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RESUMO 
 

Ferreira AS. Uso contínuo de antipsicóticos modula fosfolipase A2 e 
glicogênio sintase quinase-3 beta em plaquetas de pacientes com 
Esquizofrenia [tese de doutorado]. São Paulo: Faculdade de Medicina. 
Universidade de São Paulo: 2011. 
 
Duas enzimas têm-se destacado como possíveis marcadores biológicos 
periféricos na esquizofrenia: a fosfolipase A2 (PLA2) e a glicogênio sintase 
quinase-3 beta (GSK-3B). Essas moléculas exercem importante influência 
na arquitetura e plasticidade celulares, na regulação de vias metabólicas 
comuns (metabolismo de fosfolípides e via Wnt), em fatores de transcrição, 
na regulação de genes e na sobrevivência celular. Tais aspectos tornam 
pertinentes as investigações a respeito da possível participação dessas 
enzimas na fisiopatologia da esquizofrenia. Foi verificada a atividade de 
subtipos de PLA2 (método radioenzimático: iPLA2, cPLA2 e sPLA2) e os 
níveis de GSK-3B total (GSK-3Bt) e fosforilada [p(Ser9)-GSK-3B] (ELISA) 
em plaquetas de pacientes com esquizofrenia inicialmente livres de 
tratamento medicamentoso com média de 5 anos de doença (D+5a) (n=10), 
aos quais foi prescrita a olanzapina. Foi avaliado também um grupo de 
pacientes livres de tratamento medicamentoso com menos de 6 meses de 
sintomas psicóticos (D-6m) (n=6) aos quais foi posteriormente prescrito o 
haloperidol. Esses pacientes foram comparados com um grupo controle (n = 
20) e avaliados longitudinalmente após o tratamento descrito por 8 semanas. 
Um grupo de 40 pacientes com esquizofrenia (tempo médio da doença: 17 
anos) com pelo menos 6 meses de tratamento com antipsicótico (clozapina, 
olanzapina ou haloperidol) foi ainda avaliado. Os sintomas clínicos foram 
avaliados por meio da Escala de Avaliação das Síndromes Positiva e 
Negativa (PANSS). Quando comparado com o grupo controle, os pacientes 
D+5a apresentaram aumento da atividade de iPLA2 (p<0,01) e os pacientes 
D-6m apresentaram aumento da atividade de sPLA2 (p<0,05). Na avaliação 
longitudinal, somente a olanzapina diminuiu a atividade de iPLA2, cPLA2 e 
sPLA2 (p<0,01). Quando comparada a atividade dos subtipos de PLA2 entre 
os pacientes medicados a pelo menos 6 meses e o grupo controle, não 
foram observadas diferenças significativas. Quando comparado com o grupo 
controle, os pacientes D+5a apresentaram diminuição dos níveis de GSK-
3Bt e p(Ser9)-GSK-3B (p<0,05). Na avaliação longitudinal, foi observado que 
somente a olanzapina aumentou os níveis de GSK-3Bt e p(Ser9)-GSK-3B (p 
< 0,01). Quando comparados os níveis de GSK-3Bt e p(Ser9)-GSK-3B entre 
os pacientes medicados a pelo menos 6 meses e o grupo controle não foram 
observadas diferenças significativas. Para os pacientes medicados a pelo 
menos 6 meses foram observadas correlações entre a sub-escala negativa 
da PANSS e os níveis de p(Ser9)-GSK-3B (r=,53, p<0,001). Sugere-se que a 
medicação module PLA2 e GSK-3B, independente do antipsicótico utilizado. 
Esses resultados apontam para uma futura aplicação dessas enzimas na 
verificação de adesão ao tratamento e estabilização do quadro clínico. 
Descritores: Esquizofrenia; Fosfolipases A2; Glicogênio sintase quinase 3; 

Plaquetas.



 
 

SUMMARY 
 
Ferreira AS. Antipsychotics prolonged use modulates phospholipase A2 and 
glycogen synthase kinase-3 beta in platelets from patients with 
Schizophrenia [doctoral thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina. 
Universidade de São Paulo: 2011. 
 
