7 (41.2) 4 (44.4)   

Não-Melancólico 10 (58.8) 5 (55.6)   

Medicações psiquiátricas, n (%)     

ISRS 12 (70.6) 6 (66.7) X
2
 (d.f.)=0.04 (1.0) 0.58 

ADT 4 (23.5) 2 (22.2) X
2
 (d.f.)=0.006 (1.0) 0.67 

Outros AD 2 (11.8) 2 (22.2) X
2
 (d.f.)=0.49 (1.0) 0.43 

Antipsicótico 6 (35.3) 5 (55.6) X
2
 (d.f.)=0.99 (1.0) 0.28 

Estabilizador do Humor 5 (29.4) 5 (55.6) X
2
 (d.f.)=1.69 (1.0) 0.19 

Benzodiazepínico 12 (70.6) 3 (33.3) X
2
 (d.f.)=3.34 (1.0) 0.08 

Tentativas de suicídio, n (%)  12 (70.6) 4 (44.4) X
2
 (d.f.)=1.69 (1.0) 0.19 

               N=20 (100%) 

Menopausa, n (%)  3 (23.1) 3 (42.9) X
2
 (d.f.)=0.84 (1.0) 0.33 

ACO, n (%) 6 (46.2) 4 (57.1) X
2
 (d.f.)=0.22 (1.0) 0.50 

Nota: IMC: Índice de Massa Corporal; ISRS: Inibidor Seletivo da Recaptação de Serotonina; ADT: Antidepressivo 

Triciclíco; AD: Antidepressivo; ACO: Anticoncepcional Oral; epm: erro da média.  

 

Com relação à avaliação da gravidade do estresse precoce, com esperado, os 

pacientes com EP apresentaram escores significativamente maiores tanto no CTQ total 

(p<0.001) quanto em todos os subtipos de estresse precoce (AE: p<0.001; AF: p=0.002; 

AS: p=0.008; NE: p<0.001; NF: p<0.001) quando comparados aos pacientes sem EP.  

Na avaliação da sintomatologia psiquiátrica, não foram encontradas diferenças 

significativas entre os pacientes com e sem EP na gravidade dos sintomas depressivos (GRID-

HAM-D21: p=0.23; MADRS: p=0.76; BDI-II: p=0.15), ansiosos (BAI: p=0.78), de 

desesperança (BHS: p=0.25), de ideação suicida (BSI: p=0.57) e de qualidade do sono (PSQI: 

p=0.36). Entretanto, com relação à avaliação da gravidade da impulsividade os pacientes 
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depressivos com EP apresentaram escores significativamente maiores na BIS-11 do que os 

pacientes sem EP (p=0.003). Vide dados na tabela 15 abaixo.  

 

Tabela 15- Características clínicas da amostra de pacientes depressivos com e sem 

estresse precoce para avaliação do ACTH plasmático 

              N=26 (100%) 

 Pacientes Depressivos t (d.f.) P 

 Com 

Estresse 

Precoce 

 (n=17) 

Sem Estresse 

Precoce 

(n=9) 

  

CTQ total, média (±epm) 68.3 (±4.6) 35.6 (±1.5) 6.68 (19.2) <0.001 

Abuso Emocional 17.5 (±1.2) 8.7 (±0.7) 6.26 (23.3) <0.001 

Abuso Físico 12.1 (±1.6) 6.0 (±0.5) 3.61 (19.1) 0.002 

Abuso Sexual 9.8 (±1.6)
 
 5.0 (±0.0) 3.01 (16.0) 0.008 

Negligência Emocional 16.4 (±1.3) 9.4 (±1.0) 4.22 (23.8) <0.001 

Negligência Física 12.1 (±1.0)
 
 6.4 (±0.6) 4.80 (23.4) <0.001 

GRID-HAM-D21, média (±epm)  28.6 (±1.7)
 
 25.3 (±1.4)

 
 1.22 (24.0) 0.23 

MADRS, média (±epm)   30.9 (±2.2)
 
 29.7 (±3.0) 0.30 (24.0) 0.76 

BDI-II, média (±epm) 43.2 (±2.4)
 
 36.2 (±4.5) 1.49 (24.0) 0.15 

BAI, média (±epm)   31.3 (±2.7)
 
 32.5 (±3.3) -0.28 (24.0) 0.78 

BHS, média (±epm)   13.7 (±0.9)
 
 10.9 (±2.2)

 
 1.20 (11.0) 0.25 

BSI, média (±epm)   16.0 (±1.8)
 
 13.4 (±4.1) 0.57 (11.3) 0.57 

BIS-11, média (±epm)   79.1 (±2.1) 66.9 (±3.2) 3.25 (24.0) 0.003 

PSQI total, média (±epm)   12.9 (±0.5)
 
 11.7 (±1.4)

 
 0.93 (24.0) 0.36 

Nota: CTQ: Questionário Sobre Traumas na Infância; GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão 

GRID de Hamilton; MADRS: Escala de Avaliação para Depressão de Montgomery-Asberg; BDI-II: Inventário 

de Depressão de Beck; BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de Desesperança de Beck; BSI: 

Escala de Ideação Suicida de Beck; BIS-11: Escala de Impulsividade de Barratt; PSQI: Questionário de 

Qualidade de Sono de Pittsburg; epm: erro da média. 

 

Quando comparado os níveis de ACTH plasmático entre os 17 pacientes depressivos 

com EP e os 9 pacientes sem EP após os 5 desafios (placebo vs fludrocortisona vs 

prednisolona vs dexametasona vs espironolactona) através da análise de variância de medidas 

repetidas, encontramos diferença significativa entre os desafios nos 2 grupos (F= 19.74; 

d.f.=4.0; p<0.001). No entanto, não foram encontradas diferenças significativas entre a 

interação entre os grupos e os desafios (F= 1.83; d.f.=4.0; p=0.13) e entre os grupos (F= 2.03; 

d.f.=1.0; p=0.16), conforme demonstrado no gráfico 4. 

Os pacientes depressivos com e sem EP apresentaram diferenças nos níves de 

ACTH entre o placebo e a prednisolona (p=0.002) e o placebo e a dexametasona 

(p<0.001), indicando supressão do ACTH maior tanto pela prednisolona, quanto pela 

dexametasona. Encontramos uma tendência dos pacientes com e sem EP apresentarem 
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diferenças nos níveis de ACTH entre o placebo e a fludrocortisona (p=0.06). Não foram 

observadas diferenças nos níveis de ACTH entre o placebo e a espironolactona (p=1.00) nos 2 

grupos. Encontramos também diferença significativa nos níveis de ACTH entre a 

fludrocortisona e a dexametasona (p<0.001), a prednisolona e a espironolactona 

(p=0.002) e entre a dexametasona e a espironolactona (p<0.001) nos 2 grupos. Não foram 

encontradas diferenças significativas entre a fludrocortisona e a prednisolona (p=0.17), a 

fludrocortisona e a espironolactona (p=1.00) e entre a prednisolona e a dexametasona 

(p=0.63).  

 

Gráfico 4: Comparação dos níveis de ACTH plasmático após administração de placebo, 

fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona entre pacientes 

depressivos com e sem estresse precoce. Nota: desafio: F=19.74; d.f.=4.0; p<0.001; desafio 

vs grupo (paciente depressivo com EP/ sem EP): F=1.83; d.f.=4.0; p=0.13; grupo: F=2.03; 

d.f.=1.0; p=0.16.  

 

Os dados da amostra de pacientes depressivos com e sem estresse precoce também 

foram analisados através da comparação da porcentagem de supressão do ACTH pela 

fludrocortisona, prednisolona e dexametasona e através da porcentagem de estímulo pela 

espironolactona com relação ao placebo. Pacientes depressivos com e sem EP apresentaram 

supressão semelhante do ACTH tanto com a fludrocortisona (p=0.99), quanto com a 

prednisolona (p=0.45), quanto com a dexametasona (p=0.97) com relação ao placebo e 

estímulo com a espironolactona semelhante do ACTH em relação ao placebo (p=0.07), 

conforme demonstrado na tabela 16. 
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Tabela 16- Porcentagem de supressão do ACTH plasmático (log) pela fludrocortisona, 

prednisolona e dexametasona e estímulo pela espironolactona nos pacientes depressivos 

com e sem estresse precoce 

 Pacientes Depressivos t (d.f.) P 

 Com Estresse 

Precoce 

(n=17) 

 Média (±epm) 

Sem Estresse 

Precoce 

(n=9) 

Média (±epm) 

  

Supressão pela fludrocortisona -18.3% (±7.9) -18.3% (±11.2) -0.001 (24.0) 0.99 

Supressão pela prednisolona -30.0% (±13.5) -49.4% (±23.6) 0.76 (24.0) 0.45 

Supressão pela dexametasona -63.9% (±6.4) -63.5% (±7.3) -0.03 (24.0) 0.97 

Estímulo pela espironolactona 15.0% (±11.5) -22.0% (±16.2) 1.87 (24.0) 0.07 
Nota: epm: erro da média. 

 

Foram realizadas também análises de correlações entre o ACTH e as medidas 

psicométricas entre os pacientes depressivos com e sem estresse precoce. Para estas análises 

utilizamos a amostra inicial maior composta por 43 pacientes depressivos (30 com EP e 13 

sem EP) para as correlações do ACTH após placebo, para o ACTH após fludrocortisona 

analisamos 39 pacientes depressivos (27 com EP e 12 sem EP), após prednisolona e 

dexametasona foram analisados 37 pacientes depressivos (25 com EP e 12 sem EP) e para o 

ACTH após espironolactona foram analisados 28 pacientes depressivos (19 com EP e 9 sem 

EP). Os dados destas correlações do ACTH plasmático após cada desafio e as medidas 

psicométricas estão detalhados por grupo de paciente com e sem EP nas tabelas a seguir.  
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Tabela 17- Correlação entre o ACTH plasmático (log) após os desafios com as medidas 

psicométricas nos pacientes depressivos com estresse precoce 

 Placebo
a 

Fludrocortisona
b
 Prednisolona

c
 Dexametasona

c
 Espironolactona

d
 

GRID-

HAM-D21 
r= -0.13 r= 0.20 r= -0.27 r= 0.08 r= -0.27 

 p= 0.48 p= 0.31 p= 0.19 p= 0.70 p= 0.26 

MADRS r= -0.20 r= 0.17 r= -0.21 r= 0.03 r= -0.09 

 p= 0.29 p= 0.40 p= 0.31 p= 0.88 p= 0.71 

BDI-II r= 0.05 r= 0.13 r= -0.11 r= 0.33 r= 0.04 

 p= 0.78 p= 0.49 p= 0.58 p= 0.10 p= 0.87 

BAI r= -0.15 r= 0.08 r= -0.08 r= 0.18 r= -0.09 

 p= 0.43 p= 0.68 p= 0.70 p= 0.39 p= 0.71 

BHS r= 0.003 r= 0.12 r= 0.08 r= 0.28 r= 0.29 

 p= 0.99 p= 0.53 p= 0.70 p= 0.17 p= 0.22 

BSI r= 0.12 r= 0.05 r= 0.07 r= 0.34 r= 0.46 

 p= 0.51 p= 0.81 p= 0.72 p= 0.09 p= 0.04* 

BIS-11 r= -0.25 r= 0.01 r= -0.05 r= 0.07 r= 0.09 

 p= 0.17 p= 0.93 p= 0.80 p= 0.74 p= 0.69 

PSQI r= -0.27 r= -0.37 r= -0.09 r= -0.32 r= -0.09 

 p= 0.27 p= 0.16 p= 0.75 p= 0.25 p= 0.76 

CTQ r= 0.005 r= 0.10 r= -0.09 r= 0.09 r= 0.06 

 p= 0.98 p= 0.60 p= 0.66 p= 0.64 p= 0.80 
Nota: GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; MADRS: Escala de Avaliação para Depressão 

de Montgomery-Asberg; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck; BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de 

Desesperança de Beck; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; BIS-11: Escala de Impulsividade de Barratt; PSQI: 

Questionário de Qualidade de Sono de Pittsburg; CTQ: Questionário Sobre Traumas na Infância; a: n= 30 pacientes com EP; b: 

n= 27 pacientes com EP; c: n= 25 pacientes com EP; d: n= 19 pacientes com EP;* p≤0.05. 

 

Conforme demonstrado na tabela 17 acima, nos pacientes depressivos com EP 

encontramos uma correlação positiva de moderada intensidade entre os níveis de ACTH 

após espironolactona e os escores da Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI: p=0.04). Não 

foram encontradas correlações significativas entre os níveis de ACTH após placebo, 

fludrocortisona, prednisolona e dexametasona e as medidas psicométricas. 
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Tabela 18- Correlação entre o ACTH plasmático (log) após os desafios com as medidas 

psicométricas nos pacientes depressivos sem estresse precoce 

 Placebo
a 

Fludrocortisona
b
 Prednisolona

b
 Dexametasona

b
 Espironolactona

c
 

GRID-

HAM-D21 
r= 0.10 r= 0.10 r= 0.54 r= 0.29 r= -0.07 

 p= 0.73 p= 0.74 p= 0.07 p= 0.35 p= 0.85 

MADRS r= 0.20 r= 0.25 r= 0.61 r= 0.61 r= -0.32 

 p= 0.51 p= 0.43 p= 0.03* p= 0.03* p= 0.40 

BDI-II r= -0.05 r= 0.06 r= 0.10 r= -0.17 r= 0.01 

 p= 0.86 p= 0.84 p= 0.75 p= 0.58 p= 0.98 

BAI r= -0.54 r= -0.62 r= -0.17 r= -0.73 r= 0.05 

 p= 0.05* p= 0.03* p= 0.59 p= 0.006** p= 0.90 

BHS r= -0.25 r= -0.14 r= 0.23 r= -0.26 r= 0.03 

 p= 0.40 p= 0.66 p= 0.47 p= 0.40 p= 0.93 

BSI r= 0.33 r= 0.19 r= 0.12 r= 0.28 r= -0.16 

 p= 0.27 p= 0.54 p= 0.70 p= 0.37 p= 0.68 

BIS-11 r= 0.07 r= 0.41 r= -0.25 r= -0.08 r= 0.02 

 p= 0.80 p= 0.18 p= 0.42 p= 0.80 p= 0.94 

PSQI r= 0.28 r= 0.71 r= 0.01 r= 0.90 r= 0.25 

 p= 0.58 p= 0.18 p= 0.98 p= 0.03* p= 0.68 

CTQ r= 0.59 r= 0.62 r= 0.18 r= 0.32 r= 0.61 

 p= 0.03* p= 0.03* p= 0.57 p= 0.31 p= 0.08 
Nota: GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; MADRS: Escala de Avaliação para Depressão 

de Montgomery-Asberg; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck; BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de 

Desesperança de Beck; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; BIS-11: Escala de Impulsividade de Barratt; PSQI: 

Questionário de Qualidade de Sono de Pittsburg; CTQ: Questionário Sobre Traumas na Infância; a: n= 13 pacientes sem EP; b: 

n= 12 pacientes sem EP; c: n= 9 pacientes sem EP; * p≤0.05; ** p≤0.01. 

 

Nos pacientes depressivos sem EP encontramos correlações negativas de moderada 

intensidade entre o ACTH após placebo e os sintomas de ansiedade avaliados através do 

Inventário de Ansiedade de Beck (BAI: p=0.05), entre o ACTH após fludrocortisona e os 

escores da BAI (p=0.03) e uma correlação negativa de forte intensidade entre o ACTH após 

dexametasona e os escores da BAI (p=0.006).  

Encontramos também correlações positivas de moderada intensidade entre o 

ACTH após placebo e os escores do Questionário Sobre Traumas na Infância (CTQ: 

p=0.03) e entre o ACTH após fludrocortisona e os escores do CTQ (p=0.03). Correlações 

positivas de moderada intensidade entre o ACTH após prednisolona e os sintomas 

depressivos avaliados através da Escala de Avaliação para Depressão de Montgomery-Asberg 

(MADRS: p=0.03) e entre o ACTH após dexametasona e os escores da MADRS (p=0.03). 

Encontramos também uma correlação positiva de forte intensidade entes os níveis de ACTH 

após dexametasona e os escores do Questionário de Qualidade de Sono de Pittsburg (PSQI: 

p=0.03). Não encontramos correlações significativas entre o ACTH após espironolactona e as 

medidas psicométricas nos pacientes sem EP. 
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4.2.3. Cortisol plasmático após a administração de placebo, fludrocortisona, 

prednisolona, dexametasona e espironolactona 

 

4.2.3.1. Avaliação do cortisol plasmático em pacientes depressivos e controles após 

desafios 

Para a avaliação do cortisol plasmático, entre pacientes depressivos e controles após 

cada desafio, utilizamos a mesma amostra inicial avaliada no ACTH plasmático. Os dados 

clínicos destas amostras podem ser conferidos no item 4.2.1.1 referente ao ACTH.   

Quanto à comparação dos níveis de cortisol plasmático, após transformação 

logarítmica (log10), entre os pacientes depressivos e os controles, não foram encontradas 

diferenças significativas nos níveis de cortisol plasmático entre os grupos após a 

administração de placebo (t=-0.37; d.f.=69.0; p=0.71), fludrocortisona (t=-0.35; d.f.=64.0; 

p=0.72), prednisolona (t=-0.61; d.f.=61.0; p=0.54) e dexametasona (t=0.15; d.f.=61.0; 

p=0.88). Também não foram encontradas diferenças significativas nos níveis de cortisol 

plasmático entre os grupos após espironolactona (t=-0.89; d.f.=52.0; p=0.37). Na tabela 19 

abaixo estão descritas as médias dos cortisóis plasmáticos após os desafios entre pacientes 

depressivos e controles. 

 

Tabela 19- Médias das concentrações de cortisol plasmático (log) nos pacientes 

depressivos e controles, após a administração de placebo, dexametasona, prednisolona, 

fludrocortisona e espironolactona 

 

 

Pacientes Depressivos 

Média (±epm) 

Controles 

Média (±epm) 

P 

Cortisol plasmático placebo
a

  2.6 (±0.03) 2.6 (±0.03) 0.71 

Cortisol plasmático fludrocortisona
b
 2.5 (±0.04) 2.5 (±0.03) 0.72 

Cortisol plasmático prednisolona
c
   2.2 (±0.04) 2.3 (±0.05) 0.54 

Cortisol plasmático dexametasona
c
  1.8 (±0.05) 1.8 (±0.05) 0.88 

Cortisol plasmático espironolactona
d
 2.7 (±0.04) 2.7 (±0.03) 0.37 

Nota: a: n= 43 pacientes depressivos e 28 controles; b: n= 39 pacientes depressivos e 27 controles; c: n= 37 
pacientes depressivos e 26 controles; d: n= 28 pacientes depressivos e 26 controles; cortisol plasmático: nmol/L; 

epm: erro da média. 

 

Para a comparação do cortisol plasmático entre os 5 desafios, foram avaliados os 

mesmos 26 pacientes depressivos e 26 controles pareados por gênero, idade e IMC utilizados 

nas análises do ACTH. Os dados sociodemográficos e clínicos destas amostras estão descritos 

detalhadamente no item 4.2.1.1 referente ao ACTH.   

Quando analisado os níveis de cortisol plasmático entre pacientes depressivos e 

controles após os 5 desafios (placebo vs fludrocortisona vs prednisolona vs dexametasona vs 
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espironolactona) através da análise de variância de medidas repetidas, encontramos diferença 

significativa entre os desafios em ambos os grupos (F= 143.08; d.f.=4.0; p<0.001). Tanto 

pacientes depressivos quanto controles apresentaram diferenças nos níves de cortisol entre o 

placebo e a fludrocortisona (p<0.001), o placebo e a prednisolona (p<0.001), o placebo e a 

dexametasona (p<0.001) e entre o placebo e a espironolactona (p=0.05), indicando 

supressão do cortisol plasmático tanto pela fludrocortisona, quanto pela prednisolona, quanto 

pela dexametasona e estímulação pela espironolactona. Encontramos também diferença 

significativa nos níveis de cortisol plasmático entre a fludrocortisona e a prednisolona 

(p<0.001), a fludrocortisona e a dexametasona (p<0.001), a fludrocortisona e a 

espironolactona (p<0.001), a prednisolona e a dexametasona (p<0.001), a prednisolona e 

a espironolactona (p<0.001) e entre a dexametasona e a espironolactona (p<0.001) em 

ambos os grupos. Estes achados indicam que todos os desafios testados induzem diferentes 

níveis de supressão ou ativação do cortisol plasmático. 

No entanto, não foram encontradas diferenças signitivas entre a interação entre os 

grupos e os desafios (F= 0.23; d.f.=4.0; p=0.92) e entre os grupos (F= 0.27; d.f.=1.0; p=0.60), 

conforme demonstrado no gráfico 5 abaixo. 

 

Gráfico 5: Comparação dos níveis de cortisol plasmático após administração de placebo, 

fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona entre pacientes 

depressivos e controles. Nota: desafio: F= 143.08; d.f.=4.0; p<0.001; desafio vs grupo 

(paciente/controle): F= 0.23; d.f.=4.0; p=0.92; grupo: F= 0.27; d.f.=1.0; p=0.60. 
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Os dados desta amostra também foram analisados através da comparação da 

porcentagem de supressão do cortisol plasmático pela fludrocortisona, prednisolona e 

dexametasona e através da porcentagem de estímulo do cortisol plasmático pela 

espironolactona com relação ao placebo nos pacientes depressivos e controles. Conforme 

demonstrado na tabela 20, pacientes depressivos e os controles apresentaram supressão 

semelhante tanto com a fludrocortisona (p=0.34), quanto com a prednisolona (p=0.90), quanto 

com a dexametasona (p=0.68) com relação ao placebo. Pacientes depressivos e controles 

também apresentaram estímulo semelhante do cortisol plasmático com espironolactona com 

relação ao placebo (p=0.87).  

 

Tabela 20- Porcentagem de supressão do cortisol plasmático (log) pela fludrocortisona, 

prednisolona e dexametasona e estímulo pela espironolactona nos pacientes depressivos 

e controles 

 

 

Pacientes 

Depressivos 

(n=26) 

 Média (±epm) 

Controles 

 

(n=26) 

 Média (±epm) 

t (d.f.) P 

Supressão pela fludrocortisona -6.5% (±1.3) -4.6% (±1.4) -0.95 (50.0) 0.34 

Supressão pela prednisolona -14.2% (±2.2) -13.8% (±2.1) -0.12 (50.0) 0.90 

Supressão pela dexametasona -30.9% (±2.4) -32.2% (±2.2) 0.41 (50.0) 0.68 

Estímulo pela espironolactona 3.1% (±1.7) 3.4% (±1.3) -0.16 (50.0) 0.87 
Nota: epm: erro da média. 

 

4.2.3.2. Avaliação do cortisol plasmático em pacientes depressivos com e sem estresse 

precoce após desafios 

Para a comparação do cortisol plasmático entre os 5 desafios entre pacientes 

depressivos com e sem estresse precoce, os 26 pacientes depressivos que tinham sido 

pareados por gênero, idade e IMC com os 26 controles, foram divididos em 2 grupos de 

acordo com o estresse precoce: 17 pacientes com EP e 9 sem estresse EP. Os dados 

sociodemográficos e clínicos destas amostras estão descritos detalhadamente no item 4.2.1.2 

referente ao ACTH.   

Quando comparado através da análise de variância de medidas repetidas os níveis de 

cortisol plasmático entre os 17 pacientes depressivos com EP e os 9 pacientes sem EP após os 

5 desafios (placebo vs fludrocortisona vs prednisolona vs dexametasona vs espironolactona), 

encontramos diferença significativa entre os desafios nos 2 grupos (F=55.94; d.f.=4.0; 

p<0.001). Tanto pacientes depressivos com e sem EP apresentaram diferenças nos níves de 

cortisol entre o placebo e a fludrocortisona (p=0.003), o placebo e a prednisolona (p<0.001) e 
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o placebo e a dexametasona (p<0.001), indicando supressão do cortisol plasmático tanto pela 

fludrocortisona, quanto pela prednisolona, quanto pela dexametasona. No entanto, não foi 

observado diferença nos níveis de cortisol entre o placebo e a espironolactona (p=1.00) nos 2 

grupos. Encontramos também diferença significativa nos níveis de cortisol plasmático entre a 

fludrocortisona e a prednisolona (p=0.02), a fludrocortisona e a dexametasona (p<0.001), a 

fludrocortisona e a espironolactona (p=0.007), a prednisolona e a dexametasona (p=0.002), a 

prednisolona e a espironolactona (p<0.001) e entre a dexametasona e a espironolactona 

(p<0.001) nos 2 grupos.  

No entanto, não foram encontradas diferenças significativas entre a interação entre os 

grupos e os desafios (F=0.78; d.f.=4.0; p=0.53) e entre os grupos (F=0.002; d.f.=1.0; p=0.96), 

conforme demonstrado no gráfico 6. 

Gráfico 6: Comparação dos níveis de cortisol plasmático após administração de placebo, 

fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona entre pacientes 

depressivos com e sem estresse precoce. Nota: desafio: F=55.94; d.f.=4.0; p<0.001; desafio 

vs grupo (paciente depressivo com EP/ sem EP): F=0.78; d.f.=4.0; p=0.53; grupo: F=0.002; 

d.f.=1.0; p=0.96.  

 

Os dados desta amostra de pacientes depressivos com e sem estresse precoce foram 

analisados através da comparação da porcentagem de supressão do cortisol plasmático pela 

fludrocortisona, prednisolona e dexametasona e através da porcentagem de estímulo do 

cortisol plasmático pela espironolactona com relação ao placebo. Conforme demonstrado na 

tabela 21, os pacientes depressivos com e sem EP apresentaram supressão semelhante tanto 

com a fludrocortisona (p=0.17), quanto com a prednisolona (p=0.69), quanto com a 
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dexametasona (p=0.77) com relação ao placebo e estímulo semelhante do cortisol plasmático 

com espironolactona com relação ao placebo (p=0.26). 

 

Tabela 21- Porcentagem de supressão do cortisol plasmático (log) pela fludrocortisona, 

prednisolona e dexametasona e estímulo pela espironolactona nos pacientes depressivos 

com e sem estresse precoce 

 Pacientes Depressivos t (d.f.) P 

 Com Estresse 

Precoce 

(n=17) 

 Média (±epm) 

Sem Estresse 

Precoce 

(n=9) 

Média (±epm) 

  

Supressão pela fludrocortisona -7.7% (±1.9) -4.4% (±1.2) -1.39 (23.8) 0.17 

Supressão pela prednisolona -13.5% (±2.1) -15.4% (±5.0) 0.39 (24.0) 0.69 

Supressão pela dexametasona -31.4% (±2.9) -29.9% (±4.3) -0.30 (24.0) 0.77 

Estímulo pela espironolactona 4.5% (±1.4) 0.5% (±4.1) 1.13 (24.0) 0.26 
Nota: epm: erro da média. 

 

Para as análises de correlações entre o cortisol plasmático e as medidas psicométricas 

nos pacientes depressivos com e sem estresse precoce após cada desafio, utilizamos a mesma 

amostra inicial avaliada para as correlações do ACTH plasmático. Os dados destas 

correlações do cortisol plasmático após cada desafio e as medidas psicométricas estão 

detalhados por grupo de paciente com e sem EP nas tabelas a seguir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

Tabela 22- Correlação entre o cortisol plasmático (log) após os desafios com as medidas 

psicométricas nos pacientes depressivos com Estresse Precoce (EP) 

 Placebo
a 

Fludrocortisona
b
 Prednisolona

c
 Dexametasona

c
 Espironolactona

d
 

GRID-

HAM-D21 
r= -0.21 r= -0.08 r= -0.26 r= -0.35 r= -0.57 

 p= 0.26 p= 0.68 p= 0.21 p= 0.08 p= 0.01** 

MADRS r= -0.24 r= -0.002 r= -0.13 r= -0.28 r= -0.62 

 p= 0.20 p= 0.99 p= 0.51 p= 0.16 p= 0.004** 

BDI-II r= 0.02 r= 0.08 r= -0.006 r= 0.08 r= -0.004 

 p= 0.91 p= 0.68 p= 0.98 p= 0.69 p= 0.98 

BAI r= 0.002 r= 0.16 r= -0.01 r= -0.06 r= -0.21 

 p= 0.99 p= 0.43 p= 0.93 p= 0.78 p= 0.53 

BHS r= -0.01 r= 0.17 r= -0.18 r= 0.17 r= 0.15 

 p= 0.95 p= 0.40 p= 0.38 p= 0.41 p= 0.53 

BSI r= -0.01 r= -0.02 r= 0.26 r= 0.11 r= 0.08 

 p= 0.96 p= 0.90 p= 0.20 p= 0.58 p= 0.73 

BIS-11 r= -0.32 r= 0.04 r= 0.20 r= -0.08 r= -0.14 

 p= 0.08 p= 0.82 p= 0.32 p= 0.69 p= 0.57 

PSQI r= -0.06 r= -0.04 r= 0.29 r= -0.35 r= 0.17 

 p= 0.79 p= 0.89 p= 0.31 p= 0.21 p= 0.55 

CTQ r= 0.25 r= -0.003 r= 0.02 r= -0.04 r= -0.16 

 p= 0.17 p= 0.99 p= 0.92 p= 0.83 p= 0.51 
Nota: GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; MADRS: Escala de Avaliação para Depressão 

de Montgomery-Asberg; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck; BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de 

Desesperança de Beck; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; BIS-11: Escala de Impulsividade de Barratt; PSQI: 

Questionário de Qualidade de Sono de Pittsburg; CTQ: Questionário Sobre Traumas na Infância; a: n= 30 pacientes com EP; b: 

n= 27 pacientes com EP; c: n= 25 pacientes com EP; d: n= 19 pacientes com EP; * p≤0.05; ** p≤0.01. 

 

Conforme demonstrado na tabela 22 acima, nos pacientes com EP encontramos uma 

correlação negativa de moderada intensidade entre os níveis de cortisol plasmático após 

Espironolactona e os escores da Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton 

(GRID-HAM-D21: p=0.01) e da Escala de Avaliação para Depressão de Montgomery-Asberg 

(MADRS: p=0.004). Não foram encontradas correlações significativas entre os níveis de cortisol 

plasmático após placebo, fludrocortisona, prednisolona e dexametasona e as medidas 

psicométricas. 
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Tabela 23- Correlação entre o cortisol plasmático (log) após os desafios com as medidas 

psicométricas nos pacientes depressivos sem estresse precoce 

 Placebo
a 

Fludrocortisona
b
 Prednisolona

b
 Dexametasona

b
 Espironolactona

c
 

GRID-

HAM-D21 
r= 0.30 r= 0.29 r= -0.22 r= -0.10 r= 0.54 

 p= 0.31 p= 0.35 p= 0.48 p= 0.75 p= 0.13 

MADRS r= 0.07 r= 0.07 r= -0.13 r= 0.14 r= 0.53 

 p= 0.81 p= 0.82 p= 0.67 p= 0.65 p= 0.14 

BDI-II r= 0.39 r= 0.26 r= 0.40 r= -0.04 r= 0.06 

 p= 0.18 p= 0.41 p= 0.19 p= 0.89 p= 0.88 

BAI r= 0.20 r= 0.07 r= 0.24 r= 0.33 r= 0.26 

 p= 0.51 p= 0.83 p= 0.44 p= 0.28 p= 0.49 

BHS r= 0.37 r= 0.27 r= 0.52 r= 0.06 r= 0.25 

 p= 0.20 p= 0.38 p= 0.08 p= 0.83 p= 0.51 

BSI r= 0.24 r= 0.28 r= 0.11 r= -0.30 r= 0.31 

 p= 0.43 p= 0.37 p= 0.73 p= 0.33 p= 0.42 

BIS-11 r= -0.18 r= -0.15 r= -0.10 r= -0.55 r= -0.70 

 p= 0.56 p= 0.63 p= 0.75 p= 0.06 p= 0.03* 

PSQI r= -0.13 r= 0.30 r= -0.87 r= 0.48 r= 0.21 

 p= 0.80 p= 0.61 p= 0.05* p= 0.41 p= 0.73 

CTQ r= -0.21 r= -0.14 r= -0.03 r= -0.40 r= -0.22 

 p= 0.49 p= 0.65 p= 0.91 p= 0.19 p= 0.56 
Nota: GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; MADRS: Escala de Avaliação para Depressão 

de Montgomery-Asberg; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck; BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de 

Desesperança de Beck; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; BIS-11: Escala de Impulsividade de Barratt; PSQI: 

Questionário de Qualidade de Sono de Pittsburg; CTQ: Questionário Sobre Traumas na Infância; a: n= 13 pacientes sem EP; b: 

n= 12 pacientes sem EP; c: n= 9 pacientes sem EP; * p≤0.05. 

 

Com relação aos pacientes sem EP, encontramos uma correlação negativa de forte 

intensidade entes os níveis de cortisol plasmático após prednisolona e os escores do 

Questionário de Qualidade de Sono de Pittsburg (PSQI: p=0.05) e entre os níveis de 

cortisol plasmático após espironolactona e os escores de impulsividade avaliados através 

da Escala de Impulsividade de Barratt (BIS-11: p=0.03). Não foram encontradas correlações 

significativas entre o cortisol plasmático após os demais desafios e as medidas psicométricas. 

Vide tabela 23 acima.  

 

4.2.3. Prolactina plasmática após a administração de placebo, fludrocortisona, 

prednisolona, dexametasona e espironolactona 

 

4.2.3.1. Avaliação da prolactina plasmática em pacientes depressivos e controles após 

desafios 
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Para a avaliação da prolactina plasmática entre pacientes depressivos e controles após 

cada desafio, utilizamos a mesma amostra inicial avaliada no ACTH: 43 pacientes depressivos 

e 28 controles após placebo, 39 pacientes depressivos e 27 controles após fludrocortisona, 37 

pacientes depressivos e 26 controles após prednisolona e dexametasona e 28 pacientes 

depressivos e 26 controles após espironolactona. Os dados clínicos destas amostras estão 

descritos detalhadamente no item 4.2.1.1 referente ao ACTH.   

Quanto à comparação dos níveis de prolactina, após transformação logarítmica 

(log10), os pacientes depressivos apresentaram níveis significativamente maiores de 

prolactina após a administração de placebo (t=2.78; d.f.=67.7; p=0.007) do que os 

controles. Esses dados demonstram que pacientes depressivos apresentam níveis basais 

maiores de prolactina após o placebo do que os controles. Não foram encontradas diferenças 

significativas nos níveis de prolactina entre os grupos após a administração de fludrocortisona 

(t=1.86; d.f.=56.7; p=0.07), prednisolona (t=1.42; d.f.=61.0; p=0.16), dexametasona (t=1.81; 

d.f.=60.9; p=0.07) e espironolactona (t=0.55; d.f.=52.0; p=0.58). Na tabela 24 abaixo estão 

descritas as médias das concentrações de prolactina plasmática após os desafios entre 

pacientes depressivos e controles. 

 

Tabela 24- Médias das concentrações de prolactina plasmática (log) nos pacientes 

depressivos e controles, após a administração de placebo, dexametasona, prednisolona, 

fludrocortisona e espironolactona 

 

 

Pacientes Depressivos 

Média (±epm) 

Controles 

Média (±epm) 

P 

Prolactina plasmática placebo
a
  2.8 (±0.06) 2.5 (±0.04) 0.007 

Prolactina plasmática fludrocortisona
b
 2.7 (±0.06) 2.5 (±0.03) 0.07 

Prolactina plasmática prednisolona
c
   2.6 (±0.05) 2.5 (±0.05) 0.16 

Prolactina plasmática dexametasona
c
  2.6 (±0.06) 2.5 (±0.05) 0.07 

Prolactina plasmática espironolactona
d
 2.7 (±0.05) 2.6 (±0.04) 0.58 

Nota: a: n= 43 pacientes depressivos e 28 controles; b: n= 39 pacientes depressivos e 27 controles; c: n= 37 

pacientes depressivos e 26 controles; d: n= 28 pacientes depressivos e 26 controles; prolactina plasmática: 

pmol/L; epm: erro da média. 

 

Nós também avaliamos se o tratamento com antipsicótico ou com inibidor seletivo da 

recaptação de serotonina teve algum efeito sobre os níveis de prolactina entre os pacientes 

depressivos após os desafios. Não foram encontradas diferenças significativas nos níveis de 

prolactina entre os pacientes com ou sem uso de antipsicóticos tanto após placebo (2.8 (±0.1) 

vs 2.7 (±0.07); p=0.54), quanto após fludrocortisona (2.8 (±0.1) vs 2.6 (±0.06); p=0.11), 

quanto após prednisolona (2.7 (±0.1) vs 2.5 (±0.05); p=0.30), após dexametasona (2.7 (±0.1) 

vs 2.6 (±0.06); p=0.56), quanto após espironolactona (2.7 (±0.09) vs 2.6 (±0.06); p=0.30). 
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Com relação ao uso de ISRS, também não encontramos diferenças significativas nos níveis de 

prolactina entre os pacientes com ou sem uso de ISRS após placebo (2.8 (±0.08) vs 2.7 

(±0.09); p=0.66), após fludrocortisona (2.7 (±0.08) vs 2.7 (±0.1); p=0.96), após prednisolona 

(2.6 (±0.07) vs 2.6 (±0.07); p=0.80), após dexametasona (2.6 (±0.07) vs 2.7 (±0.1); p=0.65) e 

após espironolactona (2.7 (±0.06) vs 2.8 (±0.1); p=0.50). 

Os níveis de prolactina após os desafios também foram analisados de acordo com o 

gênero, encontramos uma tendência das mulheres apresentarem níveis maiores de prolactina 

do que os homens após o placebo (2.7 (±0.05) vs 2.5 (±0.06); p=0.06). Não encontramos 

diferenças significativas entre os gêneros nos níveis de prolactina após fludrocortisona (2.7 

(±0.05) vs 2.6 (±0.06); p=0.23), após prednisolona (2.6 (±0.04) vs 2.5 (±0.07); p=0.44), após 

dexametasona (2.6 (±0.04) vs 2.6 (±0.06); p=0.14) e após a espironolactona (2.7 (±0.04) vs 

2.6 (±0.05); p=0.47). Devido à tendência encontrada dos níveis de prolactina após o placebo 

diferirem de acordo com o gênero e os dados iniciais que demonstraram níveis maiores de 

prolactina nos pacientes depressivos, realizamos uma análise de variância de dois fatores, para 

verificar a origem dessa diferença. Quando analisado os níveis de prolactina após o placebo 

entre os grupos (pacientes depressivos vs controles) e entre os gêneros (feminino vs 

masculino), encontramos apenas uma tendência dos grupos diferirem em relação aos níveis de 

prolactina (F= 3.22; d.f.=1.0; p=0.07). Não foram encontradas diferenças significativas entre 

os gêneros (F= 2.00; d.f.=1.0; p=0.16) e na interação entre grupo e gênero (F= 0.22; d.f.=1.0; 

p=0.64). 

Para a comparação da prolactina entre os 5 desafios, foram avaliados os mesmos 26 

pacientes depressivos e 26 controles pareados por gênero, idade e IMC utilizados nas análises 

do ACTH. Os dados sociodemográficos e clínicos destas amostras estão demonstrados em 

tabelas no item 4.2.1.1 referente ao ACTH.   

Quando analisado os níveis de prolactina plasmática entre pacientes depressivos e 

controles após os 5 desafios (placebo vs fludrocortisona vs prednisolona vs dexametasona vs 

espironolactona) através da análise de variância de medidas repetidas, encontramos diferença 

significativa entre os desafios (F=1015.42; d.f.=4.0; p<0.001) e no efeito da interação entre 

os grupos e os desafios (F=5.24; d.f.=4.0; p<0.001), no entanto não foram encontradas 

diferenças significativas entre os grupos (F=1.88; d.f.=1.0; p=0.17).  

Devido à interação significativa encontrada entre os grupos e os desafios, foi aplicado 

o teste t para cada desafio entre os grupos. Os pacientes depressivos apresentaram níveis 

significativamente maiores de prolactina após o placebo do que os controles (t=2.20; 

d.f.=38.3; p=0.03). Não foram encontradas diferenças significativas nos níveis de prolactina 
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após a administração da fludrocortisona (t=1.15; d.f.=37.0; p=0.25), da prednisolona (t=1.45; 

d.f.=50.0; p=0.15), da dexametasona (t=1.72; d.f.=44.5; p=0.09) e da espironolactona (t=0.71; 

d.f.=50.0; p=0.48) entre os grupos. Vide gráfico 7 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Comparação dos níveis de prolactina plasmática após administração de 

placebo, fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona entre pacientes 

depressivos e controles. Nota: desafio: F=1015.42; d.f.=4.0; p<0.001; desafio vs grupo 

(paciente/controle): F= 5.24; d.f.=4.0; p<0.001; grupo: F=1.88; d.f.=1.0; p=0.17; * p<0.05. 

 

Quando avaliado o efeito do tratamento com antipsicótico sobre os níveis de prolactina 

após os desafios entre os 26 pacientes depressivos desta amostra, 11 deles estavam em uso de 

antipsicóticos e 15 não faziam uso. Não foram encontradas diferenças significativas nos níveis 

de prolactina entre os pacientes com ou sem uso de antipsicóticos tanto após placebo (2.7 

(±0.1) vs 2.7 (±0.1); p=0.84), quanto após fludrocortisona (2.7 (±0.1) vs 2.6 (±0.07); p=0.27), 

quanto após prednisolona (2.8 (±0.1) vs 2.5 (±0.06); p=0.12), após dexametasona (2.8 (±0.1) 

vs 2.6 (±0.06); p=0.22), quanto após espironolactona (2.8 (±0.1) vs 2.6 (±0.06); p=0.13). Com 

relação ao tratamento com ISRS, 18 dos 26 pacientes estavam em uso de ISRS. Quando 

comparado entre os pacientes com ou sem uso de ISRS, encontramos níveis 

significativamente maiores de prolactina após placebo nos pacientes que estavam em uso 

de ISRS (2.8 (±0.1) vs 2.5 (±0.06); p=0.02). Não encontramos diferenças significativas nos 

níveis de prolactina entre os pacientes com ou sem uso de ISRS após fludrocortisona (2.7 

(±0.09) vs 2.5 (±0.06); p=0.15), após prednisolona (2.7 (±0.09) vs 2.5 (±0.08); p=0.34), após 

dexametasona (2.7 (±0.09) vs 2.6 (±0.1); p=0.46) e após espironolactona (2.7 (±0.06) vs 2.7 

(±0.1); p=0.80). 

* 
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Com relação ao gênero nesta amostra de 26 pacientes e 26 controles, encontramos uma 

tendência das mulheres apresentarem níveis maiores de prolactina do que os homens após o 

placebo (2.7 (±0.06) vs 2.5 (±0.06); p=0.06) e após a dexametasona (2.6 (±0.05) vs 2.5 

(±0.06); p=0.06). Não foram encontradas diferenças significativas nos níveis de prolactina, 

após a admistração de fludrocortisona (2.6 (±0.04) vs 2.5 (±0.06); p=0.30), de prednisolona 

(2.6 (±0.05) vs 2.5 (±0.07); p=0.26) e de espironolactona (2.7 (±0.05) vs 2.6 (±0.05); p=0.40) 

entre os gêneros. Após realizarmos uma análise de variância de dois fatores, entre os grupos 

(pacientes depressivos vs controles) e entre os gêneros (feminino vs masculino), não foram 

encontradas diferenças significativas nos níveis de prolactina após o placebo entre os grupos 

(F= 2.12; d.f.=1.0; p=0.15), entre os gêneros (F= 2.73; d.f.=1.0; p=0.10) e na interação entre 

grupo e gênero (F= 0.48; d.f.=1.0; p=0.49).  