The enzymes phospholipases A2 (PLA2) and glycogen synthase kinase-3 
beta (GSK-3B) are thought to play a role in schizophrenia by influencing 
cellular architecture and plasticity, common signaling pathways 
(phospholipids metabolism and Wnt pathway), gene transcription, regulation 
factors and apoptosis. These aspects motivated the investigation of both 
these enzymes in schizophrenia. The activities of PLA2 subtypes (iPLA2, 
cPLA2 and sPLA2 by radio enzymatic method) and the levels of total GSK-3B 
and phosphorylated GSK-3B [p(Ser9)-GSK-3B] (by immune enzyme assay) 
were performed in platelets of drug free patients with schizophrenia for 
average 5 years of disease (D+5y) (n=10), who was lately prescribed with 
olanzapine and in drug naïve patients with less than 6 months of psychotic 
symptoms (D-6m) who was lately prescribed with haloperidol. These patients 
were compared to a control group (n=20) and were longitudinally evaluated 
after 8 weeks of monotherapy treatment with the prescribed antipsychotic. 
These enzymes were also investigated in a group of 40 patients with 
schizophrenia (mean duration of disease: 17 years) who were at least 6 
months treated with antipsychotic (clozapine; olanzapine or haloperidol). 
Psychopathology was assessed with the Positive and Negative Syndrome 
Scale (PANSS). Patients D+5y presented higher iPLA2 activity than control 
group (p < 0.01) and patients D-6m presented higher sPLA2 activity than 
control group (p < 0.05). On longitudinal evaluation, only olanzapine 
decreased iPLA2, cPLA2 and sPLA2 activities (p < 0.01). In the long-term 
medicated patients group compared to the control group, no differences 
regarding PLA2 subtype activity were found. Patients D+5y presented lower 
GSK-3Bt and p(Ser9)-GSK-3B levels than control group (p<0.05). On 
longitudinal evaluation, only olanzapine increased GSK-3Bt and p(Ser9)-
GSK-3B levels (p < 0.01). In the long-term medicated patients group 
compared to the control group, no differences regarding GSK-3B levels were 
found. For long-term medicated patients, it was observed correlation 
between p(Ser9)-GSK-3B and the PANSS negative syndrome subscale 
score (r = .53, p < 0.001). It was suggested that antipsychotic treatment 
modulated PLA2 and GSK-3B, in spite of the drug used. The results pointed 
to a future use of these enzymes to verify drug treatment compliance and 
clinical stabilization. 
 
Descriptors: Schizophrenia; Phospholipases A2; Glycogen synthase kinase 
3; Platelets. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) sugerem que os 

transtornos neurológicos e psiquiátricos são uma importante causa no 

aumento da morbidade em todo o mundo. Mais de 450 milhões de pessoas 

são afetadas pela mudança significativa provocada por estas doenças no 

comportamento e na mente destes indivíduos (Mathers et al., 2006). 

A esquizofrenia é um transtorno mental grave que afeta principalmente 

adultos com idade entre 15–35 anos e, devido a sua cronicidade, tem 

elevada prevalência. Atinge aproximadamente 50 milhões de pessoas no 

globo, sendo que mais da metade destas não recebe os cuidados 

apropriados. Apesar de tratável, o tratamento é mais efetivo se realizado 

nos estágios iniciais. Este tratamento compreende a medicação adequada e 

o envolvimento da família e da comunidade. Destaca-se que 90 % dos 

indivíduos com esquizofrenia que não recebem o tratamento adequado 

residem em países em desenvolvimento, nos quais se enquadra o Brasil 

(WHO, 2011a). 

A esquizofrenia apresenta diversos aspectos etiopatogênicos, 

podendo ser genéticos, ambientais, neurodesenvolvimentais, 

neurodegenerativos, estruturais e bioquímicos (Jardim, 2005). Estudar 

alterações nestes aspectos constitui uma promissora solução para a 

detecção precoce e tratamento adequado, com maior sucesso, desta 
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patologia. Nesse sentido, destaca-se a busca por possíveis biomarcadores 

que reflitam algum desses aspectos. 

A utilização da enzima fosfolipase A2 (PLA2) como um possível 

biomarcador periférico para esquizofrenia é bastante estudada devido à sua 

função no metabolismo dos fosfolípides. Elevações nos níveis enzimáticos 

de PLA2 total na membrana plaquetária (Gattaz et al., 1987) e no soro 

(Gattaz et al., 1990) de pacientes com esquizofrenia já foram descritos 

anteriormente (Gattaz et al., 1987; 1990; 1995; Ross et al., 1997; Ross, 

2003). Smesny et al. (2005) sugerem aumento dos níveis de PLA2 

intracelular independente de cálcio (iPLA2) em amostras de soro de 

pacientes com esquizofrenia. Talib (2006) descreveu metodologia 

apropriada para a determinação da atividade enzimática dos subtipos de 

PLA2 [secretória, citosólica e independente de cálcio (Ca2+)] em plaquetas. 

Cabe ressaltar que esta enzima (PLA2 total) está alterada em outras 

patologias, tais como transtorno afetivo bipolar (TAB), depressão e doença 

de Alzheimer (Gattaz et al.,1996; Bennett; Horrobin, 2000; Farooqui et al., 

2000a). Isto posto, é preciso esclarecer o real papel de cada subtipo 

enzimático, sua provável correlação com estes transtornos psiquiátricos e, 

principalmente, se existe especificidade de cada subtipo para cada 

patologia. 

A proteína glicogênio sintase quinase-3 beta (GSK-3B) é uma quinase 

que fosforila serinas e treoninas e exerce grande influência na arquitetura e 

plasticidade celulares, na regulação de diversas vias, em fatores de 

transcrição e regulação de genes, na apoptose, na sobrevivência celular, na 
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coordenação da polarização neuronal, no controle da reorganização do 

citoesqueleto e na distribuição de proteínas (Frame; Cohen, 2001; Grimes; 