Análises subsequentes dentro dos grupos foram realizadas separadamente nos 

pacientes depressivos e controles. Quando analisado os níveis de prolactina após os desafios 

nos pacientes depressivos através da análise de variância de medidas repetidas, não 

encontramos diferença significativa entre os desafios (F= 1.42; d.f.=4.0; p=0.23). Pacientes 

depressivos apresentaram níveis semelhantes de prolactina tanto entre o placebo e a 

fludrocortisona (p=1.00), quanto entre o placebo e a prednisolona (p=0.97), o placebo e a 

dexametasona (p=1.00), o placebo e a espironolactona (p=1.00), a fludrocortisona e a 

prednisolona (p=1.00), a fludrocortisona e a dexametasona (p=1.00), a fludrocortisona e a 

espironolactona (p=1.00), a prednisolona e a dexametasona (p=1.00), a prednisolona e a 

espironolactona (p=1.00) e entre a dexametasona e a espironolactona (p=1.00), conforme 

demonstrado no gráfico 8.  

Já nos controles encontramos diferença significativa nos níveis de prolactina entre os 

desafios (F= 4.34; d.f.=4.0; p=0.003). Os controles apresentaram diferenças significativas 

entre a prednisolona e a espironolactona (p=0.01) e tenderam a apresentar diferença nos 

níveis de prolactina entre o placebo e a espironolactona (p=0.06). Não foram encontradas 

diferenças significativas entre o placebo e a fludrocortisona (p=1.00), o placebo e a 

prednisolona (p=1.00), o placebo e a dexametasona (p=1.00), a fludrocortisona e a 

prednisolona (p=1.00), a fludrocortisona e a dexametasona (p=1.00), a fludrocortisona e a 

espironolactona (p=0.19), a prednisolona e a dexametasona (p=1.00) e entre a dexametasona e 

a espironolactona (p=0.09).   

Estes dados indicam que diferente dos pacientes depressivos que respondem de forma 

semelhante aos desafios, os controles apresentam níveis diferentes de prolactina entre a 

prednisolona e a espironolactona, conforme demonstrado no gráfico 9.  
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Gráfico 8: Comparação dos níveis de prolactina após administração de placebo, 

fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona nos pacientes 

depressivos. Nota: desafio: F= 1.42; d.f.=4.0; p=0.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Comparação dos níveis de prolactina após administração de placebo, 

fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona nos controles. Nota: 

desafio: F= 4.34; d.f.=4.0; p=0.003; ** p≤0.01. 

 

4.2.3.2. Avaliação da prolactina plasmática em pacientes depressivos com e sem estresse 

precoce após desafios 

Para a comparação da prolactina plasmática entre os 5 desafios entre pacientes 

depressivos com e sem estresse precoce, os 26 pacientes depressivos pareados por gênero, 

** 
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idade e IMC com os 26 controles, foram divididos em 2 grupos de acordo com o estresse 

precoce. Após a divisão da amostra inicial de 26 pacientes em 17 pacientes depressivos com 

EP e 9 pacientes depressivos sem EP, não foram encontradas diferenças significativas entre os 

grupos em relação ao gênero, idade e IMC, como demonstrado na tabela 14 no item 4.2.1.2 

referente ao ACTH.   

Quando analisado os níveis de prolactina plasmática entre pacientes depressivos com e 

sem estresse precoce após os 5 desafios (placebo vs fludrocortisona vs prednisolona vs 

dexametasona vs espironolactona) através da análise de variância de medidas repetidas, 

encontramos diferença significativa entre os grupos (F=7.80; d.f.=1.0; p=0.01), porém não 

foram encontradas diferenças significativas entre os desafios (F=1.18; d.f.=4.0; p=0.32) e na 

interação entre desafios e grupos (F=0.09; d.f.=4.0; p=0.98).  

Após a aplicação do teste t para cada desafio entre os grupos, os pacientes 

depressivos sem EP apresentaram níveis significativamente maiores de prolactina após a 

fludrocortisona (t=-2.39; d.f.=24.0; p=0.02), a prednisolona (t=-2.16; d.f.=24.0; p=0.04), a 

dexametasona (t=-2.66; d.f.=24.0; p=0.01) e a espironolactona (t=-3.07; d.f.=24.0; p=0.005) 

do que os pacientes com EP. Embora os pacientes sem EP apresentem níveis maiores de 

prolactina após o placebo, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos 

(t=-1.73; d.f.=24.0; p=0.09), conforme demonstrado no gráfico 10 abaixo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Comparação dos níveis de prolactina plasmática após administração de 

placebo, fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona entre pacientes 

depressivos com e sem estresse precoce. Nota: desafio: F= 1.18; d.f.=4.0; p=0.32; desafio vs 

grupo (paciente com EP/ sem EP): F= 0.09; d.f.=4.0; p=0.98; grupo: F= 7.80; d.f.=1.0; 

p=0.01; * p<0.05; ** p≤0.01. 
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Conforme descrito no item acima 4.2.3.2, com relação ao efeito do tratamento com 

antipsicótico sobre os níveis de prolactina após os desafios, não foram encontradas diferenças 

significativas nos níveis de prolactina entre os pacientes com ou sem uso de antipsicóticos 

após placebo (p=0.84), após fludrocortisona (p=0.27), após prednisolona (p=0.12), 

dexametasona (p=0.22) e após espironolactona (p=0.13). Encontramos níveis 

significativamente maiores de prolactina após placebo nos pacientes que estavam em uso de 

ISRS (p=0.02). No entanto, não encontramos diferenças significativas nos níveis de prolactina 

entre os pacientes com ou sem uso de ISRS após fludrocortisona (p=0.15), prednisolona 

(p=0.34), dexametasona (p=0.46) e após espironolactona (p=0.80). 

Com relação ao gênero nesta amostra de pacientes depressivos com sem estresse 

precoce, não encontramos diferenças significativas nos níveis de prolactina entre os pacientes 

do gênero feminino e masculino após o placebo (2.8 (±0.09) vs 2.5 (±0.2); p=0.22), a 

fludrocortisona (2.6 (±0.07) vs 2.6 (±0.2); p=0.71), a prednisolona (2.6 (±0.08) vs 2.7 (±0.1); 

p=0.72), a dexametasona (2.7 (±0.07) vs 2.6 (±0.2); p=0.68) e a espironolactona (2.7 (±0.06) 

vs 2.7 (±0.1); p=0.83).  

Para as análises de correlações entre a prolactina e as medidas psicométricas entre 

pacientes depressivos com e sem estresse precoce após cada desafio, utilizamos a mesma 

amostra inicial maior avaliada no ACTH plasmático (após placebo: 30 pacientes com EP e 13 

sem EP,  após fludrocortisona: 27 pacientes com EP e 12 sem EP, após prednisolona e 

dexametasona: 25 pacientes com EP e 12 sem EP e após espironolactona: 19 pacientes com 

EP e 9 sem EP). Os dados das correlações entre a prolactina após cada desafio e as medidas 

psicométricas nos pacientes depressivos com e sem estresse precoce estão detalhados nas 

tabelas a seguir. 
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Tabela 25- Correlação entre a prolactina plasmática (log) após os desafios com as medidas 

psicométricas nos pacientes depressivos com estresse precoce 

 Placebo
a 

Fludrocortisona
b
 Prednisolona

c
 Dexametasona

c
 Espironolactona

d
 

GRID-

HAM-D21 
r= -0.17 r= -0.12 r= -0.09 r= -0.11 r= 0.06 

 p= 0.35 p= 0.55 p= 0.64 p= 0.60 p= 0.80 

MADRS r= -0.26 r= -0.08 r= -0.08 r= -0.18 r= 0.07 

 p= 0.16 p= 0.67 p= 0.68 p= 0.39 p= 0.77 

BDI-II r= 0.14 r= 0.14 r= 0.09 r= 0.19 r= 0.29 

 p= 0.46 p= 0.47 p= 0.65 p= 0.35 p= 0.23 

BAI r= 0.18 r= 0.39 r= 0.15 r= 0.10 r= 0.30 

 p= 0.32 p= 0.04* p= 0.46 p= 0.63 p= 0.21 

BHS r= -0.06 r= 0.03 r= 0.13 r= -0.06 r= 0.14 

 p= 0.76 p= 0.86 p= 0.53 p= 0.77 p= 0.57 

BSI r= -0.01 r= 0.16 r= 0.45 r= 0.19 r= 0.67 

 p= 0.95 p= 0.41 p= 0.02* p= 0.36 p= 0.002** 

BIS-11 r= -0.06 r= -0.06 r= 0.35 r= 0.21 r= 0.33 

 p= 0.73 p= 0.75 p= 0.08 p= 0.31 p= 0.16 

PSQI r= -0.04 r= -0.11 r= 0.29 r= 0.12 r= 0.28 

 p= 0.86 p= 0.67 p= 0.31 p= 0.68 p= 0.33 

CTQ r= 0.02 r= 0.13 r= -0.16 r= -0.09 r= 0.10 

 p= 0.92 p= 0.51 p= 0.44 p= 0.67 p= 0.68 
Nota: GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; MADRS: Escala de Avaliação para Depressão 

de Montgomery-Asberg; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck; BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de 

Desesperança de Beck; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; BIS-11: Escala de Impulsividade de Barratt; PSQI: 

Questionário de Qualidade de Sono de Pittsburg; CTQ: Questionário Sobre Traumas na Infância; a: n= 30 pacientes com EP; b: 

n= 27 pacientes com EP; c: n= 25 pacientes com EP; d: n= 19 pacientes com EP;* p<0.05,** p<0.01. 

 

Conforme demonstrado na tabela 25 acima, nos pacientes com EP encontramos uma 

correlação positiva de fraca intensidade entre os níveis de prolactina após fludrocortisona e 

os sintomas de ansiedade avaliados através do Inventário de Ansiedade de Beck (BAI: 

p=0.04). 

Encontramos também uma correlação positiva de moderada intensidade entre os níveis de 

prolactina após prednisolona e os escores da Escala de Ideação Suicida de Beck (BSI: 

p=0.02) e após a espironolactona e os escores da BSI (p=0.002). Não foram encontradas 

correlações significativas entre os níveis de prolactina após placebo e após dexametasona e as 

medidas psicométricas.  
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Tabela 26- Correlação entre a prolactina plasmática (log) após os desafios com as medidas 

psicométricas nos pacientes depressivos sem estresse precoce 

 Placebo
a 

Fludrocortisona
b
 Prednisolona

b
 Dexametasona

b
 Espironolactona

c
 

GRID-

HAM-D21 
r= 0.07 r= 0.04 r= 0.18 r= 0.36 r= 0.42 

 p= 0.80 p= 0.90 p= 0.57 p= 0.24 p= 0.26 

MADRS r= -0.36 r= -0.33 r= -0.21 r= -0.09 r= 0.30 

 p= 0.22 p= 0.29 p= 0.49 p= 0.78 p= 0.43 

BDI-II r= -0.24 r= -0.18 r= -0.11 r= -0.11 r= -0.03 

 p= 0.42 p= 0.57 p= 0.72 p= 0.71 p= 0.93 

BAI r= 0.23 r= 0.30 r= 0.08 r= -0.12 r= 0.004 

 p= 0.43 p= 0.33 p= 0.78 p= 0.69 p= 0.99 

BHS r= -0.05 r= 0.009 r= -0.03 r= -0.13 r= 0.31 

 p= 0.87 p= 0.98 p= 0.92 p= 0.68 p= 0.41 

BSI r= 0.08 r= -0.16 r= 0.02 r= 0.09 r= 0.42 

 p= 0.79 p= 0.61 p= 0.94 p= 0.76 p= 0.25 

BIS-11 r= 0.06 r= 0.05 r= 0.12 r= 0.10 r= -0.31 

 p= 0.83 p= 0.88 p= 0.70 p= 0.74 p= 0.41 

PSQI r= 0.31 r= -0.10 r= -0.18 r= -0.07 r= -0.21 

 p= 0.55 p= 0.87 p= 0.76 p= 0.91 p= 0.73 

CTQ r= 0.23 r= 0.37 r= 0.45 r= 0.34 r= -0.29 

 p= 0.45 p= 0.23 p= 0.14 p= 0.28 p= 0.44 
Nota: GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; MADRS: Escala de Avaliação para Depressão 

de Montgomery-Asberg; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck; BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de 

Desesperança de Beck; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; BIS-11: Escala de Impulsividade de Barratt; PSQI: 

Questionário de Qualidade de Sono de Pittsburg; CTQ: Questionário Sobre Traumas na Infância; a: n= 13 pacientes sem EP; b: 

n= 12 pacientes sem EP; c: n= 9 pacientes sem EP. 

 

Com relação aos pacientes sem EP não foram encontradas correlações significativas entre 

a prolactina após os desafios e as medidas psicométricas. Vide tabela 26 acima.  

 

4.2.4. Sulfato de Dehidroepiandrosterona (DHEA-S) plasmático após a administração de 

placebo, fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona 

 

4.2.4.1. Avaliação do DHEA-S plasmático em pacientes depressivos e controles após 

desafios 

Para a avaliação do DHEA-S plasmático, entre pacientes depressivos e controles após 

cada desafio, utilizamos a mesma amostra inicial avaliada no ACTH plasmático. Não foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos com relação à idade, o gênero e o IMC 

nas amostras avaliadas: placebo (idade: p=0.20; gênero: p=0.08; IMC: p=0.12), 

fludrocortisona (idade: p=0.12; gênero: p=0.07; IMC: p=0.21), dexametasona e prednisolona 

(idade: p=0.16; gênero: p=0.07; IMC: p=0.21), espironolactona (idade: p=0.42; gênero: 
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p=0.09; IMC: p=0.31). Os dados clínicos destas amostras podem ser conferidos com mais 

detalhes no item 4.2.1.1 referente ao ACTH.   

Quanto à comparação dos níveis de DHEA-S, após transformação logarítmica (log10), 

os pacientes depressivos apresentaram níveis significativamente menores de DHEA-S do 

que os controles, após todos os desafios: placebo (t=-3.09; d.f.=69.0; p=0.003), 

fludrocortisona (t=-2.77; d.f.=64.0; p=0.007), prednisolona (t=-2.71; d.f.=61.0; p=0.009), 

dexametasona (t=-3.28; d.f.=61.0; p=0.002) e após espironolactona (t=-3.86; d.f.=39.3; 

p<0.001). Na tabela 27 abaixo estão descritas as médias dos DHEA-S plasmáticos após os 

desafios entre pacientes depressivos e controles. 

 

Tabela 27- Médias das concentrações de DHEA-S plasmático (log) nos pacientes 

depressivos e controles, após a administração de placebo, dexametasona, prednisolona, 

fludrocortisona e espironolactona 

 

 

Pacientes Depressivos 

Média (±epm) 

Controles 

Média (±epm) 

P 

DHEA-S plasmático placebo
a
  3.30 (±0.05) 3.54 (±0.05) 0.003 

DHEA-S plasmático fludrocortisona
b
 3.27 (±0.05) 3.49 (±0.05) 0.007 

DHEA-S plasmático prednisolona
c
   3.16 (±0.06) 3.39 (±0.03) 0.009 

DHEA-S plasmático dexametasona
c
  3.16 (±0.06) 3.45 (±0.05) 0.002 

DHEA-S plasmático espironolactona
d
 3.27 (±0.07) 3.58 (±0.03) <0.001 

Nota: a: n= 43 pacientes depressivos e 28 controles; b: n= 39 pacientes depressivos e 27 controles; c: n= 37 

pacientes depressivos e 26 controles; d: n= 28 pacientes depressivos e 26 controles; DHEA-S plasmático: 
nmol/L; epm: erro da média. 

 

Os níveis de DHEA-S após os desafios também foram analisados de acordo com o 

gênero, as mulheres apresentaram níveis significativamente menores de DHEA-S do que 

os homens tanto após o placebo (3.33 (±0.04) vs 3.55 (±0.07); p=0.01), quanto após a 

fludrocortisona (3.28 (±0.04) vs 3.55 (±0.06); p=0.002), após a prednisolona (3.19 (±0.05) 

vs 3.41 (±0.04); p=0.003) e após a dexametasona (3.18 (±0.05) vs 3.52 (±0.05); p=0.001). 

Não encontramos diferenças significativas entre mulheres e homens nos níveis de DHEA-S 

após a espironolactona (3.38 (±0.05) vs 3.51 (±0.07); p=0.16. Devido às diferenças 

encontradas nos níveis de DHEA-S após o placebo, a fludrocortisona, a prednisolona e a 

dexametasona de acordo com o gênero e os dados iniciais que demonstram níveis menores de 

DHEA-S nos pacientes depressivos após estes desafios, foram realizadas análises de variância 

de dois fatores, para verificar a origem dessas diferenças. Quando analisado os níveis de 

DHEA-S após o placebo entre os grupos (pacientes depressivos vs controles) e entre os 

gêneros (feminino vs masculino), encontramos  diferenças significativas em relação aos 

níveis de DHEA-S entre os grupos (F=7.56; d.f.=1.0; p=0.008) e entre os gêneros (F=4.34; 
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d.f.=1.0; p=0.04). Não foram encontradas diferenças significativas na interação entre grupo e 

gênero (F=0.53; d.f.=1.0; p=0.46). Em relação aos níveis de DHEA-S após a 

fludrocortisona, também encontramos diferenças significativas entre os grupos (F=4.53; 

d.f.=1.0; p=0.03) e entre os gêneros (F=7.14; d.f.=1.0; p=0.01), mas não encontramos 

diferença significativa na interação entre grupo e gênero (F=0.03; d.f.=1.0; p=0.85). Após 

prednisolona, encontramos diferença significativa nos níveis de DHEA-S entre os gêneros 

(F=3.85; d.f.=1.0; p=0.05) e uma tendência dos grupos diferirem (F=3.45; d.f.=1.0; p=0.06). 

Não foram encontradas diferenças na interação entre grupo e gênero (F=0.46; d.f.=1.0; 

p=0.50). Com relação aos níveis de DHEA-S após a dexametasona, encontramos diferenças 

significativas entre os grupos (F=6.70; d.f.=1.0; p=0.01) e entre os gêneros (F=9.62; 

d.f.=1.0; p=0.003), porém não foram encontradas diferenças significativas na interação entre 

grupo e gênero (F=0.03; d.f.=1.0; p=0.86). 

Com relação à idade, não foram encontradas correlações significativas entre os níveis 

de DHEA-S após placebo (r=-0.22; p=0.14), após fludrocortisona (r=-0.29; p=0.07), após 

prednisolona (r=-0.28; p=0.09), após dexametasona (r=-0.26; p=0.11) e após espironolactona 

(r=-0.20; p=0.30) e a idade nos pacientes depressivos. Também não encontramos correlações 

significativas entre a idade e os níveis de DHEA-S após placebo (r=-0.25; p=0.19), após 

fludrocortisona (r=-0.22; p=0.26), após prednisolona (r=-0.17; p=0.40), após dexametasona 

(r=-0.22; p=0.27) e após espironolactona (r=-0.30; p=0.13) nos controles. Com relação ao 

IMC e os níveis de DHEA-S após os desafios, não foram encontradas correlações 

significativas nos pacientes depressivos (placebo: r=-0.05; p=0.73; fludrocortisona: r=0.07; 

p=0.69; prednisolona: r=0.12; p=0.49; dexametasona: r=0.15; p=0.38; espironolactona: r=-

0.15; p=0.43) e nos controles (placebo: r=0.17; p=0.39; fludrocortisona: r=0.28; p=0.15; 

prednisolona: r=0.10; p=0.60; dexametasona: r=0.18; p=0.37; espironolactona: r=0.09; 

p=0.64). 

Para a comparação do DHEA-S plasmático entre os 5 desafios, foram avaliados os 

mesmos 26 pacientes depressivos e 26 controles pareados por gênero (p=0.11), idade (p=0.35) 

e IMC (p=0.47), utilizados nas análises do ACTH. Os dados sociodemográficos e clínicos 

destas amostras estão descritos detalhadamente no item 4.2.1.1 referente ao ACTH.   

Quando analisado os níveis de DHEA-S, após transformação logarítmica (log10), entre 

pacientes depressivos e controles após os 5 desafios (placebo vs fludrocortisona vs 

prednisolona vs dexametasona vs espironolactona) através da análise de variância de medidas 

repetidas, encontramos diferença significativa entre os grupos (F=12.01; d.f.=1.0; p=0.001) 
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e entre os desafios (F=15.69; d.f.=4.0; p<0.001). Não foram encontradas diferenças 

significativas na interação entre desafios e grupos (F=0.51; d.f.=4.0; p=0.72).  

Após a aplicação do teste t para cada desafio entre os grupos, os pacientes 

depressivos apresentaram níveis significativamente menores de DHEA-S tanto após o 

placebo (t=-2.97; d.f.=50.0; p=0.004), quanto após a fludrocortisona (t=-3.12; d.f.=50.0; 

p=0.003), a prednisolona (t=-2.65; d.f.=36.0; p=0.01), a dexametasona (t=-3.30; d.f.=50.0; 

p=0.002) e a espironolactona (t=-3.70; d.f.=43.3; p=0.001) do que os controles. Vide 

gráfico 11 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Comparação dos níveis de DHEA-S plasmático após administração de 

placebo, fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona entre pacientes 

depressivos e controles. Nota: desafio: F=15.69; d.f.=4.0; p<0.001; desafio vs grupo 

(paciente/controle): F= 0.51; d.f.=4.0; p=0.72; grupo: F=12.01; d.f.=1.0; p=0.001; ** p≤0.01; 

*** p≤0.001. 

 

Com relação ao gênero nesta amostra de 26 pacientes e 26 controles, as mulheres 

apresentaram níveis significativamente menores de DHEA-S do que os homens tanto 

após o placebo (3.35 (±0.05) vs 3.60 (±0.06); p=0.009), quanto após a fludrocortisona (3.28 

(±0.05) vs 3.54 (±0.07); p=0.007), após a prednisolona (3.22 (±0.05) vs 3.40 (±0.04); 

p=0.05) e após a dexametasona (3.20 (±0.06) vs 3.52 (±0.06); p=0.001). Não encontramos 

diferenças significativas entre mulheres e homens nos níveis de DHEA-S após a 

espironolactona (3.42 (±0.04) vs 3.55 (±0.05); p=0.07).  Devido às diferenças encontradas nos 

níveis de DHEA-S após o placebo, a fludrocortisona, a prednisolona e a dexametasona de 

acordo com o gênero e os dados iniciais que demonstram níveis menores de DHEA-S nos 

** ** ** *** ** 
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pacientes depressivos após estes desafios, foram realizadas análises de variância de dois 

fatores, para verificar a origem dessas diferenças. Quando analisado os níveis de DHEA-S 

após o placebo entre os grupos (pacientes depressivos vs controles) e entre os gêneros 

(feminino vs masculino), encontramos  diferenças significativas em relação aos níveis de 

DHEA-S entre os grupos (F=5.78; d.f.=1.0; p=0.02) e entre os gêneros (F=4.90; d.f.=1.0; 

p=0.03). Não foram encontradas diferenças significativas na interação entre grupo e gênero 

(F=0.02; d.f.=1.0; p=0.89). Em relação aos níveis de DHEA-S após a fludrocortisona, 

também encontramos diferenças significativas entre os grupos (F=6.40; d.f.=1.0; p=0.01) e 

entre os gêneros (F=5.19; d.f.=1.0; p=0.03). Não foram encontradas diferenças significativas 

na interação entre grupo e gênero (F=0.01; d.f.=1.0; p=0.90). Após prednisolona, 

encontramos diferenças significativas nos níveis de DHEA-S entre os grupos (F=4.00; 

d.f.=1.0; p=0.05), porém não foram encontradas diferenças entre os gêneros (F=2.51; 

d.f.=1.0; p=0.12) e na interação entre grupo e gênero (F=0.09; d.f.=1.0; p=0.75). Com relação 

aos níveis de DHEA-S após a dexametasona, encontramos diferenças significativas entre os 

grupos (F=7.72; d.f.=1.0; p=0.008) e entre os gêneros (F=8.64; d.f.=1.0; p=0.005), porém não 

foram encontradas diferenças significativas na interação entre grupo e gênero (F=0.15; 

d.f.=1.0; p=0.69). 

Com relação à idade e os níveis de DHEA-S após os desafios nos 26 pacientes 

depressivos, não foram encontradas correlações significativas após placebo (r=-0.30; p=0.12), 

após fludrocortisona (r=-0.31; p=0.12), após prednisolona (r=-0.30; p=0.13), dexametasona 

(r=-0.26; p=0.19) e após espironolactona (r=-0.20; p=0.33). Também não encontramos 

correlações significativas entre a idade e o DHEA-S nos 26 controles após placebo (r=-0.23; 

p=0.26), após fludrocortisona (r=-0.30; p=0.12), após prednisolona (r=-0.17; p=0.40), 

dexametasona (r=-0.22; p=0.27) e após espironolactona (r=-0.30; p=0.13).  Com relação ao 

IMC e os níveis de DHEA-S após os desafios, não foram encontradas correlações 

significativas nos pacientes depressivos (placebo: r=0.09; p=0.66; fludrocortisona: r=0.01; 

p=0.96; prednisolona: r=0.02; p=0.91; dexametasona: r=0.02; p=0.93; espironolactona: r=-

0.04; p=0.82) e nos controles (placebo: r=0.14; p=0.47; fludrocortisona: r=0.24; p=0.23; 

prednisolona: r=0.11; p=0.60; dexametasona: r=0.18; p=0.37; espironolactona: r=0.09; 

p=0.64). 

Análises subsequentes dentro dos grupos foram realizadas separadamente nos 

pacientes depressivos e controles. Quando analisado os níveis de DHEA-S após os desafios 

nos pacientes depressivos através da análise de variância de medidas repetidas, encontramos 

diferença significativa entre os desafios (F= 7.25; d.f.=4.0; p<0.001). Pacientes depressivos 
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apresentaram diferenças significativas entre o placebo e a fludrocortisona (p=0.006), o 

placebo e a prednisolona (p<0.001), o placebo e a dexametasona (p=0.001) e entre a 

fludrocortisona e a dexametasona (p=0.03). Não foram encontradas diferenças nos níveis de 

DHEA-S entre o placebo e a espironolactona (p=1.00), a fludrocortisona e a prednisolona 

(p=0.34), a fludrocortisona e a espironolactona (p=0.59), a prednisolona e a dexametasona 

(p=1.00), a prednisolona e a espironolactona (p=0.10) e entre a dexametasona e a 

espironolactona (p=0.08) nos pacientes depressivos, conforme demonstrado no gráfico 12.  

Nos controles também encontramos diferença significativa nos níveis de DHEA-S 

entre os desafios (F=9.15; d.f.=4.0; p<0.001). Os controles apresentaram diferenças 

significativas entre o placebo e a fludrocortisona (p=0.03), o placebo e a prednisolona 

(p=0.004), o placebo e a dexametasona (p=0.04), a prednisolona e a espironolactona 

(p<0.001) e entre a dexametasona e a espironolactona (p=0.02). Não foram encontradas 

diferenças significativas entre o placebo e a espironolactona (p=1.00), a fludrocortisona e a 

prednisolona (p=0.09), a fludrocortisona e a dexametasona (p=1.00), a fludrocortisona e a 

espironolactona (p=0.85) e entre a prednisolona e a dexametasona (p=1.00).  Estes dados 

demonstram que tanto pacientes depressivos quanto controles apresentam níveis menores 

de DHEA-S após a fludrocortisona, a prednisolona e a dexametasona em relação ao 

placebo e não apresentam diferenças nos níveis de DHEA-S entre o placebo e a 

espironolactona. No entanto, diferente dos pacientes depressivos que apresentam níveis 

semelhantes de DHEA-S entre a prednisolona e a dexametasona e a espironolactona, os 

controles apresentam níveis diferentes de DHEA-S entre a prednisolona e a 

dexametasona e a espironolactona, conforme demonstrado no gráfico 13. 
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Gráfico 12: Comparação dos níveis de DHEA-S após administração de placebo, 

fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona nos pacientes 

depressivos. Nota: desafio: F=7.25; d.f.=4.0; p<0.001; * p<0.05; ** p<0.01; *** p≤0.001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Comparação dos níveis de DHEA-S após administração de placebo, 

fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona nos controles. Nota: 

desafio: F=9.15; d.f.=4.0; p<0.001; * p<0.05; ** p<0.01; *** p≤0.001. 

 

Os dados do cortisol plasmático e do DHEA-S plasmático, após transformação 

logarítmica (log10), também foram analisados a partir da proporção de cortisol/DHEA-S 

após os 5 desafios (placebo vs fludrocortisona vs prednisolona vs dexametasona vs 
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espironolactona),  nesta amostra de 26 pacientes depressivos e 26 controles, através da análise 

de variância de medidas repetidas. Encontramos diferença significativa entre os grupos 

(F=4.97; d.f.=1.0; p=0.03) e entre os desafios (F=86.80; d.f.=4.0; p<0.001). Não foram 

encontradas diferenças significativas na interação entre desafios e grupos (F=0.09; d.f.=4.0; 

p=0.98).  

Após a aplicação do teste t para cada desafio entre os grupos, a proporção de 

cortisol/DHEA-S foi significativamente maior nos pacientes depressivos do que nos 

controles após o placebo (t=2.06; d.f.=40.2; p=0.04) e após a espironolactona (t=2.43; 

d.f.=50.0; p=0.01). Não foram encontradas diferenças significativas entre os pacientes e os 

controles após a fludrocortisona (t=1.57; d.f.=37.9; p=0.12), a prednisolona (t=1.45; 

d.f.=50.0; p=0.15) e a dexametasona (t=1.75; d.f.=50.0; p=0.08) na proporção de 

cortisol/DHEA-S, conforme demonstrado no gráfico 14 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Comparação da proporção de Cortisol/DHEA-S após administração de 

placebo, fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona entre pacientes 

depressivos e controles. Nota: desafio: F=86.80; d.f.=4.0; p<0.001; desafio vs grupo 

(paciente/controle): F= 0.09; d.f.=4.0; p=0.98; grupo: F=4.97; d.f.=1.0; p=0.03; cortisol 

plasmático: nmol/L; DHEA-S plasmático: nmol/L; * p<0.05; ** p≤0.01. 

 

Com relação à avaliação do gênero, a proporção de cortisol/DHEA-S foi 

significativamente maior nas mulheres do que os homens após o placebo (0.80 (±0.01) vs 

0.72 (±0.01); p=0.004), a fludrocortisona (0.78 (±0.02) vs 0.69 (±0.01); p=0.007) e a 

prednisolona (0.72 (±0.02) vs 0.65 (±0.02); p=0.04). Não encontramos diferenças 

significativas entre mulheres e homens na proporção de cortisol/DHEA-S após a 

* ** 
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dexametasona (0.57 (±0.02) vs s 0.51 (±0.02); p=0.12) e a espironolactona (0.80 (±0.01) vs 

0.76 (±0.01); p=0.07).  Devido à diferença encontrada na proporção de cortisol/DHEA-S após 

o placebo entre os gêneros e os achados iniciais de que a proporção de cortisol/DHEA-S foi 

significativamente maior nos pacientes depressivos após o placebo, foram realizadas análises 

de variância de dois fatores, para verificar a origem dessa diferença. Encontramos diferença 

significativa entre os gêneros (F=7.86; d.f.=1.0; p=0.007). Não foram encontradas 

diferenças significativas entre os grupos (F=1.07; d.f.=1.0; p=0.30) e na interação entre grupo 

e gênero (F=1.50; d.f.=1.0; p=0.22).  

Não foram encontradas correlações significativas entre a idade e a proporção de 

cortisol/DHEA-S nos pacientes depressivos após placebo (r=0.28; p=0.16), após 

fludrocortisona (r=0.26; p=0.19), após prednisolona (r=0.28; p=0.15), após dexametasona 

(r=0.06; p=0.74) e após espironolactona (r=0.21; p=0.28). Também não encontramos 

correlações significativas entre a idade e a porporção de cortisol/DHEA-S após placebo 

(r=0.15; p=0.46), após fludrocortisona (r=0.17; p=0.39), após prednisolona (r=-0.11; p=0.57), 

após dexametasona (r=0.24; p=0.23) e após espironolactona (r=-0.11; p=0.58) nos controles. 

Com relação ao IMC e a porporção de cortisol/DHEA-S após os desafios, não foram 

encontradas correlações significativas nos pacientes depressivos após placebo (r=-0.08; 

p=0.67), fludrocortisona (r=0.05; p=0.80), prednisolona (r=0.006; p=0.98), dexametasona 

(r=0.15; p=0.46) e espironolactona (r=-0.003; p=0.99). Encontramos uma correlação 

negativa de fraca intensidade entre o IMC e a proporção de cortisol/DHEA-S após o 

placebo (r=-0.38; p=0.05) nos controles. Não foram encontradas correlações significativas 

entre o IMC e o cortisol/DHEA-S após os demais desafios (fludrocortisona: r=-0.23; p=0.26; 

prednisolona: r=0.04; p=0.85; dexametasona: r=-0.20; p=0.32; espironolactona: r=-0.19; 

p=0.35) nos controles. 

Análises subsequentes dentro dos grupos foram realizadas separadamente nos 

pacientes depressivos e controles. Quando analisado a proporção de cortisol/DHEA-S após 

os desafios nos pacientes depressivos através da análise de variância de medidas repetidas, 

encontramos diferença significativa entre os desafios (F= 32.53; d.f.=4.0; p<0.001). 

Pacientes depressivos apresentaram diferenças significativas entre o placebo e a 

prednisolona (p=0.002), o placebo e a dexametasona (p<0.001), a fludrocortisona e a 

dexametasona (p<0.001), a prednisolona e a dexametasona (p<0.001), a prednisolona e a 

espironolactona (p=0.05) e entre a dexametasona e a espironolactona (p<0.001). Não 

foram encontradas diferenças na proporção de cortisol/DHEA-S entre o placebo e a 

fludrocortisona (p=0.29), o placebo e a espironolactona (p=1.00), a fludrocortisona e a 
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prednisolona (p=0.24) e entre a fludrocortisona e a espironolactona (p=1.00) nos pacientes 

depressivos, conforme demonstrado no gráfico 15.  

Nos controles também encontramos diferença significativa na proporção de 

cortisol/DHEA-S entre os desafios (F=63.01; d.f.=4.0; p<0.001). Os controles apresentaram 

diferenças significativas entre o placebo e a prednisolona (p=0.001), o placebo e a 

dexametasona (p<0.001), a fludrocortisona e a dexametasona (p<0.001), a 

fludrocortisona e a espironolactona (p=0.03), a prednisolona e a dexametasona (p<0.001), 

a prednisolona e a espironolactona (p<0.001) e entre a dexametasona e a espironolactona 

(p<0.001). Não foram encontradas diferenças significativas entre o placebo e a 

fludrocortisona (p=0.54), o placebo e a espironolactona (p=1.00) e entre a fludrocortisona e a 

prednisolona (p=0.16). Estes dados demonstram que tanto pacientes depressivos quanto 

controles apresentam um comportamento semelhante com relação à proporção de 

cortisol/DHEA-S após prednisolona e dexametasona em relação ao placebo e não 

apresentam diferença na proporção de cortisol/DHEA-S entre o placebo e a fludrocortisona e 

a espironolactona. No entanto, diferente dos pacientes depressivos que apresentam níveis 

semelhantes na proporção de cortisol/DHEA-S entre a fludrocortisona e a espironolactona, os 

controles apresentam diferença na proporção de cortisol/DHEA-S entre a 

fludrocortisona e a espironolactona, conforme demonstrado no gráfico 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Comparação da proporção de Cortisol/DHEA-S após administração de 

placebo, fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona nos pacientes 

depressivos. Nota: desafio: F=32.53; d.f.=4.0; p<0.001; cortisol plasmático: nmol/L; DHEA-

S plasmático: nmol/L; * p≤0.05; ** p≤0.01; *** p≤0.001. 
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Gráfico 16: Comparação da proporção de Cortisol/DHEA-S após administração de 

placebo, fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona nos controles. 

Nota: desafio: F=63.01; d.f.=4.0; p<0.001; cortisol plasmático: nmol/L; DHEA-S plasmático: 

nmol/L; * p<0.05; *** p≤0.001. 

 

 

4.2.4.2. Avaliação do DHEA-S plasmático em pacientes depressivos com e sem estresse 

precoce após desafios 

Para a comparação do DHEA-S plasmático entre os 5 desafios entre pacientes 

depressivos com e sem estresse precoce, os 26 pacientes depressivos foram divididos em 2 

grupos de acordo com o estresse precoce. Após a divisão da amostra inicial de 26 pacientes 

em 17 pacientes depressivos com EP e 9 pacientes depressivos sem EP, não foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos em relação ao gênero (p=0.66), idade 

(p=0.93) e IMC (p=0.74), como demonstrado na tabela 14 no item 4.2.1.2 referente ao ACTH.   

Quando analisado os níveis de DHEA-S plasmático entre pacientes depressivos com e 

sem estresse precoce após os 5 desafios (placebo vs fludrocortisona vs prednisolona vs 

dexametasona vs espironolactona) através da análise de variância de medidas repetidas, 

encontramos diferença significativa entre os desafios (F=8.87; d.f.=4.0; p<0.001). Tanto 

pacientes depressivos com e sem EP apresentaram diferenças nos níveis de DHEA-S entre 

o placebo e a fludrocortisona (p=0.006), o placebo e a prednisolona (p<0.001) e o placebo 

e a dexametasona (p<0.001), a fludrocortisona e a dexametasona (p=0.01), a prednisolona 

e a espironolactona (p=0.04) e entre a dexametasona e a espironolocatona (p=0.03). Não 

foram encontradas diferenças significativas entre o placebo e a espironolactona (p=1.00), a 
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fludrocortisona e a prednisolona (p=0.25), a fludrocortisona e a espironolactona (p=0.32) e 

entre a prednisolona e a dexametasona (p=1.00) nos 2 grupos nos níveis de DHEA-S.  

No entanto, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos (F=0.15; 

d.f.=1.0; p=0.69) e na interação entre desafios e grupos (F=1.68; d.f.=4.0; p=0.16), conforme 

demonstrado no gráfico 17 abaixo. 

Gráfico 17: Comparação dos níveis de DHEA-S plasmático após administração de 

placebo, fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona entre pacientes 

depressivos com e sem estresse precoce. Nota: desafio: F= 8.87; d.f.=4.0; p<0.001; desafio 

vs grupo (paciente com EP/ sem EP): F= 1.68; d.f.=4.0; p=0.16; grupo: F= 0.15; d.f.=1.0; 

p=0.69. 

 

Com relação ao gênero nesta amostra de pacientes depressivos com e sem estresse 

precoce, as mulheres apresentaram níveis significativamente menores de DHEA-S do 

que os homens após a dexametasona (3.1 (±0.08) vs 3.3 (±0.06); p=0.04). Não foram 

encontradas diferenças significativas nos níveis de DHEA-S entre os pacientes do gênero 

feminino e masculino após placebo (3.2 (±0.08) vs 3.4 (±0.06); p=0.25), fludrocortisona (3.2 

(±0.08) vs 3.4 (±0.07); p=0.24), prednisolona (3.1 (±0.09) vs 3.3 (±0.05); p=0.14) e 

espironolactona (3.3 (±0.06) vs 3.3 (±0.05); p=0.65).  

Não foram encontradas correlações significativas entre a idade e os níveis de DHEA-S 

após placebo (r=-0.35; p=0.17), após fludrocortisona (r=-0.40; p=0.11), após prednisolona 

(r=-0.33; p=0.19), após dexametasona (r=-0.30; p=0.23) e após espironolactona (r=-0.32; 

p=0.21) nos pacientes depressivos com EP. Também não encontramos correlações 

significativas nos pacientes sem EP entre a idade e os níveis de DHEA-S após placebo (r=-

0.27; p=0.47), após fludrocortisona (r=-0.24; p=0.52), após prednisolona (r=-0.28; p=0.45), 
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após dexametasona (r=-0.26; p=0.49) e após espironolactona (r=0.04; p=0.91). Com relação 

ao IMC e os níveis de DHEA-S após os desafios, não foram encontradas correlações 

significativas nos pacientes depressivos com EP (placebo: r=0.18; p=0.48; fludrocortisona: 

r=0.08; p=0.77; prednisolona: r=0.09; p=0.72; dexametasona: r=0.03; p=0.90; 

espironolactona: r=0.14; p=0.59) e sem EP (placebo: r=0.02; p=0.95; fludrocortisona: r=-0.03; 

p=0.94; prednisolona: r=-0.01; p=0.96; dexametasona: r=0.02; p=0.94; espironolactona: r=-

0.32; p=0.40). 

Os dados do cortisol plasmático e do DHEA-S plasmático, após transformação 

logarítmica (log10), também foram analisados a partir da proporção de cortisol/DHEA-S após 

os 5 desafios (placebo vs fludrocortisona vs prednisolona vs dexametasona vs 

espironolactona), através da análise de variância de medidas repetidas, nos pacientes 

depressivos com e sem estresse precoce. Encontramos diferença significativa entre os 

desafios (F=27.94; d.f.=4.0; p<0.001). Tanto pacientes depressivos com e sem EP 

apresentaram diferenças na proporção de cortisol/DHEA-S entre o placebo e a 

prednisolona (p=0.006), o placebo e a dexametasona (p<0.001), a fludrocortisona e a 

dexametasona (p<0.001), a prednisolona e a dexametasona (p<0.001) e entre a 

dexametasona e a espironolocatona (p<0.001). Não foram encontradas diferenças 

significativas entre o placebo e a fludrocortisona (p=0.80), o placebo e a espironolactona 

(p=1.00), a fludrocortisona e a prednisolona (p=0.23), a fludrocortisona e a espironolactona 

(p=1.00) e entre a prednisolona e a espironolactona (p=0.17) nos pacientes com e sem EP. 

Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos (F=0.32; d.f.=1.0; 

p=0.57) e na interação entre desafios e grupos (F=1.92; d.f.=4.0; p=0.11). Vide gráfico 18. 
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Gráfico 18: Comparação da proporção de Cortisol/DHEA-S após administração de 

placebo, fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona entre pacientes 

depressivos com e sem estresse precoce. Nota: desafio: F=27.94; d.f.=4.0; p<0.001; desafio 

vs grupo (paciente com EP/ sem EP): F= 1.92; d.f.=4.0; p=0.11; grupo: F=0.32; d.f.=1.0; 

p=0.57; cortisol plasmático: nmol/L; DHEA-S plasmático: nmol/L. 

 

Com relação à avaliação do gênero, a proporção de cortisol/DHEA-S foi 

significativamente maior nas mulheres do que os homens após o placebo (0.83 (±0.02) vs 

0.71 (±0.03); p=0.04). Não encontramos diferenças significativas entre mulheres e homens na 

proporção de cortisol/DHEA-S após a fludrocortisona (0.79 (±0.03) vs 0.70 (±0.04); p=0.16),  

a prednisolona (0.74 (±0.03) vs 0.66 (±0.02); p=0.29), a dexametasona (0.61 (±0.03) vs 0.49 

(±0.02); p=0.08) e a espironolactona (0.81 (±0.02) vs 0.81 (±0.01); p=0.75).   

Com relação à idade, nos pacientes com EP encontramos uma correlação positiva 

entre a idade e a proporção de cortisol/DHEA-S após a espironolactona (r=0.55; p=0.02). 

Não foram encontradas correlações significativas entre a idade e a proporção de 

cortisol/DHEA-S após os demais desafios nos pacientes com EP (placebo: r=0.43; p=0.08; 

fludrocortisona: r=0.39; p=0.12; prednisolona: r=0.22; p=0.40; dexametasona: r=0.03; 

p=0.89). Nos pacientes sem EP encontramos uma correlação negativa entre idade e a 

proporção de cortisol/DHEA-S após a espironolactona (r=-0.71; p=0.03). Não foram 

encontradas correlações significativas entre a idade e a proporção de cortisol/DHEA-S após 

placebo (r=0.11; p=0.76), após fludrocortisona (r=0.14; p=0.72), após prednisolona (r=0.40; 

p=0.28) e após dexametasona (r=0.11; p=0.76) nos pacientes sem EP. Com relação ao IMC e 

os níveis de DHEA-S após os desafios, não foram encontradas correlações significativas nos 

pacientes depressivos com EP (placebo: r=-0.27; p=0.30; fludrocortisona: r=0.08; p=0.76; 
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prednisolona: r=0.08; p=0.76; dexametasona: r=0.45; p=0.07; espironolactona: r=-0.16; 

p=0.54) e sem EP (placebo: r=0.05; p=0.90; fludrocortisona: r=0.003; p=0.99; prednisolona: 

r=-0.04; p=0.92; dexametasona: r=-0.04; p=0.90; espironolactona: r=0.35; p=0.34). 

Para as análises de correlações entre o DHEA-S e a proporção cortisol/DHEA-S e as 

medidas psicométricas nos pacientes depressivos com e sem estresse precoce após cada 

desafio, utilizamos a mesma amostra inicial maior avaliada nas correlações do ACTH 

plasmático (após placebo: 30 pacientes com EP e 13 sem EP, após fludrocortisona: 27 

pacientes com EP e 12 sem EP, após prednisolona e dexametasona: 25 pacientes com EP e 12 

sem EP e após espironolactona: 19 pacientes com EP e 9 sem EP). Os dados das correlações 

entre o DHEA-S e da proporção cortisol/DHEA-S após cada desafio e as medidas 

psicométricas nos pacientes depressivos com e sem estresse precoce estão detalhados nas 

tabelas a seguir. 

 

Tabela 28- Correlação entre o DHEA-S plasmático (log) após os desafios com as medidas 

psicométricas nos pacientes depressivos com estresse precoce 

 Placebo
a 

Fludrocortisona
b
 Prednisolona

c
 Dexametasona

c
 Espironolactona

d
 

GRID-

HAM-D21 
r= -0.22 r= -0.19 r= -0.35 r= -0.44 r= -0.17 

 p= 0.24 p= 0.32 p= 0.08 p= 0.03* p= 0.49 

MADRS r= -0.24 r= -0.06 r= -0.28 r= -0.39 r= -0.21 

 p= 0.19 p= 0.74 p= 0.17 p= 0.05* p= 0.39 

BDI-II r= 0.05 r= -0.12 r= 0.05 r= -0.05 r= 0.16 

 p= 0.79 p= 0.53 p= 0.79 p= 0.81 p= 0.50 

BAI r= 0.09 r= 0.13 r= -0.001 r= -0.12 r= 0.07 

 p= 0.63 p= 0.50 p= 0.99 p= 0.57 p= 0.78 

BHS r= -0.10 r= 0.05 r= -0.004 r= -0.08 r= -0.11 

 p= 0.59 p= 0.81 p= 0.98 p= 0.69 p= 0.65 

BSI r= 0.06 r= 0.14 r= 0.17 r= 0.06 r= 0.27 

 p= 0.75 p= 0.47 p= 0.40 p= 0.76 p= 0.26 

BIS-11 r= 0.17 r= 0.18 r= 0.28 r= 0.13 r= 0.31 

 p= 0.35 p= 0.37 p= 0.17 p= 0.54 p= 0.20 

PSQI r= -0.15 r= -0.11 r= 0.23 r= 0.06 r= -0.11 

 p= 0.55 p= 0.68 p= 0.41 p= 0.83 p= 0.71 

CTQ r= -0.30 r= -0.25 r= -0.43 r= -0.48 r= -0.27 

 p= 0.09 p= 0.21 p= 0.03* p= 0.01** p= 0.26 
Nota: GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; MADRS: Escala de Avaliação para Depressão 

de Montgomery-Asberg; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck; BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de 

Desesperança de Beck; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; BIS-11: Escala de Impulsividade de Barratt; PSQI: 

Questionário de Qualidade de Sono de Pittsburg; CTQ: Questionário Sobre Traumas na Infância; a: n= 30 pacientes com EP; b: 

n= 27 pacientes com EP; c: n= 25 pacientes com EP; d: n= 19 pacientes com EP;* p≤0.05,** p≤0.01. 

 

Conforme demonstrado na tabela 28 acima, nos pacientes depressivos com EP 

encontramos uma correlação negativa de moderada intensidade entre os níveis de DHEA-S 
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após prednisolona e a gravidade do estresse precoce avaliado pelo Questionário Sobre 

Traumas na Infância (CTQ: p=0.03) e uma correlação negativa também de moderada 

intensidade entre os níveis de DHEA-S após dexametasona e os escores do CTQ (p=0.01). 

Encontramos também uma correlação negativa de moderada intensidade entre os níveis de 

DHEA-S após dexametasona e os escores da Escala de Avaliação de Depressão GRID de 

Hamilton (GRID-HAM-D21: p=0.03) e da Escala de Avaliação para Depressão de Montgomery-

Asberg (MADRS: p=0.05). Não foram encontradas correlações significativas entre o DHEA-S 

após placebo, fludrocortisona e espironolactona e as medidas psicométricas de avaliação da 

gravidade clínica.  

 

Tabela 29- Correlação entre a proporção Cortisol/DHEA-S (log) após os desafios com as medidas 

psicométricas nos pacientes depressivos com estresse precoce 

 Placebo
a 

Fludrocortisona
b
 Prednisolona

c
 Dexametasona

c
 Espironolactona

d
 

GRID-

HAM-D21 
r= 0.06 r= 0.05 r= 0.11 r= 0.003 r= -0.13 

 p= 0.74 p= 0.79 p= 0.60 p= 0.98 p= 0.58 

MADRS r= 0.08 r= 0.03 r= 0.15 r= 0.04 r= -0.11 

 p= 0.68 p= 0.88 p= 0.46 p= 0.85 p= 0.66 

BDI-II r= -0.05 r= 0.12 r= -0.06 r= 0.10 r= -0.19 

 p= 0.79 p= 0.52 p= 0.75 p= 0.62 p= 0.44 

BAI r= -0.08 r= 0.01 r= 0.01 r= 0.04 r= -0.18 

 p= 0.67 p= 0.95 p= 0.94 p= 0.83 p= 0.46 

BHS r= 0.08 r= 0.08 r= 0.16 r= 0.23 r= 0.28 

 p= 0.66 p= 0.69 p= 0.43 p= 0.26 p= 0.23 

BSI r= -0.04 r= -0.12 r= 0.09 r= 0.06 r= -0.21 

 p= 0.82 p= 0.53 p= 0.66 p= 0.76 p= 0.38 

BIS-11 r= -0.31 r= -0.08 r= -0.06 r= -0.15 r= -0.40 

 p= 0.09 p= 0.69 p= 0.78 p= 0.47 p= 0.09 

PSQI r= 0.07 r= 0.02 r= 0.009 r= -0.39 r= 0.20 

 p= 0.78 p= 0.92 p= 0.97 p= 0.16 p= 0.48 

CTQ r= 0.38 r= 0.14 r= 0.41 r= 0.30 r= 0.24 

 p= 0.03* p= 0.48 p= 0.04* p= 0.14 p= 0.31 
Nota: GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; MADRS: Escala de Avaliação para Depressão 

de Montgomery-Asberg; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck; BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de 

Desesperança de Beck; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; BIS-11: Escala de Impulsividade de Barratt; PSQI: 

Questionário de Qualidade de Sono de Pittsburg; CTQ: Questionário Sobre Traumas na Infância; a: n= 30 pacientes com EP; b: 

n= 27 pacientes com EP; c: n= 25 pacientes com EP; d: n= 19 pacientes com EP; * p<0.05. 

 

Nos pacientes depressivos com EP encontramos uma correlação positiva de fraca 

intensidade entre a proporção de cortisol/DHEA-S após placebo e a gravidade do estresse 

precoce avaliado pelo Questionário Sobre Traumas na Infância (CTQ: p=0.03) e uma 

correlação positiva de moderada intensidade entre a proporção de cortisol/DHEA-S após 

prednisolona e os escores do CTQ (p=0.04). Não foram encontradas correlações significativas 
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entre a proporção de cortisol/DHEA-S após fludrocortisona, dexametasona e espironolactona e as 

medidas psicométricas, conforme demonstrado na tabela 29 acima. 

 

Tabela 30- Correlação entre o DHEA-S plasmático (log) após os desafios com as medidas 

psicométricas nos pacientes depressivos sem estresse precoce 

 Placebo
a 

Fludrocortisona
b
 Prednisolona

b
 Dexametasona

b
 Espironolactona

c
 

GRID-

HAM-D21 
r= 0.33 r= 0.41 r= 0.41 r= 0.28 r= 0.21 

 p= 0.26 p= 0.17 p= 0.18 p= 0.38 p= 0.59 

MADRS r= -0.08 r= 0.02 r= -0.05 r= -0.06 r= 0.27 

 p= 0.78 p= 0.95 p= 0.86 p= 0.85 p= 0.47 

BDI-II r= -0.48 r= -0.49 r= -0.49 r= -0.62 r= -0.49 

 p= 0.09 p= 0.10 p= 0.10 p= 0.03* p= 0.18 

BAI r= -0.27 r= -0.33 r= -0.25 r= -0.28 r= -0.04 

 p= 0.37 p= 0.28 p= 0.43 p= 0.37 p= 0.91 

BHS r= -0.50 r= -0.48 r= -0.48 r= -0.54 r= -0.25 

 p= 0.08 p= 0.11 p= 0.11 p= 0.07 p= 0.51 

BSI r= -0.11 r= -0.18 r= -0.15 r= -0.22 r= -0.14 

 p= 0.70 p= 0.58 p= 0.63 p= 0.49 p= 0.72 

BIS-11 r= 0.12 r= 0.12 r= 0.02 r= 0.11 r= -0.75 

 p= 0.68 p= 0.70 p= 0.95 p= 0.73 p= 0.02* 

PSQI r= 0.43 r= 0.76 r= 0.73 r= 0.62 r= 0.69 

 p= 0.39 p= 0.13 p= 0.16 p= 0.26 p= 0.19 

CTQ r= -0.17 r= -0.25 r= -0.24 r= -0.28 r= -0.32 

 p= 0.57 p= 0.43 p= 0.45 p= 0.37 p= 0.40 
Nota: HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; MADRS: Escala de Avaliação para Depressão de 

Montgomery-Asberg; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck; BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de 
Desesperança de Beck; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; BIS-11: Escala de Impulsividade de Barratt; PSQI: 

Questionário de Qualidade de Sono de Pittsburg; CTQ: Questionário Sobre Traumas na Infância; a: n= 13 pacientes sem EP; b: 

n= 12 pacientes sem EP; c: n= 9 pacientes sem EP; * p<0.05. 

 

Conforme demonstrado na tabela 30 acima, nos pacientes depressivos sem EP 

encontramos uma correlação negativa de forte intensidade entre os níveis de DHEA-S após 

dexametasona e os sintomas de depressão avaliados através do Inventário de Depressão de 

Beck (BDI-II: p=0.03). Encontramos também uma correlação negativa de forte intensidade 

entre os níveis de DHEA-S após espironolactona e os escores de impulsividade avaliados 

através da Escala de Impulsividade de Barratt (BIS-11: p=0.02). Não foram encontradas 

correlações significativas entre os níveis de DHEA-S após placebo, fludrocortisona e 

prednisolona e as medidas psicométricas nos pacientes sem EP.  
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Tabela 31- Correlação entre a proporção Cortisol/DHEA-S (log) após os desafios com as medidas 

psicométricas nos pacientes depressivos sem estresse precoce 

 Placebo
a 

Fludrocortisona
b
 Prednisolona

b
 Dexametasona

b
 Espironolactona

c
 

GRID-

HAM-D21 
r= -0.10 r= -0.20 r= -0.36 r= -0.23 r= 0.51 

 p= 0.74 p= 0.52 p= 0.24 p= 0.46 p= 0.16 

MADRS r= 0.12 r= 0.04 r= -0.02 r= 0.15 r= 0.38 

 p= 0.69 p= 0.89 p= 0.95 p= 0.64 p= 0.31 

BDI-II r= 0.57 r= 0.53 r= 0.44 r= 0.30 r= 0.64 

 p= 0.04* p= 0.07 p= 0.14 p= 0.34 p= 0.06 

BAI r= 0.33 r= 0.29 r= 0.26 r= 0.39 r= 0.40 

 p= 0.27 p= 0.35 p= 0.41 p= 0.21 p= 0.28 

BHS r= 0.59 r= 0.53 r= 0.49 r= 0.36 r= 0.63 

 p= 0.03* p= 0.07 p= 0.10 p= 0.25 p= 0.07 

BSI r= 0.24 r= 0.36 r= 0.16 r= -0.04 r= 0.57 

 p= 0.43 p= 0.25 p= 0.61 p= 0.90 p= 0.10 

BIS-11 r= -0.26 r= -0.24 r= -0.16 r= -0.50 r= -0.08 

 p= 0.39 p= 0.44 p= 0.61 p= 0.09 p= 0.82 

PSQI r= -0.43 r= -0.29 r= -0.88 r= 0.19 r= -0.47 

 p= 0.39 p= 0.62 p= 0.04* p= 0.75 p= 0.42 

CTQ r= 0.04 r= -0.16 r= -0.13 r= -0.10 r= 0.08 

 p= 0.88 p= 0.60 p= 0.68 p= 0.75 p= 0.82 
Nota: GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; MADRS: Escala de Avaliação para Depressão 

de Montgomery-Asberg; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck; BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de 

Desesperança de Beck; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; BIS-11: Escala de Impulsividade de Barratt; PSQI: 

Questionário de Qualidade de Sono de Pittsburg; CTQ: Questionário Sobre Traumas na Infância; a: n= 13 pacientes sem EP; b: 

n= 12 pacientes sem EP; c: n= 9 pacientes sem EP; * p<0.05. 

 

Nos pacientes depressivos sem EP encontramos uma correlação positiva de moderada 

intensidade entre a proporção de cortisol/DHEA-S após o placebo e os sintomas de 

depressão avaliados através do Inventário de Depressão de Beck (BDI-II: p=0.04) e os 

sintomas de desesperança avaliados através da Escala de Desesperança de Beck (BHS: 

p=0.03). Encontramos também uma correlação negativa de forte intensidade entre a proporção 

de cortisol/DHEA-S após a prednisolona e os escores do Questionário de Qualidade de 

Sono de Pittsburg (PSQI: p=0.04). Não foram encontradas correlações significativas nos 

pacientes sem EP entre a proporção de cortisol/DHEA-S após fludrocortisona, dexametasona e 

espironolactona e as medidas psicométricas de avaliação da gravidade clínica, conforme 

demonstrado na tabela 31 acima. 

 

4.2.5. Cortisol salivar após a administração de placebo, fludrocortisona, prednisolona, 

dexametasona e espironolactona 

 

4.2.5.1. Avaliação do cortisol salivar em pacientes depressivos e controles após desafios 
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Para a avaliação do cortisol salivar após placebo utilizamos a amostra maior descrita 

nos resultados da avaliação clínica, composta por 47 pacientes depressivos e 28 controles. 

Conforme descrito no item 4.1.1 referente à caracterização sóciodemográfica e clínica da 

amostra geral, os grupos não diferiram com relação à idade, o gênero e o IMC. Estes dados e 

outras informações clínicas relevantes referentes a esta amostra podem ser conferidos mais 

detalhadamente na tabela 4. Para a avaliação do cortisol salivar entre pacientes depressivos e 

controles após os demais desafios (fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e 

espironolactona), utilizamos as mesmas amostras iniciais avaliadas no ACTH plasmático 

(após fludrocortisona: 39 pacientes depressivos e 27 controles, após prednisolona e 

dexametasona: 37 pacientes depressivos e 26 controles e após espironolactona: 28 pacientes 

depressivos e 26 controles). Conforme já descrito anteriormente, não foram encontradas 

diferenças significativas entre os grupos com relação à idade, o gênero e o IMC nas amostras 

avaliadas. Estes dados e outras informações clínicas referentes a estas amostras podem ser 

conferidos mais detalhadamente no item 4.2.1.1 referente ao ACTH.  

Quanto à comparação dos níveis de cortisol salivar entre ao acordar (0 minuto), 30 e 

60 minutos após acordar, expressos como área sob a curva (AUC0-30´-60´), após transformação 

logarítmica (log10), encontramos uma tendência dos pacientes depressivos apresentaram 

níveis significativamente menores de cortisol salivar da AUC0-30´-60 após o placebo (t=-1.86; 

d.f.=72.4; p=0.06) do que os controles. Os pacientes depressivos também apresentaram 

níveis significativamente menores de cortisol salivar da AUC0-30´-60´ do que nos controles 

após a espironolactona (t=-2.64; d.f.=52.0; p=0.01). Não foram encontradas diferenças 

significativas entre os pacientes e os controles após a fludrocortisona (t=-1.23; d.f.=64.0; 

p=0.22), a prednisolona (t=-1.42; d.f.=61.0; p=0.16) e a dexametasona (t=-0.43; d.f.=61.0; 

p=0.67) nos níveis de cortisol salivar da AUC0-30´-60´. Na tabela 32 abaixo estão descritas as 

médias dos cortisóis salivares da AUC0-30´-60 após os desafios entre pacientes depressivos e 

controles. 
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Tabela 32- Médias do cortisol salivar (log) entre ao acordar, 30 e 60 minutos após 

acordar (AUC0-30´-60´) nos pacientes depressivos e controles, após a administração de 

placebo, dexametasona, prednisolona, fludrocortisona e espironolactona 

 

 

Pacientes Depressivos 

Média (±epm) 

Controles 

Média (±epm) 

P 

AUC placebo (0-30´-60´)
a
  0.98 (±0.04) 1.07 (±0.03) 0.06 

AUC fludrocortisona (0-30´-60´)
b
 0.78 (±0.04) 0.86 (±0.04) 0.22 

AUC prednisolona (0-30´-60´)
c
   0.75 (±0.03) 0.82 (±0.03) 0.16 

AUC dexametasona (0-30´-60´)
c
  0.45 (±0.02) 0.47 (±0.04) 0.67 

AUC espironolactona (0-30´-60´)
d
 1.06 (±0.04) 1.20 (±0.03) 0.01 

Nota: AUC: Área sob a curva das rmedidas do cortisol salivar entre os tempos ao acordar (0 minuto), 30 e 60 

minutos após acordar (nmolxh/L); a: n= 47 pacientes depressivos e 28 controles; b: n= 39 pacientes depressivos e 

27 controles; c: n= 37 pacientes depressivos e 26 controles; d: n= 28 pacientes depressivos e 26 controles; epm: 

erro da média. 

 

Os dados destas amostras também foram analisados com relação à presença de 

resposta do cortisol salivar ao acordar (CAR), ou seja, quando houve incremento maior de 

50% nas concentrações de cortisol salivar em relação ao cortisol basal no tempo zero (0 

minuto) durante a primeira hora após o acordar matinal. Para estas análises consideramos os 

valores do cortisol salivar sem transformação logarítmica. Com relação à presença de CAR, 

encontramos diferença significativa entre os grupos após espironolactona (p=0.003). Os 

pacientes depressivos (75.0%) apresentaram significativamente mais CAR após a 

espironolactona do que os controles (34.6%). Não foram encontradas diferenças 

significativas na análise qualitativa do CAR entre os grupos após placebo (p=0.46), 

fludrocortisona (p=0.55), prednisolona (p=0.56) e dexametasona (p=0.42). Após placebo, 

identificou-se este fenômeno em 68.1% dos pacientes depressivos e em 64.3% dos controles. 

Após a fludrocortisona, 61.5% dos pacientes depressivos e 63.0% dos controles apresentaram 

CAR. Com relação à presença de CAR entre pacientes depressivos e controles após 

prednisolona, apenas 13.5% dos pacientes depresssivos e 11.5% dos controles apresentaram 

CAR e após dexametasona, 32.4% dos pacientes depressivos apresentaram CAR comparados 

a 26.9% nos controles, conforme demonstrado na tabela 33 abaixo. 
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Tabela 33- Resposta do cortisol salivar ao acordar (CAR) após administração de 

placebo, fludrocortisona, prednisolona e dexametasona e estímulo pela espironolactona 

nos pacientes depressivos e controles 

 Pacientes Depressivos Controles X
2
 (d.f.) P 

CAR placebo
a
 32 (68.1) 18 (64.3) 0.11 (1.0) 0.46 

CAR fludrocortisona
b

  24 (61.5) 17 (63.0) 0.01 (1.0) 0.55 

CAR prednisolona
c
 5 (13.5) 3 (11.5) 0.05 (1.0) 0.56 

CAR dexametasona
c
 12 (32.4) 7 (26.9) 0.22 (1.0) 0.42 

CAR espironolactona
d 

 21 (75.0) 9 (34.6) 8.90 (1.0) 0.003 
Nota: CAR: Resposta do cortisol salivar ao acordar; a: n= 47 pacientes depressivos e 28 controles; b: n= 39 

pacientes depressivos e 27 controles; c: n= 37 pacientes depressivos e 26 controles; d: n= 28 pacientes 

depressivos e 26 controles. 

 

Para identificar a presença da CAR foram calculados também dois índices auxiliares: o 

incremento absoluto das concentrações de cortisol salivar durante a primeira hora após o 

acordar (AINC), e o respectivo incremento relativo dos níveis de cortisol salivar durante a 

primeira hora após o acordar (CARi%). Com relação à avaliação do incremento absoluto das 

concentrações de cortisol salivar durante a primeira hora após o acordar, após transformação 

logarítmica (log10), ao comparar entre pacientes depressivos e controles após cada um dos 5 

desafios, o AINC foi significativamente maior nos pacientes depressivos do que nos 

controles após a espironolactona (t=2.41; d.f.=52.0; p=0.02). Não foram encontradas 

diferenças significativas no AINC entre os pacientes e os controles após o placebo (t=0.85; 

d.f.=73.0; p=0.40), a fludrocortisona (t=0.12; d.f.=64.0; p=0.90), a prednisolona (t=0.03; 

d.f.=61.0; p=0.97) e a dexametasona (t=1.24; d.f.=61.0; p=0.22), conforme demonstrado na 

tabela 34 abaixo. 

 

 

Tabela 34- Média do incremento absoluto dos níveis de cortisol salivar (log) durante a avaliação da 

CAR (AINC) após administração de placebo, fludrocortisona, prednisolona e dexametasona e 

estímulo pela espironolactona nos pacientes depressivos e controles 

 Placebo
a
 Fludrocortisona

b
 Prednisolona

c
 Dexametasona

c
 Espironolactona

d
 

Pacientes 

Depressivos 

(±epm) 

0.36 (±0.05) 0.27 (±0.03) 0.03 (±0.02) 0.10 (±0.02) 0.33 (±0.05) 

Controles 

(±epm) 

0.29 (±0.06) 0.26 (±0.05) 0.03 (±0.02) 0.06 (±0.02) 0.18 (±0.03) 

P 0.40 0.90 0.97 0.22 0.02 

Nota: CAR: Resposta do cortisol salivar ao acordar; a: n= 47 pacientes depressivos e 28 controles; b: n= 39 pacientes 

depressivos e 27 controles; c: n= 37 pacientes depressivos e 26 controles; d: n= 28 pacientes depressivos e 26 controles; cortisol 

salivar: nmol/L; epm: erro da média. 
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Com relação à avaliação do incremento relativo dos níveis de cortisol salivar durante a 

primeira hora após o acordar, após transformação logarítmica (log10), nos pacientes 

depressivos e controles após cada um dos 5 desafios, o CARi% foi significativamente maior 

nos pacientes depressivos do que nos controles após a espironolactona (t=2.38; d.f.=28.6; 

p=0.02). Conforme demonstrado na tabela 35 abaixo, não foram encontradas diferenças 

significativas no CARi% entre os pacientes e os controles após o placebo (t=0.86; d.f.=73.0; 

p=0.39), a fludrocortisona (t=0.78; d.f.=64.0; p=0.43), a prednisolona (t=0.31; d.f.=61.0; 

p=0.75) e a dexametasona (t=1.22; d.f.=61.0; p=0.22).  

 

 

Os dados destas amostras também foram analisados com relação à presença do ritmo 

circadiano (RC), ou seja, quando as concentrações de cortisol salivar às 22h do dia anterior 

foram inferiores a 83.5% dos valores do cortisol da manhã (9h). Para estas análises 

consideramos os valores do cortisol salivar sem transformação logarítmica. Encontramos uma 

tendência dos grupos diferirem em relação à presença de RC após o placebo (p=0.06). Os 

pacientes depressivos (76.6%) tenderam a apresentar menos RC do que os controles (92.9%) 

após o placebo. Não foram encontradas diferenças significativas na análise qualitativa do RC 

entre os grupos após fludrocortisona (p=0.09), prednisolona (p=0.59), dexametasona (p=0.51) 

e espironolactona (p=0.19). Após a fludrocortisona, 59.0% dos pacientes depressivos e 77.8% 

dos controles apresentaram RC. Com relação à presença de RC entre pacientes depressivos e 

controles após prednisolona, os grupos foram muito semelhantes, sendo que 35.1% dos 

pacientes depressivos e 34.6% dos controles apresentaram RC. Após a dexametasona, 

identificou-se a presença de RC em apenas 10.8% dos pacientes depressivos e 7.7% dos 

Tabela 35- Média do incremento relativo dos níveis de cortisol salivar (log) durante a avaliação da CAR 

(CARi%) após administração de placebo, fludrocortisona, prednisolona e dexametasona e estímulo pela 

espironolactona nos pacientes depressivos e controles 

 Placebo
a
 Fludrocortisona

b
 Prednisolona

c
 Dexametasona

c
 Espironolactona

d
 

Pacientes 

Depressivos 

(±epm) 

74.95 (±16.53) 63.30 (±12.96) 6.09 (±4.32) 33.94 (±8.63) 71.88 (±21.97) 

Controles 

(±epm) 

52.62 (±18.98) 49.20 (±10.81) 4.22 (±3.58) 18.99 (±7.83) 18.67 (±3.82) 

P 0.39 0.43 0.75 0.22 0.02 

Nota: CAR: Resposta do cortisol salivar ao acordar; a: n= 47 pacientes depressivos e 28 controles; b: n= 39 pacientes depressivos e 

27 controles; c: n= 37 pacientes depressivos e 26 controles; d: n= 28 pacientes depressivos e 26 controles; cortisol salivar: nmol/L; 

epm: erro da média. 
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controles e após a espironolactona, a maioria dos pacientes depressivos (89.3%) e dos 

controles (76.9%) apresentaram RC. Vide tabela 36 abaixo. 

 

Tabela 36- Ritmo circadiano da secreção de cortisol salivar (RC) após administração de 

placebo, fludrocortisona, prednisolona e dexametasona e estímulo pela espironolactona 

nos pacientes depressivos e controles 

 Pacientes Depressivos Controles X
2
 (d.f.) P 

RC placebo
a
 36 (76.6) 26 (92.9) 3.23 (1.0) 0.06 

RC fludrocortisona
b

  23 (59.0) 21 (77.8) 2.53 (1.0) 0.09 

RC prednisolona
c
 13 (35.1) 9 (34.6) 0.002 (1.0) 0.59 

RC dexametasona
c
 4 (10.8) 2 (7.7) 0.17 (1.0) 0.51 

RC espironolactona
d 

 25 (89.3) 20 (76.9) 1.48 (1.0) 0.19 
Nota: RC: Ritmo circadiano da secreção de cortisol salivar; a: n= 47 pacientes depressivos e 28 controles; b: n= 

39 pacientes depressivos e 27 controles; c: n= 37 pacientes depressivos e 26 controles; d: n= 28 pacientes 

depressivos e 26 controles. 

 

Para avaliar e comparar o RC da secreção de cortisol salivar na nossa amostra foram 

calculados também dois índices auxiliares: a redução absoluta das concentrações de 

cortisol salivar durante a avaliação do RC (RCabr), e a redução relativa das 

concentrações de cortisol salivar durante a avaliação do RC (RCr%). Quando comparado 

entre os pacientes depressivos e os controles a redução absoluta das concentrações de cortisol 

salivar durante a avaliação do RC após cada um dos 5 desafios, após transformação 

logarítmica (log10), a RCabr foi significativamente maior nos pacientes depressivos do 

que nos controles após a espironolactona (t=-2.39; d.f.=38.4; p=0.02). Não foram 

encontradas diferenças significativas na RCabr entre os pacientes e os controles após o 

placebo (t=0.38; d.f.=72.3; p=0.70), a fludrocortisona (t=1.08; d.f.=64.0; p=0.28), a 

prednisolona (t=-1.46; d.f.=42.1; p=0.15) e a dexametasona (t=0.90; d.f.=61.0; p=0.37), 

conforme demonstrado na tabela 37 abaixo. 

 

Tabela 37- Média da redução absoluta das concentrações de cortisol salivar (log) durante a avaliação 

do RC (RCabr) após administração de placebo, fludrocortisona, prednisolona e dexametasona e 

estímulo pela espironolactona nos pacientes depressivos e controles 

 Placebo
a
 Fludrocortisona

b
 Prednisolona

c
 Dexametasona

c
 Espironolactona

d
 

Pacientes 

Depressivos 

(±epm) 

-0.53 (±0.07) -0.29 (±0.06) -0.18 (±0.05) 0.12 (±0.05) -0.65 (±0.05) 

Controles 

(±epm) 

-0.56 (±0.05) -0.39 (±0.06) -0.04 (±0.08) 0.06 (±0.05) -0.37 (±0.10) 

P 0.70 0.28 0.15 0.37 0.02 

Nota: RC: Ritmo circadiano da secreção de cortisol salivar; a: n= 47 pacientes depressivos e 28 controles; b: n= 39 pacientes 

depressivos e 27 controles; c: n= 37 pacientes depressivos e 26 controles; d: n= 28 pacientes depressivos e 26 controles; cortisol 

salivar: nmol/L; epm: erro da média. 
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Quanto à avaliação da redução relativa das concentrações de cortisol salivar durante a 

avaliação do RC, após transformação logarítmica (log10), nos pacientes depressivos e 

controles após cada um dos 5 desafios, após a espironolactona a RCr% foi 

significativamente maior nos pacientes depressivos do que nos controles (t=-2.10; 

d.f.=26.7; p=0.04). Não foram encontradas diferenças significativas na RCr% entre os 

pacientes e os controles após o placebo (t=1.37; d.f.=73.0; p=0.17), a fludrocortisona (t=0.75; 

d.f.=64.0; p=0.45), a prednisolona (t=-1.50; d.f.=34.1; p=0.14) e a dexametasona (t=1.53; 

d.f.=61.0; p=0.13), conforme demonstrado na tabela 38 abaixo.  

 

 

Para a comparação do cortisol salivar entre os 5 desafios, foram avaliados os mesmos 

26 pacientes depressivos e 26 controles pareados por gênero (p=0.11), idade (p=0.35) e IMC 

(p=0.47), utilizados nas análises do ACTH. Conforme descrito na tabela 11 referente ao 

ACTH, os grupos também não diferiram com relação ao uso de tabaco (p=0.69), de 

anticoncepcional (p=0.26) e a presença de menopausa (p=0.09). Com relação ao uso de 

medicações psicotrópicas, 69.2% dos pacientes depressivos faziam uso de ISRS, 23.1% de 

ADT, 15.4% de outros antidepressivos, 42.3% de antipsicóticos, 38.5% de estabilizadores do 

humor e 57.7 de benzodiazepínicos. Entretanto, devido aos próprios critérios de inclusão do 

estudo, no grupo controle, nenhum dos sujeitos avaliados estava em uso ou fez uso prévio de 

medicação psicotrópica. Os dados sociodemográficos e clínicos destas amostras podem ser 

verificados com mais detalhes no item 4.2.1.1 referente ao ACTH. 

Quando analisado entre os pacientes depressivos e os controles os níveis de cortisol 

salivar, após transformação logarítmica (log10), nos tempos (22h do dia anterior, ao acordar, 

30 e 60 minutos após acordar) após os 5 desafios (placebo vs fludrocortisona vs prednisolona 

Tabela 38- Média da redução relativa das concentrações de cortisol salivar (log) durante a avaliação do 

RC (RCr%) após administração de placebo, fludrocortisona, prednisolona e dexametasona e estímulo 

pela espironolactona nos pacientes depressivos e controles 

 Placebo
a
 Fludrocortisona

b
 Prednisolona

c
 Dexametasona

c
 Espironolactona

d
 

Pacientes 

Depressivos 

(±epm) 

-38.76 (±7.50) -19.90 (±12.09) -13.49 (±8.62) 53.01 (±15.61) -55.57 (±4.04) 

Controles 

(±epm) 

-52.85(±4.09) -32.32 (±9.08) 19.51 (±20.23) 21.15 (±10.69) -9.19 (±21.64) 

P 0.17 0.45 0.14 0.13 0.04 

Nota: RC: Ritmo circadiano da secreção de cortisol salivar; a: n= 47 pacientes depressivos e 28 controles; b: n= 39 pacientes 

depressivos e 27 controles; c: n= 37 pacientes depressivos e 26 controles; d: n= 28 pacientes depressivos e 26 controles; cortisol 

salivar: nmol/L; epm: erro da média. 
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vs dexametasona vs espironolactona) através da análise de variância de medidas repetidas, 

encontramos diferença significativa entre os grupos (F=6.07; d.f.=1.0; p=0.01), os desafios 

(F=83.56; d.f.=4.0; p<0.001), os tempos (F=89.46; d.f.=3.0; p<0.001), na interação entre 

tempo e desafio (F=27.90; d.f.=12.0; p<0.001) e na interação entre grupo e desafio e 

tempo (F=3.24; d.f.=12.0; p<0.001). Não foram encontradas diferenças significativas na 

interação entre grupo e tempo (F=1.92; d.f.=3.0; p=0.12) e entre grupo e desafio (F=1.47; 

d.f.=4.0; p=0.21).  

Após a aplicação do teste t para cada desafio nos tempos (22h do dia anterior, ao 

acordar, 30 e 60 minutos após acordar) entre os grupos, os níveis de cortisol salivar 30 

minutos após acordar após o placebo foram significativamente menores nos pacientes 

depressivos do que nos controles (t=-2.44; d.f.=40.3; p=0.02). Não foram encontradas 

diferenças significativas entre os grupos nos níveis de cortisol salivar nos tempos 22h (t=0.95; 

d.f.=50.0; p=0.34), ao acordar (t=-1.00; d.f.=50.0; p=0.32) e 60 minutos (t=-0.63; d.f.=50.0; 

p=0.53) após o placebo. Após a fludrocortisona, encontramos uma tendência dos pacientes 

depressivos apresentarem níveis menores de cortisol salivar ao acordar do que os controles 

(t=-1.89; d.f.=50.0; p=0.06), porém não foram encontradas diferenças significativas entre os 

grupos nos demais tempos (22h: t=0.01; d.f.=37.3; p=0.98; 30 min: t=-1.14; d.f.=50.0; 

p=0.26; 60 min: t=-1.54; d.f.=50.0; p=0.13). Após a prednisolona, não foram encontradas 

diferenças significativas entre os pacientes e os controles nos níveis de cortisol salivar nos 

tempos 22h (t=-1.29; d.f.=50.0; p=0.20), ao acordar (t=-0.52; d.f.=50.0; p=0.60), 30 min (t=-

1.41; d.f.=50.0; p=0.16) e 60 min (t=1.38; d.f.=50.0; p=0.17). Também não encontramos 

diferenças nos níveis de cortisol salivar entre os grupos após a dexametasona (22h: t=0.61; 

d.f.=50.0; p=0.54; ao acordar: t=-1.47; d.f.=50.0; p=0.14; 30 min: t=-0.14; d.f.=50.0; p=0.88; 

60 min: t=-1.38; d.f.=50.0; p=0.17). Após a espironolactona, encontramos níveis 

significativamente menores de cortisol salivar às 22h do dia anterior (t=-3.65; d.f.=40.6; 

p=0.001), ao acordar (t=-3.41; d.f.=50.0; p=0.001) e 30 minutos após acordar (t=-1.98; 

d.f.=50.0; p=0.05) nos pacientes depressivos do que nos controles. Não foram encontradas 

diferenças significativas entre os grupos após a espironolactona nos níveis de cortisol salivar 

60 minutos após acordar (t=0.63; d.f.=50.0; p=0.53), conforme demonstrado no gráfico 19 

abaixo. 
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Gráfico 19: Comparação dos níveis de cortisol salivar após administração de placebo, 

fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona entre os pacientes 

depressivos e os controles. Nota: desafio: F=83.56; d.f.=4.0; p<0.001; tempo: F=89.46; 

d.f.=3.0; p<0.001; desafio vs tempo: F=27.90; d.f.=12.0; p<0.001; grupo: F=6.07; d.f.=1.0; 

p=0.01; grupo vs desafio: F=1.47; d.f.=4.0; p=0.21; grupo vs tempo: F=1.92; d.f.=3.0; 

p=0.12; grupo vs tempo vs desafio: F=3.24; d.f.=12.0; p<0.001; ** p≤0.01 (paciente 

depressivo vs controle após placebo); * p≤0.05,*** p≤0.001 (paciente depressivo vs controle 

após espironolactona). 

 

Devido às diferenças encontradas entre os grupos, análises subsequentes foram 

realizadas separadamente nos pacientes depressivos e controles. Quando analisado os níveis 

de cortisol salivar nos tempos 22h do dia anterior, ao acordar, 30 e 60 minutos após 

acordar, após os desafios nos pacientes depressivos através da análise de variância de 

medidas repetidas, encontramos diferença significativa entre os desafios (F= 27.25; 

d.f.=4.0; p<0.001), os tempos (F=48.20; d.f.=3.0; p<0.001) e na interação entre tempo e 

desafio (F=18.34; d.f.=12.0; p<0.001). Pacientes depressivos apresentaram diferenças 

significativas entre o placebo e a dexametasona (p<0.001), a fludrocortisona e a 

dexametasona (p=0.002), a fludrocortisona e a espironolactona (p<0.001), a prednisolona 

e a dexametasona (p<0.001), a prednisolona e a espironolactona (p=0.008) e entre a 

dexametasona e a espironolactona (p<0.001). Não foram encontradas diferenças nos níveis 

de cortisol salivar entre o placebo e a fludrocortisona (p=0.07), o placebo e a prednisolona 

(p=1.00), o placebo e a espironolactona (p=0.29) e entre a fludrocortisona e a prednisolona 

(p=1.00) nos pacientes depressivos. Estes dados demonstram que os pacientes depressivos 

apresentaram níveis menores de cortisol salivar após a dexametasona quando comparado ao 

placebo, porém não apresentaram diferenças no cortisol salivar entre o placebo e a 

*** 

*** 

** 
* 
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fludrocortisona, a prednisolona e a espironolactona. Além disso, os pacientes depressivos 

apresentaram níveis menores de cortisol salivar após a dexametasona quando comparado a 

fludrocortisona e a prednisolona e níveis maiores de cortisol salivar após a espironolactona 

comparado a fludrocortisona, a prednisolona e a dexametasona, conforme demonstrado no 

gráfico 20.  

Nos controles também encontramos diferença significativa nos níveis de cortisol 

salivar nos tempos 22h do dia anterior, ao acordar, 30 e 60 minutos após acordar entre os 

desafios (F=67.82; d.f.=4.0; p<0.001), os tempos (F=43.64; d.f.=3.0; p<0.001) e na 

interação entre tempo e desafio (F=13.23; d.f.=12.0; p<0.001). Os controles apresentaram 

diferenças significativas entre o entre o placebo e a fludrocortisona (p<0.001), o placebo e a 

prednisolona (p=0.002), o placebo e a dexametasona (p<0.001), o placebo e a 

espironolactona (p<0.001), a fludrocortisona e a dexametasona (p<0.001), a 

fludrocortisona e a espironolactona (p<0.001), a prednisolona e a dexametasona 

(p<0.001), a prednisolona e a espironolactona (p<0.001) e entre a dexametasona e a 

espironolactona (p<0.001). Não foram encontradas diferenças significativas apenas entre a 

fludrocortisona e a prednisolona (p=1.00). Estes dados indicam que os controles, assim com o 

os pacientes depressivos, apresentaram níveis menores de cortisol salivar  após a 

dexametasona em relação ao placebo. No entanto, os controles, diferente dos pacientes, 

apresentaram níveis menores de cortisol salivar, também após a fludrocortisona e após a 

prednisolona em relação ao placebo e níveis maiores de cortisol salivar após a espironolactona 

comparado ao placebo. Os controles, assim como os pacientes depressivos, apresentaram 

níveis menores de cortisol salivar após a dexametasona comparado a fludrocortisona e a 

prednisolona e níveis maiores de cortisol salivar após a espironolactona comparado a 

fludrocortisona, a prednisolona e a dexametasona, conforme demonstrado no gráfico 21. 
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Gráfico 20: Comparação dos níveis de cortisol salivar após administração de placebo, 

fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona nos pacientes 

depressivos. Nota: desafio: F=27.25; d.f.=4.0; p<0.001; tempo: F=48.20; d.f.=3.0; p<0.001; 

desafio vs tempo: F=18.34; d.f.=12.0; p<0.001. 

 

Gráfico 21: Comparação dos níveis de cortisol salivar após administração de placebo, 

fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona nos controles. Nota: 

desafio: F=67.82; d.f.=4.0; p<0.001; tempo: F=43.64; d.f.=3.0; p<0.001; desafio vs tempo: 

F=13.23; d.f.=12.0; p<0.001. 

 

Os níveis de cortisol salivar entre ao acordar (0 minuto), 30 e 60 minutos após acordar, 

expressos como área sob a curva (AUC0-30´-60´), após transformação logarítmica (log10), 

também foram analisados nos pacientes depressivos e nos controles após os 5 desafios, 
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através da análise de variância de medidas repetidas. Encontramos diferença significativa 

entre os grupos (F=5.67; d.f.=1.0; p=0.02) e entre os desafios (F=101.44; d.f.=4.0; 

p<0.001). Não foram encontradas diferenças significativas na interação entre desafios e 

grupos (F=0.95; d.f.=4.0; p=0.43).  

Após a aplicação do teste t para cada desafio entre os grupos, os níveis de cortisol 

salivar da AUC0-30´-60´ foram significativamente menores nos pacientes depressivos do 

que nos controles após o placebo (t=-2.10; d.f.=38.3; p=0.04) e após a espironolactona (t=-

2.32; d.f.=50.0; p=0.02). Não foram encontradas diferenças significativas entre os pacientes e 

os controles após a fludrocortisona (t=-1.63; d.f.=50.0; p=0.11), a prednisolona (t=-0.48; 

d.f.=50.0; p=0.63) e a dexametasona (t=-0.82; d.f.=50.0; p=0.41) nos níveis de cortisol salivar 

da AUC0-30´-60´, conforme demonstrado no gráfico 22 e na tabela 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22: Comparação entre as médias dos níveis de cortisol salivar ao acordar, 30 e 

60 minutos após acordar (AUC0-30´-60´), após administração de placebo, fludrocortisona, 

prednisolona, dexametasona e espironolactona entre pacientes depressivos e controles. 

Nota: AUC: Área sob a curva das rmedidas do cortisol salivar entre os tempos ao acordar (0 

minuto), 30 e 60 minutos após acordar; desafio: F=101.44; d.f.=4.0; p<0.001; desafio vs 

grupo (paciente depressivo/ controle): F= 0.95; d.f.=4.0; p=0.43; grupo: F=5.67; d.f.=1.0; 

p=0.02; * p<0.05. 