Jope, 2001; Nadri et al., 2002; Kim et al., 2011). Esta enzima é secretada na 

via de sinalização Wnt, envolvida em importantes aspectos neuronais, 

dentre estes, a formação de sinapses (Lovestone et al., 2007). A GSK-3B é 

uma enzima relacionada a defeitos da arquitetura celular observados na 

esquizofrenia (Kozlovsky et al., 2002). Alguns estudos sugerem que a 

diminuição da fosforilação (ou seja, aumento da atividade de GSK-3B) da 

GSK-3B esteja associada com a hipótese do neurodesenvolvimento na 

esquizofrenia (esta se refere a alterações na proliferação de neurônios e 

glia, migração celular, diferenciação morfológica e bioquímica e formação de 

sinapses) (Lovestone et al., 2007). Emamian et al. (2004) observaram uma 

diminuição relativa de GSK-B fosforilada no resíduo de serina na 9ª posição 

amino-terminal [p(Ser9)-GSK-3B] em linfócitos e córtex frontal de pacientes 

com esquizofrenia quando comparados aos sujeitos controles. No entanto, 

Kozlovsky et al. (2005) relacionaram baixos níveis dessa proteína como 

uma consequência tardia de um insulto perinatal na esquizofrenia, resultado 

de trabalhos que observaram uma diminuição de níveis de GSK-3B em 

córtex pré-frontal (Kozlovsky et al., 2000) de pacientes com esquizofrenia, 

quando comparados aos sujeitos controle. Sendo assim, dados sobre a 

atividade de GSK-3B em pacientes com esquizofrenia são ainda 

controversos e informações sobre a influência do tratamento 

medicamentoso nesta enzima estão disponíveis somente em animais. 
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Embora o tratamento medicamentoso da esquizofrenia tenha avançado 

significativamente com a introdução da clorpromazina em 1952, os 62 

fármacos com ação antipsicótica hoje disponíveis no mercado ainda 

apresentam mecanismos de ação com eficácia clínica parcial, sendo 

frequentemente necessária a associação de fármacos, além da ocorrência 

de graves efeitos colaterais (Tandon et al., 2008). No Brasil, os 

antipsicóticos de 1ª geração, sendo o haloperidol o fármaco mais prescrito, 

estão indicados como tratamento de primeira escolha, especialmente devido 

à sua maior disponibilidade nas unidades básicas de saúde, com menor 

custo comparativo para o Sistema Único de Saúde (SUS). Entretanto, a 

suposta superioridade dos fármacos de 2ª geração faz com que muitas 

vezes estes sejam os fármacos de 1ª escolha. No entanto, estudos recentes 

(Clinical Antipsychotic Trial on Intervention Efectiveness – CATIE, nos 

Estados Unidos e Cost Utility of the Latest Antipsychotics in Severe 

Schizophrenia – CUtLASS, no Reino Unido) apontam para eficácia 

semelhante entre esses fármacos, quando avaliadas a qualidade de vida e 

a psicopatologia dos pacientes (Lieberman et al., 2005; Jones et al., 2006; 

Tandon et al., 2008). 

Nesse contexto, a principal motivação deste projeto foi o estudo de 

alterações neuroquímicas relacionadas à esquizofrenia e os efeitos do uso 

contínuo de antipsicóticos com diferentes perfis farmacológicos sobre a 

atividade dos subtipos de PLA2 e os níveis de GSK-3B total e fosforilada, 

utilizando plaquetas como modelo periférico do neurônio. Plaquetas 

compartilham uma série de características com os neurônios, tais como 
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síntese e liberação de neurotransmissores. Ressalta-se que na literatura 

não são encontradas medidas concomitantes de fosfolipases A2 e glicogênio 

sintase quinase-3B em plaquetas, o que denota o caráter inédito do 

presente estudo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1 Esquizofrenia: conceitos 

 

A Esquizofrenia pode ser descrita como um transtorno psiquiátrico 

caracterizado por distorções fundamentais e características do pensamento 

e da percepção e por afeto inadequado ou embotado. A consciência clara e 

a capacidade intelectual costumam ser mantidas, embora certos déficits 

cognitivos possam surgir no curso da doença (DSM-IV-TRTM, American 

Psychiatry Association – APA, 2002). Uma das formas de classificar seus 

sintomas característicos é a divisão em duas amplas categorias – sintomas 

positivos e negativos – com uma terceira categoria, desorganizada, mais 

recentemente admitida, pois análises estatísticas revelaram que esta é uma 

dimensão independente da categoria de sintomas positivos, na qual estava 

anteriormente incluída. Os sintomas positivos incluem delírios e 

alucinações. Os desorganizados incluem fala desorganizada (transtorno do 

pensamento), comportamento desorganizado e atenção comprometida. Os 

sintomas negativos incluem nível e intensidade restritos de expressão 

emocional (embotamento afetivo), pensamento e produtividade da fala 

reduzidos, anedonia e avolição (APA, 2002). 

Nenhuma lesão ou funcionamento inapropriado isolados são 

responsáveis por causar esquizofrenia. Sinalização aberrante, múltiplos 

fatores genéticos e ambientais aparentemente determinam, de forma 

conjunta, a causa desse transtorno (Beasley et al., 2001; Kozlovsky et al., 



7 
 

2002). Uma série de estudos de neuroimagem e neuropatológicos apoiam a 

hipótese de que a esquizofrenia pode ser um transtorno do 

neurodesenvolvimento associada com migração celular alterada durante a 

vida fetal ou período embrionário (Weinberger, 1987; Pearlson, 2000). Desta 

forma, moléculas ou mecanismos responsáveis pelo desenvolvimento 

fisiológico do cérebro podem estar envolvidos na patogênese da 

esquizofrenia (Durany; Thome, 2004; Shoval; Weizman, 2005). 