 

Análises subsequentes dentro dos grupos foram realizadas separadamente nos 

pacientes depressivos e controles. Quando analisado os níveis de cortisol salivar da AUC0-

30´-60´ após os desafios nos pacientes depressivos através da análise de variância de medidas 

repetidas, encontramos diferença significativa entre os desafios (F= 33.37; d.f.=4.0; 

p<0.001). Pacientes depressivos apresentaram diferenças significativas entre o placebo e a 

* 

* 
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dexametasona (p<0.001), a fludrocortisona e a dexametasona (p<0.001), a 

fludrocortisona e a espironolactona (p<0.001), a prednisolona e a dexametasona 

(p<0.001), a prednisolona e a espironolactona (p<0.001) e entre a dexametasona e a 

espironolactona (p<0.001). Não foram encontradas diferenças nos níveis de cortisol salivar 

da AUC0-30´-60´ entre o placebo e a fludrocortisona (p=0.12), o placebo e a prednisolona 

(p=0.60), o placebo e a espironolactona (p=0.16) e entre a fludrocortisona e a prednisolona 

(p=1.00) nos pacientes depressivos. Estes dados demonstram que os pacientes depressivos 

apresentaram níveis menores de cortisol salivar da AUC0-30´-60´ após a dexametasona 

quando comparado ao placebo, porém não apresentaram diferenças no cortisol salivar entre 

o placebo e a fludrocortisona, a prednisolona e a espironolactona. Os pacientes depressivos 

apresentaram também níveis menores de cortisol salivar da AUC0-30´-60´  após a 

dexametasona quando comparado a fludrocortisona e a prednisolona. Além disso, os 

pacientes depressivos apresentaram níveis maiores de cortisol salivar da AUC0-30´-60´  

após a espironolactona quando comparado a fludrocortisona, a prednisolona e a 

dexametasona, conforme demonstrado no gráfico 23.  

Nos controles também encontramos diferença significativa nos níveis de cortisol 

salivar da AUC0-30´-60´ entre os desafios (F=86.27; d.f.=4.0; p<0.001). Os controles 

apresentaram diferenças significativas entre o entre o placebo e a fludrocortisona (p<0.001), 

o placebo e a prednisolona (p<0.001), o placebo e a dexametasona (p<0.001), o placebo e 

a espironolactona (p=0.03), a fludrocortisona e a dexametasona (p<0.001), a 

fludrocortisona e a espironolactona (p<0.001), a prednisolona e a dexametasona 

(p<0.001), a prednisolona e a espironolactona (p<0.001) e entre a dexametasona e a 

espironolactona (p<0.001). Não foram encontradas diferenças significativas apenas entre a 

fludrocortisona e a prednisolona (p=1.00). Estes dados indicam que os controles, assim com 

o os pacientes depressivos, apresentaram níveis menores de cortisol salivar da AUC0-30´-60´, 

após a dexametasona em relação ao placebo. No entanto, os controles, diferente dos 

pacientes, apresentaram níveis menores de cortisol salivar da AUC0-30´-60´, também 

após a fludrocortisona e após a prednisolona em relação ao placebo. Além disso, os 

controles apresentaram níveis maiores de cortisol salivar após a espironolactona 

comparado ao placebo. Os controles, assim como os pacientes depressivos, apresentaram 

níveis menores de cortisol salivar da AUC0-30´-60´ após a dexametasona comparado a 

fludrocortisona e a prednisolona e níveis maiores de cortisol salivar da AUC0-30´-60´ após 

a espironolactona comparado a fludrocortisona, a prednisolona e a dexametasona, 

conforme demonstrado no gráfico 24. 
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Gráfico 23: Comparação dos níveis de cortisol salivar da AUC0-30´-60´ após administração 

de placebo, fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona nos 

pacientes depressivos. Nota: desafio: F=33.37; d.f.=4.0; p<0.001; *** p≤0.001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24: Comparação dos níveis de cortisol salivar da AUC0-30´-60´ após administração 

de placebo, fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona nos 

controles. Nota: desafio: F=86.27; d.f.=4.0; p<0.001; * p<0.05; *** p≤0.001. 

 

Com relação à porcentagem de supressão do cortisol salivar, tanto os pacientes 

depressivos quanto os controles apresentaram supressão semelhante com a fludrocortisona 

(p=0.45), a prednisolona (p=0.10) e a dexametasona (p=0.22) com relação ao placebo. Com 

relação ao estímulo do cortisol salivar pela espironolactona em relação ao placebo, também 
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não foram encontradas diferenças significativas entre os pacientes depressivos e nos controles 

(p=0.26). Vide tabela 39 abaixo. 

 

Tabela 39- Médias do cortisol salivar (log) e porcentagem de supressão entre ao acordar, 30 e 

60 minutos após acordar (AUC0-30´-60´) após administração de placebo, fludrocortisona, 

prednisolona e dexametasona e estímulo pela espironolactona nos pacientes depressivos e 

controles 

 Pacientes Depressivos 

(n=26) 

 Média (±epm) 

Controles 

(n=26) 

Média (±epm) 

t (d.f.) P 

AUC placebo (0-30´-60´) 0.94 (±0.05) 1.08 (±0.03) -2.10 (38.3) 0.04 

AUC fludrocortisona (0-30´-60´) 0.77 (±0.06) 0.89 (±0.04) -1.63 (50.0) 0.11 

AUC prednisolona (0-30´-60´) 0.79 (±0.04) 0.82 (±0.03) -0.48 (50.0) 0.63 

AUC dexametasona (0-30´-60´) 0.43 (±0.03) 0.47 (±0.04) -0.82 (50.0) 0.41 

AUC espironolactona (0-30´-60´) 1.08 (±0.04) 1.20 (±0.03) -2.32 (50.0) 0.02 

Supressão pela fludrocortisona -10.0% (±9.6) -17.8% (±3.2) 0.76 (30.7) 0.45 

Supressão pela prednisolona 0.7% (±13.2) -22.6% (±3.9) 1.68 (29.4) 0.10 

Supressão pela dexametasona -50.3% (±4.0) -56.5% (±2.8) 1.24 (50.0) 0.22 

Estímulo pela espironolactona 33.6% (±16.8) 13.8% (±4.3) 1.14 (28.3) 0.26 
Nota: AUC: Área sob a curva das rmedidas do cortisol salivar entre os tempos ao acordar (0 minuto), 30 e 60 minutos 

após acordar (nmolxh/L); cortisol salivar: nmol/L; epm: erro da média. 

 

Os dados desta amostra de 26 pacientes depressivos e 26 controles também foram 

analisados com relação à presença de resposta do cortisol salivar ao acordar (CAR), para estas 

análises consideramos os valores do cortisol salivar sem transformação logarítmica. Com 

relação à presença de resposta do cortisol salivar ao acordar, encontramos diferença 

significativa entre os grupos após espironolactona (p=0.002). Os pacientes depressivos 

(76.9%) apresentaram significativamente mais CAR após a espironolactona do que os 

controles (34.6%). Não foram encontradas diferenças significativas na análise qualitativa do 

CAR entre os grupos após placebo (p=0.28), fludrocortisona (p=0.50), prednisolona (p=0.50) 

e dexametasona (p=0.50). Após placebo, identificou-se este fenômeno em 53.8% dos 

pacientes depressivos e em 65.4% dos controles. Após a fludrocortisona, 65.4% dos pacientes 

depressivos e 61.5% dos controles apresentaram CAR. Com relação à presença de CAR entre 

pacientes depressivos e controles após prednisolona, apenas 7.7% dos pacientes depressivos e 

11.5% dos controles apresentaram CAR e após dexametasona, 30.8% dos pacientes 

depressivos apresentaram CAR comparados a 26.9% nos controles, conforme demonstrado na 

tabela 40 abaixo. 
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Tabela 40- Resposta do cortisol salivar ao acordar (CAR) após administração de 

placebo, fludrocortisona, prednisolona e dexametasona e estímulo pela espironolactona 

nos pacientes depressivos e controles 

 Pacientes Depressivos 

(n=26) (100%) 

Controles 

(n=26) (100%) 

X
2
 (d.f.) P 

CAR placebo  14 (53.8) 17 (65.4) 0.71 (1.0) 0.28 

CAR fludrocortisona  17 (65.4) 16 (61.5) 0.08 (1.0) 0.50 

CAR prednisolona  2 (7.7) 3 (11.5) 0.22 (1.0) 0.50 

CAR dexametasona  8 (30.8) 7 (26.9) 0.94 (1.0) 0.50 

CAR espironolactona  20 (76.9) 9 (34.6) 9.43 (1.0) 0.002 
Nota: CAR: Resposta do cortisol salivar ao acordar. 

 

Com relação à avaliação do incremento absoluto das concentrações de cortisol salivar 

durante a primeira hora após o acordar (AINC), após transformação logarítmica (log10), entre 

os pacientes depressivos e controles após os 5 desafios (placebo vs fludrocortisona vs 

prednisolona vs dexametasona vs espironolactona), através da análise de variância de medidas 

repetidas, encontramos diferença significativa entre os desafios (F=16.05; d.f.=4.0; 

p<0.001). Tanto pacientes depressivos quanto controles apresentaram diferenças no AINC 

entre o placebo e a prednisolona (p<0.001), o placebo e a dexametasona (p=0.001), a 

fludrocortisona e a prednisolona (p<0.001), a fludrocortisona e a dexametasona 

(p<0.001), a prednisolona e a espironolactona (p<0.001) e entre a dexametasona e a 

espironolactona (p<0.001). Não foram encontradas diferenças significativas no AINC entre o 

placebo e a fludrocortisona (p=1.00), o placebo e a espironolactona (p=1.00), a 

fludrocortisona e a espironolactona (p=1.00) e entre a prednisolona e a dexametasona 

(p=0.64) nos 2 grupos. 

No entanto, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos (F=1.57; 

d.f.=1.0; p=0.21) e na interação entre desafios e grupos (F=0.77; d.f.=4.0; p=0.54). Vide 

gráfico 25. 
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Gráfico 25: Comparação das médias do incremento absoluto dos níveis de cortisol 

salivar durante a avaliação da CAR após administração de placebo, fludrocortisona, 

prednisolona, dexametasona e espironolactona entre pacientes depressivos e controles. 

Nota: CAR: Resposta do cortisol salivar ao acordar; desafio: F=16.05; d.f.=4.0; p<0.001; 

desafio vs grupo (paciente depressivo/ controle): F= 0.77; d.f.=4.0; p=0.54; grupo: F=1.57; 

d.f.=1.0; p=0.21. 

 

Com relação à avaliação do incremento relativo dos níveis de cortisol salivar 

durante a primeira hora após o acordar (CARi%), após transformação logarítmica (log10), nos 

pacientes depressivos e controles após os 5 desafios, através da análise de variância de 

medidas repetidas, encontramos diferença significativa entre os grupos (F=4.31; d.f.=1.0; 

p=0.04) e entre os desafios (F=6.31; d.f.=4.0; p<0.001). Não foram encontradas diferenças 

significativas na interação entre desafios e grupos (F=0.58; d.f.=4.0; p=0.67).  

Após a aplicação do teste t para cada desafio entre os grupos, o CARi% foi 

significativamente maior nos pacientes depressivos do que nos controles após a 

espironolactona (t=2.36; d.f.=27.8; p=0.02). Não foram encontradas diferenças significativas 

no CARi% entre os pacientes e os controles após o placebo (t=0.43; d.f.=50.0; p=0.66), a 

fludrocortisona (t=1.00; d.f.=50.0; p=0.32), a prednisolona (t=0.01; d.f.=50.0; p=0.98) e a 

dexametasona (t=1.27; d.f.=50.0; p=0.20), conforme demonstrado no gráfico 26 abaixo. 
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Gráfico 26: Comparação das médias do incremento relativo dos níveis de cortisol salivar 

durante a avaliação da CAR após administração de placebo, fludrocortisona, 

prednisolona, dexametasona e espironolactona entre pacientes depressivos e controles. 

Nota: CAR: Resposta do cortisol salivar ao acordar; desafio: F=6.31; d.f.=4.0; p<0.001; 

desafio vs grupo (paciente depressivo/ controle): F= 0.58; d.f.=4.0; p=0.67; grupo: F=4.31; 

d.f.=1.0; p=0.04; * p<0.05. 

 

Análises subsequentes dentro dos grupos foram realizadas separadamente nos 

pacientes depressivos e controles. Quando analisado o CARi%  após os desafios nos 

pacientes depressivos através da análise de variância de medidas repetidas, encontramos 

diferença significativa entre os desafios (F= 3.37; d.f.=4.0; p=0.01). Os pacientes 

depressivos apresentaram diferenças significativas apenas entre a fludrocortisona e a 

prednisolona (p=0.006) e entre a prednisolona e a espironolactona (p=0.05). Não foram 

encontradas diferenças no CARi% entre o placebo e a fludrocortisona (p=1.00), o placebo e a 

prednisolona (p=0.10), o placebo e a dexametasona (p=1.00), o placebo e a espironolactona 

(p=1.00), a fludrocortisona e a dexametasona (p=1.00), a fludrocortisona e a espironolactona 

(p=1.00), a prednisolona e a dexametasona (p=0.19) e entre a dexametasona e a 

espironolactona (p=1.00) nos pacientes depressivos, conforme demonstrado no gráfico 27.  

Nos controles também encontramos diferença significativa no CARi% entre os 

desafios (F=3.57; d.f.=4.0; p=0.009). Os controles também apresentaram diferenças 

significativas apenas entre a fludrocortisona e a prednisolona (p=0.01) e entre a 

prednisolona e a espironolactona (p=0.04). Não foram encontradas diferenças no CARi% 

entre o placebo e a fludrocortisona (p=1.00), o placebo e a prednisolona (p=0.22), o placebo e 

a dexametasona (p=1.00), o placebo e a espironolactona (p=0.89), a fludrocortisona e a 
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dexametasona (p=0.54), a fludrocortisona e a espironolactona (p=0.12), a prednisolona e a 

dexametasona (p=1.00) e entre a dexametasona e a espironolactona (p=1.00) nos controles. 

Estes dados indicam que tanto os pacientes depressivos quanto os controles não apresentaram 

diferenças no incremento relativo dos níveis de cortisol salivar durante a avaliação da CAR 

entre o placebo e a fludrocortisona, o placebo e a prednisolona, o placebo e a dexametasona e 

o placebo e a espironolactona. Além disso, os controles, assim como os pacientes depressivos, 

apresentaram um incremento relativo dos níveis de cortisol salivar durante a avaliação da 

CAR menor após a prednisolona quando comparado a fludrocortisona e a espironolactona, 

conforme demonstrado no gráfico 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 27: Comparação das médias do incremento relativo dos níveis de cortisol salivar  

durante a avaliação da CAR após administração de placebo, fludrocortisona, 

prednisolona, dexametasona e espironolactona nos pacientes depressivos. Nota: desafio: 

F=3.37; d.f.=4.0; p=0.01; * p≤0.05; ** p<0.01. 
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Gráfico 28: Comparação das médias do incremento relativo dos níveis de cortisol salivar 

durante a avaliação da CAR após administração de placebo, fludrocortisona, 

prednisolona, dexametasona e espironolactona nos controles. Nota: desafio: F=3.57; 

d.f.=4.0; p=0.009; * p<0.05; ** p≤0.01. 

 

Os dados desta amostra também foram analisados com relação à presença do ritmo 

circadiano da secreção de cortisol salivar (RC), para estas análises consideramos os valores do 

cortisol salivar sem transformação logarítmica. Não foram encontradas diferenças 

significativas na análise qualitativa da presença do RC entre os grupos após os desafios 

(placebo: p=0.21; fludrocortisona: p=0.07; prednisolona: p=0.50; dexametasona: p=0.50 e 

espironolactona: p=0.12). Após o placebo, a maioria dos pacientes depressivos (80.8%) e dos 

controles (92.3%) apresentaram RC. Após a fludrocortisona, 57.7% dos pacientes depressivos 

comparados a 80.8% dos controles apresentaram RC. Com relação à presença de RC entre 

pacientes depressivos e controles após a prednisolona, os grupos foram muito semelhantes, 

sendo que 38.5% dos pacientes depresssivos e 34.6% dos controles apresentaram RC. Após a 

dexametasona, identificou-se a presença de RC em apenas 11.5% dos pacientes depressivos e 

7.7% dos controles.  Com relação à presença de RC entre os pacientes depressivos e controles 

após a espironolactona, a maioria dos pacientes depressivos (92.3%) e dos controles (76.9%) 

apresentaram RC, conforme demonstrado na tabela 41 abaixo. 
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Tabela 41- Ritmo circadiano da secreção de cortisol salivar (RC) após administração de 

placebo, fludrocortisona, prednisolona e dexametasona e estímulo pela espironolactona 

nos pacientes depressivos e controles 

 Pacientes Depressivos 

(n=26) (100%) 

Controles 

(n=26) (100%) 

X
2
 (d.f.) P 

RC placebo  21 (80.8) 24 (92.3) 1.48 (1.0) 0.21 

RC fludrocortisona  15 (57.7) 21 (80.8) 3.25 (1.0) 0.07 

RC prednisolona  10 (38.5) 9 (34.6) 0.83 (1.0) 0.50 

RC dexametasona  3 (11.5) 2 (7.7) 0.22 (1.0) 0.50 

RC espironolactona  24 (92.3) 20 (76.9) 2.36 (1.0) 0.12 
Nota: RC: Ritmo circadiano da secreção de cortisol salivar. 

 

Com relação à avaliação da redução absoluta das concentrações de cortisol salivar 

durante a avaliação do RC (RCabr), após transformação logarítmica (log10), entre os 

pacientes depressivos e controles após os 5 desafios (placebo vs fludrocortisona vs 

prednisolona vs dexametasona vs espironolactona), através da análise de variância de medidas 

repetidas, encontramos diferença significativa entre os desafios (F=35.42; d.f.=4.0; 

p<0.001) e na interação entre desafios e grupos (F=3.65; d.f.=4.0; p=0.007). No entanto, 

não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos (F=1.05; d.f.=1.0; p=0.31).  

Devido à interação significativa encontrada entre os grupos e os desafios, foi aplicado 

o teste t para cada desafio entre os grupos. A RCabr foi significativamente maior nos 

pacientes depressivos do que nos controles após a espironolactona (t=-2.60; d.f.=37.9; 

p=0.01). Não foram encontradas diferenças significativas na RCabr após a administração do 

placebo (t=0.12; d.f.=50.0; p=0.90), da fludrocortisona (t=0.89; d.f.=50.0; p=0.37), da 

prednisolona (t=-1.79; d.f.=50.0; p=0.08) e da dexametasona (t=1.18; d.f.=50.0; p=0.24) entre 

os grupos. Vide gráfico 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29: Comparação das médias da redução absoluta das concentrações de cortisol 

salivar durante a avaliação do RC após administração de placebo, fludrocortisona, 

prednisolona, dexametasona e espironolactona entre pacientes depressivos e controles. 

Nota: RC: Ritmo circadiano da secreção de cortisol salivar; desafio: F=35.42; d.f.=4.0; 

p<0.001; desafio vs grupo (paciente depressivo/ controle): F= 3.65; d.f.=4.0; p=0.007; grupo: 

F=1.05; d.f.=1.0; p=0.31; ** p≤0.01. 

 

Análises subsequentes dentro dos grupos foram realizadas separadamente nos 

pacientes depressivos e controles. Quando analisado a RCarb  após os desafios nos pacientes 

depressivos através da análise de variância de medidas repetidas, encontramos diferença 

significativa entre os desafios (F=28.06; d.f.=4.0; p<0.001). Os pacientes depressivos 

apresentaram diferenças significativas na RCarb entre o placebo e a fludrocortisona 

(p=0.01), o placebo e a prednisolona (p=0.05), o placebo e a dexametasona (p<0.001), a 

fludrocortisona e a dexametasona (p<0.001), a fludrocortisona e a espironolactona 

(p<0.001), a prednisolona e a dexametasona (p=0.006) e entre a prednisolona e a 

espironolactona (p<0.001). Não foram encontradas diferenças na RCarb entre o placebo e a 

espironolactona (p=1.00), a fludrocortisona e a prednisolona (p=1.00) e entre a dexametasona 

e a espironolactona (p=0.09) nos pacientes depressivos.  

Nos controles também encontramos diferença significativa na RCarb entre os 

desafios (F=13.36; d.f.=4.0; p<0.001). Os controles apresentaram diferenças significativas na 

RCarb entre o placebo e a prednisolona (p<0.001), o placebo e a dexametasona (p<0.001), 

a fludrocortisona e a prednisolona (p=0.001), a fludrocortisona e a dexametasona 

(p=0.001), a prednisolona e a espironolactona (p=0.04) e entre a dexametasona e a 

espironolactona (p=0.03). Não foram encontradas diferenças entre o placebo e a 
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fludrocortisona (p=0.47), o placebo e a espironolactona (p=1.00), a fludrocortisona e a 

espironolactona (p=1.00) e entre a prednisolona e a dexametasona (p=1.00) nos controles. 

Com relação à avaliação da redução relativa das concentrações de cortisol salivar 

durante a avaliação do RC (RCr%), após transformação logarítmica (log10), nos pacientes 

depressivos e controles após os 5 desafios, através da análise de variância de medidas 

repetidas, encontramos diferença significativa entre os desafios (F=14.82; d.f.=4.0; 

p<0.001) e na interação entre desafios e grupos (F=4.37; d.f.=4.0; p=0.002). No entanto, 

não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos (F=0.04; d.f.=1.0; p=0.83).  

Devido à interação significativa encontrada entre os grupos e os desafios, foi aplicado 

o teste t para cada desafio entre os grupos. A RCr% foi significativamente maior nos 

pacientes depressivos do que nos controles após a espironolactona (t=-2.15; d.f.=26.6; 

p=0.04). Após a dexametasona, encontramos um aumento das concentrações de cortisol 

salivar durante a avaliação do RC, tanto nos pacientes depressivos quanto nos controles, 

porém esse aumento foi significativamente maior nos pacientes depressivos do que nos 

controles (t=2.01; d.f.=36.9; p=0.05). Não foram encontradas diferenças significativas na 

RCr% após a administração do placebo (t=0.96; d.f.=50.0; p=0.33), da fludrocortisona 

(t=0.70; d.f.=50.0; p=0.48) e da prednisolona (t=-1.65; d.f.=36.8; p=0.10) entre os grupos. 

Vide gráfico 30. 
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Gráfico 30: Comparação das médias da redução relativa das concentrações de cortisol 

salivar durante a avaliação do RC após administração de placebo, fludrocortisona, 

prednisolona, dexametasona e espironolactona entre pacientes depressivos e controles. 

Nota: RC: Ritmo circadiano da secreção de cortisol salivar; desafio: F=14.82; d.f.=4.0; 

p<0.001; desafio vs grupo (paciente depressivo/ controle): F= 4.37; d.f.=4.0; p=0.002; grupo: 

F=0.04; d.f.=1.0; p=0.83; * p≤0.05. 

 

Quando analisado a RCr%  após os desafios separadamente nos pacientes depressivos 

e nos controles através da análise de variância de medidas repetidas, nos pacientes 

depressivos encontramos diferença significativa entre os desafios (F=14.13; d.f.=4.0; 

p<0.001). Os pacientes depressivos apresentaram diferenças significativas na RCr% entre o 

placebo e a dexametasona (p<0.001), a fludrocortisona e a dexametasona (p=0.007), a 

prednisolona e a dexametasona (p=0.02), a prednisolona e a espironolactona (p=0.008) e 

entre a dexametasona e a espironolactona (p<0.001). Não foram encontradas diferenças na 

RCr% entre o placebo e a fludrocortisona (p=0.24), o placebo e a prednisolona (p=1.00), o 

placebo e a espironolactona (p=1.00), a fludrocortisona e a prednisolona (p=1.00) e entre a 

fludrocortisona e a espironolactona (p=0.39) nos pacientes depressivos.  

Encontramos também nos controles diferença significativa na RCr% entre os 

desafios (F=5.53; d.f.=4.0; p<0.001). Os controles apresentaram diferenças significativas na 

RCr% entre o placebo e a prednisolona (p=0.02), o placebo e a dexametasona (p<0.001), a 

fludrocortisona e a prednisolona (p=0.03) e entre a fludrocortisona e a dexametasona 

(p=0.02). Não foram encontradas diferenças na RCr% entre o placebo e a fludrocortisona 

(p=0.51), o placebo e a espironolactona (p=0.68), a fludrocortisona e a espironolactona 
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(p=1.00), a prednisolona e a dexametasona (p=1.00),  a prednisolona e a espironolactona 

(p=1.00) e entre a dexametasona e a espironolactona (p=1.00) nos controles. 

 

4.2.5.2. Avaliação do cortisol salivar em pacientes depressivos com e sem estresse 

precoce após desafios 

Para a comparação do cortisol salivar entre pacientes depressivos com e sem estresse 

precoce nos 5 desafios, foram avaliados 17 pacientes com EP e 9 sem EP. Conforme descrito 

no item 4.2.1.2 referente ao ACTH, não foram encontradas diferenças significativas com 

relação ao gênero (p=0.66), idade (p=0.93) e IMC (p=0.74) entre os pacientes com e sem EP. 

Os grupos foram semelhantes também com relação ao uso de tabaco (p=0.44), de ISRS 

(p=0.74), de ADT (p=0.74), de outros antidepressivos (p=0.74), de antipsicóticos (p=0.74), de 

estabilizadores do humor (p=0.74) e de benzodiazepínicos (p=0.74). As amostras também não 

diferiram com relação ao uso de anticoncepcional (p=0.74) e a presença de menopausa 

(p=0.74). Os grupos também foram homogêneos em relação à gravidade dos sintomas 

depressivos, ansiosos, de desesperança, de ideação suicida e de qualidade do sono. Vide 

tabela 15. 

Quando analisado entre pacientes depressivos com e sem estresse precoce os níveis 

de cortisol salivar nos tempos (22h do dia anterior, ao acordar, 30 e 60 minutos após 

acordar) após os 5 desafios (placebo vs fludrocortisona vs prednisolona vs dexametasona vs 

espironolactona) através da análise de variância de medidas repetidas, encontramos diferença 

significativa entre os desafios (F=22.57; d.f.=4.0; p<0.001), os tempos (F=42.15; d.f.=3.0; 

p<0.001) e na interação entre tempo e desafio (F=15.83; d.f.=12.0; p<0.001). No entanto, não 

foram encontradas diferenças significativas entre os grupos (F=0.06; d.f.=1.0; p=0.80), na 

interação entre grupo e tempo (F=0.12; d.f.=3.0; p=0.96), entre grupo e desafio (F=0.50; 

d.f.=4.0; p=0.73) e na interação entre grupo e desafio e tempo (F=0.88; d.f.=12.0; p=0.56). 

Pacientes depressivos com e sem EP apresentaram diferenças nos níves de cortisol salivar 

entre o placebo e a dexametasona (p<0.001), a fludrocortisona e a dexametasona 

(p=0.007), a fludrocortisona e a espironolactona (p<0.001), a prednisolona e a 

dexametasona (p<0.001), a prednisolona e a espironolactona (p=0.01) e entre a 

dexametasona e a espironolocatona (p<0.001). Não foram encontradas diferenças 

significativas entre o placebo e a fludrocortisona (p=0.09), o placebo e a prednisolona 

(p=1.00), o placebo e a espironolactona (p=0.65) e entre a fludrocortisona e a prednisolona 

(p=1.00) nos níveis de cortisol salivar nos pacientes com e sem EP, conforme demonstrado no 

gráfico 31 abaixo. 
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Gráfico 31: Comparação dos níveis de cortisol salivar após administração de placebo, 

fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona entre pacientes 

depressivos com e sem estresse precoce. Nota: EP: estresse precoce; desafio: F=22.57; 

d.f.=4.0; p<0.001; tempo: F=42.15; d.f.=3.0; p<0.001; desafio vs tempo: F=15.83; d.f.=12.0; 

p<0.001; grupo: F=0.06; d.f.=1.0; p=0.80; grupo vs desafio: F=0.50; d.f.=4.0; p=0.73; grupo 

vs tempo: F=0.12; d.f.=3.0; p=0.96; grupo vs tempo vs desafio: F=0.88; d.f.=12.0; p=0.56.  

 

Os níveis de cortisol salivar entre ao acordar (0 minuto), 30 e 60 minutos após acordar, 

expressos como área sob a curva (AUC0-30´-60´), após transformação logarítmica (log10), 

também foram analisados nos pacientes depressivos com e sem estresse precoce após os 5 

desafios (placebo vs fludrocortisona vs prednisolona vs dexametasona vs espironolactona), 

através da análise de variância de medidas repetidas. Encontramos diferença significativa 

entre os desafios (F=28.25; d.f.=4.0; p<0.001). Tanto pacientes depressivos com e sem EP 

apresentaram diferenças nos níveis de cortisol salivar, avaliados através da AUC0-30´-60´, 

entre o placebo e a dexametasona (p=0.05), o placebo e a espironolactona (p=0.05), a 

fludrocortisona e a dexametasona (p=0.001), a fludrocortisona e a espironolactona 

(p<0.001), a prednisolona e a dexametasona (p<0.001), a prednisolona e a 

espironolactona (p<0.001) e entre a dexametasona e a espironolactona (p<0.001). Não 

foram encontradas diferenças significativas nos níveis de cortisol salivar da AUC0-30´-60´ entre 

o placebo e a fludrocortisona (p=0.07), o placebo e a prednisolona (p=0.08) e entre a 

fludrocortisona e a prednisolona (p=0.07) nos pacientes com e sem EP. 

Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos (F=0.01; d.f.=1.0; 

p=0.90) e na interação entre desafios e grupos (F=0.86; d.f.=4.0; p=0.48). Vide gráfico 32 e 

tabela 42. 
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Gráfico 32: Comparação entre as médias dos níveis de cortisol salivar ao acordar, 30 e 

60 minutos após acordar (AUC0-30´-60´), após administração de placebo, fludrocortisona, 

prednisolona, dexametasona e espironolactona entre pacientes depressivos com e sem 

estresse precoce. Nota: AUC: Área sob a curva das rmedidas do cortisol salivar entre os 

tempos ao acordar (0 minuto), 30 e 60 minutos após acordar; desafio: F=28.25; d.f.=4.0; 

p<0.001; desafio vs grupo (paciente com EP/ sem EP): F= 0.86; d.f.=4.0; p=0.48; grupo: 

F=0.01; d.f.=1.0; p=0.90. 

 

Os dados desta amostra de pacientes depressivos com e sem estresse precoce também 

foram analisados através da comparação da porcentagem de supressão do cortisol salivar pela 

fludrocortisona, prednisolona e dexametasona e através da porcentagem de estímulo do 

cortisol salivar pela espironolactona com relação ao placebo. Conforme demonstrado na 

tabela 42, os pacientes depressivos com e sem EP apresentaram supressão semelhante tanto 

com a fludrocortisona (p=0.83), quanto com a prednisolona (p=0.45), quanto com a 

dexametasona (p=0.46) com relação ao placebo e estímulo semelhante do cortisol salivar com 

espironolactona com relação ao placebo (p=0.50). 
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Tabela 42- Médias do cortisol salivar (log) e porcentagem de supressão entre ao 

acordar, 30 e 60 minutos após acordar (AUC0-30´-60´) após administração de placebo, 

fludrocortisona, prednisolona e dexametasona e estímulo pela espironolactona nos 

pacientes depressivos com e sem estresse precoce 

 Pacientes Depressivos t (d.f.) P 

 Com Estresse 

Precoce 

(n=17) 

 Média (±epm) 

Sem Estresse 

Precoce 

(n=9) 

Média (±epm) 

  

AUC placebo (0-30´-60´) 0.92 (±0.07) 0.98 (±0.11) -0.49 (24.0) 0.62 

AUC fludrocortisona (0-30´-60´) 0.77 (±0.08) 0.76 (±0.09) 0.04 (24.0) 0.96 

AUC prednisolona (0-30´-60´) 0.82 (±0.04) 0.73 (±0.09) 1.02 (24.0) 0.32 

AUC dexametasona (0-30´-60´) 0.40 (±0.04) 0.49 (±0.06) -1.26 (24.0) 0.21 

AUC espironolactona (0-30´-60´) 1.12 (±0.04) 1.03 (±0.08) 1.03 (24.0) 0.31 

Supressão pela fludrocortisona -8.5% (±12.6) -12.9% (±15.4) 0.21 (24.0) 0.83 

Supressão pela prednisolona 8.1% (±18.4) -13.4% (±16.3) 0.77 (24.0) 0.45 

Supressão pela dexametasona -52.5% (±4.8) -46.2% (±7.3) -0.73 (24.0) 0.46 

Estímulo pela espironolactona 42.1% (±23.6) 17.6% (±19.8) 0.68 (24.0) 0.50 
Nota: AUC: Área sob a curva das rmedidas do cortisol salivar entre os tempos ao acordar (0 minuto), 30 e 60 

minutos após acordar (nmolxh/L); cortisol salivar: nmol/L; epm: erro da média. 

 

Para as análises qualitativas da presença de resposta do cortisol salivar ao acordar 

(CAR), utilizamos os valores originais do cortisol salivar sem transformação logarítmica.  

Com relação à presença de CAR entre os pacientes depressivos com e sem estresse precoce 

após os desafios, não encontramos diferenças significativas entre os grupos após placebo 

(p=0.61), fludrocortisona (p=0.63), prednisolona (p=0.58), dexametasona (p=0.41) e 

espironolactona (p=0.67). Após placebo, identificou-se este fenômeno em 52.9% dos 

pacientes com EP e em 55.6% dos pacientes sem EP. Após a fludrocortisona, 64.7% dos 

pacientes com EP e 66.7% dos pacientes sem EP apresentaram CAR. Com relação à presença 

de CAR entre pacientes depressivos com e sem estresse precoce após prednisolona, apenas 

5.9% dos pacientes com EP e 11.1% dos pacientes sem EP apresentaram CAR e após 

dexametasona, 35.3% dos pacientes com EP apresentaram CAR comparados a 22.2% dos 

pacientes sem EP. Após espironolactona, 76.5% dos pacientes com EP e 77.8% dos pacientes 

sem EP apresentaram CAR, conforme demosntrado na tabela 43 abaixo. 
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Tabela 43- Resposta do cortisol salivar ao acordar (CAR) após administração de 

placebo, fludrocortisona, prednisolona e dexametasona e estímulo pela espironolactona 

nos pacientes depressivos com e sem estresse precoce 

 Pacientes Depressivos X
2
 (d.f.) P 

 Com Estresse 

Precoce 

(n=17) (100%) 

Sem Estresse 

Precoce 

(n=9) (100%) 

  

CAR placebo  9 (52.9) 5 (55.6) 0.01 (1.0) 0.61 

CAR fludrocortisona  11 (64.7) 6 (66.7) 0.01 (1.0) 0.63 

CAR prednisolona  1 (5.9) 1 (11.1) 0.22 (1.0) 0.58 

CAR dexametasona  6 (35.3) 2 (22.2) 0.47 (1.0) 0.41 

CAR espironolactona  13 (76.5) 7 (77.8) 0.006 (1.0) 0.67 
Nota: CAR: Resposta do cortisol salivar ao acordar. 

 

A avaliação do incremento absoluto das concentrações de cortisol salivar durante a 

primeira hora após o acordar (AINC), após transformação logarítmica (log10), também foi 

analisada nos pacientes depressivos com e sem estresse precoce após os 5 desafios (placebo vs 

fludrocortisona vs prednisolona vs dexametasona vs espironolactona), através da análise de 

variância de medidas repetidas. Encontramos diferença significativa entre os desafios 

(F=7.47; d.f.=4.0; p<0.001). Tanto pacientes depressivos com e sem EP apresentaram 

diferenças no AINC entre o placebo e a prednisolona (p=0.05), a fludrocortisona e a 

prednisolona (p=0.002), a fludrocortisona e a dexametasona (p=0.04), a prednisolona e a 

espironolactona (p<0.001) e entre a dexametasona e a espironolactona (p=0.004). Não 

foram encontradas diferenças significativas no AINC entre o placebo e a fludrocortisona 

(p=1.00), o placebo e a dexametasona (p=0.22), o placebo e a espironolactona (p=1.00), a 

fludrocortisona e a espironolactona (p=1.00), a prednisolona e a dexametasona (p=0.98) nos 

pacientes com e sem EP. 

Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos (F=0.62; d.f.=1.0; 

p=0.43) e na interação entre desafios e grupos (F=0.17; d.f.=4.0; p=0.94). Vide gráfico 33. 
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Gráfico 33: Comparação das médias do incremento absoluto dos níveis de cortisol 

salivar durante a avaliação da CAR após administração de placebo, fludrocortisona, 

prednisolona, dexametasona e espironolactona entre pacientes depressivos com e sem 

estresse precoce. Nota: CAR: Resposta do cortisol salivar ao acordar; desafio: F=7.47; 

d.f.=4.0; p<0.001; desafio vs grupo (paciente com EP/ sem EP): F= 0.17; d.f.=4.0; p=0.94; 

grupo: F=0.62; d.f.=1.0; p=0.43. 

 

Com relação à avaliação do incremento relativo dos níveis de cortisol salivar 

durante a primeira hora após o acordar (CARi%), após transformação logarítmica (log10), nos 

pacientes depressivos com e sem estresse precoce após os 5 desafios, através da análise de 

variância de medidas repetidas, encontramos diferença significativa entre os desafios 

(F=3.01; d.f.=4.0; p=0.02). Tanto pacientes depressivos com e sem EP apresentaram 

diferenças no CARi% apenas entre a fludrocortisona e a prednisolona (p=0.02) e entre a 

prednisolona e a espironolactona (p=0.03). Não foram encontradas diferenças significativas 

no CARi% entre o placebo e a fludrocortisona (p=1.00), o placebo e a prednisolona (p=0.20), 

o placebo e a dexametasona (p=1.00), o placebo e a espironolactona (p=1.00), a 

fludrocortisona e a dexametasona (p=1.00), a fludrocortisona e a espironolactona (p=1.00), a 

prednisolona e a dexametasona (p=0.30) e entre a dexametasona e a espironolocatona 

(p=1.00) nos pacientes com e sem EP. 

Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos (F=0.56; d.f.=1.0; 

p=0.46) e na interação entre desafios e grupos (F=0.66; d.f.=4.0; p=0.62), conforme 

demonstrado no gráfico 34 abaixo. 
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Gráfico 34: Comparação das médias do incremento relativo dos níveis de cortisol salivar 

durante a avaliação da CAR após administração de placebo, fludrocortisona, 

prednisolona, dexametasona e espironolactona entre pacientes depressivos com e sem 

estresse precoce. Nota: CAR: Resposta do cortisol salivar ao acordar; desafio: F=7.47; 

d.f.=4.0; p<0.001; desafio vs grupo (paciente com EP/ sem EP): F= 0.17; d.f.=4.0; p=0.94; 

grupo: F=0.62; d.f.=1.0; p=0.43. 

 

Para as análises qualitativas da presença do ritmo circadiano, utilizamos os valores 

originais do cortisol salivar sem transformação logarítmica. Com relação à presença do RC 

entre os pacientes depressivos com e sem estresse precoce após os desafios, não encontramos 

diferenças significativas entre os grupos após o placebo (p=0.21), a fludrocortisona (p=0.28), 

a prednisolona (p=0.48), a dexametasona (p=0.73) e a espironolactona (p=0.58). Após o 

placebo, identificou-se este fenômeno em 88.2% dos pacientes com EP e em 66.7% dos 

pacientes sem EP. Após a fludrocortisona, 64.7% dos pacientes com EP comparados a 44.4% 

dos pacientes sem EP apresentaram RC. Com relação à presença de RC entre pacientes 

depressivos com e sem estresse precoce após a prednisolona, 35.3% dos pacientes com EP e 

44.4% dos pacientes sem EP apresentaram RC e após a dexametasona apenas 11.8% dos 

pacientes com EP e 11.1% dos pacientes sem EP apresentaram RC. Após a espironolactona, a 

maioria dos pacientes com EP (94.1%) e sem EP (88.9%) apresentaram RC, conforme 

demosntrado na tabela 44 abaixo. 
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Tabela 44- Ritmo circadiano da secreção de cortisol salivar (RC) após administração de 

placebo, fludrocortisona, prednisolona e dexametasona e estímulo pela espironolactona 

nos pacientes depressivos com e sem estresse precoce 

 Pacientes Depressivos X
2
 (d.f.) P 

 Com Estresse 

Precoce 

(n=17) (100%) 

Sem Estresse 

Precoce 

(n=9) (100%) 

  

RC placebo  15 (88.2) 6 (66.7) 1.76 (1.0) 0.21 

RC fludrocortisona  11 (64.7) 4 (44.4) 0.99 (1.0) 0.28 

RC prednisolona  6 (35.3) 4 (44.4) 0.21 (1.0) 0.48 

RC dexametasona  2 (11.8) 1 (11.1) 0.002 (1.0) 0.73 

RC espironolactona  16 (94.1) 8 (88.9) 0.22 (1.0) 0.58 
Nota: RC: Ritmo circadiano da secreção de cortisol salivar. 

 

Com relação à avaliação da redução absoluta das concentrações de cortisol salivar 

durante a avaliação do RC (RCabr), após transformação logarítmica (log10), entre os 

pacientes depressivos com e sem estresse precoce após os 5 desafios (placebo vs 

fludrocortisona vs prednisolona vs dexametasona vs espironolactona), através da análise de 

variância de medidas repetidas, encontramos diferença significativa entre os desafios 

(F=23.39; d.f.=4.0; p<0.001). Tanto pacientes depressivos quanto controles apresentaram 

diferenças na RCabr entre o placebo e a fludrocortisona (p=0.04), o placebo e a 

dexametasona (p<0.001), a fludrocortisona e a dexametasona (p=0.001), a 

fludrocortisona e a espironolactona (p=0.001), a prednisolona e a dexametasona (p=0.02), 

a prednisolona e a espironolactona (p<0.001) e entre a dexametasona e a espironolactona 

(p<0.001). Não foram encontradas diferenças significativas na RCabr entre o placebo e a 

prednisolona (p=0.08), o placebo e a espironolactona (p=1.00) e entre a fludrocortisona e a 

prednisolona (p=1.00) nos 2 grupos. 

No entanto, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos (F=0.44; 

d.f.=1.0; p=0.51) e na interação entre desafios e grupos (F=0.34; d.f.=4.0; p=0.85). Vide 

gráfico 35. 
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Gráfico 35: Comparação das médias da redução absoluta das concentrações de cortisol 

salivar durante a avaliação do RC após administração de placebo, fludrocortisona, 

prednisolona, dexametasona e espironolactona entre pacientes depressivos com e sem 

estresse precoce. Nota: RC: Ritmo circadiano da secreção de cortisol salivar; desafio: 

F=23.39; d.f.=4.0; p<0.001; desafio vs grupo (paciente com EP/ sem EP): F= 0.34; d.f.=4.0; 

p=0.85; grupo: F=0.44; d.f.=1.0; p=0.51. 

 

Quanto à avaliação da redução relativa das concentrações de cortisol salivar 

durante a avaliação do RC (RCr%), após transformação logarítmica (log10), nos pacientes 

depressivos com e sem estresse precoce após os 5 desafios, através da análise de variância 

de medidas repetidas, encontramos diferença significativa entre os desafios (F=12.05; 

d.f.=4.0; p<0.001). Tanto pacientes depressivos quanto controles apresentaram diferenças na 

RCr% entre o placebo e a dexametasona (p=0.001), a fludrocortisona e a dexametasona 

(p=0.01), a prednisolona e a espironolactona (p=0.007) e entre a dexametasona e a 

espironolactona (p<0.001). Não foram encontradas diferenças significativas na RCr% entre o 

placebo e a fludrocortisona (p=0.47), o placebo e a prednisolona (p=0.91), o placebo e a 

espironolactona (p=1.00), a fludrocortisona e a prednisolona (p=1.00), a fludrocortisona e a 

espironolactona (p=0.76) e entre a prednisolona e a dexametasona (p=0.06) nos 2 grupos. 

No entanto, não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos (F=0.004; 

d.f.=1.0; p=0.94) e na interação entre desafios e grupos (F=0.40; d.f.=4.0; p=0.80), conforme 

demonstrado no gráfico 36 abaixo. 
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Gráfico 36: Comparação das médias da redução relativa das concentrações de cortisol 

salivar durante a avaliação do RC após administração de placebo, fludrocortisona, 

prednisolona, dexametasona e espironolactona entre pacientes depressivos com e sem 

estresse precoce. Nota: RC: Ritmo circadiano da secreção de cortisol salivar; desafio: 

F=12.05; d.f.=4.0; p<0.001; desafio vs grupo (paciente com EP/ sem EP): F= 0.40; d.f.=4.0; 

p=0.80; grupo: F=0.004; d.f.=1.0; p=0.94. 