A décima edição da Classificação Internacional das Doenças (CID10) 

(OMS, 1998) e a quarta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-IV-TRTM) (APA, 2002) estabelecem os critérios 

diagnósticos atualmente aplicados. Nas duas classificações, o diagnóstico 

diferencial é baseado nos sintomas manifestados e na sua duração, bem 

como na diferenciação entre transtornos afetivos e outros transtornos 

psicóticos orgânicos ou induzidos por substâncias. 

A esquizofrenia é uma doença multifatorial, com elevada predisposição 

genética e também influência significativa de fatores ambientais. As 

principais variações e polimorfismos gênicos associados à esquizofrenia são 

aquelas encontradas nos genes da catecol-O-metil-transferase (COMT), 

neuregulina 1 (NRG1), disrupted in schizophrenia 1 (DISC1) e 2 (DISC2), 

dystrobrevin-binding protein 1 (DTNBP1), regulador da sinalização da 

proteína-G 4 (RGS4), prolina desidrogenase (PRODH), receptor 2A de 

serotonina e receptor D3 de dopamina (DRD3), embora estes não sejam 

necessários nem são suficientes (Fatemi; Folsom, 2009; Mikkelsen et al., 

2010). 



8 
 

É bem estabelecida a grande influência dos fatores ambientais no 

desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, incluindo a esquizofrenia 

(Schwarz; Bahn, 2008). Esses fatores incluem complicações peri-natais e 

obstétricas, infecções virais e desnutrição durante a gestação, 

incompatibilidade de fator Rh, autoimunidade devido a doenças infecciosas, 

migrações e uso de Cannabis sativa L. (Fatemi; Folsom, 2009). 

 

2.2 Aspectos epidemiológicos da esquizofrenia 

 

A OMS divide a prevalência da esquizofrenia de acordo com o 

desenvolvimento do país. Para os países em desenvolvimento, dentre os 

quais se enquadra o Brasil, a prevalência é de 13,1/ 1.000 pessoas até 59 

anos e de 1,0/ 1.000 pessoas a partir de 60 anos (dados referentes ao ano 

de 2004) (WHO, 2011b). Países desenvolvidos tendem a apresentar maior 

prevalência para a esquizofrenia (Saha et al., 2005). 

No Brasil, são escassos os estudos epidemiológicos sobre a 

esquizofrenia. Menezes et al. (2007) estimaram a incidência anual de 

psicoses de primeiro contato em 10,1/ 100.000 para psicoses não afetivas e 

de 5,8/ 100.000 para psicoses afetivas. Essas taxas diminuem com o 

aumento da idade. Esse estudo foi realizado na região da Grande São 

Paulo e envolveu 926.081 pessoas com idade entre 18 e 64 anos; os 

cálculos foram baseados nos dados da contagem censitária realizada no 

ano de 2000. Um estudo de prevalência de transtornos psiquiátricos, 

realizado em três instituições localizadas na região metropolitana de Recife, 
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envolvendo 319 institucionalizados, apontou a esquizofrenia como o 

transtorno mais prevalente, com 51 % dos casos, seguida do alcoolismo (14 

%) (Paixão et al., 2009). A taxa de mortalidade em pacientes portadores de 

psicoses não afetivas foi 8,4 vezes maior [intervalo de confiança (IC) 95% = 

4,0 – 15,9] do que o esperado na população e 317,9 vezes maior, devido ao 

suicídio (IC95% = 125,2 – 668,3), em um estudo conduzido na cidade de 

São Paulo com uma amostra de 120 pacientes (Menezes; Mann, 1996). 

 

2.3 Tratamento medicamentoso da esquizofrenia 

 

Essa subseção foi baseada no guideline publicado pela American 

Psychiatry Association, de autoria de Lehman et al. (2004), com uma breve 

atualização de Dixon et al. (2009). 

A clorpromazina, cujo efeito antipsicótico foi descoberto 

acidentalmente – estava sendo testada como “coquetel lítico” no preparo de 

pacientes para a cirurgia – foi adotada como tratamento medicamentoso 

para esse transtorno a partir de 1952. Em seguida, estudos demonstraram 

que a sua eficácia se relacionava com o bloqueio dos receptores 

dopaminérgicos, principalmente D2 (Laborit; Huguenard, 1951; Kapur; 

Mamo, 2003; Lehman et al., 2004). 

Na fase aguda, o objetivo do tratamento é a redução dos sintomas, a 

prevenção de danos advindos de auto ou heteroagressividade e a melhora 

do comportamento social do indivíduo; circunstância em que os 

medicamentos sedativos são mais indicados. Na fase de manutenção, o 
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objetivo é manter o paciente assintomático, melhorar a funcionalidade, a 

qualidade de vida e reduzir recaídas. Quando o paciente não responde a 

dois ou três tratamentos convencionais (doses plenas por pelo menos seis 

semanas) nos cinco anos precedentes, é caracterizada a refratariedade, 

que corresponde a aproximadamente 30 % (IC95% = 10 – 45 %) dos casos 

(Wannmacher, 2004). Entre os pacientes sem tratamento de manutenção, 

cerca de 60 a 70 % sofrem recaídas em um ano e cerca de 90 % em dois 

anos (Lehman et al., 2004). 