 

Para as análises de correlações entre os níveis de cortisol salivar da AUC0-30´-60´, do 

CARi% e da RCr% e as e as medidas psicométricas nos pacientes depressivos com e sem 

estresse precoce após o placebo utilizamos a amostra maior descrita nos resultados da 

avaliação clínica e no início deste item sobre cortisol salivar, composta por 47 pacientes 

depressivos divididos de acordo com o estresse precoce em 33 pacientes com EP e 14 sem EP. 

Para os demais desafios (fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona), 

utilizamos as mesmas amostras iniciais avaliadas nas correlações do ACTH plasmático (após 

fludrocortisona: 27 pacientes com EP e 12 sem EP, após prednisolona e dexametasona: 25 

pacientes com EP e 12 sem EP e após espironolactona: 19 pacientes com EP e 9 sem EP). Os 

dados das correlações entre os níveis de cortisol salivar da AUC0-30´-60´, do CARi% e da RCr% 

após cada desafio e as medidas psicométricas nos pacientes depressivos com e sem estresse 

precoce estão detalhados nas tabelas a seguir. 
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Tabela 45- Correlação entre o cortisol salivar da AUC0-30´-60´ (log) após os desafios com as medidas 

psicométricas nos pacientes depressivos com estresse precoce 

 Placebo
a 

Fludrocortisona
b
 Prednisolona

c
 Dexametasona

c
 Espironolactona

d
 

GRID-

HAM-D21 
r= 0.05 r= 0.08 r= -0.07 r= -0.11 r= -0.33 

 p= 0.76 p= 0.70 p= 0.73 p= 0.57 p= 0.16 

MADRS r= 0.15 r= 0.25 r= -0.13 r= -0.10 r= -0.46 

 p= 0.40 p= 0.20 p= 0.52 p= 0.62 p= 0.04* 

BDI-II r= 0.02 r= -0.24 r= -0.11 r= 0.06 r= -0.15 

 p= 0.88 p= 0.22 p= 0.59 p= 0.77 p= 0.54 

BAI r= -0.12 r= 0.08 r= 0.29 r= -0.03 r= -0.10 

 p= 0.48 p= 0.68 p= 0.34 p= 0.86 p= 0.67 

BHS r= 0.18 r= 0.07 r= 0.09 r= -0.06 r= -0.11 

 p= 0.31 p= 0.72 p= 0.65 p= 0.77 p= 0.64 

BSI r= -0.14 r= -0.04 r= 0.08 r= -0.05 r= -0.13 

 p= 0.43 p= 0.84 p= 0.68 p= 0.81 p= 0.57 

BIS-11 r= -0.02 r= 0.29 r= 0.53 r= -0.15 r= 0.09 

 p= 0.88 p= 0.13 p= 0.006** p= 0.48 p= 0.71 

PSQI r= -0.007 r= -0.01 r= 0.27 r= -0.58 r= -0.18 

 p= 0.98 p= 0.97 p= 0.34 p= 0.03* p= 0.52 

CTQ r= -0.003 r= -0.04 r= 0.12 r= -0.02 r= -0.36 

 p= 0.98 p= 0.83 p= 0.57 p= 0.92 p= 0.12 
Nota: AUC: Área sob a curva das rmedidas do cortisol salivar entre os tempos ao acordar (0 minuto), 30 e 60 minutos após 

acordar (nmolxh/L); GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; MADRS: Escala de Avaliação 

para Depressão de Montgomery-Asberg; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck; BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; 

BHS: Escala de Desesperança de Beck; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; BIS-11: Escala de Impulsividade de Barratt; 

PSQI: Questionário de Qualidade de Sono de Pittsburg; CTQ: Questionário Sobre Traumas na Infância; a: n= 33 pacientes com 
EP; b: n= 27 pacientes com EP; c: n= 25 pacientes com EP; d: n= 19 pacientes com EP;* p≤0.05,** p≤0.01. 

 

Conforme demonstrado na tabela 45 acima, nos pacientes depressivos com EP 

encontramos uma correlação positiva de moderada intensidade entre os níveis de cortisol 

salivar da AUC0-30´-60´ após prednisolona e os escores de impulsividade avaliados através da 

Escala de Impulsividade de Barratt (BIS-11: p=0.006). Encontramos também uma correlação 

negativa de moderada intensidade entre os níveis de cortisol salivar da AUC0-30´-60´ após 

dexametasona e os escores do Questionário de Qualidade de Sono de Pittsburg (PSQI: 

p=0.03) e entre os níveis de cortisol salivar da AUC0-30´-60´ após espironolactona e os escores 

da Escala de Avaliação para Depressão de Montgomery-Asberg (MADRS: p=0.04). Não foram 

encontradas correlações significativas entre os níveis de cortisol salivar da AUC0-30´-60´ após o 

placebo e a fludrocortisona e as medidas psicométricas de avaliação da gravidade clínica.  
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Tabela 46- Correlação entre o cortisol salivar da AUC0-30´-60´ (log) após os desafios com as medidas 

psicométricas nos pacientes depressivos sem estresse precoce 

 Placebo
a 

Fludrocortisona
b
 Prednisolona

b
 Dexametasona

b
 Espironolactona

c
 

GRID-

HAM-D21 
r= -0.42 r= 0.13 r= 0.17 r= -0.09 r= -0.26 

 p= 0.13 p= 0.67 p= 0.59 p= 0.76 p= 0.50 

MADRS r= -0.36 r= 0.07 r= 0.001 r= 0.12 r= -0.27 

 p= 0.20 p= 0.83 p= 0.99 p= 0.70 p= 0.47 

BDI-II r= -0.26 r= -0.03 r= 0.63 r= -0.43 r= -0.37 

 p= 0.37 p= 0.91 p= 0.03* p= 0.16 p= 0.33 

BAI r= 0.09 r= 0.32 r= 0.51 r= 0.07 r= 0.72 

 p= 0.74 p= 0.31 p= 0.08 p= 0.82 p= 0.03* 

BHS r= -0.23 r= 0.26 r= 0.82 r= -0.33 r= -0.08 

 p= 0.42 p= 0.41 p= 0.001*** p= 0.29 p= 0.84 

BSI r= -0.46 r= -0.15 r= 0.48 r= -0.50 r= -0.47 

 p= 0.09 p= 0.64 p= 0.11 p= 0.09 p= 0.20 

BIS-11 r= -0.03 r= -0.27 r= -0.06 r= -0.48 r= -0.65 

 p= 0.92 p= 0.40 p= 0.84 p= 0.11 p= 0.05* 

PSQI r= 0.70 r= -0.09 r= -0.81 r= 0.79 r= 0.55 

 p= 0.11 p= 0.88 p= 0.09 p= 0.11 p= 0.34 

CTQ r= -0.10 r= -0.76 r= 0.02 r= -0.45 r= -0.49 

 p= 0.72 p= 0.004** p= 0.93 p= 0.14 p= 0.18 
Nota: AUC: Área sob a curva das rmedidas do cortisol salivar entre os tempos ao acordar (0 minuto), 30 e 60 minutos após 

acordar (nmolxh/L); GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; MADRS: Escala de Avaliação 

para Depressão de Montgomery-Asberg; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck; BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; 

BHS: Escala de Desesperança de Beck; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; BIS-11: Escala de Impulsividade de Barratt; 

PSQI: Questionário de Qualidade de Sono de Pittsburg; CTQ: Questionário Sobre Traumas na Infância; a: n= 14 pacientes sem 

EP; b: n= 12 pacientes sem EP; c: n= 9 pacientes sem EP; * p<0.05; ** p≤0.01; *** p≤0.001. 

 

Conforme demonstrado na tabela 46 acima, nos pacientes depressivos sem EP 

encontramos uma correlação negativa de forte intensidade entre os níveis de cortisol 

salivar da AUC0-30´-60´ após a fludrocortisona e a gravidade do estresse precoce avaliado 

pelo Questionário Sobre Traumas na Infância (CTQ: p=0.004). Encontramos também uma 

correlação positiva de moderada intensidade entre os níveis de cortisol salivar da AUC0-

30´-60´ após prednisolona e os sintomas de depressão avaliados através do Inventário de 

Depressão de Beck (BDI-II: p=0.03) e uma correlação positiva de forte intensidade entre 

os níveis de cortisol salivar da AUC0-30´-60´ após prednisolona e os sintomas de 

desesperança avaliados através da Escala de Desesperança de Beck (BHS: p=0.001). Após 

espironolactona, encontramos uma correlação positiva de forte intensidade entre os níveis 

de cortisol salivar da AUC0-30´-60´ e os sintomas de ansiedade avaliados através do Inventário 

de Ansiedade de Beck (BAI: p=0.03) e uma correlação negativa de moderada intensidade 

com os sintomas de impulsividade avaliados através da Escala de Impulsividade de 
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Barratt (BIS-11: p=0.05). Não foram encontradas correlações significativas entre os níveis de 

cortisol salivar da AUC0-30´-60´ após o placebo e após a dexametasona e as medidas psicométricas 

nos pacientes sem EP.  

 

Tabela 47- Correlação entre o incremento relativo dos níveis de cortisol salivar durante a avaliação 

da CAR (CARi%) (log) após os desafios com as medidas psicométricas nos pacientes depressivos 

com estresse precoce 

 Placebo
a 

Fludrocortisona
b
 Prednisolona

c
 Dexametasona

c
 Espironolactona

d
 

GRID-

HAM-D21 
r= -0.06 r= -0.11 r= 0.08 r= 0.01 r= -0.26 

 p= 0.71 p= 0.59 p= 0.68 p= 0.94 p= 0.27 

MADRS r= -0.13 r= -0.08 r= 0.25 r= 0.02 r= -0.07 

 p= 0.45 p= 0.68 p= 0.23 p= 0.89 p= 0.77 

BDI-II r= 0.12 r= -0.11 r= 0.21 r= 0.39 r= -0.18 

 p= 0.50 p= 0.57 p= 0.30 p= 0.05* p= 0.46 

BAI r= 0.02 r= -0.12 r= 0.09 r= 0.45 r= -0.20 

 p= 0.88 p= 0.53 p= 0.63 p= 0.02* p= 0.41 

BHS r= 0.02 r= 0.07 r= 0.33 r= 0.38 r= 0.14 

 p= 0.88 p= 0.71 p= 0.11 p= 0.06 p= 0.55 

BSI r= -0.05 r= 0.22 r= 0.21 r= 0.32 r= 0.12 

 p= 0.78 p= 0.27 p= 0.30 p= 0.11 p= 0.60 

BIS-11 r= -0.002 r= 0.36 r= 0.16 r= 0.10 r= -0.20 

 p= 0.99 p= 0.06 p= 0.44 p= 0.63 p= 0.39 

PSQI r= 0.25 r= -0.07 r= -0.14 r= 0.12 r= 0.44 

 p= 0.26 p= 0.78 p= 0.63 p= 0.67 p= 0.11 

CTQ r= 0.07 r= -0.36 r= 0.06 r= 0.20 r= 0.13 

 p= 0.69 p= 0.07 p= 0.77 p= 0.34 p= 0.60 
Nota: CAR: Resposta do cortisol salivar ao acordar; GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; 

MADRS: Escala de Avaliação para Depressão de Montgomery-Asberg; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck; BAI: 

Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de Desesperança de Beck; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; BIS-11: 

Escala de Impulsividade de Barratt; PSQI: Questionário de Qualidade de Sono de Pittsburg; CTQ: Questionário Sobre Traumas 

na Infância; a: n= 33 pacientes com EP; b: n= 27 pacientes com EP; c: n= 25 pacientes com EP; d: n= 19 pacientes com EP;* 

p≤0.05. 

 

Conforme demonstrado na tabela 47 acima, nos pacientes depressivos com EP, encontramos 

uma correlação positiva de fraca intensidade entre o CARi%  após dexametasona e os 

sintomas de depressão avaliados através do Inventário de Depressão de Beck (BDI-II: 

p=0.05) e uma correlação positiva de moderada intensidade entre o CARi% após 

dexametasona e os escores do Inventário de Ansiedade de Beck (BAI: p=0.02). Não foram 

encontradas correlações significativas entre o incremento relativo dos níveis de cortisol salivar 

durante a avaliação da CAR após placebo, fludrocortisona, prednisolona e espironolactona e as 

medidas psicométricas de avaliação da gravidade clínica nos pacientes depressivos com E 
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Tabela 48- Correlação entre o incremento relativo dos níveis de cortisol salivar durante a avaliação 

da CAR (CARi%) (log) após os desafios com as medidas psicométricas nos pacientes depressivos 

sem estresse precoce 

 Placebo
a 

Fludrocortisona
b
 Prednisolona

b
 Dexametasona

b
 Espironolactona

c
 

GRID-

HAM-D21 
r= -0.007 r= -0.09 r= 0.15 r= -0.10 r= -0.06 

 p= 0.98 p= 0.76 p= 0.64 p= 0.75 p= 0.86 

MADRS r= -0.08 r= -0.008 r= 0.37 r= -0.54 r= -0.29 

 p= 0.77 p= 0.98 p= 0.23 p= 0.06 p= 0.44 

BDI-II r= -0.26 r= -0.18 r= 0.54 r= -0.42 r= 0.29 

 p= 0.37 p= 0.57 p= 0.07 p= 0.17 p= 0.44 

BAI r= -0.26 r= 0.20 r= 0.15 r= 0.09 r= -0.29 

 p= 0.37 p= 0.52 p= 0.62 p= 0.77 p= 0.44 

BHS r= -0.11 r= 0.09 r= 0.68 r= -0.04 r= -0.02 

 p= 0.69 p= 0.77 p= 0.01** p= 0.89 p= 0.96 

BSI r= 0.21 r= 0.15 r= 0.49 r= -0.33 r= 0.07 

 p= 0.47 p= 0.64 p= 0.10 p= 0.29 p= 0.84 

BIS-11 r= 0.45 r= 0.22 r= -0.12 r= -0.16 r= 0.72 

 p= 0.10 p= 0.48 p= 0.70 p= 0.62 p= 0.03* 

PSQI r= 0.51 r= -0.67 r= -0.81 r= 0.22 r= -0.24 

 p= 0.30 p= 0.21 p= 0.09 p= 0.72 p= 0.69 

CTQ r= -0.22 r= -0.01 r= 0.44 r= -0.33 r= 0.49 

 p= 0.44 p= 0.96 p= 0.15 p= 0.29 p= 0.17 
Nota: CAR: Resposta do cortisol salivar ao acordar; GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de Hamilton; 

MADRS: Escala de Avaliação para Depressão de Montgomery-Asberg; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck; BAI: 

Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de Desesperança de Beck; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; BIS-11: 

Escala de Impulsividade de Barratt; PSQI: Questionário de Qualidade de Sono de Pittsburg; CTQ: Questionário Sobre Traumas 

na Infância; a: n= 14 pacientes sem EP; b: n= 12 pacientes sem EP; c: n= 9 pacientes sem EP; * p≤0.05; ** p≤0.01. 

 

Nos pacientes depressivos sem EP encontramos uma correlação positiva de moderada 

intensidade entre o CARi% após prednisolona e os sintomas de desesperança avaliados 

através de Escala de Desesperança de Beck (BHS: p=0.01). Encontramos também uma 

correlação positiva de forte intensidade entre o CARi% após espironolactona e os escores de 

impulsividade avaliados através da Escala de Impulsividade de Barratt (BIS-11: p=0.03). Não 

foram encontradas correlações significativas entre o incremento relativo dos níveis de cortisol 

salivar durante a avaliação da CAR após o placebo, a fludrocortisona e a dexametasona e as 

medidas psicométricas nos pacientes sem EP, conforme demonstrado na tabela 48 acima.  
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Tabela 49- Correlação entre a redução relativa das concentrações de cortisol salivar durante a 

avaliação do RC (RCr%) (log) após os desafios com as medidas psicométricas nos pacientes 

depressivos com estresse precoce 

 Placebo
a 

Fludrocortisona
b
 Prednisolona

c
 Dexametasona

c
 Espironolactona

d
 

GRID-

HAM-D21 
r= -0.27 r= -0.24 r= -0.14 r= -0.20 r= 0.72 

 p= 0.12 p= 0.22 p= 0.49 p= 0.33 p< 0.001*** 

MADRS r= -0.30 r= -0.21 r= -0.24 r= -0.16 r= 0.73 

 p= 0.19 p= 0.29 p= 0.23 p= 0.44 p< 0.001*** 

BDI-II r= -0.19 r= -0.29 r= 0.13 r= -0.39 r= -0.09 

 p= 0.27 p= 0.13 p= 0.52 p= 0.05* p= 0.71 

BAI r= 0.10 r= -0.12 r= 0.001 r= -0.47 r= 0.26 

 p= 0.56 p= 0.55 p= 0.99 p= 0.01* p= 0.26 

BHS r= -0.07 r= -0.21 r= -0.27 r= 0.02 r= 0.02 

 p= 0.68 p= 0.29 p= 0.19 p= 0.93 p= 0.91 

BSI r= 0.08 r= 0.16 r= 0.06 r= -0.09 r= 0.13 

 p= 0.66 p= 0.41 p= 0.76 p= 0.66 p= 0.57 

BIS-11 r= 0.02 r= 0.04 r= -0.44 r= -0.09 r= 0.34 

 p= 0.88 p= 0.82 p= 0.02* p= 0.67 p= 0.15 

PSQI r= 0.32 r= -0.03 r= -0.25 r= -0.07 r= -0.21 

 p= 0.15 p= 0.89 p= 0.38 p= 0.80 p= 0.47 

CTQ r= -0.30 r= -0.08 r= 0.15 r= 0.09 r= 0.22 

 p= 0.09 p= 0.69 p= 0.46 p= 0.63 p= 0.37 
Nota: RC: Ritmo circadiano da secreção de cortisol salivar; GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de 

Hamilton; MADRS: Escala de Avaliação para Depressão de Montgomery-Asberg; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck; 
BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de Desesperança de Beck; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; BIS-

11: Escala de Impulsividade de Barratt; PSQI: Questionário de Qualidade de Sono de Pittsburg; CTQ: Questionário Sobre 

Traumas na Infância; a: n= 33 pacientes com EP; b: n= 27 pacientes com EP; c: n= 25 pacientes com EP; d: n= 19 pacientes com 

EP;* p≤0.05;*** p≤0.001. 

 

Conforme demonstrado na tabela 49 acima, nos pacientes depressivos com EP, 

encontramos uma correlação negativa de moderada intensidade entre a RCr% após a 

prednisolona e os escores de impulsividade avaliados através da Escala de Impulsividade de 

Barratt (BIS-11: p=0.02). Encontramos também uma correlação negativa de fraca 

intensidade entre a RCr%  após dexametasona e os sintomas de depressão avaliados 

através do Inventário de Depressão de Beck (BDI-II: p=0.05) e uma correlação negativa de 

moderada intensidade entre a RCr% após dexametasona e os sintomas ansiosos avaliados 

pelo Inventário de Ansiedade de Beck (BAI: p=0.01). Após espironolactona, encontramos 

uma correlação positiva de forte intensidade entre a RCr%  e os escores das Escalas de 

Avaliação de Depressão GRID de Hamilton (GRID-HAM-D21: p<0.001) e de Montgomery-

Asberg (MADRS: p<0.001). Não foram encontradas correlações significativas entre a redução 

relativa das concentrações de cortisol salivar durante a avaliação do RC após o placebo e a 
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fludrocortisona e as medidas psicométricas de avaliação da gravidade clínica nos pacientes 

depressivos com EP.  

 

Tabela 50- Correlação entre a redução relativa das concentrações de cortisol salivar durante a 

avaliação do RC (RCr%) (log) após os desafios com as medidas psicométricas nos pacientes 

depressivos sem estresse precoce 

 Placebo
a 

Fludrocortisona
b
 Prednisolona

b
 Dexametasona

b
 Espironolactona

c
 

GRID-

HAM-D21 
r= 0.32 r= 0.01 r= 0.28 r= 0.37 r= -0.58 

 p= 0.25 p= 0.96 p= 0.37 p= 0.23 p= 0.10 

MADRS r= 0.47 r= 0.21 r= 0.40 r= 0.01 r= -0.07 

 p= 0.08 p= 0.50 p= 0.19 p= 0.96 p= 0.84 

BDI-II r= 0.40 r= 0.23 r= -0.21 r= 0.36 r= -0.44 

 p= 0.15 p= 0.46 p= 0.50 p= 0.24 p= 0.23 

BAI r= -0.24 r= -0.27 r= -0.23 r= 0.52 r= -0.31 

 p= 0.40 p= 0.38 p= 0.46 p= 0.08 p= 0.42 

BHS r= 0.26 r= -0.04 r= -0.41 r= 0.50 r= -0.68 

 p= 0.37 p= 0.89 p= 0.18 p= 0.09 p= 0.04* 

BSI r= 0.22 r= 0.11 r= -0.10 r= 0.41 r= -0.59 

 p= 0.45 p= 0.71 p= 0.74 p= 0.18 p= 0.09 

BIS-11 r= 0.16 r= 0.41 r= -0.38 r= -0.04 r= 0.03 

 p= 0.58 p= 0.17 p= 0.22 p= 0.89 p= 0.93 

PSQI r= -0.40 r= -0.52 r= 0.79 r= -0.75 r= 0.46 

 p= 0.43 p= 0.36 p= 0.10 p= 0.14 p= 0.43 

CTQ r= 0.37 r= 0.48 r= -0.23 r= -0.41 r= -0.11 

 p= 0.19 p= 0.11 p= 0.47 p= 0.18 p= 0.77 
Nota: RC: Ritmo circadiano da secreção de cortisol salivar; GRID-HAM-D21: Escala de Avaliação de Depressão GRID de 

Hamilton; MADRS: Escala de Avaliação para Depressão de Montgomery-Asberg; BDI-II: Inventário de Depressão de Beck; 

BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; BHS: Escala de Desesperança de Beck; BSI: Escala de Ideação Suicida de Beck; BIS-

11: Escala de Impulsividade de Barratt; PSQI: Questionário de Qualidade de Sono de Pittsburg; CTQ: Questionário Sobre 

Traumas na Infância; a: n= 14 pacientes sem EP; b: n= 12 pacientes sem EP; c: n= 9 pacientes sem EP; * p≤0.05. 

 

Conforme demonstrado na tabela 50 acima, nos pacientes depressivos sem EP 

encontramos apenas uma correlação negativa de moderada intensidade entre a RCr% após 

espironolactona e os sintomas de desesperança avaliados através de Escala de Desesperança 

de Beck (BHS: p=0.04). Não foram encontradas correlações significativas entre a redução 

relativa das concentrações de cortisol salivar durante a avaliação do RC após o placebo, a 

fludrocortisona, a prednisolona e a dexametasona e as medidas psicométricas nos pacientes sem 

EP. 
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5 - DISCUSSÃO 
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A depressão é uma doença crônica, recorrente e de longa duração. Os eventos 

estressantes da vida, principalmente as situações de estresse que ocorrem no início da vida, 

desempenham um papel importante no desencadeamento de episódios depressivos e estão 

bem estabelecidos como precipitantes agudos de doenças psiquiátricas. Devido às altas taxas 

de prevalência na população geral e suas consequências deletérias, a depressão tem merecido 

cada vez mais destaque na literatura científica e nos contextos de pesquisa. Embora muitos 

estudos venham sendo desenvolvidos no intuito de obter uma melhor compreensão da 

fisiopatogenia e dos fatores etiológicos envolvidos na depressão, ainda existem muitas 

lacunas nesta área, principalmente no que se refere ao papel que os eventos traumáticos 

ocorridos na infância exercem no funcionamento do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal e no 

desenvolvimento de transtornos depressivos no adulto. Com base nestes dados, focamos este 

estudo na avaliação clínica e endócrina de pacientes em episódio depressivo atual com e sem 

estresse precoce, comparados a controles saudáveis. Para tal, inicialmente foi realizado uma 

investigação clínica, para a caracterização da gravidade da sintomatologia psiquiátrica e a 

avaliação do estresse precoce. Na sequência, foi conduzido o protocolo de investigação 

endócrina para a avaliação da dinâmica dos hormônios moduladores do eixo HPA e da 

resposta do eixo HPA frente aos agonistas e antagonistas dos receptores glicocorticóides (GR) 

e mineralocorticóides (MR) em pacientes depressivos com e sem estresse precoce e controles. 

A avaliação de tais variáveis nesta amostra ofereceu evidências de que existem diferenças 

significativas a serem consideradas, principalmente no que se refere ao funcionamento do 

eixo HPA e seus receptores entre pacientes depressivos e controles. 

 

5.1. Avaliação Clínica 

A seguir serão discutidos os principais achados das avaliações clínicas, primeiramente, 

entre pacientes depressivos e controles e após entre pacientes depressivos com e sem estresse 

precoce. 

 

5.1.1. Avaliação clínica dos pacientes depressivos e controles 

Nossa amostra de pacientes depressivos foi constituída predominantemente por 

mulheres, brancas, com idade média de 36.7 anos e valor médio de IMC de 28.1 Kg/m
2
. Estes 

dados corroboram os achados da literatura que demonstram que, embora a depressão acometa 

indivíduos em todas as idades, os índices de maior incidência dos quadros depressivos 

ocorrem nas idades médias (Lewinsohn, 1989; Wong, 2007), sendo estes de duas a três vezes 

mais frequente nas mulheres do que nos homens (cerca de 10-25% para mulheres e 5-12% 
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para homens) (Fleck et al., 2009; Kessler et al., 2005a). Quanto à cor, embora tenhamos 

encontrado um predomínio de pacientes da cor branca, no grupo controle este predomínio 

também foi observado. Neste sentido, nossos achados estão de acordo com o estudo de Blazer 

(2000) que demonstrou que a prevalência de transtornos de humor não varia de forma 

significativa em função da raça ou etnia (Blazer, 2000). Ainda, com relação ao IMC, no nosso 

estudo tanto o grupo de pacientes depressivos quanto o grupo controle foi constituído 

predominantemente por indivíduos com sobrepeso. As evidências nesta área demonstram que 

a depressão na idade adulta está vinculada a um maior risco de desenvolver doenças 

metabólicas, como a obesidade (Rocha e Fleck, 2010). Ademais, os estudos tem demonstrado 

uma probabilidade até 25% maior de os obesos desenvolverem problemas psicológicos, 

especialmente depressão e ansiedade, sendo muito frequente a prevalência de quadros 

depressivos em pacientes candidatos à cirurgia bariátrica (Oliveira et al., 2004; Simon et al., 

2006; Almeida et al., 2012).  No entanto, é importante ressaltar que no nosso estudo, devido 

as possíveis alterações que essa variável pudesse gerar nas avaliações endócrinas, o IMC dos 

pacientes e controles, sempre que possível, foi controlado para que não houvesse diferença 

significativa entre os grupos.   

O menor nível de escolaridade tem se mostrado um fator positivo para o adoecimento 

psíquico (Gazalle et al., 2004), o que corrobora com os achados do nosso estudo que mostram 

um nível de escolaridade maior entre os controles saudáveis. As pesquisas conduzidas por 

Kessler et al. (2003) e Al-Shammari e Al-Subaie (1999) têm demonstrado que ser solteiro e 

morar sozinho são fatores que estão associados a uma maior prevalência de depressão (Al-

Shammari e Al-Subaie, 1999; Kessler, 2003). No entanto, no nosso estudo não foram 

encontradas diferenças significativas entre pacientes e controles com relação ao estado civil. 

Nas nossas amostras, a maioria tanto dos pacientes quanto dos controles não eram tabagistas, 

nem etilistas e nem usuários (as) de drogas ilícitas. Esse dado mostra-se contrário aos achados 

da literatura que têm demonstrado uma alta prevalência de Depressão Maior em usuários de 

substância psicoativa (Hufford, 2001; Zaleski et al., 2006; Hätönen et al., 2008; Bares, 2014). 

Outro achado relevante do nosso estudo foi alta prevalência de doenças clínicas encontrada 

entre os pacientes depressivos. Neste sentido, as evidências mostram que a depressão na idade 

adulta está vinculada a um risco elevado de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes, 

demência, alterações metabólicas, tais como obesidade, dislipidemia, intolerância à glicose e 

hipertensão que contribuem para o surgimento de lesão vascular e desequilíbrio hormonal 

(Rocha e Fleck, 2010; Brown et al., 2004; Danese et al., 2009).  
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No que diz respeito ao diagnóstico e o subtipo depressivo, a nossa amostra foi composta 

predominantemente por pacientes com depressão unipolar, com características não-

melancólicas. De acordo com dados da literatura a prevalência de depressão unipolar é de 

16.2%, enquanto os transtornos do espectro bipolar apresentam uma prevalência de 4.5% ao 

longo da vida na população (Kessler et al., 2003; Hirschfeld, 2014). A depressão unipolar e a 

depressão bipolar são transtornos depressivos distintos, mas que apresentam quadros clínicos 

muito semelhantes. Contudo, parece que há diferenças entre um e outro tipo no que se refere à 

apresentação fenomenológica da depressão. Dados da literatura tem demonstrado que a 

depressão unipolar tende a estar mais associada a sintomas depressivos melancólicos, 

enquanto os sintomas depressivos atípicos parecem ser mais comuns na depressão bipolar 

(Mitchell et al., 2001; Hirschfeld, 2014). No entanto, estes dados da literatura não foram 

confirmados na nossa amostra de pacientes depressivos avaliados. Enquanto, a depressão 

melancólica se caracteriza por anedonia absoluta, humor depressivo não reativo a estímulos 

agradáveis, sentimentos de culpa, desvalia e desesperança e sintomas vegetativos como 

insônia terminal, diminuição de apetite, perda de peso, variação diurna dos sintomas com 

piora matinal, prejuízo no funcionamento sexual e distúrbios psicomotores (Parker, 2000; 

Coryell, 2007; Juruena et al., 2011). A depressão atípica engloba um grupo de pacientes que 

apresentam reatividade do humor (capacidade de se alegrar diante de eventos positivos), 

padrão persistente de extrema sensibilidade à percepção de rejeição interpessoal, sensação de 

fadiga acentuada (paralisia de chumbo) e “peso” nos membros associado a dor cônica. 

Descreve-se também como característica constante das pessoas sujeitas a esse tipo de 

depressão a inversão de sintomas neurovegetativos, como aumento de peso, de apetite, em 

particular por carboidratos, da libido e do sono (Stewart et al., 1993; Levitan et al., 1997; 

Parker, 2007). Ademais, a depressão melancólica tem sido associada a uma menor incidência 

de eventos estressores, menores taxas de transtornos de personalidade, menor incidência de 

tentativas de suicídio de baixa letalidade e menor prevalência de história familiar de 

alcoolismo (Coryell, 2007). Já os pacientes com depressão atípica tendem a ter um início mais 

precoce da doença associado a altas taxas de comorbidades psiquiátricas (distimia, abuso de 

substâncias, transtornos de conduta, transtorno do pânico e fobia social), maiores taxas de 

negligência/abuso infantil e de transtorno de abuso de álcool/drogas familiar (Sullivan et al., 

1998; Matza et al., 2003), perfil este compatível com maioria dos pacientes depressivos 

avaliados na nossa amostra. Por fim, cabe ressaltar ainda, que embora os estudos demonstrem 

uma prevalência maior do subtipo melancólico em pacientes com depressão unipolar, 15% a 
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30% dos pacientes com depressão unipolar podem apresentar episódios depressivos com 

características atípicas (Gold e Chrousos, 2002).   

Cabe ressaltar que a maioria dos pacientes depressivos avaliados no nosso estudo 

apresentava comorbidades psiquiátricas, principalmente Transtornos de Ansiedade e de 

Personalidade, tinha histórico de tentativas de suicídio, estava fazendo uso em média de duas 

ou três medicações psicotrópicas, tinha histórico de tratamento psiquiátrico prévio e quase 

metade deles tinham internação psiquiátrica prévia. Quando comparados aos controles, à maioria 

dos pacientes apresentava histórico familiar positivo de transtornos psiquiátricos e tinham história 

de estresse precoce, demonstrando assim, a gravidade dos quadros depressivos dos pacientes 

avaliados.  

A depressão é uma doença com incidência relativamente elevada devido às altas taxas 

de remissão e recorrência (Kessler et al., 2003; Fleck et al., 2009). As comorbidades 

psiquiátricas têm sido associadas, em diversos estudos, à recorrência e piora dos quadros 

depressivos (Fava et al., 1997), além de influenciarem no aumento do risco de suicídio. 

Segundo a National Comorbidity Survey Replication (NCS-R), aproximadamente 70% dos 

pacientes com depressão maior, apresentam também critérios diagnósticos para outro 

transtorno psiquiátrico, sendo os transtornos de ansiedade os mais prevalentes (59,2%), 

seguidos pelos transtornos de controle dos impulsos (30%) e de abuso de substâncias (24%) 

(Kessler et al., 2003). De acordo com Souery et al. (2007) a ideação suicida e os transtornos 

de personalidade, entre outros fatores, aumentam em 2.2 e 1.7 vezes mais, respectivamente, o 

risco de desenvolver depressão resistente (Souery et al., 2007). O suicídio é uma das maiores 

causas de mortalidade ao redor do mundo, especialmente entre sujeitos jovens e devido à sua 

crescente prevalência, esta condição tem sido considerada uma questão de saúde pública 

(McGirr et al., 2007; Chachamovich et al., 2009). Diversos estudos têm demonstrado que a 

depressão é a principal entidade nosológica associada à tentativa de suicídio, à ideação suicida 

e a planos suicidas (Kessler et al., 2005b; Lee et al., 2007), estando presente em cerca de 2/3 

dos casos de suicídio cometidos no mundo (Sartorius, 2001). A importância da comorbidade 

na elevação do risco de suicídio também está bem estabelecida. Um estudo finlandês de 

autópsia psicológica realizado por Henriksson et al. (1993) numa amostra de 229 suicídios, 

revelou que 93% tinham um diagnóstico psiquiátrico. Quase metade dos casos (44%) tinha 2 

ou mais diagnósticos psiquiátricos, sendo a depressão (59%) e a dependência ou abuso de 

álcool (43%) os transtornos mais prevalentes e 31% dos casos tinham também diagnóstico de 

Transtorno de personalidade. 
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Além das comorbidades psiquiátricas uma série de outros fatores também encontram-

se relacionados com a depressão e com o desenvolvimento de quadros resistentes ao 

tratamento, de modo a apresentar risco para tal doença, como história familiar positiva para 

transtornos psiquiátricos, problemas de saúde crônicos ou graves, isolamento social, 

exposição a experiências estressantes e perda parental prematura (Baptista, 2004; Levinson, 

2006;  Nierenberg et al., 2007; Wooderson et al., 2011). A literatura mostra que o risco de 

depressão aumenta 2 a 3 vezes em parente de primeiro grau de indivíduos com depressão 

maior em comparação a controles (Klerman e Weissman, 1989). Segundo Duggan et al. 

(1998), a história familiar positiva para transtornos psiquiátricos graves, isto é, psicose com 

ou sem componente afetivo, depressão com tratamento hospitalar e suicídio, foi associada 

com uma pior evolução em pacientes com depressão maior. Pesquisadores evidenciam ainda 

que entre os principais fatores associados à depressão na vida adulta, encontram-se a 

exposição à estressores na infância, como os abusos e as negligências. Cerca de um quarto a 

um terço das crianças maltratadas preencherão critérios para depressão maior ao final da 

década dos 20 anos de idade (Hecht e Hansen, 2001; Fleck et al., 2009), dados estes que 

corroboram os achados do nosso estudo. 

Embora até o momento não existam marcadores biológicos bem estabelecidos para o 

julgamento sobre a presença de transtornos depressivos e este é feito geralmente com base em 

sintomas e síndromes clínicas, existem medidas de avaliação clínica que podem auxiliar na 

mensuração dos sintomas psiquiátricos (Menezes e Nascimento, 2000). Nesse sentido, os 

resultados deste estudo em relação avaliação da sintomatologia psiquiátrica demonstram que 

os pacientes depressivos apresentam maior gravidade dos sintomas de depressão, de 

ansiedade, de desesperança, de ideação suicida, de impulsividade e pior qualidade de sono do 

que os controles saudáveis. 

 

5.1.2. Avaliação clínica dos pacientes depressivos com e sem estresse precoce 

Na nossa amostra avaliada, a maioria dos pacientes depressivos (70.2%) apresentava 

história de estresse precoce. Dessa forma, nossos achados estão de acordo com as evidências 

da literatura que demonstraram que cerca de 60% dos casos de episódios depressivos são 

precedidos pela ocorrência de fatores estressantes, principalmente de origem psicossocial 

(Joca et al., 2003; Mello et al., 2009; Tofoli et al., 2011; Carr et al., 2013; Tunnard et al., 

2014). Neste mesmo sentido, diversos estudos publicados recentemente têm confirmado essa 

associação entre os transtornos depressivos e o estresse precoce (Arnow et al., 2011; 

Wingenfeld et al., 2011;  Seok et al., 2012; Norman et al., 2012; Shapero et al., 2013).  
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Quando avaliado os subtipos de  estresse precoce na nossa amostra de pacientes 

encontramos que 87.8% deles sofreram abuso emocional, 69.7% negligência emocional, 63.6% 

negligência física, 57.5% abuso físico e 42.4% abuso sexual. Embora, o abuso e a negligência 

emocional sejam de difícil identificação, devido sua invisibilidade, diversos pesquisadores 

afirmam que estas formas de estresse precoce são as mais graves e mais frequentes em indivíduos 

da população geral e em especial em pacientes psiquiátricos (Bremmer et al., 1999; Sfoggia et al., 

2008; Friedman et al., 2012; Barbosa et al., 2014; Tunnard et al., 2014). Além disso, alguns 

estudos demonstram que o abuso emocional está fortemente associado à severidade dos quadros 

depressivos (Cort et al., 2012; Martins et al., 2014).  

Com relação à comparação das características sociodemográficas e clínicas entre os 

pacientes com e sem EP, no nosso estudo não foram observadas diferenças entre os pacientes 

no que se refere ao gênero, a idade, ao IMC, à cor, a prática de religião e o estado civil. Estes 

achados estão de acordo com os dados da literatura que demonstram que o estresse precoce é 

um fenômeno complexo que pode ocorrer em ambos os gêneros, em todas as classes sociais e 

em qualquer raça (Kessler et al., 2010; Green et al., 2010; Tunnard et al.,2014).  

Na avaliação da historia clínica, encontramos um predomínio de pacientes com 

depressão unipolar, com características não melancólicas, em ambos os grupos. Neste sentido, 

os achados da literatura têm sido cada vez mais claros e consistentes em demonstrar que o 

estresse precoce pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de quadros de depressão e 

transtornos de humor, tanto de início na infância como na idade adulta (Fergusson et al., 

2002; Kendler et al., 2002; Mello et al., 2003; Martins et al., 2011). Durante a infância e 

adolescência, importantes estruturas cerebrais estão sendo formadas e a ocorrência de eventos 

traumáticos nesta fase podem ser percebidos como agentes perturbadores do desenvolvimento 

neurológico e dependendo de quando ocorrem, podem causar sérias "cicatrizes" neurológicas  

em algumas estruturas cerebrais, o que poderia tornar alguns indivíduos mais vulneráveis a 

certos tipos de psicopatologia, especialmente a depressão (Heim et al., 2000; Cohen et al., 

2001). Dessa forma, alguns estudos têm sido desenvolvidos para investigar a associação entre 

o trauma na infância e os subtipos de depressão na vida adulta. Embora os estudos nesta área 

ainda sejam escassos, os achados de Withers et al. (2013)  sugerem que indivíduos com 

história prévia de trauma na infância estariam mais propensos a desenvolver depressão com 

características atípicas na vida adulta.     

Ainda com relação à avaliação clínica da nossa amostra de pacientes com e sem EP, a 

maioria dos pacientes não eram tabagistas, nem etilistas, nem usuários (as) de drogas ilícitas e 

a maioria dos pacientes, em ambos os grupos, tinham comorbidades clínicas e psiquiátricas. 
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Também não encontramos diferenças entre os pacientes com e sem EP, com relação ao uso de 

medicações psicotrópicas, o histórico de tentativas de suicídio, a história prévia de tratamentos 

psiquiátricos e a história familiar de transtornos psiquiátricos. Evidenciamos apenas diferença 

entre os grupos no que se refere ao histórico de internação psiquiátrica, demonstrando assim, 

que no nosso estudo a vivência prévia de estresse precoce não influenciou na maioria das 

características sóciodemográficas e clínicas da amostra.  

  Ao contrário dos nossos achados, a literatura aponta que pacientes com experiências 

de estresse precoce apresentam maior probabilidade de apresentar comorbidades psiquiátricas 

associadas (Friedman et al., 2002; Wiersma et al., 2009; Steiger et al., 2010). Diversos 

estudos têm encontrado associação entre o estresse precoce e outros transtornos comórbidos, 

como o transtorno de uso de substâncias, o transtorno de pânico e o transtorno de estresse 

pós-traumático (Carr et al., 2013).  Os achados da literatura também apontam que em 

pacientes depressivos e bipolares, quanto mais grave for o estresse precoce, mais severo será 

o quadro depressivo, maior a associação com comportamentos de alto risco, pior o 

funcionamento pré-mórbido, pior a performance cognitiva, maior o número de transtornos 

psiquiátricos comórbidos, incluindo transtorno de uso de substâncias e de ansiedade, 

aparecimento mais precoce do início da doença, idade mais jovem na primeira hospitalização, 

maior utilização de serviços médicos e maior probabilidade de abandono do tratamento e 

ideação (Safren et al., 2002; Leverich et al., 2003; Savitz et al., 2008; McIntyre et al., 2008; 

Wiersma et al., 2009; Tunnard et al., 2014). Segundo os achados de Post et al. (2013), o 

estresse precoce também tem sido associado ao desenvolvimento de comorbidades médicas 

como asma, artrite, alergia, síndrome de fadiga crônica, irregularidades menstruais crônicas, 

fibromialgia, hipertensão, hipotensão, síndrome do intestino irritável e dor de cabeça em 

pacientes bipolares (Post et al., 2013). Diversos estudos apontam também o papel do estresse 

precoce no comportamento suicida (Arrata et al., 2007; Finkelhor et al., 2009).  Segundo 

Brown et al. (1999) e Afifi et al. (2008), indivíduos que sofreram abuso físico e negligência 

na infância possuem três vezes mais risco de apresentar tentativa de suicídio do que aqueles 

que não foram abusado, e a ocorrência de abuso sexual aumenta a chance em oito vezes de 

cometer o suicídio (Brown et al., 1999; Afifi et al., 2008). Molnar et al. (2001) em seu estudo 

de revisão de 29 estudos, no período entre 1988 a 1998, reforçou a idéia de que o abuso 

sexual na infância e adolescência é um fator de risco importante tanto para a psicopatologia 

quanto para o comportamento suicida. Ele estimou o risco de tentativas de suicídio entre 

adultos sexualmente abusados e constatou que tal risco parece ser de 3 a 6 vezes superior para 

aqueles que foram abusados sexualmente (Molnar et al., 2001). Segundo os achados de 
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Tunnard et al. (2014), adversidades na infância estariam associadas ao aumento de tentativas 

de suicídio, piora do curso clínico, início precoce e recorrência em pacientes depressivos 

resistentes ao tratamento (Tunnard et al., 2014). Além disso, dado o caráter intergeracional da 

violência, onde indivíduos abusados frequentemente utilizam a violência como modelo de 

resolução de conflitos interpessoais, esperava-se encontrar uma maior prevalência de transtornos 

psiquiátricos entre os familiares de pacientes depressivos com EP, no entanto, na nossa amostra 

essa associação não foi confirmada (Medley e Sachs-Ericsson, 2009).    

Também, diferente dos dados da maioria dos estudos publicados nesta área, nós não 

encontramos diferenças na gravidade da sintomatologia psiquiátrica apresentada pelos 

pacientes com e sem EP avaliados na nossa amostra. Neste sentido, a literatura aponta que 

vivências de estresse precoce na infância e adolescência estão associadas não apenas aos 

transtornos do humor, como também contribuem com a severidade da psicopatologia e do 

curso da doença (Westermeyer et al., 2001; Holovits et al., 2009; Hovens et al., 2010; 

Oviedo-Joekes et al., 2011; Shin et al., 2013). Pacientes com episódios depressivos e história 

de EP tem uma pior resposta ao tratamento, tempo maior para remissão do quadro e 

necessidade de combinar o tratamento medicamentoso com outras terapias mais 

frequentemente do que os pacientes sem EP (Miniati et al., 2010). Além disso, a severidade 

do EP está significativamente correlacionada com a piora do estado clínico, sugerindo que ter 

vivenciado experiências traumáticas torna-se prejudicial para o sucesso do tratamento na 

depressão (Douglas e Porter, 2012). Cabe ressaltar, no entanto, que diferente do nosso estudo, 

a maioria dos estudos que avaliam estresse precoce em geral utilizam uma amostra maior do 

que a avaliada neste estudo, e inclusive estudos do nosso grupo pesquisa publicados 

recentemente em 2014 com amostras maiores de pacientes confirmam a associação entre o 

EP, principalmente o abuso emocional, e a gravidade dos sintomas psiquiátricos em pacientes 

depressivos (Carr, 2014; Martins et al., 2014; Tunnard et al., 2014). Outra questão que se 

deve levar em consideração é que no nosso estudo foram incluídos apenas pacientes 

depressivos com depressão moderada e grave, o que pode ter influenciado nos nossos achados 

da avaliação clínica entre pacientes com e sem EP. 

 

5.2. Avaliação Endócrina 

A seguir serão discutidos os principais achados das avaliações endócrinas, 

primeiramente, entre pacientes depressivos e controles e após entre pacientes depressivos com 

e sem estresse precoce. 
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5.2.1. Avaliação do ACTH plasmático após a administração de placebo, fludrocortisona, 

prednisolona, dexametasona e espironolactona 

 

5.2.1.1. ACTH plasmático em pacientes depressivos e controles após desafios 

Quando analisado os níveis de ACTH plasmático entre os pacientes depressivos e os 

controles saudáveis, não foram encontradas diferenças nos níveis basais de ACTH (após a 

administração do placebo). Embora, a maioria dos estudos publicados na literatura tenham 

demonstrado aumento dos níveis de ACTH nos pacientes depressivos em relação aos 

controles e a meta-análise publicada em 2011 por Stetler e Miller confirme estes achados 

(Posener et al., 2000; Carroll et al., 2007; Stetler e Miller, 2011; Cizza et al., 2012), alguns 

estudos (Wong et al. 2000; Young et al. 2001; Dinan et al. 2004;  Pintor et al. 2007), assim 

como o nosso estudo, não encontraram diferenças nos níveis de ACTH entre pacientes 

depressivos e controles. No entanto, é importante destacar que diferente da amostra avaliada 

no nosso estudo em que predominaram pacientes depressivos com sintomas não-

melancólicos, a maioria dos estudos que encontraram aumento dos níveis basais de ACTH 

entre os pacientes depressivos avaliaram pacientes depressivos melancólicos, com 

hipercortisolemia e com sintomas psicóticos (Posener et al., 2000; Carroll et al., 2007; Cizza 

et al., 2012). Essas diferenças nos níveis de ACTH entre os subtipos depressivos, foram 

confirmadas pelo estudo de Kaestner et al. (2005), no qual foram avaliados pacientes com 

depressão melancólica, não-melancólica e controles. Os achados destes autores indicam que 

os pacientes com depressão melancólica apresentam níveis maiores de ACTH em relação aos 

controles, porém os níveis de ACTH foram semelhantes entre os pacientes com depressão 

não- melancólica e os controles. Além disso, outra questão que se deve levar em conta é que 

embora, existam muitos estudos na literatura que compararam o funcionamento do eixo HPA 

entre pacientes depressivos e controles, a maioria destes estudos foca na avaliação do cortisol. 

Em uma revisão sistemática publicada recentemente em 2014 sobre o funcionamento do eixo 

HPA em deprimidos por meio de medidas basais, dos 27 estudos incluídos, apenas 9 deles 

avaliavam o funcionamento do eixo através de dosagens do ACTH (Vilela e Juruena, 2014). 

Em resumo, a avaliação dos níveis de ACTH em pacientes deprimidos, ainda é um assunto 

pouco estudado e explorado na literatura, demonstrando assim a necessidade de mais estudos 

nesta área.    

Com relação aos nossos achados referentes à resposta do eixo HPA através da 

avaliação do ACTH após os desafios com agonistas e antagonistas GR e MR entre pacientes 

depressivos e controles, nossos resultados demonstram que pacientes depressivos apresentam 
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níveis menores de ACTH após a fludrocortisona, a dexametasona e a espironolactona quando 

comparados aos controles. Não foram encontradas diferenças nos níveis de ACTH entre os 

grupos e após a administração de prednisolona. Dessa forma, nossos dados indicam que os 

pacientes depressivos apresentam maior supressão do ACTH após a fludrocortisona (agonista 

MR) e após a dexametasona (agonista GR) do que os controles, porém quando utilizado um 

agonista misto GR/MR, a prednisolona, não houve diferença na supressão do ACTH entre os 

grupos. Além disso, os pacientes depressivos apresentaram menor estimulação dos níveis de 

ACTH com a espironolactona (antagonista MR) do que os controles, sugerindo assim que os 

controles sejam mais responsivos ao estímulo com espironolactona do que os pacientes 

depressivos. Ainda, com relação à porcentagem de supressão do ACTH após os desafios com 

agonistas GR e MR em relação ao placebo nos pacientes depressivos e controles, encontramos 

uma tendência dos pacientes depressivos suprimirem mais os níveis de ACTH após a 

dexametasona do que os controles. Com relação à fludrocortisona, não encontramos 

diferenças estatisticamente significativas entre pacientes depressivos e controles, porém 

quando observado as médias de supressão, os pacientes suprimiram 18.3% os níveis de 

ACTH em relação ao placebo, enquanto os controles suprimiram apenas 4.3%. Após 

prednisolona os níveis de supressão do ACTH em relação ao placebo foram muito 

semelhantes entre os pacientes depressivos e controles. Já em relação ao estímulo do ACTH 

após espironolactona, também não encontramos diferenças estatísticas, mas enquanto os 

pacientes apresentaram um aumento de apenas 2.2% dos níveis de ACTH em relação ao 

placebo, os controles tiveram um aumento de 25.2%. Este dado confirma o achado anterior do 

nosso estudo que demonstra que os controles apresentam maior estimulação dos níveis de 

ACTH do que os pacientes depressivos. 

A disfunção dos receptores glicocorticoides (GR) e mineralocorticoides (MR) tem sido 

associada à fisiopatogenia dos transtornos psiquiátricos relacionados ao estresse, tais como a 

depressão (Reul et al., 2000; Juruena et al., 2006; Pariante e Lightman, 2008; Juruena et al.,  

2014). Neste sentido, alguns estudos têm sido desenvolvidos com o uso de agonistas e 

antagonistas GR e MR para avaliar o funcionamento destes receptores nos pacientes 

depressivos. No entanto, assim como com relação às medidas basais de avaliação do 

funcionamento do eixo HPA, a maioria dos estudos que avalia a resposta do eixo após 

desafios com agonistas e antagonistas GR e MR utilizam medidas de cortisol, somente uma 

pequena minoria destes estudos avalia os níveis de ACTH após desafios nos pacientes 

depressivos (Baes et al., 2012).   
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Além disso, a maioria dos estudos publicados que avaliam os níveis de ACTH após 

desafios em pacientes depressivos utilizam o teste da dexametasona (isolada ou combinada 

com o CRH), a qual se liga preferencialmente aos GR (Oshima et al., 2000; Zobel et al., 2001; 

Galard et al., 2002; Kunugi et al., 2004; Pfennig et al., 2005; Kunugi et al., 2006; Owashi et 

al., 2008; Sher et al., 2013). Apenas uma pequena minoria destes estudos utiliza a 

fludrocortisona e a espironolactona, que se ligam preferencialmente aos MR (Heuser et al., 

2000; Young et al., 2003; Otte et al., 2003), sendo que os estudos de Heuser et al. (2000) e 

Otte et al. (2003) avaliam a resposta do ACTH em indivíduos saudáveis. Não foram 

encontrados estudos na literatura que avaliem a resposta do eixo HPA através de medidas do 

ACTH após a prednisolona na depressão.    

Com relação aos achados referentes aos estudos com o teste de supressão da 

dexametasona (TSD) e o teste Dex/CRH, os estudos demonstram aumento dos níveis de 

ACTH nos pacientes depressivos em relação aos controles (Oshima et al., 2000; Galard et al., 

2002; Kunugi et al., 2004; Owashi et al., 2008; Horstmann et al., 2009; Sher et al., 2013). 

Dessa forma, estes achados propõem que nos pacientes depressivos o funcionamento dos GR 

esteja prejudicado, levando a uma diminuição do mecanismo de feedback inibitório do eixo 

HPA mediado pelos GR. Além disso, alguns estudos com o estudo de Zobel et al. (2001) e 

Horstmann et al. (2009) têm demonstrado também que a diminuição dos níveis de ACTH nos 

pacientes depressivos e a normalização do funcionamento do eixo HPA nestes pacientes 

estariam relacionados com o sucesso da terapia antidepressiva e a diminuição do risco de 

recaídas dos quadros depressivos (Zobel et al., 2001; Horstmann et al., 2009). Em contraste 

aos achados da literatura, no nosso estudo encontramos níveis menores de ACTH após a 

dexametasona nos pacientes depressivos quando comparados aos controles, porém é 

importante ressaltar que diferente da maioria dos estudos descritos anteriormente em que 

predominaram pacientes depressivos com hipercortisolemia, a nossa amostra foi constituída 

predominantemente por pacientes com hipocortisolemia (Baes et al., 2014). Outra questão 

importante que deve ser levada em consideração está relacionada ao fato de que a maioria dos 

pacientes depressivos da nossa amostra tinha tentativa de suicídio prévia. Neste sentido, os 

achados do estudo de Pfennig et al. (2005) demonstram que pacientes depressivos com 

comportamento suicida apresentam níveis menores de ACTH após o teste da Dex/CRH 

quando comparados a pacientes depressivos sem comportamento suicida (Pfennig et al., 

2005).   

Com relação à avaliação dos níveis de ACTH em reposta a fludrocortisona, 

encontramos apenas o estudo de Otte et al. (2003), no qual os autores avaliam o efeito do 
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placebo, da fludrocortisona e da aldosterona em indivíduos saudáveis pré tratados com 

metirapona. Neste estudo os autores encontraram diminuição dos níveis de ACTH nos 

indivíduos saudáveis após o uso da fludrocortisona, sugerindo assim que a fludrocortisona 

(agonista MR) exerça uma forte inibição sobre o ACTH nos indivíduos saudáveis após 

depleção dos MR a partir do bloqueio do cortisol endógeno pela metirapona (Otte et al., 

2003). Não foram encontrados estudos na literatura que avaliassem os níveis de ACTH em 

resposta a fludrocortisona em pacientes depressivos, o que dificulta a comparação dos nossos 

achados.  Além disso, diferente dos achados de Otte et al. (2003) que indicam níveis menores 

de ACTH após a fludrocortisona em relação ao placebo em indivíduos saudáveis, na nossa 

amostra não foram encontradas diferenças nos níveis de ACTH entre a fludrocortiona e o 

placebo nos controles, porém essa diferença foi observada nos pacientes depressivos, o que 

pode indicar uma disfunção dos receptores MR nos pacientes depressivos.    

Ainda, com relação aos estudos da literatura com espironolactona, os achados do 

estudo de Young et al. (2003) demonstram aumento dos níveis de ACTH após a 

espironolactona em uma amostra de pacientes depressivos com depressão leve a moderada, 

enquanto que nos controles não foi observado efeito da espironolactona nos níveis de ACTH 

(Young et al., 2003). Neste sentido, o estudo de Heuser et al. (2000) também sugere não haver 

influência do tratamento com espironolactona nos níveis de ACTH dosados após o teste da 

Dex/CRH em controles saudáveis. Ao contrário destes achados da literatura, na nossa amostra 

encontramos níveis maiores de ACTH após a espironolactona nos controles em relação aos 

pacientes depressivos. No entanto, temos que levar em consideração que os pacientes 

avaliados no estudo de Young et al. (2003), em uma amostra menos grave e crônica que a 

nossa, apresentavam níveis basais aumentados de cortisol, diferente dos pacientes depressivos 

avaliados no nosso estudo. Além disso, diferente do estudo de Young et al. (2003) em que 

foram avaliados pacientes livre de medicações psicotrópicas, por razões práticas no nosso 

estudo não foi possível testar os pacientes em um estado livre de medicações, o que pode estar 

influenciando nos nossos achados. Uma vez que a espironolactona e a canrenona (principal 

metabólito ativo da espironolactona) são metabolizados no fígado pela CYP3A (Schuetz et 

al., 1998) e muitas das medicações psicotrópicas como os ISRS, os tricíclicos e os 

antipsicóticos utilizados pelos pacientes depressivos da nossa amostra inibem a CYP3A 

(Zhou et al., 2007), é possível que nos pacientes depressivos o uso destas medicações 

psicotrópicas possam estar levando a uma diminuição dos níveis do metabólito ativo da 

espironolactona, o que poderia explicar o menor grau de ativação do eixo HPA encontrado 

nestes pacientes quando comparado aos controles após a espironolactona.  
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5.2.1.2. ACTH plasmático em pacientes depressivos com e sem estresse precoce após 

desafios 

Quando comparado os níveis de ACTH plasmático entre os pacientes depressivos com 

e sem EP, não foram encontradas diferenças nos níveis basais de ACTH (após a administração 

do placebo). Também não encontramos diferenças nos níveis de ACTH entre os pacientes 

depressivos com e sem EP após a fludrocortisona, a prednisolona, a dexametasona e a 

espironolactona. Nossos resultados indicam apenas diferenças entre os desafios nos 2 grupos, 

conforme o esperado. Demonstrando que os desafios produzem respostas distintas dos níveis 

de ACTH nestes pacientes depressivos.  

Também não encontramos diferença estatística na comparação da porcentagem de 

supressão do ACTH pela fludrocortisona, prednisolona e dexametasona com relação ao 

placebo. Pacientes depressivos com e sem EP apresentaram supressão semelhante do ACTH 

tanto com a fludrocortisona, quanto com a prednisolona, quanto com a dexametasona com 

relação ao placebo. Com relação à espironolactona, embora não tenhamos encontrado 

diferenças significativas entre os pacientes com e sem EP nos níveis de estímulo do ACTH 

em relação ao placebo, é importante ressaltar que enquanto os pacientes depressivos com EP 

apresentaram aumento dos níveis de ACTH após espironolactona em relação ao placebo, os 

pacientes depressivos sem EP apresentam diminuição dos níveis de ACTH, o que pode 

indicar influencia significativa do EP neste nível do eixo HPA nos receprtores MR.  

Como o eixo hipotálamo-pituitária-adrenal é ativado em resposta a estressores, 

eventos estressantes no início da vida poderiam ter um papel etiológico significativo nas 

anormalidades do eixo HPA encontradas nos pacientes depressivos (Heim  et al., 2000;  

Bremner, 2003; Shea et al., 2005; Tyrka et al., 2008). Estudos realizados tanto em animais 

como em humanos sugerem que o estresse nas fases iniciais de desenvolvimento pode induzir 

alterações persistentes na capacidade do eixo HPA em responder ao estresse na vida adulta e 

que esse mecanismo poderia levar a uma maior suscetibilidade à depressão (Holsboer, 2000; 

Shea et al., 2005; Mello et al., 2007). Evidências indicam que experiências adversas precoces 

combinadas com o background genético culminam na sensibilização de certos circuitos 

encefálicos a um estressor agudo. Por consequência, ocorrem alterações na reatividade do 

eixo HPA que, quando persistentes, resultam no desequilíbrio da modulação do eixo (Lupien 

et al., 2009; Juruena et al., 2004; Baes et al., 2012; Juruena, 2014). Apesar de existirem fortes 

evidências na literatura que sugerem que o estresse precoce esteja associado a anormalidades 

no eixo HPA que levam ao desenvolvimento de depressão na vida adulta, não há consenso na 



179 

 

literatura se o EP leva a uma hiper ou hipo ativação deste eixo (Baes et al., 2012). Além disso, 

a maioria dos estudos nesta área avaliam o eixo HPA através de medidas de cortisol e utilizam 

desafios.  Dessa forma, os dados da literatura referentes aos níveis basais de ACTH em 

indivíduos com EP ainda são muito escassos e portanto inconclusivos.  Enquanto os achados 

do estudo de Newport et al. (2004), assim como os achados do nosso estudo, sugerem não 

haver diferenças nos níveis basais de ACTH entre pacientes depressivos com e sem EP, os 

achados de Carpenter et al. (2007) demonstram níveis maiores de ACTH em indivíduos com 

EP. No entanto, diferente do nosso estudo e do estudo de Newport et al. (2004), Carpenter et 

al. (2007) avaliaram indivíduos sem psicopatologias com e sem história de estresse precoce 

(Newport et al, 2004; Carpenter et al., 2007).       

Com relação ao efeito do estresse precoce na resposta do eixo HPA avaliado através 

de medidas de ACTH após agonistas e antagonistas GR e MR, os estudos nesta área se 

limitam a avaliação dos GR pelo teste de supressão da dexametasona e pelo teste Dex/CRH 

(Newport et al., 2004; Heim et al., 2008; Tyrka et al., 2008; Klaassens et al., 2009). Além 

disso, os achados destes estudos com relação ao ACTH são controversos. Enquanto alguns 

estudos demonstram níveis menores de ACTH nos pacientes com EP após o TSD e o teste 

Dex/CRH (Newport et al., 2004; Klaassens et al., 2009), outros estudos demonstram níveis 

maiores de ACTH nos pacientes com EP (Heim et al., 2008). Existem também estudos que 

assim como o nosso, não encontraram diferenças nos níveis de ACTH entre pacientes com e 

sem EP (Tyrka et al., 2008). 

Não foram encontrados estudos na literatura que avaliem a resposta do eixo HPA 

através de medidas de ACTH após desafio com a fludrocortisona, com a prednisolona e com a 

espironolactona em pacientes depressivos com e sem EP, demonstrando assim o caráter 

inédito do nosso estudo. 

Embora não tenhamos encontrado diferenças significativas entre os pacientes depressivos 

com e sem EP, quando analisado separadamente os grupos, nos pacientes depressivos com EP não 

encontramos correlações significativas entre os níveis de ACTH basais (após placebo) e as 

medidas de gravidade dos sintomas psiquiátricos, porém após espironolactona encontramos uma 

correlação positiva entre os níveis de ACTH e a gravidade da ideação suicida. Dessa forma, estes 

dados sugerem o papel dos receptores MR na teoria de desesperança da depressão que foi 

descrita como um modelo de vulnerabilidade cognitiva ao estresse como fator de risco para o 

comportamento suicida em pacientes com estresse precoce (Beck et al., 1990). 

Nos pacientes depressivos sem EP encontramos correlações negativas entre os níveis 

de ACTH basais, após fludrocortisona e dexametasona e a gravidade dos sintomas de 
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ansiedade. Dessa forma, estes achados indicam que em pacientes sem EP quanto maior os 

níveis de ACTH, menor os níveis de ansiedade. No entanto, estes achados não apresentam 

conformidade com os dados da literatura. Segundo revisão publicada por Graeff em 2007, a 

ansiedade está associada à ativação tanto o eixo HPA quanto do eixo simpático-adrenal e que 

na ansiedade aguda, essa ativação seria adaptativa. No entanto, na ansiedade crônica, a 

ativação de longo prazo do eixo HPA poderia se tornar prejudicial, já que os corticóides 

dificultam os mecanismos de resiliência no hipocampo (Graeff, 2007). Nos pacientes 

depressivos em EP, encontramos também correlações positivas entre os níveis de ACTH 

basais e após a fludrocortisona e a gravidade do estresse precoce. Em relação a estes achados 

é importante ressaltar, que embora estes pacientes não tenham sido incluídos no grupo de 

pacientes com EP, devido o ponto de corte proposto pela literatura (Bernstein et al., 2003; 

Grassi-Oliveira et al., 2006), um número expressivo destes pacientes sem EP sofreram algum 

tipo de trauma classificado como Não à Mínimo ou Leve à Moderado, conforme demonstrado 

na tabela 6, referente aos resultados da avaliação clínica. Ainda em relação aos pacientes sem 

EP, diferente dos achados da literatura que demonstram níveis maiores de ACTH nos 

pacientes depressivos com EP (Heim et al., 2008), na nossa amostra encontramos correlações 

positivas entre os níveis de ACTH após a prednisolona e a dexametasona e a gravidade dos 

sintomas depressivos nos pacientes sem EP.  

 

5.2.2. Avaliação do cortisol plasmático após a administração de placebo, fludrocortisona, 

prednisolona, dexametasona e espironolactona 

 

5.2.2.1. Cortisol plasmático em pacientes depressivos e controles após desafios 

No presente estudo quando comparado entre os pacientes depressivos e os controles, 

não foram encontradas diferenças nos níveis basais de cortisol plasmático entre os grupos 

(após a administração do placebo). Estes achados confirmam nossos achados anteriores 

publicados em 2014, em que avaliamos uma amostra semelhante a atual de pacientes 

depressivos, constituída principalmente por pacientes com características depressivas atípicas, 

com estresse precoce, com tentativa de suicídio prévia e com transtorno de personalidade. 

Dessa forma, assim como no atual estudo, neste estudo prévio, também não encontramos 

diferenças nos níveis de cortisol plasmático entre os pacientes depressivos e os controles 

(Baes et al., 2014). Alguns estudos assim como os nossos também não têm encontrado 

diferenças nos níveis de cortisol plasmático entre pacientes depressivos e controles (Levitan et 

al. 2002; Gervasoni et al., 2004; Brouwer et al., 2005; Pintor et al., 2007; Cizza et al., 2012). 
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No entanto, a maioria dos estudos publicados na literatura, diferente dos nossos resultados, 

demonstram aumento dos níveis de cortisol plasmático nos pacientes depressivos (Wong et 

al., 2000; Galard et al., 2002; De Winter et al., 2003; Dinan et al., 2004; Gold et al., 2005; 

Contreras et al., 2007; Carroll et al., 2007; Paslakis et al., 2011). A hiperatividade do eixo 

HPA em pacientes depressivos tem sido um dos achados mais freqüentemente relatados na 

psiquiatria biológica (Parker et al.,2003;  Juruena et al., 2004; Mello et al., 2007). Porém é 

importante ressaltarmos que destes estudos que demonstram hipercortisolemia na depressão, 

diferente do nosso estudo, avaliam pacientes com depressão melancólica e com sintomas 

psicóticos (Wong et al., 2000; Galard et al., 2002; De Winter et al., 2003; Dinan et al., 2004; 

Gold et al., 2005; Contreras et al., 2007; Carroll et al., 2007; Paslakis et al., 2011). Neste 

sentido, os estudos de Young et al. (2001) e Kaestner et al. (2005) que comparam os níveis de 

cortisol plasmático entre pacientes com depressão melancólica, com depressão atípica e 

controles têm demonstrado que enquanto os pacientes com depressão melancólica apresentam 

níveis maiores de cortisol em relação aos controles, os pacientes com depressão atípica não 

apresentam diferenças no padrão de produção do cortisol quando comparado aos controles 

saudáveis (Young et al. 2001; Kaestner et al. 2005; Juruena e Cleare, 2007). 

Outra questão que pode justificar a divergência dos nossos achados em relação à 

maioria dos estudos da literatura que demonstram hipercortisolemia nos pacientes depressivos 

é o fato de que a maioria dos estudos utiliza mais de uma amostra de cortisol plasmático, 

enquanto que no nosso estudo utilizamos uma única medida num único horário. Dessa forma, 

o fato de termos realizado uma única coleta plasmática pode ter influenciado nossos achados 

do cortisol plasmático. Até porque este achado do cortisol plasmático diverge dos nossos 

achados do cortisol salivar, no qual avaliamos várias medidas do cortisol salivar em 

momentos diferentes, o que permite uma análise mais dinâmica do padrão de secreção do 

cortisol. Ainda com relação às divergências encontradas no nosso estudo em relação aos 

achados do cortisol plasmático e do cortisol salivar entre pacientes depressivos e controles é 

importante ressaltarmos que enquanto o método de radioimunoensaio detecta o cortisol 

plasmático total (ligado e livre), a dosagem do cortisol na saliva quantifica apenas a fração 

livre e biologicamente ativa do cortisol (Castro e Moreira, 2003). Dessa forma, enquanto a 

dosagem do cortisol plasmático pode ser influenciada por situações que elevam as globulinas 

transportadoras dos esteroides, o cortisol salivar independe das flutuações da transcortina 

(Castro e Moreira, 2002).  

Após os desafios com a fludrocortisona, a prednisolona, a dexametasona e a 

espironolactona também não encontramos diferenças nos níveis de cortisol plasmático entre 



182 

 

os pacientes depressivos e os controles. Nossos resultados indicam apenas diferenças entre os 

desafios nos 2 grupos. Demonstrando assim, que os distintos desafios produzem respostas 

distintas dos níveis de cortisol plasmático nos pacientes depressivos e nos controles. Além 

disso, na nossa amostra avaliada, os pacientes depressivos e os controles não apresentaram 

diferenças na porcentagem de supressão do cortisol plasmático pela fludrocortisona, pela 

prednisolona e pela dexametasona relação ao placebo e nos níveis de estimulação do cortisol 

plasmático após a espironolactona em relação ao placebo. 

Conforme, já discutido anteriormente, em relação aos estudos da literatura que 

avaliam a resposta do eixo após desafios com agonistas e antagonistas GR e MR em pacientes 

depressivos, a maioria deles utilizam medidas de cortisol, principalmente o cortisol 

plasmático, e a maioria deles utilizam o teste da dexametasona e da Dex/CRH (Baes et al., 

2012). Tanto Oshima et al. (2000), quanto Gervasoni et al. (2004), assim como no nosso 

estudo, não encontraram diferenças nos níveis de cortisol plasmático entre os pacientes 

depressivos e os controles após o desafio com agonista GR (Oshima et al., 2000; Gervasoni et 

al., 2004). No entanto, em contraste com os nossos achados, a maioria dos estudos publicados 

na literatura que utilizam o teste da dexametasona ou o teste Dex/CRH têm demonstrado 

aumento dos níveis de cortisol plasmático nos pacientes depressivos (Kunugi et al., 2004; 

2006; Contreras et al., 2007;  Pfennig et al., 2005; Jokinen e Nordström, 2009).  Segundo os 

achados de Contreras et al. (2007), após o teste da dexametasona os pacientes depressivos 

com sintomas psicóticos apresentaram níveis maiores de cortisol plasmático e tenderam a ter 

uma taxa maior de não-supressão do que os depressivos sem sintomas psicóticos, porém estes 

autores avaliaram apenas a presença de sintomas psicóticos em depressivos melancólicos 

(Contreras et al., 2007). Vários estudos têm utilizado o teste da Dex/CRH para avaliar o 

funcionamento do eixo HPA na fisiopatologia do comportamento suicida nos pacientes 

depressivos. No entanto, os dados nesta área ainda permanecem controversos. Enquanto 

Kunugi et al. (2004) encontraram uma tendência dos pacientes depressivos com tentativas de 

suicídio prévias apresentarem níveis maiores de cortisol plasmático após o desafio, Pfennig et 

al. (2005) em uma amostra semelhante a do nosso estudo com pacientes depressivos 

unipolares e bipolares com comorbidades psiquiátricas observaram uma tendência dos 

pacientes depressivos com tentativas de suicídio prévias apresentarem níveis menores de 

cortisol após o desafio (Kunugi et al., 2004; Pfenning et al., 2005).Talvez um dos achados 

mais consistentes da literatura relacionados ao teste da Dex/CRH seja a associação entre 

hipercortisolemia e recorrência de episódios depressivos, bem como redução do tempo de 

recaída. Zobel et al. (2001) investigaram um grupo de pacientes em dois momentos distintos: 
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no início do tratamento e alguns dias antes da alta. Os autores encontraram que os pacientes 

que apresentaram aumento nos níveis de cortisol plasmático após o teste da Dex/CRH entre a 

admissão e a alta, tenderam a recair durante o período de acompanhamento, ao passo que 

aqueles com diminuição nos níveis de cortisol plasmático no teste da Dex/CRH, tenderam a 

permanecerem clinicamente estáveis no período de acompanhamento (Zobel et al., 2001). 

Além disso, embora seja uma minoria, alguns estudos como o estudo de Galard et al. (2002) e 

Levitan et al. (2002) têm demonstrado níveis menores de cortisol plasmático após o TSD nos 

pacientes depressivos com características atípicas em relação aos controles (Galard et al., 

2002; Levitan et al., 2002). 

Embora, segundo Heuser et al. (1994) o teste da Dex/CRH tenha uma sensibilidade 

superior a 80%, dependendo da idade e do sexo, os achados de hiperatividade do eixo HPA ao 

teste, não têm sido consistentemente confirmado em uma série de estudos que investiga uma 

variedade de subpopulações depressivas (Heuser et al., 1994). Além disso, o teste da 

Dex/CRH apresenta limitações devido ao perfil farmacocinético e a baixa afinidade da 

dexametasona aos receptores MR. Por conta disso, recentemente, um teste de supressão 

utilizando outro glicocorticóide sintético, a prednisolona, com maior afinidade pelos MR, foi 

desenvolvido por Pariante et al. (2002). Segundo os achados de Pariante et al. (2002) tanto o 

teste da prednisolona quanto o teste da dexametasona suprimiram os níveis de cortisol 

plasmático e salivar em indivíduos saudáveis, no entanto o teste da prednisolona apresentou 

uma supressão maior do eixo, principalmente do cortisol salivar, nestes indivíduos (Pariante 

et al., 2002). Embora, o teste de supressão da prednisolona mostre se um instrumento 

promissor para a avaliação do eixo HPA, uma vez que permite investigar tanto o 

funcionamento dos GR quanto dos MR, até o atual momento os estudos publicados na 

literatura com esse novo desafio que avaliam a resposta do eixo HPA entre pacientes 

depressivos e controles utilizam medidas do cortisol salivar (Juruena et al., 2006; 2009; 2010; 

2013).  

 Uma variedade de estudos tem sido publicada na literatura demonstrando a 

importância dos MR na regulação do estresse (Dallman et al., 1989; Spencer et al., 1998). 

Neste contexto, alguns estudos têm sido feitos com agonistas e antagonistas MR para avaliar 

o funcionamento desses receptores em indivíduos saudáveis. Neste sentido, Buckley et al. 

(2007) avaliaram o efeito de um agonista MR na atividade noturna do eixo HPA e 

encontraram que a fludrocortisona diminui os níveis de cortisol plasmático em indivíduos 

saudáveis (Buckley et al., 2007). Já Heuser et al. (2000) encontraram um aumento 

significativo dos níveis de cortisol plasmático no teste da Dex/CRH após o tratamento com 
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espironolactona em controles saudáveis (Heuser et al., 2000). Com relação aos estudos com 

agonistas e antagonistas preferencialmente MR na depressão, os resultados ainda são 

conflitantes (Juruena et al., 2015). Recentemente Lembke et al. (2013) publicaram um estudo 

demonstrando que indivíduos depressivos com sintomas psicóticos comparados aos controles 

saudáveis apresentam níveis maiores de cortisol plasmático e uma diminuição do mecanismo 

de feedback inibitório do eixo HPA em resposta a fludrocortisona (Lembke et al., 2013). Otte 

et al. (2010) examinou a resposta aos antidepressivos através da estimulação e do bloqueio 

dos MR. Estes autores encontraram níveis de cortisol plasmático menores nos pacientes 

depressivos tratados com fludrocortisona e escitalopram e que a fludrocortisona acelerou a 

resposta ao tratamento com antidepressivo. Além disso, estes autores observaram também que 

a combinação entre espironolactona e escitalopram aumentou os níveis de cortisol plasmático 

durante o tratamento (Otte et al., 2010). Por outro lado, no estudo realizado por Young et al. 

(2003), no qual foram avaliados pacientes deprimidos leves e controles tratados com 

espironolactona em dose única, ambos os grupos apresentaram aumento nos níveis de cortisol.  

No entanto, os pacientes apresentaram um aumento maior do cortisol plasmático do que os 

controles. Ainda, com relação à fludrocortisona, embora em estudo prévio do nosso grupo de 

pesquisa tenhamos encontrado níveis menores de cortisol salivar nos pacientes depressivos 

em relação aos controles após a fludrocortisona, neste estudo atual, assim como no nosso 

estudo prévio, nós não encontramos diferenças entre os grupos no cortisol plasmático após a 

fludrocortisona (Baes et al., 2014). Dessa forma, diferente dos nossos achados em relação à 

resposta do cortisol plasmático após os desafios com fludrocortisona e espironolactona, os 

achados de Young et al. (2003), Otte et al. (2010) e Lembke et al. (2013) nos níveis de 

cortisol plasmático sugerem alteração da atividade dos receptores MR na depressão (Young et 

al., 2003; Otte et al., 2010; Lembke et al., 2013).  

   

5.2.2.2. Cortisol plasmático em pacientes depressivos com e sem estresse precoce após 

desafios  

No atual estudo, quando comparado entre os pacientes depressivos com e sem EP, não 

foram encontradas diferenças nos níveis basais de cortisol plasmático (após a administração 

do placebo) entre os grupos.  

Também não encontramos diferenças nos níveis de cortisol plasmático entre os 

pacientes depressivos com e sem EP após a fludrocortisona, a prednisolona, a dexametasona e 

a espironolactona. Nossos resultados também não demonstraram diferenças nos níveis de 
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supressão e estímulo do cortisol plasmático após os desafios em relação ao placebo entre 

pacientes depressivos com e sem EP.  

A maioria dos estudos da literatura que envolvem a avaliação do impacto do estrese 

precoce no eixo HPA utilizam o teste da dexametasona e da Dex/CRH (Baes et al., 2012). Os 

poucos e escassos estudos publicados na literatura que avaliam os níveis basais de cortisol 

plasmático em indivíduos com EP como o estudo de Newport et al. (2004) e Carpenter et al. 

(2007), assim como no nosso estudo, não encontraram diferenças nos níveis basais de cortisol 

plasmático entre indivíduos com e sem EP (Newport et al., 2004; Carpenter et al., 2007). 

Embora a maioria dos estudos com EP utilizem o teste da dexametasona e da 

Dex/CRH, os achados destes estudos ainda são controversos. Enquanto alguns estudos 

demonstram diminuição dos níveis de cortisol plasmático e aumento da atividade GR nos 

indivíduos com EP (Newport et al., 2004; Carpenter et al., 2009a; Carpenter et al., 2009b; 

Klaassens et al., 2009), outros estudos mostram não-supressão ao teste com Dex/CRH nos 

indivíduos com EP (Heim et al., 2008; Tyrka et al., 2008), sugerindo diminuição da atividade 

dos GRs nestes pacientes. Embora, os achados sejam divergentes, parece ser um consenso da 

literatura a associação entre anormalidades na atividade GR em reposta ao teste da Dex/CRH 

em pacientes com EP. De acordo com Tyrka et al. (2008), indivíduos que passam por 

separações prolongadas, abandono ou morte dos pais durante a infância apresentam aumento 

da resposta do cortisol plasmático ao teste da Dex/CRH (Tyrka et al., 2008). A associação 

entre alterações no eixo HPA em indivíduos com EP e doenças psiquiátricas na vida adulta 

também tem sido sugerida por Heim et al. (2008). Os resultados deste estudo indicam que 

homens com história de traumas na infância apresentam aumento do cortisol plasmático após 

do teste da Dex/CRH comparado a homens não abusado. Além disso, este aumento do cortisol 

está associado à gravidade, a duração e o início mais precoce do abuso (Heim et al., 2008).  

Com relação aos estudos com EP e avaliação da resposta do eixo HPA a prednisolona 

e a fludrocortisona, os poucos estudos que existem na literatura atualmente avaliam o cortisol 

salivar. Os principais resultados destes estudos serão discutidos a seguir no item referente ao 

cortisol salivar. Por fim, não foram encontrados estudos na literatura avaliando o impacto do 

EP no eixo HPA após a espironolactona. Dessa forma, de acordo com o nosso conhecimento, 

este estudo é o primeiro estudo que examina a resposta do eixo HPA com antagonista MR em 

pacientes depressivos com e sem estresse precoce. 

Ainda com relação aos nossos resultados referentes aos níveis de cortisol plasmático, 

quando analisado separadamente os grupos, diferente dos achados do nosso estudo anterior (Baes 

et al., 2014), no qual encontramos nos pacientes depressivos com EP uma correlação positiva 



186 

 

entre os níveis de cortisol plasmático basal e a gravidade do estresse precoce (r=0.66; 

p=0.01), no atual estudo não foram encontradas correlações significativas entre os níveis de 

cortisol plasmático basais (após placebo) e as medidas de gravidade dos sintomas psiquiátricos 

nos pacientes depressivos com EP. No entanto, no atual estudo encontramos nos pacientes 

depressivos correlações negativas entre os níveis de cortisol após espironolactona e a gravidade 

dos sintomas depressivos. Dessa forma, estes dados sugerem que nesta nossa amostra de pacientes 

depressivos com EP, o uso de um antagonista dos MR leve a um aumento dos níveis de cortisol 

plasmático e uma diminuição dos sintomas depressivos nestes pacientes. 

Nos pacientes depressivos sem EP também não encontramos correlações significativas 

entre os níveis basais de cortisol plasmático (após placebo) e as medidas de gravidade dos 

sintomas psiquiátricos, porém encontramos correlações negativas entre os níveis de cortisol 

plasmático após prednisolona e a qualidade do sono dos pacientes, indicando que quanto maior 

a supressão dos níveis de cortisol plasmático pela prednisolona, pior a qualidade do sono 

destes pacientes. Diversos estudos têm demonstrado que o eixo HPA desempenha um 

importante papel na regulação do sono. No entanto, diferente da maioria dos estudos que 

demonstram uma associação entre níveis maiores de cortisol com a pior qualidade do sono 

(Buckley e Schatzberg, 2005; Minkel et al., 2014; Luik et al., 2015), no nosso estudo 

encontramos o inverso. Por fim, encontramos ainda uma correlação negativa entre os níveis 

de cortisol plasmático após espironolactona e a gravidade da impulsividade.  

 

5.2.3. Avaliação da prolactina plasmática após a administração de placebo, 

fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona 

 

5.2.3.1. Prolactina plasmática em pacientes depressivos e controles após desafios 

Diversos estudos têm descrito a prolactina como um hormônio que desempenha um 

importante papel nas reações de estresse (Reichlin, 1988; Dorshkind e Horseman, 2000; Yu-

Lee, 2002). Uma vez que a depressão está fortemente associada a situações de estresse, 

estudos têm sido desenvolvidos no intuito de elucidar esta relação. Neste sentido, diferente 

dos nossos resultados que demonstram níveis basais maiores de prolactina (após o placebo) 

nos pacientes depressivos quando comparados aos controles, a maioria dos estudos nesta área 

não tem encontrado diferenças nos níveis de prolactina entre pacientes depressivos e controles 

(Duval et al., 2001; Muck-Seler et al., 2002; Sagud et al., 2002; Rajewska e Rybakowski, 

2003; Muck-Seler et al., 2004 ). O estudo de Mulder et al. (2003) avaliou pacientes 

depressivos melancólicos e controles, mas também não encontrou diferenças nos níveis basais 
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de prolactina entre os grupos (Mulder et al., 2003). Por outro lado, alguns estudos têm 

demonstrado níveis maiores de prolactina em pacientes depressivos com sintomas 

dissociativos e comportamento suicida (Bob et al., 2008; Pompili et al., 2013). 

A secreção da prolactina pode ser estimulada por diversos fatores tais como o 

hormônio liberador de tireotrofina , o hormônio liberador de corticotrofina (CRH) e a 

serotonina, entre outros (Freeman et al., 2000; Ignacak et al., 2012). Já a sua inibição se dá 

principalmente pela dopamina. Diversos estudos têm demonstrado que drogas que atuam 

como precursoras da serotonina como os antidepressivos, principalmente os ISRS, e 

bloqueadoras da dopamina como os antipsicóticos induzem aumento dos níveis plasmático de 

prolactina (Juruena et al., 1997; Cohen e Davies, 1998; Juruena et al., 2010a; Faron-Górecka 

et al., 2013; Kim e Park, 2013). Portanto, nossos resultados devem ser interpretados com 

cautela, pois por razões práticas e clínicas devido à gravidade dos quadros depressivos 

apresentados pelos pacientes avaliados no nosso estudo não foi possível testar os pacientes em 

um estado livre de medicações. Dos 26 pacientes depressivos avaliados, 11 deles faziam uso 

de antipsicótico e a maioria deles (18) fazia uso de ISRS. Neste sentido, quando avaliado o 

efeito do tratamento com antipsicótico, não encontramos diferença nos níveis de prolactina 

nos pacientes depressivos. Porém nossos dados demonstram aumento de prolactina após o 

placebo nos pacientes em uso de ISRS. Devido ao fato de que a maioria dos pacientes da 

nossa amostra fazia uso de ISRS e o uso de ISRS esteve associado no nosso estudo com o 

aumento da prolactina, realizamos análises complementares comparando os níveis de 

prolactina entre os pacientes depressivos com e sem uso de ISRS e controles. Após análises, 

encontramos níveis maiores de prolactina nos pacientes que estavam em uso de ISRS em 

relação aos controles (p=0.006), no entanto não foram encontradas diferenças nos níveis de 

prolactina entre os controles e os pacientes que não faziam uso de ISRS (p=0.90). Dessa 

forma, é possível que os nossos achados, possam estar sendo influenciados pelo uso de ISRS. 

Porém, devido ao tamanho reduzido da nossa amostra de pacientes avaliados, principalmente 

pacientes que não estavam em uso de ISRS, são necessários estudos com amostras maiores 

para que possamos elucidar esta questão.  

Deve se levar em conta também que a secreção da prolactina é marcadamente 

influenciada pelo gênero, sendo que normalmente as mulheres apresentam níveis maiores de 

prolactina que os homens. Além disso, a fase do ciclo menstrual, devido aos efeitos 

estimulatórios dos estrógenos, influencia também na secreção da prolactina, atingindo níveis 

mais altos durante a fase lútea do ciclo menstrual (Freeman et al., 2000; Vilar et al., 2003). 

Sendo assim, além das medicações, outros fatores como o gênero, a fase do ciclo menstrual, o 
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uso de anticoncepcional e a presença de menopausa podem influenciar nos níveis de 

prolactina. Neste sentido, cabe, portanto, ressaltar que as nossas amostras de pacientes 

depressivos e controles foram semelhantes quanto ao gênero, à idade, o IMC, o uso de 

anticoncepcional e a presença de menopausa. Embora os grupos tenham sido pareados pelo 

gênero, como as nossas amostras foram constituídas predominantemente por mulheres, 

optamos por avaliar se havia diferenças nos níveis de prolactina entre os gêneros. Nossos 

resultados indicam que as mulheres tenderam a apresentar níveis basais de prolactina (após o 

placebo) maiores do que os homens, conforme o esperado. Porém após comparações entre os 

grupos e os gêneros, este achado não foi confirmado.  

Uma vez que a prolactina é um hormônio secretado pela hipófise anterior e estímulos 

estressantes podem aumentar a prolactina e como o eixo HPA é ativado em resposta a 

estressores, seria possível supor que anormalidades no eixo HPA pudessem influenciar na 

liberação de prolactina. Alguns estudos têm demonstrado que altos níveis de glicocorticóides 

podem provocar redução na capacidade inibitória dos neurónios dopaminérgicos, podendo 

levar a uma diminuição da secreção da prolactina (Ignacak et al., 2012; Pompili et al., 2013). 