Depois da descoberta da clorpromazina, outros fármacos com o 

mesmo perfil foram desenvolvidos. Estes medicamentos foram classificados 

como antipsicóticos de 1ª geração, típicos ou convencionais, devido às 

semelhanças no mecanismo de ação, eficácia e perfil de efeitos adversos 

(Lehman et al., 2004). Além dessa classe, há também os antipsicóticos de 

2ª geração. 

Embora atualmente existam propostas de se classificar os 

antipsicóticos de acordo com a sua ligação a receptores (Kim et al., 2006; 

Jindal; Keshavan, 2008), devido à heterogeneidade de mecanismos de ação 

dentro de cada classe, optou-se por utilizar nessa revisão a classificação em 

uso na literatura tradicional. 

Os antipsicóticos de 1a geração podem ser subdivididos em 

antipsicóticos de alta potência, como o haloperidol, que são associados a 

elevado bloqueio de receptores dopaminérgicos; e antipsicóticos de baixa 

potência ou sedativos, como a clorpromazina, os quais apresentam menor 
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ação bloqueadora dopaminérgica e maior propensão à indução de efeitos 

sedativos, hipotensores e autonômicos (Baldessarini; Tarazi, 2007). 

Os antipsicóticos de 1ª geração são eficazes principalmente no 

controle dos sintomas positivos da esquizofrenia. No entanto, esses 

fármacos estão associados à elevada ocorrência de efeitos colaterais, com 

destaque para os sintomas extrapiramidais provocados pelo elevado 

bloqueio dos receptores dopaminérgicos, como a distonia aguda, a acatisia, 

o parkinsonismo, a síndrome neuroléptica maligna e a discinesia tardia 

(Adams et al., 2000). De Leon (2007) e Correll e Schenk (2008) não 

observaram diferença entre a prevalência de discinesia tardia dentre os 

pacientes em uso de antipsicóticos de 1ª ou 2ª geração, o que pode indicar 

que os efeitos extrapiramidais estão associados principalmente à dose e 

não ao tipo de antipsicótico. 

Baixas doses de antipsicóticos de 1ª geração são associadas com 

aderência ao tratamento e melhor funcionalidade, além de menor risco de 

sintomas extrapiramidais. Antipsicóticos de 2ª geração podem ser 

administrados em doses maiores, pois seu “limiar” para o surgimento de 

sintomas extrapiramidais é maior. As vantagens da redução das doses de 

antipsicóticos para reduzir os efeitos colaterais devem ser balanceadas com 

a possibilidade de uma recaída ou exacerbação dos sintomas da 

esquizofrenia. Geralmente, opta-se por manter a estabilidade do paciente 

(Lehman et al., 2004). 

Os antipsicóticos disponíveis possuem uma variedade de efeitos 

colaterais, incluindo efeitos neurológicos, metabólicos, sexuais, endócrinos, 
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sedativos e cardiovasculares. É fundamental que esses efeitos colaterais 

sejam monitorados durante todo o tratamento medicamentoso. Durante a 

fase de manutenção, é importante o monitoramento rotineiro dos efeitos 

extrapiramidais e da discinesia tardia. Devido ao risco de ganho de peso 

associado a vários antipsicóticos, medidas regulares do índice de massa 

corporal (IMC) são recomendadas, bem como o monitoramento de 

complicações relacionadas à obesidade (hipertensão arterial sistêmica, 

alterações do perfil lipídico, sintomas clínicos de diabetes) (Lehman et al., 

2004). 

Estimativas apontam que 20 % dos pacientes não respondem aos 

antipsicóticos de 1ª geração e que aproximadamente de 20 a 30 % dos 

pacientes que inicialmente responderam são passíveis de recaídas, mesmo 

com a manutenção da terapia antipsicótica. Assim, a despeito da eficácia 

das medicações antipsicóticas no tratamento da esquizofrenia, uma parcela 

expressiva dos pacientes apresenta psicopatologia clínica e prognóstico 

desfavorável em longo prazo (Lehman et al., 2004). 

Uma nova classe de antipsicóticos, os denominados de 2ª geração, foi 

introduzida no mercado a partir de 1990, tendo como protótipo a clozapina. 

Essa molécula caracteriza-se por possuir atividade antagonista em 

diferentes receptores, incluindo os receptores de dopamina (D1, D2, D3, D4, 

D5), serotonina (5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT2C), muscarínicos (M1, M2, M3, M5), 

alfa1 e alfa2 adrenérgicos, e receptores histamínicos (H1) (Lehman et al., 

2004). A clozapina demonstrou possuir maior eficácia no tratamento dos 

sintomas positivos e negativos com menor incidência de efeitos 



13 
 

extrapiramidais, quando comparada aos antipsicóticos de 1ª geração. 

Entretanto, devido ao elevado risco de induzir agranulocitose (0,5 a 2 %), 

efeito adverso que pode ser fatal, sua utilização está restrita à pacientes 

refratários a outros antipsicóticos, com constante monitorização terapêutica 

(Expert Consensus Treatment Guidelines for Schizophrenia, 1999). A partir 

da estrutura da clozapina, pesquisas de novos fármacos foram realizadas, a 

fim de sintetizar novas moléculas com mecanismo de ação semelhante, mas 

que não induzissem discrasias sanguíneas (Geddes et al., 2000). 

As possíveis vantagens em termos de eficácia e segurança dos 

antipsicóticos de 2ª geração são ainda uma questão a ser esclarecida com a 

condução de mais estudos. Na revisão sistemática conduzida por Geddes et 

al. (2000), foi avaliada a eficácia no controle dos sintomas psicóticos, o perfil 

dos efeitos adversos e a influência da dose nestes desfechos em estudos 

comparando os antipsicóticos. Foi observada discordância de achados entre 

os ensaios clínicos, mesmo entre aqueles que avaliaram os mesmos 

antipsicóticos; uma possível causa apontada foram as diferentes doses de 

antipsicótico de 1ª geração utilizadas como referência. Os antipsicóticos de 

2ª geração foram mais eficazes somente quando as doses de antipsicóticos 

de 1ª geração foram maiores do que o equivalente a 12 mg de haloperidol/ 

dia, provavelmente devido aos sintomas extrapiramidais induzidos por 

doses elevadas de antipsicóticos de 1ª geração. Sendo assim, não foram 

evidenciadas diferenças entre as duas classes de antipsicóticos em eficácia 

e segurança. Além disso, em outra revisão sistemática (Leucht et al., 2003), 

a superioridade dos antipsicóticos de 2ª geração foi modesta nas taxas de 
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recaída e não foi observada diferença em relação ao abandono do 

tratamento e efeitos adversos. 

São bastante comuns a não adesão ao tratamento medicamentoso, as 

faltas às consultas médicas, o não relato de informações essenciais ao 

psiquiatra e também a recusa do tratamento prescrito. Para minimizar a falta 

de adesão é importante que seja feita uma contextualização do tratamento, 

pois a adesão depende da saúde e das convicções do paciente, dos 

potenciais benefícios e riscos e do apoio social. As causas frequentes da 

baixa adesão são a falta de insight, a ruptura da aliança com o médico, os 

fatores culturais, a falta do entendimento da necessidade do medicamento, 

mesmo na fase de manutenção, o comprometimento cognitivo e a 

experiência de efeitos colaterais desagradáveis, como a acatisia (Beck et 

al., 2011). 

Medicamentos de outras classes farmacológicas são comumente 

prescritos a pacientes com esquizofrenia. Os benzodiazepínicos são 

utilizados no tratamento da catatonia e também para controle da ansiedade 

e agitação até ser observado o efeito terapêutico do antipsicótico. Os 

antidepressivos são utilizados no tratamento de comorbidades como 

depressão maior ou transtorno obsessivo compulsivo, apesar do risco da 

exacerbação de psicoses associado a alguns antidepressivos. Os 

estabilizadores de humor e os beta-bloqueadores são úteis para reduzir a 

hostilidade e agressividade recorrente. A interação entre fármacos deve ser 

constantemente monitorada, especialmente entre aqueles que são 
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metabolizados pelo sistema enzimático do citocromo P450 (Lehman et al., 

2004). 

Ainda não há um consenso sobre qual o antipsicótico mais apropriado 

para cada paciente. O estudo de biomarcadores e o avanço de novas 

técnicas laboratoriais, integrado com maiores conhecimentos sobre a 

etiologia e a fisiopatologia da esquizofrenia, além da experiência clínica, 

poderão contribuir para a escolha terapêutica mais racional. 

 

2.4 Estresse oxidativo, inflamação e esquizofrenia 

 

O cérebro é particularmente suscetível ao estresse oxidativo, pois 

contém grandes quantidades de ácidos graxos poli-insaturados (PUFA), 

consome relativamente grandes quantidades de oxigênio para a produção 

de energia e tem baixa concentração de enzimas antioxidantes quando 

comparado a outros tecidos (Abibhatla; Hatcher, 2008; Bitanihirwe; Woo, 

2011). Martínez-Gras et al. (2011) sugerem que a esquizofrenia esteja 

associada a um desequilíbrio sistêmico, com aumentos dos níveis 

plasmáticos de prostaglandinas pró-inflamatórias. 

A hipótese clássica da dopamina na esquizofrenia postula uma 

hiperatividade da transmissão sináptica em receptores D2 em nível 

subcortical, já que em nível de córtex frontal espera-se hipoatividade 

dopaminérgica associada com sintomas negativos. O metabolismo da 

dopamina origina peróxido de hidrogênio, e este, via auto-oxidação da 

dopamina, propicia a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) 
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como dopamina quinonas e superóxido. Estas ROS podem consumir as 

enzimas antioxidantes, tais como a superóxido dismutase (SOD) e a 

glutationa peroxidase (GSH), diminuindo a quantidade disponível destas. 

Essa redução causa estresse oxidativo, tendo como possíveis 

consequências a morte celular, a peroxidação lipídica e as alterações nos 

níveis de óxido nítrico e de interleucinas (Hastings, 1995; Fleckestein et al., 

2007; Bitanihirwe; Woo, 2011). 