Embora essa relação entre o eixo HPA e a prolactina pareça ser clara, os estudos envolvendo 

o uso de agonistas e antagonistas GR e MR para avaliar o envolvimento destes receptores na 

secreção da prolactina em pacientes depressivos ainda são escassos. Com relação aos nossos 

achados referentes à avaliação da prolactina após desafio com agonista GR, não foram 

encontradas diferenças significativas nos níveis de prolactina após a administração de 

dexametasona entre os pacientes depressivos e os controles da nossa amostra. Nossos 

achados, estão de acordo com os resultados demonstrados por Duval et al. (2000 e 2001) e 

Pitchot et al. (2001), no qual estes autores também não encontram diferenças significativas 

nos níveis de prolactina após o teste da dexametasona entre pacientes depressivos e controles. 

Porém, os achados de Duval et al. (2000), sugerem níveis maiores de prolactina nos pacientes 

depressivos com sintomas psicóticos em relação aos pacientes sem sintomas psicóticos após 

TSD, enquanto que o estudo de 2001 dos mesmos autores demonstram níveis menores de 

prolactina após o TSD nos pacientes depressivos com história de suicídio quando comparado 

com os pacientes sem história de suicídio (Duval et al., 2000; 2001).   

Com relação à avaliação da prolactina após os desafios da fludrocortisona (agonista 

MR), da prednisolona (agonista misto GR/MR) e da espironolactona (antagonista MR), 

nossos achados não demonstraram diferenças significativas nos níveis de prolactina após os 

desafios entre os pacientes depressivos e os controles. Não foram encontrados outros estudos 

na literatura avaliando os níveis de prolactina entre pacientes depressivos e controles com 
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desafios com outros agonistas e antagonistas GR e MR, além da dexametasona, para que os 

nossos achados pudessem ser comparados.   

 

 

5.2.3.2. Prolactina plasmática em pacientes depressivos com e sem estresse precoce após 

desafios 

No presente estudo quando comparado os níveis basais de prolactina (após placebo) 

entre os pacientes depressivos com e sem EP, não foram encontradas diferenças significativas 

entre os grupos, porém os pacientes com EP tenderam a apresentar níveis basais menores de 

prolactina do que os pacientes sem EP. No entanto, com relação à avaliação da resposta da 

prolactina aos desafios com agonistas e antagonistas GR e MR entre os pacientes depressivos 

com e sem EP encontramos diferenças significativas em todos os desafios. No nosso estudo, 

os pacientes depressivos com EP apresentaram níveis menores de prolactina após a 

fludrocortisona, a prednisolona, a dexametasona e a espironolactona do que os pacientes 

depressivos sem EP. Com relação a estes achados é importante destacarmos que os grupos 

eram semelhantes em relação ao gênero, idade e IMC. Além disso, conforme demonstrado 

nos resultados, não foram encontradas diferenças nos níveis de prolactina entre os gêneros, 

entre os pacientes que estavam em uso ou não de antipsicóticos e de ISRS, após os desafios. 

A prolactina está implicada em vários processos fisiológicos do organismo, mas a sua 

ação mais evidente é a estimulação do desenvolvimento da glândula mamária e a indução da 

lactação (Riddle et al., 1933). Com base nisto, estudos têm demonstrado que o estresse nas 

fases iniciais da vida, principalmente no início da vida em que o cuidado materno é 

indispensável para a sobrevivência do bebê, pode levar a alterações dos níveis de prolactina 

tanto da criança quanto da mãe (Abou-Saleh et al., 1998). Consistentes com os nossos 

achados, estudos em aninais têm demonstrado que o cuidado materno ineficiente, como em 

situações de mães com depressão pós-parto e de separação materna, está associado à 

diminuição dos níveis basais de prolactina (Severino et al., 2004; Benetti et al., 2007; Carini e 

Nephew, 2013). Além disso, estudos complementares como o estudo de Babb et al. (2014) 

tem demonstrado que estressores sociais no início da vida, como a depressão materna e 

conflitos familiares causam não só efeitos fisiológicos, como a alteração da secreção da 

prolactina e de corticoesteróides, mas também alterações comportamentais tanto nos filhotes 

quanto nas mães destes animais estressados, sugerindo assim o caráter transgeracional do 

estresse precoce (Babb et al., 2014). Nesta mesma linha, Faron-Górecka et al. (2013) 

encontraram níveis maiores de prolactina em animais que sofreram EP e que não 
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desenvolveram depressão comparados aos animais com EP e com depressão. Dessa forma, 

estes autores sugerem que o aumento da prolactina possa estar relacionado com o 

desenvolvimento de resiliência nestes animais, demonstrando assim que talvez a prolactina 

tenha um papel protetor importante no desenvolvimento de transtornos depressivos em 

indivíduos que sofreram estresse precoce (Faron-Górecka et al., 2013). Contrário aos nossos 

achados e aos achados destes estudos, Lajud et al. (2013) observou que a aplicação de 

prolactina em animais recém-nascidos estaria associado a diminuição neuronal e alterações 

comportamentais, sugerindo assim que níveis aumentados de prolactina nas fases iniciais da 

vida podem prejudicar a neurogênese e resultar em psicopatologias na vida adulta (Lajud et 

al., 2013).        

Com relação aos estudos em humanos avaliando o impacto do estresse precoce nos 

níveis de prolactina, Berglund et al. (2013) avaliaram homens dependentes de álcool tratados 

com citalopram e encontraram níveis menores de prolactina nos pacientes que foram abusados 

na infância quando comparados aos que não sofreram abuso (Berglund et al., 2013). Já 

Minzenberg et al. (2006) avaliaram pacientes com transtorno de personalidade e não 

encontraram relação entre os níveis de prolactina e a impulsividade em pacientes com EP 

(Minzenberg et al., 2006).  

Embora muitos estudos tenham sido desenvolvidos em animais avaliando a relação 

entre o estresse precoce e alterações nos níveis de prolactina, estudos em humanos nesta área 

ainda são escassos. Ademais, não encontramos estudos na literatura que avaliassem a resposta 

da prolactina a desafios com agonistas e antagonistas GR e MR em indivíduos com EP. 

Demonstrando assim a necessidade de mais estudos nesta área para que possamos elucidar 

esta questão que parece tão promissora, uma vez que assim como os nossos achados, a 

maioria dos achados da literatura indicam que a prolactina exerça um papel importante no 

desenvolvimento de quadros depressivos em indivíduos com EP. Sugerindo assim, a 

prolactina como um potencial alvo terapêutico para o tratamento da depressão em pacientes 

com EP. 

Ainda com relação aos nossos achados, quando analisado separadamente os grupos, não 

encontramos correlações significativas entre os níveis basais de prolactina e as medidas de 

gravidade dos sintomas psiquiátricos nos pacientes depressivos com EP e sem EP, porém nos 

pacientes depressivos com EP após prednisolona e espironolactona encontramos correlações 

positivas entre os níveis de prolactina e a gravidade da ideação suicida. Estes achados estão de 

acordo com os dados da literatura que têm demonstrado níveis maiores de prolactina em 

pacientes depressivos com comportamento suicida (Pompili et al., 2013). Dessa forma, 
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sugerindo assim que o estresse precoce possa estar influenciando no aumento dos níveis de 

prolactina nestes pacientes depressivos com comportamento suicida. 

   

5.2.4. Avaliação do DHEA-S plasmático após a administração de placebo, 

fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona 

 

5.2.4.1. DHEA-S plasmático em pacientes depressivos e controles após desafios 

A dehidroepiandrosterona (DHEA) e o seu metabólito sulfatado (DHEA-S) são 

esteroides produzidos principalmente pelas glândulas adrenais. Porém, além da síntese 

adrenal, existem evidências de que o DHEA e o DHEA-S também sejam sintetizados no 

cérebro, o que sugere a importância destes hormônios no funcionamento e no 

desenvolvimento cerebral (Soares et al., 2002; Maninger et al., 2009). De acordo com dados 

da literatura, o DHEA e o DHEA-S são potentes moduladores do crescimento neuronal e 

exercem ações sobre vários neurotransmissores (Maninger et al., 2009). Em seres humanos as 

concentrações destes hormônios diminuem progressivamente com a idade, e este declínio tem 

sido associado ao declínio da saúde física, sendo por isso, considerados por alguns autores 

como uma “fonte da juventude” (Orentreich et al 1992; Barrett-Connor e Ferrara, 1996; 

Leowattana, 2004). Essas ações neurobiológicas destes hormônios têm despertado a atenção 

de muitos pesquisadores e tem feito com que cada vez mais estudos venham sendo 

desenvolvidos nesta área, a fim de investigar o papel do DHEA e do DHEA-S na 

neurobiologia do desenvolvimento dos transtornos do humor.  

Com base nestes dados da literatura, o presente estudo buscou investigar os níveis de 

DHEA-S entre pacientes depressivos e sujeitos saudáveis. Nossos resultados indicam níveis 

de DHEA-S basais (após placebo) menores nos pacientes depressivos quando comparado aos 

controles. Estes achados são corroborados, por diversos estudos que demonstram que quanto 

menor as concentrações de DHEA maior a gravidade dos sintomas depressivos (Goodyer et. 

al.1996; Barrett-Connor et al., 1999; Michael et al., 2000; Kedziora-Kornatowska et al., 

2007). O efeito benéfico do DHEA na depressão também foi demonstrado por Wolkowitz et 

al. (1997). Neste estudo os autores administraram DHEA por via oral em pacientes com 

queixas depressivas. Após seis semanas houve melhora significativa do humor no grupo que 

recebeu DHEA, o que não ocorreu nos pacientes que receberam placebo, sugerindo assim o 

efeito antidepressivo do DHEA (Wolkowitz et al., 1997). Por outro lado, no estudo de Scott et 

al. (1999), no qual foram avaliados tanto os níveis de DHEA quanto os de DHEA-S no 

plasma, foram encontradas diferenças apenas nos níveis de DHEA-S entre os pacientes 
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depressivos e os controles (Scott et al., 1999). O estudo de Markopoulou et al. (2009) também 

não encontrou diferenças nos níveis basais de DHEA entre pacientes depressivos e controles 

(Markopoulou et al., 2009).  

Alguns fatores como a idade e o gênero podem influenciar nos níveis de DHEA e do 

DHEA-S. Neste sentido é importante ressaltarmos que para a comparação do DHEA-S os 

pacientes depressivos e os controles da nossa amostra foram pareados por gênero, idade e 

IMC. Além do mais, não foram encontradas correlações significativas entre a idade e o IMC e 

os níveis basais de DHEA-S nos pacientes depressivos e nos controles. Com relação ao 

gênero na nossa amostra, as mulheres apresentaram níveis basais menores de DHEA-S do que 

os homens. Após comparações entre os grupos e os gêneros, encontramos diferenças tanto 

entre os grupos quanto entre os gêneros. Dessa forma, nossos achados sugerem que as 

mulheres deprimidas apresentam níveis basais menores de DHEA-S quando comparado aos 

demais sujeitos da nossa amostra. Semelhante aos nossos achados, Kedziora-Kornatowska et 

al. (2007) compararam os níveis de DHEA-S em mulheres e encontraram menor concentração 

de DHEA-S nas mulheres com depressão (Kedziora-Kornatowska et al., 2007). Já Kurita et al. 

(2013) investigaram se havia diferença nas concentrações de DHEA-S entre homens e mulheres 

deprimidas e controles e encontraram que as concentrações séricas de DHEA foram 

significativamente maiores nos homens e nas mulheres com depressão. Porém homens com 

depressão apresentaram menores níveis de DHEA-S quando comparado com os homens do grupo 

controle, enquanto que entre as mulheres depressivas e do grupo controle não houve diferença nos 

níveis de DHEA-S (Kurita et al., 2013). 

Portanto diversos estudos têm demonstrado que o DHEA e o DHEA-S exercem uma 

função importante na modulação do humor. A ação moduladora do DHEA sobre o humor 

pode ocorrer por diversos mecanismos: por sua biotransformação parcial em testosterona e 

estrógenos, ambos com ação positiva sobre o humor, por seus efeitos sobre os receptores 

GABA e NMDA, por promover o aumento de serotonina em certas regiões cerebrais e pelo 

seu efeito sobre o cortisol (Wolkowitz et al., 1997). Existem evidências de o DHEA e o 

DHEA-S atuam como antagonistas dos glicocorticóides e que esse efeito antiglicocorticóide 

poderia protege contra os efeitos adversos causados pelos altos níveis de cortisol (Kimonides 

et al., 1998; Cardounel et al., 1999; Karishma and Herbert, 2002). Estudos in vivo 

demonstram que mesmo uma única administração de DHEA é capaz reduzir as concentrações 

de cortisol (Kroboth et al., 2003; Alhaj et al., 2006). Um os mecanismos de ação que tem se 

sugerido por Kalimi et al. (1994) e Moser et al. (2010) é que o DHEA atue no eixo HPA 

através do aumento da expressão dos receptores de serotonina. Em situações de 
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hipercortisolemia, o que ocorre em muitos quadros depressivos, os receptores 5HT1A estão 

diminuídos. Contudo, estudos de neuroimagem em sujeitos saudáveis têm demonstrado que o 

DHEA aumenta a expressão dos receptores 5HT1A no hipotálamo. Dessa forma, estes autores 

sugerem que o efeito antidepressivo do DHEA se daria através do aumento destes receptores 

(Kalimi et al. 1994; Moser et al., 2010). Tem sido proposto também por Cardounel et al. 

(1999) que os efeitos antidepressivos do DHEA se devam a proteção que este exercer contra 

as ações tóxicas do glutamato. Neste estudo in vitro, Cardounel et al. (1999) observaram que 

células tratadas com glutamato apresentavam aumento dos GR no núcleo, enquanto que 

células tratadas previamente com DHEA e depois glutamato, apresentavam diminuição dos 

GR no núcleo. Dessa forma, estes autores sugerem que a inibição da translocação dos GR 

para o núcleo seja um possível mecanismo responsável pelo efeito antiglicocorticóide do 

DHEA (Cardounel et al., 1999). Uma vez que o desequilíbrio do cortisol tem sido identificado 

como um correlato biológico dos transtornos depressivos e têm se demonstrado que o DHEA 

e o DHEA-S exercem uma ação antiglicocorticóide e um papel importante na modulação do 

humor, estudos avaliando esses dois hormônios vêm sendo desenvolvidos no intuito de 

elucidar melhor esta relação nos quadros depressivos. Neste sentido, tem se proposto que o 

índice relação cortisol/DHEA-S poderia ser um reflexo mais preciso e fisiológico da atividade 

glicocorticóide (Markopoulou et al., 2009). Dessa forma, os autores sugerem que uma vez que 

estes hormônios funcionam de forma antagônica, as contribuições do cortisol nos transtornos 

depressivos não podem ser avaliadas com precisão, sem se levar em conta os níveis de DHEA 

nestes transtornos (Herbert, 2013).    

Nossos resultados indicam que quando comparado entre pacientes depressivos e 

controles a relação entre os níveis basais de cortisol e do DHEA-S, os pacientes depressivos 

apresentam valores maiores no índice de relação cortisol/DHEA-S do que os controles. Estes 

achados, são confirmados pelos estudos de Goodyer et al. (2000; 2001),  Young et al.  (2002) 

e  Markopoulou et al. (2009), nos quais os autores também encontraram maiores taxas de 

cortisol/DHEA-S nos pacientes depressivos comparados aos controles (Goodyer et al. 2000; 

2001; Young et al., 2002; Markopoulou et al., 2009). De acordo com Goodyer et al. (2001), estes 

achados poderiam ser causados por tanto por altos níveis de cortisol e baixos níveis de DHEA 

quanto pelo inverso (Goodyer et al., 2001). Markopoulou et al. (2009), além de avaliar estes 

índices entre pacientes depressivo e controles, compararam também pacientes respondedores ou 

não ao tratamento. Estes autores encontraram que os pacientes respondedores ao tratamento 

apresentavam tanto na admissão quanto na alta do tratamento índices maiores de cortisol/DHEA 

do que os pacientes não respondedores ao tratamento (Markopoulou et al., 2009). Além disso, 
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estudos têm demonstrado que a avaliação dos índices de relação cortisol/DHEA, tanto na saliva 

quanto no plasma, ao invés de avaliações isoladas destes hormônios, apresenta uma maior 

acurácia para distinguir entre pacientes depressivos e indivíduos não deprimidos. Sugerindo, 

assim, que esses índices de cortisol/DHEA elevados poderiam ser um bom marcador de doença 

depressiva (Michael et al., 2000; Assies et al., 2004; Markopoulou et al., 2009).  

Embora os efeitos antiglicocorticóides e antidepressivos do DHEA medidados pelos 

GR e MR, sejam vastamente conhecidos, os mecanismos subjacentes a esses efeitos não estão 

claros ainda e pouco se sabe ainda como sobre o papel destes receptores na ação 

antidepressiva do DHEA em pacientes depressivos (Maninger et al., 2009). Dessa forma, 

estudos com mifepristona, antagonista GR, que inibe os GRs no hipotálamo e na hipófise, têm 

sido desenvolvidos. Segundo os achados de Watson et al. (2012) o tratamento com 

mifepristona resultou em um aumento imediato da resposta ao acordar do níveis de DHEA 

nos pacientes com depressão bipolar e controles. Contudo, não houve diferença nos níveis 

basais de DHEA e após tratamento com mifepristona entre os pacientes com depressão 

bipolar e controles (Watson et al., 2012). Estudos com a dexametasona também vem sendo 

desenvolvidos para avaliar a resposta do DHEA a agonistas GR. Em situações normais, livre 

de estresse, a liberação de ACTH pela hipófise anterior é o principal estímulo para a secreção 

do DHEA e do DHEA-S (Parker e Odell, 1980). Assim como o cortisol, as concentrações de 

DHEA no sangue variam de acordo com o a resposta do ACTH, porém diferente do cortisol, o 

DHEA e o DHEA-S não exerçem qualquer controle de retroalimentação sobre eixo HPA 

(Salek et al., 2002). A dexametasona é um glicocorticoide sintético que inibe a produção de 

ACTH pela hipófise através do mecanismo de feedback, consequentemente isso leva a uma 

diminuição da secreção dos hormônios adrenais, entre eles o DHEA. Segundos os achados de 

Arlt et al. (1998) em indivíduos saudáveis a dexametasona utilizada na dosagem de 2mg por 4 

dias pode induzir uma supressão importante dos níveis de cortisol, DHEA e DHEA-S, 

respectivamente, 8%, 18% e 16% em relação aos níveis basais em indivíduos saudáveis (Arlt 

et al., 1998). Embora, estudos tenham demonstrado em indivíduos saudáveis e em pacientes 

com doenças clínicas, como lúpus eritematoso sistêmico, que a administração de 

dexametasona resulta em diminuição dos níveis sanguíneos e cerebrais de DHEA (Nordmark 

et al., 2005), após extensa revisão da literatura, não foram encontrados estudos que avaliam a 

resposta do DHEA a dexametasona, nem após a prednisolona, a fludrocortisona e a 

espironolocatona em pacientes depressivos. Portanto, de acordo com o nosso conhecimento 

este é o primeiro estudo que avalia a resposta do DHEA-S a agonistas e antagonistas GR e 

MR em pacientes depressivos.  
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De acordo com o nossos achados, em relação à avaliação do DHEA-S após desafios 

com agonista e antagonistas GR e MR, os pacientes depressivos apresentam níveis menores 

de DHEA-S após a fludrocortisona, a prednisolona, a dexametasona e a espironolactona em 

comparação aos controles. Não foram encontradas correlações significativas entre a idade e o 

IMC e os níveis de DHEA-S após os desafios nos pacientes depressivos e nos controles. 

Quanto ao gênero, as mulheres apresentaram níveis significativamente menores de DHEA-S 

após a fludrocortisona, a prednisolona e a dexametasona do que os homens, porém, após 

comparações entre os grupos e os gêneros, estes achados não foram confirmados. Também 

não encontramos diferenças significativas entre mulheres e homens nos níveis de DHEA-S 

após a espironolactona. Além disso, quando analisado dentro dos grupos, nos pacientes 

depressivos e controles encontramos que tanto os pacientes depressivos quanto os controles 

apresentam níveis menores de DHEA-S após a fludrocortisona, a prednisolona e a 

dexametasona em relação ao placebo, porém não apresentam diferenças nos níveis de DHEA-

S entre o placebo e a espironolactona. Demonstrando assim que tanto a fludrocortisona, 

quanto a prednisolona, quanto a dexametasona suprimem os níveis de DHEA em relação ao 

placebo em pacientes depressivos e controles, porém diferente do que esperávamos, não 

encontramos efeito da espironolactona nos níveis de DHEA-S em relação ao placebo, tanto 

nos pacientes depressivos quanto nos controles.   

Por fim, com relação aos índices de cortisol/DHEA-S após os desafios, encontramos 

valores maiores nos pacientes depressivos quando comparados aos controles após a 

espironolactona, porém quando analisado dentro dos grupos, tanto os pacientes depressivos 

quanto os controles não apresentaram diferenças entre os índices de cortisol/DHEA-S basais 

(após o placebo) e após espironolactona. Não foram encontradas diferenças significativas 

entre os pacientes e os controles na relação cortisol/DHEA-S após a fludrocortisona, a 

prednisolona e a dexametasona.  

 

5.2.4.2. DHEA-S plasmático em pacientes depressivos com e sem estresse precoce após 

desafios 

Diversos estudos têm demosntrado que eventos estressantes no iníco da vida 

desempenham um papel importante na patogênese dos transtornos depressivos. Além disso, 

os estudos mostram que o estresse nas fases iniciais de desenvolvimento pode induzir 

alterações persistentes na capacidade do HPA em responder ao estresse na vida adulta, sendo 

o desequilíbrio do cortisol identificado como um correlato biológico dos transtornos 

depressivos (Holsboer, 2000; Kendler et al., 2002). Uma vez que o DHEA e o DHEA-S 
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apresentam um efeito antiglicocorticóide e modulador do humor e estes hormônios começam 

a serem produzidos nas fases iniciais da vida e durante a puberdade (Orentreich et al., 1992), 

seria possível se supor que o estresse precoce possa alterar a secreção destes hormônios e, 

portanto, estarem relacionados também como o surgimento de quadros depressivos na vida 

adulta. Embora diversos estudos venham sendo publicados confirmando a associação entre 

estresse precoce, depressão e alteração no cortisol, os estudos avaliando o papel do estresse 

precoce na disfunção da produção do DHEA e do DHEA-S encontrada na depressão ainda são 

escassos.  

De acordo com os achados de Petros et al. (2013), indivíduos com altos níveis de 

DHEA-S apresentam maior capacidade de resiliência, no entanto, quanto maior a gravidade 

dos sintomas depressivos e do estresse precoce sofrido por estes indivíduos, menores são os 

níveis de DHEA-S. Já o estudo de Lopes et al. (2012) em que foram avaliados pacientes 

depressivos com e sem EP e controles, encontrou níveis menores de DHEA-S entre os 

pacientes depressivos e os controles, porém não encontrou diferenças significativas entre os 

pacientes depressivos com e sem EP com relação aos níveis de DHEA-S. Assim, como no 

estudo de Lopes et al. (2012), no nosso estudo quando a avaliado o impacto do estresse 

precoce, nós não encontramos diferenças nos níveis basais (após placebo) de DHEA-S e no 

índice de relação cortisol/DHEA-S entre os pacientes depressivos com e sem EP. No nosso 

estudo também não foram encontradas diferenças nos níveis de DHEA-S e na relação 

cortisol/DHEA-S após os desafios com a fludrocortisona, a prednisolona, a dexametasona e a 

espironolactona entre os pacientes com e sem EP.  

No entanto, quando analisado separadamente, nos pacientes depressivos com EP 

encontramos correlações negativas entre os níveis de DHEA-S após prednisolona e 

dexametasona e a gravidade do estresse precoce e correlações positivas entre os índices basais 

e após prednisolona de cortisol/DHEA-S e a gravidade do estresse precoce. Estes dados 

indicam que quanto maior a gravidade do estresse precoce menor os níveis de DHEA-S e 

maiores os valores do índice de relação cortisol/DHEA-S. Dessa forma, estes achados 

sugerem que o estresse precoce exerça um papel importante na diminuição dos níveis de 

DHEA-S e no aumento dos índices de cortisol/DHEA-S encontrados nos pacientes 

depressivos com estresse precoce avaliados no nosso estudo. 

Conforme o esperado, encontramos tanto nos pacientes depressivos com EP quanto nos 

pacientes depressivos sem EP correlações negativas entre os níveis de DHEA-S após 

dexametasona e a gravidade dos sintomas depressivos, indicando que nos pacientes depressivos 

quanto menor os níveis de DHEA-S maior a gravidade dos sintomas depressivos. Estes dados 
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confirmam os achados da literatura (Goodyer et. al.1996; Barrett-Connor et al., 1999; Michael 

et al., 2000; Kedziora-Kornatowska et al., 2007) e os nossos achados anteriores que 

demonstram níveis menores de DHEA-S nos pacientes depressivos em relação aos controles. No 

que diz respeito às taxas de cortisol/DHEA-S, nos pacientes depressivos sem EP encontramos 

correlações positivas entre os índices basais de cortisol/DHEA-S e os sintomas depressivos e de 

desesperança, indicando que quanto maior o valor do índice cortisol/DHEA-S maior a 

gravidade dos sintomas depressivos e de desesperança, o que também confirma os nossos 

achados anteriores.  

Ainda, nos pacientes depressivos sem EP encontramos uma correlação negativa entre os 

índices cortisol/DHEA-S após a prednisolona e a qualidade do sono. Esses achados parecem 

confirmar os nossos achados em relação ao cortisol plasmático, no qual encontramos que quanto 

maior a supressão dos níveis de cortisol plasmático pela prednisolona, pior a qualidade do 

sono dos pacientes depressivos. No que diz respeito aos achados da literatura em relação ao 

DHEA e sono, o estudo de Morales et al. (1994) demonstra que indivíduos tratados com DHEA 

apresentam melhora na qualidade de sono, além de melhora do humor e da energia (Morales et 

al., 1994). Encontramos também nos pacientes depressivos sem EP uma correlação negativa entre 

os níveis de DHEA-S após espironolactona e a gravidade da impulsividade, indicando que nestes 

pacientes depressivos quanto menor os níveis de DHEA-S maior a gravidade da impulsividade. 

Esses dados, diferem do estudo de Horn et al. (2014), no qual estes autores não encontraram 

correlações entre os níveis DHEA e os sintomas de impulsividade, porém neste estudo diferente 

do nosso, foram avaliados homens com transtorno de personalidade borderline e antissocial (Horn 

et al., 2014).  

 

5.2.5. Avaliação do cortisol salivar após a administração de placebo, fludrocortisona, 

prednisolona, dexametasona e espironolactona 

 

5.2.5.1. Cortisol salivar em pacientes depressivos e controles após desafios 

Nossos achados em relação ao cortisol salivar, diferente dos nossos achados no 

cortisol plasmático, indicam níveis basais (após o placebo) menores de cortisol salivar 30 

minutos após acordar e na AUC0-30´-60´ nos pacientes depressivos comparado aos controles. 

Conforme, já discutido anteriormente, muito provavelmente essas diferenças encontradas 

entre o cortisol plasmático e o salivar nos nossos resultados se devam ao fato de que o cortisol 

plasmático foi avaliado através de uma única medida, enquanto que o cortisol salivar no nosso 

estudo foi avaliado em vários momentos, o que reflete melhor o padrão de secreção do 
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cortisol. É importante destacarmos também que o método de análise do cortisol salivar 

apresenta algumas vantagens, pois além de não ser um método invasivo, permite analisar o 

hormônio na sua forma livre e dispensa a necessidade de ambiente hospitalar e pessoal 

técnico treinado para a realização da coleta (Castro e Moreira, 2003; Hellhammer et al. 2009). 

Estes resultados atuais confirmam nossos dados anteriores publicados em 2014, no 

qual encontramos níveis basais de cortisol salivar ao acordar menores em uma amostra de 

pacientes depressivos, semelhante a atual, com características depressivas atípicas, com 

estresse precoce e com tentativa de suicídio prévia (Baes et al., 2014). Estes achados são 

consistentes com alguns estudos da literatura que demonstram hipocortisolemia salivar em 

pacientes depressivos comparados a controles saudáveis (Strickland et al., 2002; Ahrens et al., 

2008; Lindquist et al., 2008). Além disso, estudos têm demonstrado baixos níveis de cortisol 

em pacientes com outras doenças psiquiátricas relacionadas ao estresse, tais como transtorno 

de estresse pós-traumático (TEPT), dor crônica, fibromialgia, síndrome da fadiga crônica e 

depressão atípica (Gold e Chrousos, 2002; Juruena et al., 2004; Juruena e Cleare, 2007; 

Yehuda et al. 2011; O´Keane et al., 2012). Baixos níveis de cortisol salivar também têm sido 

encontrados em pacientes depressivos com história de trauma na infância (Lopes et al., 2012) 

e em vítimas de abuso sexual (Trickett et al., 2010). A partir destes estudos que demonstram 

hiporegulação do eixo HPA em situações de estresse crônico, diversos autores têm apontado 

para a possível relação entre o trauma e o desenvolvimento de depressão atípica, o que tem 

levado alguns autores a chamarem a atenção para o papel do eixo HPA na etiologia dos 

diferentes subtipos de depressão. A depressão atípica tem sido associada em alguns estudos 

com altas taxas de negligência e abuso infantil, início mais precoce da doença, altas taxas de 

comorbidades psiquiátricas (distimia, abuso de substâncias, transtornos de conduta, transtorno 

do pânico e fobia social) e de transtorno de abuso de álcool e drogas familiar (Sullivan et al., 

1998; Matza et al., 2003). Vários estudos têm demonstrado na depressão atípica hipoatividade 

do eixo HPA, menor atividade do CRH, hipocortisolismo e diminuição da atividade das vias 

noradrenérgicas aferentes (Tsigos e Chrousos, 2002; Posternak, 2003; Antonijevic, 2006; 

Juruena e Cleare, 2007, Stetler e Miller, 2011; O’Keane et al., 2012). Segundo Gold e 

Chrousos (1999) a atividade diminuída do CRH poderia estar especificamente relacionada aos 

sintomas de hipoativação (hipersonia, hiperfagia, letargia, fadiga e apatia relativa) presentes 

na depressão atípica (Gold e Chrousos, 1999). Por outro lado, a depressão melancólica tem 

sido associada a uma menor incidência de eventos estressores, menores taxas de transtornos 

de personalidade, menor incidência de tentativas de suicídio de baixa letalidade e menor 

prevalência de história familiar de alcoolismo (Coryell, 2007). Chrousos e Gold (1992) 
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sugerem que a depressão melancólica poderia ser caracterizada por uma ativação excessiva de 

ambos os sistemas de estresse fisiológico - o sistema lócus ceruleus-noradrenérgico e o eixo 

HPA, e que esta resposta anormal ao estresse refletiria em uma hiperatividade do HPA 

levando a um aumento da produção de cortisol nestes pacientes e a uma hiperatividade 

noradrenérgica (Chrousos e Gold, 1992). Com base nestas evidências, nossos achados 

parecem estar de acordo com a primeira linha de estudos, que demonstram um padrão 

hipofuncionante do eixo HPA com redução da secreção de CRH mediada pelo aumento do 

feedback negativo nos pacientes depressivos avaliados no nosso estudo.  

Além das diferenças individuais, alguns estudos demonstram que fatores como o 

gênero, a idade, o IMC, o tabagismo, o uso de estrógenos e de medicações psicotrópicas 

podem influenciar na resposta do eixo HPA (Kirschbaum et al., 1999; Uhart et al. 2006; 

Therrien et al., 2007; Stetler e Miller, 2011; Stalder et al., 2016). Assim como para os demais 

hormônios avaliados no nosso estudo, nossos grupos de pacientes depressivos e controles 

foram pareados quanto ao gênero, a idade e o IMC. Os grupos também não diferiram com 

relação ao uso de tabaco, de anticoncepcional e a presença de menopausa. Com relação ao uso 

de medicações psicotrópicas, por razões práticas no nosso estudo não foi possível testar os 

pacientes em um estado livre de medicações, o que pode estar influenciando nos nossos 

achados. No entanto, os dados da literatura são controversos quanto à influência de 

medicações psicotrópicas nas medidas do cortisol. Segundo uma metanálise publicada por 

Girshkin et al. em 2014, o uso de medicações psicotrópicas não influenciou no cortisol 

(Girskin et al., 2014). Os achados de Kunzel et al. (2003) e Kunugi et al. (2006) também 

sugerem não haver diferença da resposta do eixo HPA entre pacientes em uso ou não de 

medicações psicotrópicas (Kunzel et al., 2003; Kunugi et al., 2006). 

Quando analisado os níveis de cortisol salivar após os desafios, diferente dos nossos 

achados em relação ao cortisol plasmático, encontramos nos pacientes depressivos após a 

espironolactona níveis significativamente menores de cortisol salivar às 22h do dia anterior, 

ao acordar, 30 minutos após acordar e na AUC0-30´-60´ do que nos controles. Encontramos 

também uma tendência após a fludrocortisona dos pacientes depressivos apresentarem níveis 

menores de cortisol salivar ao acordar do que os controles. Porém não foram não foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos nos níveis de cortisol salivar  após a 

prednisolona e a dexametasona. Dessa forma, estes achados demonstram que os pacientes 

depressivos apresentam menor estimulação do cortisol salivar em resposta ao antagonista MR 

(espironolactona) e tendem a apresentar uma maior supressão do cortisol salivar em resposta 

ao agonista MR (fludrocortisona), mas apresentam supressão semelhante do cortisol ao 
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agonista GR (dexametasona) e ao agonista misto GR/MR (prednisolona) em relação aos 

controles. Com relação a estes achados, cabe ressaltar ainda que quando analisado 

individualmente dentro dos grupos, nos controles encontramos níveis maiores de cortisol na 

AUC0-30´-60´ após espironolactona em relação ao placebo, enquanto que nos pacientes 

depressivos os níveis de cortisol entre a espironolactona e o placebo foram semelhantes, o que 

indica que os pacientes depressivos da nossa amostra diferente dos controles não respondem 

ao estímulo com o antagonista MR. Esses dados reforçam a nossa hipótese já apontada 

anteriormente em relação ao ACTH de que nos pacientes depressivos o uso de medicações 

psicotrópicas possam estar levando a uma diminuição dos níveis do metabólito ativo da 

espironolactona, o que explicaria o menor grau de ativação do eixo HPA encontrado nestes 

pacientes quando comparado aos controles. Portanto, com exceção dos nossos achados em 

relação à dexametasona, em que encontramos maior supressão do ACTH após a 

dexametasona nos pacientes depressivos, os demais achados em relação ao cortisol salivar 

parecem congruentes com os nossos achados em relação ao ACTH.     

Além disso, nossos achados atuais suportam nosso estudo anterior publicado em 2014, 

no qual avaliamos a resposta do cortisol após a fludrocortisona e a dexametasona. Neste 

estudo encontramos níveis menores de cortisol salivar após a fludrocortisona nos pacientes 

depressivos, porém não foram encontradas diferenças nos níveis de cortisol entre os pacientes 

depressivos e os controles após a dexametasona. Sugerindo, assim, a possibilidade de um 

desequilíbrio entre os GR e MR, com aumento da atividade MR nos pacientes depressivos. 

No que diz respeito, aos estudos da literatura com agonistas e antagonistas GR e MR, assim 

como para o cortisol plasmático, para a avaliação da resposta do cortisol salivar a maioria dos 

estudos nesta área utilizam o teste da dexametasona. Sendo que, a maioria destes estudos 

mostra aumento dos níveis de cortisol salivar após a dexametasona nos pacientes depressivos 

comparados a controles saudáveis, indicando menor supressão do eixo HPA nestes pacientes 

associado a uma redução do mecanismo de feedback inibitório (Galard et al., 2002; Juruena 

2006; Lamers et al., 2011; Jarcho et al., 2013). Em contraste, no nosso estudo, bem como nos 

estudos de Watson et al. (2002), Gervasoni et al. (2004) e Vreeburg et al. (2009), não 

encontramos supressão do cortisol salivar pela dexametasona no grupo de pacientes 

depressivos. Entretanto, a maioria dos estudos que encontraram maior supressão do cortisol 

salivar após a dexametasona entre os pacientes deprimidos foram realizados com pacientes 

com depressão do subtipo melancólico, resistentes ao tratamento medicamentoso e com 

sintomas psicóticos (Juruena et al., 2006; Lamers et al., 2011). Já a nossa amostra foi 

constituída predominantemente por pacientes com depressão atípica e com estresse precoce. 
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 Embora diversos estudos venham sendo desenvolvidos com o uso de agonistas e 

antagonistas preferencialmente MR na depressão e venham demonstrando alteração da 

atividade dos receptores MR em pacientes depressivos, a maioria destes estudos utiliza como 

medida de avaliação da resposta do eixo HPA o cortisol plasmático (Young et al., 2003; Otte 

et al., 2010; Lembke et al., 2013). Com relação aos estudos publicados na literatura que 

avaliam a resposta do cortisol salivar após a fludrocortisona em pacientes depressivos, 

encontramos apenas o nosso estudo publicado em 2014 e um estudo recentemente publicado 

por Otte et al. em 2015 (Baes et al., 2014; Otte et al., 2015). Diferente dos nossos achados, 

Otte et al. (2015) encontraram supressão semelhante do cortisol salivar após a fludrocortisona 

entre os pacientes depressivos e os controles (Otte et al., 2015). Quanto aos estudos com 

espironolactona e cortisol salivar na depressão, recentemente Juruena et al. (2013) publicaram 

um estudo com pacientes depressivos resistentes ao tratamento comparado a controles e 

encontraram níveis maiores de cortisol salivar após a espironolactona nos pacientes 

depressivos. Porém quando analisado individualmente em cada grupo, semelhante aos 

resultados do nosso estudo atual, Juruena et al. (2013) observaram que os controles 

apresentaram aumento do cortisol após a espironolactona em relação ao placebo, enquanto 

que nos pacientes depressivos não houve diferença nos níveis de cortisol entre a 

espironolactona e o placebo (Juruena et al., 2013).   

No que diz respeito aos estudos que avaliam a resposta do cortisol salivar ao teste de 

supressão da prednisolona (Juruena et al., 2006; 2009; 2010b; 2013; Mello et al., 2013), 

diferente dos nossos resultados, a maioria deles demonstram níveis maiores de cortisol salivar 

após a prednisolona nos pacientes depressivos em relação aos controles, indicando menor 

supressão após a prednisolona entre os pacientes depressivos (Juruena et al., 2006; 2009; 

2010b; 2013). No entanto, estes estudos, diferente da nossa amostra, avaliaram pacientes 

depressivos com características melancólicas resistentes ao tratamento. Semelhante aos 

nossos achados, o estudo de Mello et al. (2013) comparou pacientes depressivos com 

transtorno de estresse pós-traumático e história prévia de estresse precoce e controles e não 

encontrou diferenças nos níveis de cortisol salivar após a prednisolona entre os grupos (Mello 

et al., 2013).    

 Evidências sugerem que o despertar pela manhã é seguido por uma ativação do eixo 

HPA com elevação da secreção do ACTH e do cortisol, fenômeno este denominado: resposta 

do cortisol ao acordar (CAR) (Pruessner et al., 1997; Ruiz Roa et al., 2013; Stalder et al., 

2016). Além disso, o cortisol apresenta uma secreção pulsátil que obedece a um padrão de 

ritmo circadiano (RC) endógeno. O pico da concentração de cortisol acontece no início da 
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manhã e declina ao longo do dia até atingir seus valores mais baixos (nadir) durante a 

primeira metade da noite, em torno das 23h às 24h (Castro et al., 1999; Dallman, 2000). 

Dessa forma, uma vez que a CAR e o RC representam medidas de avaliação da resposta 

fisiológica do funcionamento do eixo HPA, cada vez mais estes fenômenos têm recebido 

atenção de diversos pesquisadores.  

Quanto aos nossos achados em relação à avaliação da presença de CAR e de RC, não 

encontramos diferenças significativas entre os pacientes depressivos e os controles nos níveis 

basais de cortisol (após placebo), sendo que 53.8% e 80.8% dos pacientes depressivos e 

65.4% e 92.3% dos controles apresentaram CAR e RC, respectivamente. Também não 

encontramos diferenças entre os pacientes depressivos e os controles nas medidas 

complementares de avaliação da CAR (AINC e CARi%) e do RC (RCabr e RCr%) quando 

avaliado os níveis basais de cortisol salivar. 

A CAR é considerada uma medida confiável de avaliação da atividade basal do eixo 

HPA e representa a resposta aguda do eixo HPA ao acordar (Wilhelm et al., 2007). Neste 

sentido, Pariante e Lightman (2008) realizaram uma revisão dos estudos ocorridos ao longo 

dos últimos 40 anos que avaliaram a CAR. Estes autores encontraram que em indivíduos 

saudáveis, as concentrações de cortisol atingem seu pico em torno de 30 minutos após o 

acordar e suas concentrações diminuem para valores próximos ao despertar 60 minutos após 

acordar, porém em pacientes deprimidos, mesmo após a recuperação, a resposta ao acordar 

pode estar alterada. Neste sentido, embora este fenômeno tenha sido muito estudado em 

populações saudáveis, recentemente alguns estudos têm descrito alteração da CAR nos 

transtornos psiquiátricos, tais como a depressão. Entretanto, os achados referentes à CAR na 

depressão ainda são muito heterogêneos. Enquanto alguns estudos demonstram aumento da 

CAR na depressão (Bhagwagar et al., 2003; Vreeburg et al., 2009; Hardeveld et al., 2014), 

outros estudos reportam diminuição da CAR (Stetler e Miller, 2005; Vreeburg et al., 2013; de 

Rezende et al., 2016). Existem ainda estudos, que embora sejam uma minoria, assim como no 

nosso estudo não encontraram diferenças na CAR entre pacientes depressivos e controles 

(Watson et al., 2002). Alterações no ritmo diurno do cortisol também têm sido descritas em 

alguns casos de depressão (Herbert, 2013). De acordo com a literatura 50% dos pacientes com 

depressão apresentam níveis noturnos elevados de cortisol (O’Brien et al. 2004). No entanto, 

alguns estudos, assim como o nosso, não encontraram diferenças no ritmo circadiano de 

secreção do cortisol entre pacientes depressivos e controles (Young et al., 2001; Koenigsberg 

et al. 2004). 
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Por fim, nos avaliamos no nosso estudo também a presença de CAR e RC após os 

desafios. Nossos achados indicam, que diferente de quando avaliado os níveis basais do CAR, 

após a espironolactona os pacientes depressivos (76.9%) apresentaram significativamente 

mais CAR do que os controles (34.6%) e níveis maiores no incremento relativo dos níveis de 

cortisol salivar durante a primeira hora após o acordar (CARi%) do que os controles. Além 

disso, após a espironolactona também encontramos níveis significativamente maiores na 

redução absoluta das concentrações de cortisol salivar durante a avaliação do RC (RCabr)  e 

na redução relativa das concentrações de cortisol salivar durante a avaliação do RC (RCr%) 

nos pacientes depressivos quando comparado aos controles. Dessa forma, embora a 

espironolactona não tenha produzido nos pacientes depressivos a estimulação que 

encontramos nos controles nos níveis de ACTH e do cortisol salivar mensurado através da 

AUC0-30´-60´, nossos dados sugerem que a espironolactona seja capaz de nos pacientes 

depressivos promover o aumento da CAR e do RC.     

 

5.2.5.2. Cortisol salivar em pacientes depressivos com e sem estresse precoce após 

desafios 

No presente estudo, não foram encontradas diferenças significativas nos níveis basais 

de cortisol salivar (após o placebo), nem na AUC0-30´-60´, nem quando analisado 

individualmente em cada tempo (22h do dia anterior, ao acordar, 30 e 60 minutos após 

acordar) entre os pacientes depressivos com e sem EP.  