Evidências demonstraram que o tratamento prolongado com 

antipsicóticos potencializa as ações anti-inflamatórias do organismo, como 

aumento periférico da produção de receptor antagonista solúvel da 

interleucina 1, receptor solúvel de interleucinas 2 e 10, acompanhado de 

redução das citocinas pró-inflamatórias interleucinas 1B e 6, receptor 

solúvel de interleucina 6 e fator de necrose tumoral – alfa (TNF-α) (Meyer et 

al., 2011). Zhang et al. (2006) não observaram diferenças entre as 

atividades de SOD, GSH e catalase no plasma de pacientes com 

esquizofrenia, crônicos e medicados, quando estes foram tratados com 

antipsicóticos de 1ª ou de 2ª geração. Estes autores sugerem que o 

tratamento contínuo com ambas as classes de antipsicóticos produzam 

efeitos similares na atividade das enzimas antioxidantes e nos níveis de 

peroxidação lipídica. 

As enzimas estudadas nesse projeto estão envolvidas com o processo 

inflamatório. Déficit de PUFA na membrana neuronal, devido à ação da 

PLA2, resulta em falha no sistema antioxidante de defesa do organismo 

(Yao et al., 2003). Genc e Genc (2009) observaram que a GSK-3B inibe a 
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resposta celular antioxidante por meio da fosforilação direta que impede o 

fator de transcrição nuclear related factor-2 (Nrf2) de entrar no núcleo da 

celular. Nrf2 protege neurônios, glia e endotélio do estresse oxidativo e da 

inflamação. 

 

2.5 Farmacoeconomia da esquizofrenia 

 

Lieberman et al. (2005) observaram, na 1ª fase do CATIE, que os 

pacientes alocados no grupo do antipsicótico perfenazina (1ª geração), em 

uma randomização duplo-cega, apresentaram taxa de descontinuação 

semelhante à observada com a quetiapina (2ª geração), risperidona (2ª 

geração) e ziprasidona (2ª geração). Somente a olanzapina (2ª geração) se 

mostrou mais efetiva, apesar do maior incremento de peso e dos níveis de 

glicose e de lípides concomitantes. A perfenazina foi escolhida pelos 

pesquisadores como antipsicótico de 1ª geração, no lugar do haloperidol (1ª 

geração), devido a sua menor potência e perfil moderado de efeitos 

colaterais. Em um estudo posterior com esse mesmo grupo de pacientes, 

Rosenheck et al. (2006) observaram um incremento na qualidade de vida 

dos pacientes de todos os grupos, sendo a perfenazina mais eficaz do que 

a risperidona. Não foram observadas diferenças entre as pontuações da 

PANSS e da quality-adjusted life year (QALY) entre os pacientes que foram 

tratados com perfenazina comparados com os antipsicóticos de 2ª geração, 

com um custo mensal para os pacientes tratados com perfenazina 40 a 50 

% menor quando comparado aos demais fármacos. Rosenheck (2005) 
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revisou os estudos que compararam a eficácia dos antipsicóticos de 2ª 

geração com os de antipsicóticos de 1ª geração. Foi apontada uma 

superestimação das vantagens dos antipsicóticos de 2ª geração (exceto a 

clozapina) e foi sugerido que os anticolinérgicos sejam associados aos 

antipsicóticos de 1ª geração nos próximos estudos de eficácia e custo-

utilidade a serem realizados. O estudo CUtLASS (Jones et al., 2006), 

caracterizado por ser multi-cêntrico, cego, randomizado e controlado, 

conduzido no Reino Unido, também comparou a qualidade de vida (QALY) e 

o custo-utilidade dos antipsicóticos de 1ª e de 2ª geração e não observou 

diferença entre as duas classes quanto aos parâmetros avaliados. 

No Brasil, Leitão et al. (2006) realizaram um estudo sobre os custos 

financeiros diretos da esquizofrenia. Esse estudo foi conduzido no estado 

de São Paulo, no ano de 1998, estimando-se que 75 % da população 

brasileira fosse assistida pelo SUS. Os custos referentes aos medicamentos 

foram calculados separadamente e estimados em US$ 13.817.400 de um 

total de US$ 191.781.327. Esse total de US$ 191.781. 327 foi dividido em 

48,7 % devido às novas internações, 11,0 % do tratamento de pacientes 

ambulatoriais, 30,5 % aos pacientes de internação prolongada e 9,8 % aos 

pacientes sem tratamento regular. Um dado alarmante levantado (Leitão et 

al., 2006) se refere aos 71 % de pacientes com esquizofrenia que não 

estavam sendo tratados regularmente. Nessa porcentagem se encaixavam 

também os pacientes que nunca seriam assistidos por um psiquiatra, 

embora existisse esse profissional na unidade básica de saúde. Os gastos 

referentes a essa classe são devidos ao atendimento emergencial, por 
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exemplo. Outra ressalva realizada foi a de que os gastos com esquizofrenia 

no estado de São Paulo no ano de 1998 correspondeu a 2,2 % do total de 

gastos com a Saúde, porcentagem bem inferior à observada nos países 

desenvolvidos (7 – 12 %), o que ilustra a insuficiência de recursos alocados 

na Saúde Mental no Brasil. 