Embora diversos estudos de revisão tenham sugerido que o estresse nas fases iniciais 

do desenvolvimento pode induzir alterações persistentes na capacidade do eixo HPA em 

responder ao estresse na fase adulta, e que este mecanismo poderia levar a uma maior 

suscetibilidade para o desenvolvimento de depressão (Mello et al., 2007; Shea et al., 2005). 

Muitos destes achados destas revisões provêm de estudos com o cortisol plasmático e com o 

teste da dexametasona e da Dex/CRH (Baes et al., 2012). Quando realizado revisão dos 

principais estudos da literatura que avaliaram o impacto do estresse precoce nos níveis basais 

de cortisol salivar, a maioria destes estudos, assim como o nosso, não encontraram diferenças 

nos níveis basais de cortisol em indivíduos sem psicopatologias com e sem estresse precoce 

(klaassens et al., 2009) e em pacientes depressivos com e sem estresse precoce (Smeets et al., 

2007; Lopes et al., 2012). Porém o estudo de seguimento de Trickett et al. (2010), no qual eles 

avaliaram durante vários anos os níveis de cortisol salivar de adultos que tinham sido 

abusados na infância e na adolescência, indicam uma atenuação dos níveis de cortisol durante 

o desenvolvimento nos indivíduos que foram vítimas de abuso sexual (Trickett et al., 2010). 
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Além disso, alguns estudos em crianças, como o estudo de Essex et al. (2002), indicam 

aumento dos níveis de cortisol salivar em crianças que são filhas de mães estressadas (Essex 

et al., 2002).   

Nossos resultados atuais, também não demonstraram diferenças nos níveis de cortisol 

salivar entre os pacientes depressivos com e sem EP na AUC0-30´-60´ e entre os tempos após os 

desafios com fludrocortisona, prednisolona, dexametasona e espironolactona. Além disso, não 

encontramos diferenças nos níveis de supressão e estímulo do cortisol salivar após os desafios 

em relação ao placebo entre pacientes depressivos com e sem EP. Conforme já discutido 

anteriormente, muitos dos dados que sugerem anormalidades na atividade GR dos pacientes 

com EP provêm de estudos com o teste da Dex/CRH e avaliação do cortisol plasmático. Com 

relação à avaliação do impacto do EP nos níveis de cortisol salivar após desafio com agonista 

GR, encontramos na literatura os estudos de Juruena et al. (2006) e Vreenburg et al. (2009), 

no qual estes autores, assim como nós, não encontraram diferenças nos níveis de cortisol 

salivar entre pacientes depressivos com e sem EP após a dexametasona. Além disso, estes 

achados estão de acordo com o nosso estudo prévio publicado em 2014, no qual também não 

encontramos diferenças na supressão do cortisol salivar entre pacientes depressivos com sem 

EP após a dexametasona, sendo que os pacientes de ambos os grupos suprimiram à 

dexametasona (Baes et al., 2014). Com relação aos estudos com prednisolona em pacientes 

depressivos com e sem EP, os achados de Juruena et al. de 2006 e 2009 não demonstraram 

diferenças nos níveis de cortisol salivar após a prednisolona entre pacientes depressivos com e 

sem EP, confirmando assim os nossos achados atuais (Juruena et al., 2006; 2009). Ainda, no 

que diz respeito aos estudos da literatura que avaliam o impacto do EP no funcionamento dos 

MR através da resposta do cortisol salivar aos desafios com fludrocortisona (agonista MR) e 

espironolactona (antagonista MR), os dados da literatura ainda são muito limitados. De 

acordo com o nosso conhecimento, até recentemente o único estudo publicado na literatura 

que investigou a resposta do eixo HPA após fludrocortisona em pacientes depressivos com e 

sem EP foi o nosso estudo de 2014 (Baes et al., 2014). Diferente dos nossos achados atuais, 

os resultados do nosso estudo anterior indicam que pacientes depressivos com EP apresentam 

supressão dos níveis de cortisol salivar tanto após a fludrocortisona quanto após a 

dexametasona, enquanto que os pacientes depressivos sem EP e os controles suprimem a 

dexametasona, porém não apresentam supressão após a fludrocortisona. Assim os achados 

deste estudo, indicam diferenças no funcionamento do eixo HPA entre pacientes depressivos 

com e sem EP, sugerindo assim que o EP pudesse contribuir para a desregulação do 

funcionamento dos MRs nos pacientes depressivos. Não foram encontrados estudos na 
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literatura com o uso de espironolactona em pacientes depressivos com e sem EP, 

demonstrando assim mais uma vez o caráter inovador do nosso estudo atual. 

Embora, não tenhamos encontrado diferenças nos níveis de cortisol salivar entre os 

pacientes depressivos com e sem EP, quando analisado separadamente, encontramos nos 

pacientes depressivos com EP, assim como encontramos no cortisol plasmático, uma 

correlação negativa entre os níveis de cortisol salivar da AUC0-30´-60´ após a espironolactona e 

os sintomas depressivos. Dessa forma, estes dados sugerem que nesta nossa amostra de pacientes 

depressivos com EP, o uso de um antagonista MR leve a um aumento dos níveis de cortisol 

(plasmático e salivar) e uma diminuição dos sintomas depressivos nestes pacientes. Além disso, 

encontramos nos pacientes depressivos com EP uma correlação negativa entre os níveis de 

cortisol salivar da AUC0-30´-60´ após dexametasona e a qualidade do sono dos pacientes. Embora, 

estes achados não pareçam estar de acordo com os achados da literatura, que demonstram 

associação entre níveis maiores de cortisol e piora da qualidade do sono (Buckley e 

Schatzberg, 2005; Minkel et al., 2014; Luik et al., 2015), nossos resultados tanto com o 

cortisol salivar quanto com o cortisol plasmático indicam o contrário. Encontramos ainda nos 

pacientes depressivos com EP uma correlação positiva entre os níveis de cortisol salivar da 

AUC0-30´-60´ após prednisolona e a gravidade da impulsividade, indicando que nestes pacientes 

quanto maior os níveis de cortisol maior a gravidade da impulsividade. Já nos pacientes 

depressivos sem EP, após a espironolactona encontramos uma correlação negativa entre os níveis 

de cortisol salivar na AUC0-30´-60´ e os sintomas de impulsividade. Nos pacientes depressivos 

sem EP encontramos também uma correlação positiva entre os níveis de cortisol salivar da 

AUC0-30´-60´ após a espironolactona e os sintomas de ansiedade. Neste sentido, os achados de 

Vreenburg et al. (2009) demonstram níveis de cortisol maior em pacientes depressivos com 

sintomas ansiosos. Ademais, neste estudo os autores avaliaram vários fatores entre eles a 

gravidade dos sintomas, a cronicidade da doença e a história de traumas na infância e não 

encontraram associação destes fatores com atividade do eixo HPA exceto a ansiedade, a qual tendeu 

a estar associada com uma maior resposta do cortisol ao acordar (Vreenburg et al., 2009). 

Encontramos ainda nos pacientes sem EP correlações positivas entre os níveis de cortisol salivar da 

AUC0-30´-60´ após prednisolona e os sintomas depressivos e de desesperança, o que indica que 

nestes pacientes quanto maior os níveis de cortisol, maior a gravidade dos sintomas depressivos e 

de desesperança. Esses achados são complementares as correlações encontradas nestes pacientes 

em relação ao DHEA-S, que indicam que quanto menor os níveis de DHEA-S maior a gravidade 

dos sintomas depressivos.   
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Com relação à avaliação da CAR e do RC entre os pacientes depressivos com e sem 

EP, não encontramos diferenças significativas nos níveis basais de cortisol salivar (após 

placebo) e após os desafios com fludrocortisona, prednisolona dexametasona e 

espironolactona entre os grupos. Também não encontramos diferenças entre os pacientes 

depressivos com sem EP nas medidas complementares de avaliação da CAR e do RC quando 

avaliado os níveis de cortisol salivar basal e após os desafios. Semelhante aos nossos achados, 

Hardeveld et al. (2014) avaliaram pacientes depressivos em remissão e embora estes autores 

tenham encontrado aumento da CAR nos pacientes que apresentaram recorrência do quadro 

depressivo, não encontraram relação entre o aumento da CAR e traumas na infância 

(Hardeveld et al., 2014). O estudo de Smeets et al. (2007) também não encontrou diferenças 

na CAR entre mulheres que sofreram ou não abuso sexual na infância (Smeets et al., 2007; 

Hardeveld et al., 2014). Já Gonzalez et al. (2009) encontraram níveis maiores de CAR em 

puérperas que tinham história prévia de EP, porém tanto as mulheres com EP quanto sem EP 

apresentaram declínio dos níveis de cortisol salivar a tarde e a noite (Gonzalez et al., 2009). 

Kumari et al. (2013) também encontraram aumento da CAR em indivíduos que foram 

separados das mães na infância, enquanto que os achados de Meinlschmidt e Heim (2005) 

indicam diminuição da CAR em indivíduos que sofreram perdas precoces na infância 

(Meinlschmidt e Heim, 2005; Kumari et al., 2013).  

Contudo, quando analisado separadamente, encontramos nos pacientes depressivos com 

EP uma correlação positiva entre o CARi% após dexametasona e os sintomas de ansiedade e 

uma correlação negativa entre a RCr% após dexametasona e os sintomas ansiosos, sugerindo 

assim que nestes pacientes depressivos quanto maior o incremento relativo da CAR e quanto 

menor a redução relativa do RC, maior a gravidade dos sintomas ansiosos. Encontramos 

também nos pacientes depressivos com EP uma correlação negativa entre a RCr% após a 

prednisolona e os escores de impulsividade e nos pacientes depressivos sem EP uma correlação 

positiva entre o CARi% após espironolactona e os sintomas de impulsividade. Por fim, 

encontramos ainda nos pacientes depressivos com EP uma correlação positiva entre a RCr% após 

espironolactona  e os sintomas depressivos e nos pacientes depressivos sem EP uma correlação 

negativa entre a RCr% após espironolactona e os sintomas de desesperança. 

 

5.3. Limitações do estudo 

 

Ao analisar os resultados do presente estudo, é importante que algumas limitações 

sejam consideradas. Primeiramente, o tamanho da amostra foi relativamente pequeno, 
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especialmente no grupo de pacientes deprimidos sem EP.  Em se tratando de questão tão 

complexa como o estresse precoce que foi abordado pelo nosso estudo, uma amostra com um 

número maior de participantes seria indicada para fornecer maior segurança para uma 

posterior generalização dos dados. A segunda limitação está relacionada com a própria 

complexidade que envolve a conceitualização do estresse precoce. É importante ressaltar que 

o conceito de estresse precoce é amplo e complexo, em virtude disso, as pesquisas atuais 

utilizam conceituações e instrumentos diversificados sobre o tema. A investigação de eventos 

traumáticos na infância e adolescência no nosso estudo foi realizada através da aplicação do 

CTQ que avalia 5 subtipos de trauma: abuso emocional, físico e sexual; negligência 

emocional e física (Bernstein et al., 2003). Este instrumento é padrão ouro, apresenta alta 

confiabilidade teste e re-teste e é considerado uma referência conceituada na literatura 

nacional e internacional para a investigação de estresse precoce (Wright et al., 2001; Grover 

et al., 2007; Sfoggia et al., 2008).  Segundo as revisões sistemáticas de Martins et al. (2011) e 

Carr et al. (2013), apesar da grande diversidade de instrumentos para avaliar o estresse 

precoce, a maioria dos estudos publicados na última década nesta área têm utilizado o CTQ. 

No entanto, existem muitos outros instrumentos, alguns dos quais incluem outras formas de 

EP, como perda parental, doença mental dos cuidadores, situação econômica familiar 

precária, violência doméstica, ou divórcio dos pais, que não foram avaliadas, portanto, no 

nosso estudo (Parker et al, 1979; Straus et al., 1979; Fink et al., 1995; Straus et al., 1998; 

Bremner et al., 2000; Schwartz et al., 2005).  

Outra importante limitação deste campo de estudo diz respeito à coleta dos dados 

referente às experiências de estresse precoce, uma vez que na maioria dos estudos estes dados 

são coletados através de questionários de auto-relatos retrospectivos, como o CTQ, utilizado 

em nosso estudo. Dessa forma, avaliação do EP através desses questionários depende da 

memória dos sujeitos sobre os eventos traumáticos ocorridos na infância ou adolescência, 

podendo estar sujeito a simples esquecimentos e vieses devido ao estado de humor do 

paciente. Além disso, muitos pacientes podem subestimar a frequência/intensidade dos 

acontecimentos, bem como de fantasiarem e confabularem sobre tais eventos. Ainda outra 

limitação do nosso estudo nesta área, é que o CTQ não permite a distinção do momento em 

que o trauma ocorreu, a proximidade com o agressor e a frequência do estresse precoce. 

Segundo alguns autores, as vivências de abusos e negligências ocorridas nos primeiros anos 

de vida são particularmente mais prejudiciais à saúde mental do que as ocorridas em outras 

fases (Manly et al., 2001; Hildyard e Wolfe, 2002). Outro importante fator a ser considerado é 

o grau de proximidade com o agressor, ou seja, a relação que a vítima tinha com o abusador. 
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Segundo os achados do estudo de Pompili et al. (2009), vítimas de abusos realizados por 

familiares tinham mais chance de risco de suicídio (Pompili et al., 2009). 

Ainda com relações as limitações do estudo na avaliação clínica, embora no nosso 

estudo tenhamos utilizado o MINI-Plus que permite a avaliação do subtipo depressivo, este 

instrumento não é especifico para este tipo de investigação e permite apenas caracterizar o 

quadro depressivo em melancólico e não melancólico. Uma vez que a nossa amostra foi 

constituída principalmente por pacientes depressivos não-melancólicos com características 

clínicas associadas ao subtipo atípico, seria necessário a avaliação destes pacientes com um 

instrumento mais apropriado para a investigação de depressão atípica. Por fim, deve-se levar 

em consideração que foram incluídos no nosso estudo apenas pacientes depressivos com 

depressão moderada e grave, o que pode ter influenciado nos nossos achados da avaliação 

clínica entre pacientes com e sem EP. 

Uma sétima limitação que deve ser levada em consideração do nosso estudo diz 

respeito à duração do protocolo de coleta endócrina, para que todos os desafios fossem 

completados o protocolo durava aproximadamente 3 semanas, o que fez com que 

principalmente os pacientes desistissem no meio do estudo. Conforme descrito na 

metodologia, 75 sujeitos participaram da avaliação endócrina, porém apenas 52 completaram 

todos os desafios, sendo que como pode ser observado na metodologia esse número foi 

diminuindo conforme os desafios foram sendo feitos. Como a espironolactona foi o último 

fármaco a ser testado, dos 75 sujeitos iniciais, apenas 54 deles completaram o desafio com 

espironolactona. Tanto o não interesse em participar quanto as desistências após o início da 

pesquisa, deram-se pelos mais variados motivos, dentre eles a própria desmotivação devido à 

gravidade da doença e em alguns casos o protocolo de coletas teve que ser interrompido 

devido à piora intensa do quadro depressivo do paciente, requerendo por vezes até internação, 

o que inviabilizava as coletas. Além disso, outra dificuldade que surgiu durante o nosso 

estudo diz respeito às coletas sanguíneas, pois alguns sujeitos aceitaram participar apenas das 

coletas salivares do nosso estudo. Ainda com relação às coletas sanguíneas uma limitação 

importante do nosso estudo foi o fato de que realizamos apenas uma única medida, ao passo 

que as coletas salivares, exatamente pela facilidade que elas oferecem, puderam ser realizadas 

em vários momentos, o que reflete melhor o padrão de funcionamento do eixo HPA. Embora 

as coletas salivares apresentem algumas vantagens devido a sua facilidade de coleta, por outro 

a falta de supervisão direta do pesquisador no momento da coleta pode gerar alguns viesses, o 

que pode refletir principalmente nas medidas de avaliação da CAR e do RC (Stalder et al., 

2016). Dessa forma, para diminuir esses viesses no nosso estudo buscamos estabelecer bons 
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vínculos com os sujeitos avaliados, a fim de aumentar a aderência. Explicamos 

cuidadosamente o protocolo de coletas, e para garantir a confiabilidade das coletas foram 

entregues junto com os kits de coletas, folhas de instruções e de registro dos horários das 

coletas e se houve algum fator estressor não habitual que pudesse gerar alteração nas medidas 

biológicas.    

Outro fator de confusão potencial de nosso estudo em relação às coletas endócrinas foi 

o fato de que nós não caracterizamos a nossa amostra em relação ao número de episódios 

depressivos anteriores e a presença ou não de sintomas psicóticos. Nós também não 

determinamos entre as mulheres participantes do nosso estudo a fase do ciclo menstrual, o que 

pode influenciar nos nossos resultados biológicos (Freeman et al., 2000; Gervasoni et al., 

2004; Contreras et al., 2007; Owashi et al., 2008). Além disso, todos os pacientes do nosso 

estudo estavam em uso de medicações psicotrópicas, o que também pode afetar os nossos 

resultados. Embora, caiba ressaltar que, no entanto, alguns estudos como o estudo de Kunzel 

et al. (2003) e Kunugi et al. (2006) venham demonstrando que o uso ou não de 

antidepressivos, bem como o tipo e o número de medicações utilizadas não afetam a resposta 

do eixo HPA ao teste da Dex/CRH (Kunzel et al., 2003; Kunugi et al., 2006). 

Por fim, outra limitação muito importante do nosso estudo é que nos avaliamos a 

resposta do eixo HPA frente aos desafios da dexametasona e da fludrocortisona e assumimos 

que a supressão observada no eixo HPA após a dexametasona foi predominantemente devido 

à ligação desta aos receptores GR, enquanto que a supressão do eixo após a fludrocortisona 

foi predominantemente devido à ligação desta aos receptores MR. No entanto, tanto a 

dexametasona pode se ligar também aos MR, quanto a fludrocortisona pode ligar-se também 

aos GR. Na verdade é possível que o efeito da fludrocortisona se deva em parte a ação que ela 

exerce sobre os GR, enquanto que o efeito da dexametasona também se deva a sua atuação 

nos MR (Grossmann et al., 2004; Baes et al., 2014). Além disso, embora a espironolactona se 

ligue principalmente aos MR, ela também apresentam uma baixa afinidade pelos GR e pode 

afetar também os receptores de progesterona (Schane e Potts, 1978; Rogerson et al., 2003).  
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A depressão é uma doença crônica, recorrente e de longa duração. Além disso, está 

associada a altas taxas de incapacitação, inúmeros prejuízos financeiros e pessoais e os 

tratamentos atualmente disponíveis tem eficiência limitada para estes pacientes. Portanto, é 

importante que possamos compreender melhor os mecanismos envolvidos na fisiopatogenia 

dos transtornos depressivos e o papel do estresse precoce nestes transtornos através de estudos 

neurobiológicos. 

Nesse sentido, nossos dados indicam que os pacientes depressivos apresentam níveis 

basais menores de cortisol salivar, de prolactina e de DHEA-S e níveis maiores no índice de 

relação cortisol/DHEA-S. Porém, não foram encontradas diferenças nos níveis basais de 

ACTH e de cortisol plasmático. Nossos achados também não indicam diferenças na CAR e no 

RC entre pacientes depressivos e controles. 

Além disso, quando avaliado a resposta do eixo HPA frente aos agonistas e 

antagonistas GR e MR, encontramos nos pacientes depressivos níveis menores de ACTH e de 

DHEA-S após a dexametasona e a fludrocortisona. Encontramos também uma tendência 

destes pacientes apresentarem níveis menores de cortisol salivar após a fludrocortisona. Após 

o desafio da espironolactona encontramos níveis menores de ACTH, de cortisol salivar e de 

DHEA-S e níveis maiores no índice cortisol/DHEA-S nos pacientes depressivos. Os pacientes 

depressivos apresentaram também níveis menores de DHEA-S após a prednisolona, no 

entanto não foram encontradas diferenças entre os grupos nos demais hormônios avaliados 

após a prednisolona. Também não encontramos diferenças no cortisol plasmático e na 

prolactina após os desafios entre os pacientes depressivos e os controles saudáveis. 

Com relação à avaliação da influência do estresse precoce nas medidas hormonais, 

encontramos uma tendência dos pacientes com estresse precoce apresentarem níveis basais 

menores de prolactina e níveis menores de prolactina após a fludrocortisona, a prednisolona, a 

dexametasona e a espironolactona do que os pacientes sem estresse precoce. No entanto, não 

foram encontradas diferenças entre os grupos nas demais medidas hormonais basais e após os 

desafios avaliadas neste estudo. 

Dessa forma, com base nos resultados apresentados, nossos achados fornecem 

evidências de que existem diversas alterações nas medidas hormonais relacionadas ao 

funcionamento do eixo HPA e de seus receptores GR e MR nos pacientes depressivos, 

associado à hipocortisolemia e um aumento do feedback inibitório mediado pelos GR e MR 

nestes pacientes. Além disso, embora nossos resultados sugiram o envolvimento da prolactina 

no desenvolvimento de quadros depressivos com estresse precoce, mais estudos com amostras 

maiores são necessários para que possamos elucidar melhor também a importância dos 
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demais hormônios do eixo HPA e dos seus receptores em quadros depressivos com estresse 

precoce.  
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ANEXO B- ESCALA DE AVALIAÇÃO DE DEPRESSÃO GRID DE HAMILTON 

(GRID-HAM-D21) 
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ANEXO C- QUESTIONÁRIO SOBRE TRAUMAS NA INFÂNCIA (CTQ) 

Enquanto eu crescia…       Nunca Poucas 

Vezes 

Às 

vezes 

Muitas 

Vezes 

Sempre 

1. Eu não tive o suficiente para comer.      

2. Eu soube que havia alguém para me cuidar e proteger.      

3. As pessoas da minha família me chamaram de coisas do 

tipo “estúpido (a)”, “preguiçoso (a)” ou “feio (a)”. 

     

4. Meus pais estiveram muito bêbados ou drogados para 

poder cuidar da família. 

     

5. Houve alguém na minha família que ajudou a me sentir 

especial ou importante. 

     

6. Eu tive que usar roupas sujas.      

7. Eu me senti amado (a).      

8. Eu achei que meus pais preferiam que eu nunca tivesse 

nascido. 

     

9. Eu apanhei tanto de alguém da minha família que tive de 

ir ao hospital ou consultar um médico. 

     

10. Não houve nada que eu quisesse mudar na minha 
família. 

     

11. Alguém da minha família me bateu tanto que me 
deixou com machucados roxos. 

     

12. Eu apanhei com cinto, vara, corda ou outras coisas que 

machucaram. 

     

13. As pessoas da minha família cuidavam umas das 

outras. 

     

14. Pessoas da minha família disseram coisas que me 

machucaram ou me ofenderam. 

     

15. Eu acredito que fui maltratado (a) fisicamente.      

16. Eu tive uma ótima infância.      

17. Eu apanhei tanto que um professor, vizinho ou médico 

chegou a notar. 

     

18. Eu senti que alguém da minha família me odiava.      

19. As pessoas da minha família se sentiam unidas.      

20. Tentaram me tocar ou me fizeram tocar de uma 

maneira sexual. 

     

21. Ameaçaram me machucar ou contar mentiras sobre 

mim se eu não fizesse algo sexual. 

     

22. Eu tive a melhor família do mundo.      

23. Tentaram me forçar a fazer algo sexual ou assistir 

coisas sobre sexo. 

     

24. Alguém me molestou.      

25. Eu acredito que fui maltratado (a) emocionalmente.      

26. Houve alguém para me levar ao médico quando eu 

precisei. 

     

27. Eu acredito que fui abusado (a) sexualmente.      

28. Minha família foi uma fonte de força e apoio.      
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ANEXO D- ESCALA DE DEPRESSÃO DE MONTGOMERY-ASBERG 

(MADRS) 

 

Nome do paciente: ______________________________________ Data: __________ 

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 
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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 
□ 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 idéias pessimistas 
□ 1 

□ 2 Idéias intermitentes de fracasso, de auto-acusação ou de auto-depreciação 

□ 3 
□ 4 Auto-acusações persistentes ou idéias de culpabilidade ou de pecado precisas 

mas ainda racionais. Pessimismo crescente à respeito do futuro. 

□ 5 

□ 6 Idéias delirantes de ruína, remorsos ou pecado imperdoável. Auto-acusações 
absurdas e com convicção. 

 

10. Idéias de suicídio: 
□ 0 Goza da vida ou a vive como ela vem. 

□ 1 

□ 2 Cansado da vida, idéias de suicídio apenas passageiras. 
□ 3 

□ 4 Gostaria de estar morto. As idéias de suicídio são freqüentes 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 
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ANEXO E- INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK (BDI-II) 
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ANEXO F- INVENTÁRIO DE ANSIEDADE DE BECK (BAI) 
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ANEXO G- ESCALA DE DESESPERANÇA DE BECK (BHS) 
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ANEXO H- ESCALA DE IDEAÇÃO SUICIDA DE BECK (BSI) 
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ANEXO I- ESCALA DE IMPULSIVIDADE DE BARRATT (BIS-11) 

Nome :__________________________________________________Data: ___/___/___ 

 

Instruções: As pessoas são diferentes quanto à maneira como se comportam e pensam em situações distintas. Este é um questionário 

para medir algumas formas como você age e pensa, não existe resposta certa ou errada. Marque apenas uma alternativa para cada 

questão. Não pense em nenhuma das questões. Responda rápida e honestamente.  

 Raramente / 

Nunca 
Às vezes 

Frequen- 

temente 

Sempre ou 

quase sempre 

1. Eu planejo minhas atividades com cuidado     

2. Eu faço as coisas sem pensar     

3. Eu sou despreocupado, “cuca fresca”     

4. Meus pensamentos são rápidos     

5.  Eu planejo minhas saídas ou passeios com antecedência     

6. Eu sou uma pessoa controlada     

7. Eu me concentro com facilidade     

8. Eu tenho facilidade para economizar dinheiro     

9. Eu acho difícil ficar sentado por muito tempo     

10.  Eu costumo pensar com cuidado em tudo     

11.  Eu quero ter um trabalho fixo para poder pagar minhas despesas     

12.  Eu falo as coisas sem pensar     

13.  Eu gosto de ficar pensando sobre problemas complicados     

14.  Eu troco de trabalho freqüentemente ou não fico muito tempo 

com a mesma atividade (cursos, esportes) 

    

15.  Eu faço as coisas no impulso     

16.  Eu me canso com facilidade tentando resolver problemas 

mentalmente, de cabeça 

    

17.  Eu me cuido para não ficar doente     

18.  Eu faço as coisas no momento em que penso     

19.  Eu tento pensar em todas as possibilidades antes de tomar uma 

decisão 

    

20.  Eu troco de casa com freqüência ou não gosto de viver no 

mesmo lugar por muito tempo. 

    

21.  Eu compro coisas impulsivamente, sem pensar     

22. Eu termino o que começo     

23.  Eu caminho e me movimento rápido     

24. Eu resolvo os problemas com tentativa e erro     

25.  Eu gasto mais do que ganho ou do que posso     

26.  Eu falo rápido     

27.  Enquanto estou pensando um uma coisa, é comum que outras 

idéias me venham à cabeça ao mesmo tempo. 

    

28.  Eu me interesso mais pelo presente do que pelo futuro     

29.  Eu me sinto inquieto em aulas ou palestras      

30.  Eu faço planos para o futuro     
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ANEXO J- QUESTIONÁRIO DE QUALIDADE DE SONO DE PITTSBURGH (PSQI) 
 

 
Nome:_________________________________________________ Idade:_____ 

Data:____________ 

 

Instruções: 

As seguintes perguntas são relativas aos seus hábitos de sono durante o último mês somente. Suas respostas 

devem indicar a lembrança mais exata da maioria dos dias e noites do último mês. Por favor, responda a todas 

as perguntas. 

 

1. Durante o último mês, quando você geralmente foi para a cama à noite? Hora 

usual de deitar: 
 

2. Durante o último mês, quanto tempo (em minutos) você geralmente levou para 

dormir à noite? Marque de acordo com o número de minutos: 

Menos que 15 

min  

16-30 min  

31-60 min  

Mais que 60 

min  

3. Durante o último mês, quando você geralmente levantou de manhã? Hora 

usual de levantar  
 

4. Durante o último mês, quantas horas de sono você teve por noite? (Este pode 

ser diferente do número de horas que você ficou na cama). Marque de acordo 

com o número de horas de sono por noite:  

Mais que 7 h  
6-7 h  
5-6 h  

 Menos que 5 h  
 

*** Escreva aqui o número de horas de sono que você teve por noite (em 

média): 

 

 

Para cada uma das questões restantes, marque a melhor (uma) resposta. Por favor, responda a todas as 

questões. 

 

5. Durante o último mês, com que frequência você 

teve dificuldade de dormir porque você... 

Nenhuma 

no último 

mês 

Menos de 1 

vez/ semana 

1 ou 2 

vezes/ 

semana 

3 ou mais 

vezes/ 

semana 

(A) Não conseguiu adormecer em até 30 minutos     

(B) Acordou no meio da noite ou de manhã cedo     

(C) Precisou levantar para ir ao banheiro     

(D) Não conseguiu respirar confortavelmente     

(E) Tossiu ou roncou forte     

(F) Sentiu muito frio     

(G) Sentiu muito calor     

(H) Teve sonhos ruins     

(I) Teve dor     

(J) Outra(s) razão(ões), por favor 

descreva:___________________________ 
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6. Durante o último mês, como você classificaria a qualidade do seu sono de uma maneira geral? 

 Muito boa  Boa  Ruim  Muito ruim 

 

 

No último mês... 

Nenhuma 

no último 

mês 

Menos de 

1 vez/ 

semana 

1 ou 2 

vezes/ 

semana 

3 ou mais 

vezes/ 

semana 

7. Com que frequência você tomou medicamento 

(prescrito ou ‘‘por conta própria’’) para lhe ajudar 

a dormir? 

    

8. Com que frequência você teve dificuldade de 

ficar acordado enquanto dirigia, comia ou 

participava de uma atividade social (festa, reunião 

de amigos, trabalho, estudo)? 

    

9. Quão problemático foi para você manter o 

entusiasmo (ânimo) para fazer as coisas (suas 

atividades habituais)? 
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APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Por meio deste termo, você está sendo convidado (a) a participar como voluntário(a) 

de uma pesquisa 

 

LEIA CUIDADOSAMENTE AS INFORMAÇÕES ABAIXO 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa sobre as consequências do 

estresse sofrido na infância em alguns aspectos da vida de pessoas adultas.  

O principal objetivo dessa pesquisa é avaliar a associação entre o histórico de estresse 

precoce com diagnóstico de transtornos do humor e comorbidades, alterações no eixo 

hormonal relacionado ao estresse e em funções cognitivas. As avaliações serão realizadas no 

serviço de psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMRP-USP, sempre por profissionais da 

área  da saúde treinados para os procedimentos. O diagnóstico e os dados colhidos poderão 

ser úteis em saúde coletiva capazes de propor intervenções na área dos maus tratos infantis e 

na sua associação com os transtornos psiquiátricos.  

A sua participação é voluntária e envolverá o fornecimento de informações sobre fatos 

da história da sua vida e fatos da sua situação atual ao responder questionários e entrevistas. 

Você receberá instruções para que preencha sozinho alguns questionários. Esses instrumentos 

serão entregues em envelopes, e você poderá respondê-los em casa ou em outro ambiente em 

que se sinta à vontade. Todos eles devem ser devolvidos no prazo de uma semana. Caso tenha 

dúvidas no preenchimento, haverá uma pesquisadora à disposição pra esclarecê-las e oferecer 

um feedback da sua avaliação.  

Estamos cientes que a natureza de algumas das informações que lhe solicitaremos 

poderá ser penosa e delicada, e não desejamos provocar maiores sofrimentos ao relembrá-las. 

Se você, mesmo assim, aceitar participar desta pesquisa, estaremos disponíveis para conversar 

sobre quaisquer sofrimentos despertados, e encaminhá-la, se necessário, para o atendimento 

psicológico ou médico adicional que se fizer necessário.  

Além disso, pode ser solicitado a você que colha amostras de saliva (cuspe) para um 

exame hormonal. Para isso, você será ensinado(a)  a coletar um pouco de saliva em um 

algodão e depois guardar dentro de um tubinho e colocar  na sua geladeira. Essa coleta será 

repetida cinco vezes: às 22h, assim que você acordar na manhã seguinte, 30 e 60 minutos 

depois e às 9:00 horas. Há ainda a possibilidade de que uma médica peça para que você tome 

um comprimido algum tempo antes de fazer essa coleta. Será também necessário realizar um 

exame de sangue, em que uma enfermeira irá colher cerca de 20 ml (uma colher de sopa) de 

sangue, e cuja picada da agulha não doerá mais do que uma coleta de sangue usual. Para a 

avaliação das funções cognitivas, uma psicóloga administrará alguns testes psicológicos 

compreendidos dentro de uma bateria de testes padrão comum para todos os participantes. 

Você terá o número do telefone de um médico da nossa equipe, no caso de sentir 

algum desconforto. Caso, em algum momento do estudo, seja necessário encaminhamento 

para os serviços de saúde, você será encaminhado(a) pelo médico responsável aos serviços de 

saúde públicos oferecidos na comunidade. 

Seus registros médicos, e as informações que você fornecer serão tratados sempre 

confidencialmente (mantidos em segredo).  Por outro lado, evitando que você seja 
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identificada, os resultados desse estudo poderão vir a serem publicados em revistas 

científicas, ou serem levados para discussão com outros profissionais da área da saúde 

 

É importante que você saiba que a pesquisa garante a você: 

1- Acesso, a qualquer tempo, às informações a cerca dos procedimentos, riscos e benefícios 

da pesquisa. 

2- Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 

estudo, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo. 

3- Confidencialidade, sigilo e privacidade. 

 

Riscos e Benefícios da Pesquisa 

Essa pesquisa não envolve procedimentos arriscados para você.  Por outro lado, a sua 

participação não garante nenhum benefício imediato a você, os benefícios serão indiretos e 

futuros. 

Informações sobre a pesquisa científica 

Título dos projetos envolvidos: 

 “O Impacto da História de Estresse Precoce nos Transtornos do Humor” 

 “A Neurobiologia da Depressão em Pacientes com Estresse Precoce: O Papel do Eixo HPA e 

da Função dos Receptores Glicocorticóides (RG) e Mineralocorticóides (RM)” 

 “Do Estresse Precoce à Depressão: Avaliação da atividade do eixo HPA e da função cognitiva”. 

Unidade: Serviço de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo. 

Pesquisadoras responsáveis:  

 Camila Maria Severi Martins, Terapeuta 

Ocupacional 

 Cristiane Von Werne Baes, Psiquiatra 

 Nayanne Beckmann Bosaipo, Psicóloga 

Doutorandas do Curso de Pós-
Graduação em Saúde Mental da 

Faculdade Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo. 

Endereço: Hospital-dia do Hospital das Clínicas da FMRP-USP 

       Rua Tenente Catão Roxo, 2650 
       CEP: 14051-140 

       Ribeirão Preto/SP 

Telefone: (16)  3602 – 4623 
Docente responsável: Prof. Dr. Mário Francisco Juruena. 

Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Email: juruena@fmrp.usp.br  
Fone: (16)3602-4614, Fax: (16)36307961 , Celular: (16)81398456    

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Declaro que, após conveniente explicação pelo pesquisador, e após ter entendido o que me foi 

explicado, consinto em participar do presente protocolo de pesquisa. 

 

Ribeirão Preto, ..... de..................................................de 20..... 

 

 

                 Assinatura do participante ou de seu representante legal   

 

           

 

      Assinatura do pesquisador 

 

 

mailto:juruena@fmrp.usp.br
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APÊNDICE B- FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

 

PROTOCOLO DE COLETA DE DADOS 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Registro do HC:_________________________________ 

Data de Nascimento: ______/______/______          Idade: ______________________ 

Peso:_________________________           Altura:_____________________________ 

Sexo: 1 - Feminino    2 -  Masculino 

Religião: 1 - Católica  2 -  Evangélica  3 - Espírita 4 - Sem religião  

5 – Outras, qual: _______________________  

Estado civil: 1 - Solteiro  2 – Casado/Amasiado  3 - Viúvo   

4 – Divorciado/Desquitado/Separado 

Cor: 1 - Branco  2 - Pardo  3 - Preto  4 - Amarelo 

Escolaridade: (   ) analfabeto  (   )fundamental   (   ) médio   (   ) superior   

(   ) completo   (   ) incompleto (   ) outros:__________________________     

Profissão: ____________________________________________________________ 

1 - ativo   2 - desempregado   3 - afastado   4 - aposentado 

Renda Pessoal: R$___________________    Renda Familiar: R$_________________  

Filhos: (   )Sim   (   ) Não  Número:_________   

Abortos prévios: (   )Sim   (   ) Não  Número:_________ 

Reside: 1 - sozinho   2 - família originária 3 - família conjugal    4 - cuidador 

outros:_______________________________  

Adotado: (   )Sim   (   ) Não             Gêmeo: (   )Sim   (   ) Não  ___________________        

Doenças Clínicas: (   ) Sim  (   ) Não   

(   ) DM   (   ) HAS   (   ) Cardiopatias  (   ) outras:_____________________________ 

Medicamentos em uso: (   )Sim   (   ) Não 

Descrição e dosage Tempo de uso 
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Uso de Anticoncepcional:  (   )Sim   (   ) Não           

Menopausa: (   )Sim   (   ) Não          Reposição Hormonal: (   )Sim   (   ) Não           

Tabagista atual: (   )Sim   (   ) Não          tempo ______n.º cigarros /dia__________ 

Tabagismo prévio: (   )Sim  (   ) Não 

Etilista atual: (   )Sim   (   ) Não   tempo _____ quantidade dose /dia_____________  

Etilismo prévio: (   )Sim  (   )Não 

tipo de  bebida:___________________________________________________ 

Drogas ilícitas atual: (   )Sim   (   ) Não          tempo _____ quantidade dose /dia____  

Uso prévio de drogas ilícitas: (   )Sim  (   )Não 

tipo:____________________________________________________________ 

Tratamentos Psiquiátricos Prévios:  (   )Sim   (   ) Não    

Internações Psiquiátricas Prévias:       (   )Sim   (   ) Não        

                  

 Nº internações Local 

Internação integral   

Semi-internação   

Ambulatorial   

 

Tentativa de Suicídio Prévios: (   )Sim   (   ) Não   n º de tentativas________________ 

Doença mental na família: (  )Sim   (  ) Não  qual(ais) familiar(es) e qual(ais) diagnóstico(s) 

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Internação atual no HD: (   )Sim   (   ) Não    

Data de Admissão: ______/______/_____          Data de Alta: ______/______/_____ 

Diagnóstico Psiquiátrico na Admissão:______________________________________ 

Diagnóstico Psiquiátrico na Alta:___________________________________________ 

Internação prévia no HD: (   )Sim   (   ) Não   quantas:__________________________ 

Acompanhamento no HD e grupos de pós-alta no HD: (   )Sim   (   ) Não     

Quais:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C- FOLHA DE INSTRUÇÕES PARA AS COLETAS DE SALIVA 

 

Avaliação do Eixo Hipotálamo-Pituitária-Adrenal na Depressão 

 

Por favor, no jantar não ingerir bebidas alcóolicas nem proteínas em excesso (ex.: 

churrasco). Evite exercícios físicos e situações de estresse durante o período das coletas. 

 

1. Às 22h (dez da noite). 

Primeiramente, caso faça uso de medicações, mantenha a sua rotina. 

Em seguida, tome a medicação do estudo fornecida pelas pesquisadoras e faça a coleta 

da saliva no tubo de Salivette marcado com o número 1. 

Anote a hora exata da coleta na FOLHA DE REGISTRO fornecida pelas pesquisadoras. 
** Consulte a Folha  “Instruções para Coleta com Salivettes”  

para obter detalhes de como realizar a coleta de saliva. ** 

2. Ao acordar no dia seguinte. 

Pegue o tubo Salivette marcado com o número 2 e colete a sua segunda amostra 

imediatamente após acordar. 

Não escove os dentes e não fume. Preferencialmente mantenha o jejum até a coleta de 

sangue no hospital. Caso não seja possível manter o jejum, evite café, chás e proteínas.  

Após um intervalo de 30 minutos, continue coletando amostras de saliva nos 

momentos indicados. Agora você já pode escovar os dentes. 

3. 30 minutos após acordar.  Tubo Salivette número 3. 

4. 60 minutos após acordar. Tubo Salivette número 4. 

 

Por favor, traga as amostras, a tabela preenchida até o item 4 e (se houver) os 

questionários adicionais fornecidos até o Hospital Dia Psiquiátrico – FMRP/USP. 

Endereço: Rua Tenente Catão Roxo, 2650, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto – SP.  

Você pode entregar esses materiais às seguintes pessoas: 

 

Maira Ricci 
Enfermeira Responsável 

Nayanne B. Bosaipo 
Psicóloga 

Cristiane V. W. Baes 
Psiquiatra 

Camila M. S. Martins 
Terapeuta Ocupacional 

Pesquisadoras do Programa de Assistência, Ensino e Pesquisa em Estresse, Trauma e Doenças Afetivas (EsTraDA). 
Pesquisador Responsável: Prof. Dr. Mario Francisco Juruena. Coordenador do Hospital Dia Psiquiátrico. 
Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – 
FMRP. Universidade de São Paulo-USP” 

 

OBSERVAÇÃO: Para darmos continuidade à pesquisa, você fará ainda 1 coleta de 

saliva adicional. 

5. Ao chegar ao Hospital Dia. Tubo Salivette número 5. Esta amostra será coleta no hospital 

antes da coleta de sangue. Depois dela você já pode tomar café da manhã. 

 

Se você tiver qualquer dúvida sobre essas instruções, por favor telefone às 

pesquisadoras citadas, no celular fornecido ou no número 3602-0371. Você pode também 

telefonar ao Pesquisador Responsável, o Dr. Mario Juruena, tel: 98139-8456. Obrigada pela 

sua participação. 
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INSTRUÇÕES PARA COLETA COM SALIVETTES 
 

Como coletar as amostras de saliva: 

 

1) Pegue o salivette com o número apropriado e remova a tampa. 

 
2) Insira o algodão na tampa do salivette conforme representado a seguir, e então, use o 

conjunto para posicionar o algodão em sua boca. Não toque o algodão com suas 

mãos. 

 

Mastigue gentilmente o algodão, movendo-o por toda a boca, durante 2 (dois) 

minutos. Pode parecer muito tempo, mas é o necessário para o laboratório. 

 

3) Remova o algodão da sua boca com a ajuda da tampa do salivette, sem tocar o algodão 

com os dedos. Pode ser mais fácil se você estiver se olhando em um espelho. A seguir, 

coloque o algodão no interior do tubo (conforme representado acima), sem tocá-lo 

com os dedos. 

 

4) Posicione firmemente a tampa no salivette. 

 

5) Guarde as amostras coletadas na geladeira. 
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APÊNDICE D- FOLHA DE REGISTRO DAS COLETAS DE SALIVA 

 

 

Nome:___________________________________________________________________ 

Data:______________ 

 

FOLHA DE REGISTRO 

 

 

Por favor, preencha a tabela abaixo com as informações referentes a cada amostra de saliva 

coletada. 

 

Número do 

Tubo 

Amostra Hora exata 

em que a 

amostra foi 

coletada 

Se acidentalmente você vivenciou ou 

passou por alguma situação diferente 

do protocolo estabelecido, favor 

anotar abaixo. 

EXEMPLO1 Ex.: ao acordar 6h Tomei café e fumei. 

EXEMPLO 2 Ex.22 horas 22h15 Briguei com meu esposo 

1 
22 horas 

  

2 
Ao acordar 

  

3 
30 min. após 

acordar 

  

4 
60 min. após 

acordar 

  

5 
9 horas 
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APÊNDICE E- FOLHA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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