Em outro estudo conduzido no Brasil, em Florianópolis (SC), os 

resultados do modelo de árvore de decisão sugerem que entre o 

haloperidol, olanzapina e risperidona, em um período de três meses quando 

não ocorrem trocas de medicação, a risperidona apresenta a melhor relação 

custo-utilidade, com resultados superiores ao haloperidol. Além disso, a 

risperidona apresenta utilidade semelhante à olanzapina, porém, com um 

custo inferior (Lidner, 2007). 

Uma importante observação feita por Hansen et al. (2006) se refere ao 

fato de que os estudos de farmacoeconomia da esquizofrenia usualmente 

não incluem as intervenções não-médicas, como a psicoterapia, a terapia 

familiar e a reabilitação. 

Há uma grande dificuldade em comparar os estudos de 

farmacoeconomia, porém deve-se destacar que o cuidado com pacientes 

internados representa o maior consumo nos custos diretos como uma 

tendência dos estudos. Além disso, um paciente não aderente à terapia 

medicamentosa pode dobrar o custo anual da sua assistência. Essas 

informações são fundamentais para os responsáveis por tomadas de 

decisão, pois a escolha por um novo tratamento mais eficaz, mesmo que 

mais caro, considerando a aderência terapêutica e a possibilidade de 



20 
 

prevenção de recaídas, pode apresentar maior custo-utilidade (Daltio et al., 

2007). Esse raciocínio é reforçado por Buckley (1998), que recomendou o 

uso do medicamento menos deletério ao paciente sempre, independente do 

custo, mesmo que o novo fármaco seja somente um pouco superior ao 

antigo tratamento, como a excelência na terapia medicamentosa. 

 

2.6 Biomarcadores 

 

Marcadores biológicos, ou biomarcadores, são características 

avaliadas objetivamente como indicadores de processos biológicos ou 

patogênicos ou de resposta farmacológica a uma intervenção terapêutica 

(Frank; Hargreaves, 2003).  

Para ser adequado à utilização na prática clínica, o biomarcador deve 

sempre ser escolhido baseado na sua aplicabilidade e facilidade de uso. 

Além disso, é importante realizar validações rigorosas da sua funcionalidade 

em estudos pré-clínicos e clínicos para que se tenha confiança nas medidas 

obtidas (Frank; Hargreaves, 2003). A identificação de biomarcadores é 

bastante útil para a pesquisa, na medida em que contribui para o 

entendimento dos mecanismos patológicos, para a descoberta de novos 

fármacos (pois podem ser um indicador da eficácia da nova molécula) e 

contribui na redução dos custos, no avanço do diagnóstico, tratamento e 

manejo de transtornos psiquiátricos como a esquizofrenia (Schawarz; Bahn, 

2008). Biomarcadores também podem ser úteis na determinação de alvos 

farmacológicos bem como na seleção de moléculas que interajam com 
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esses alvos para o desenvolvimento de novos fármacos (Frank; Hargreaves, 

2003). 

Alguns aspectos analíticos devem ser considerados na determinação 

de biomarcadores em matrizes biológicas, tais como: alguns ensaios são 

afetados por lesão ao tecido ou estresse celular ocorrido durante a coleta da 

amostra; o armazenamento da amostra em baixas temperaturas é uma 

etapa chave e deve acontecer o mais rápido possível; a escolha da matriz é 

um componente crítico para o sucesso do ensaio com o biomarcador; 

macromoléculas se apresentam em diversas isoformas in vivo, o que 

adiciona complexidade à quantificação; fatores extrínsecos, tais como 

estado emocional, dieta, ciclo hormonal e estações do ano podem contribuir 

para a variação da concentração/ atividade de biomarcadores durante um 

estudo clínico (Bakhtiar, 2008). 

Na esquizofrenia, os biomarcadores neuropsicológicos, como déficits 

na atenção, habilidade motora e memória de curta duração observados em 

crianças de 7 a 12 anos como preditores de desenvolvimento desse 

transtorno podem ser citados. Outros biomarcadores de destaque são 

aqueles obtidos por neuroimagem; um exemplo é o alargamento do 3º 

ventrículo nos pacientes com esquizofrenia (Pantelis et al., 2009). 

Nesse projeto, foram investigadas a atividade de subtipos de PLA2 

(iPLA2, cPLA2 e sPLA2) e os níveis de GSK-3B total e fosforilada em 

plaquetas de pacientes com esquizofrenia como possíveis biomarcadores 

periféricos. As plaquetas podem ser consideradas um modelo periférico do 

neurônio porque compartilham características comuns, como alterações dos 
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níveis da PLA2, da fluidez de membrana, dos níveis de proteína quinase C 

(PKC) e hiperatividade de receptores serotoninérgicos em pacientes com 

depressão (Owens; Nemeroff, 1994; Padovani et al., 2001). Além disso, as 

plaquetas armazenam e liberam neurotransmissores, e esta liberação é 

controlada pelo cálcio intracelular; plaquetas expressam várias proteínas 

relacionadas a neurônios como os receptores N-metil D-aspartato (NMDA) 

e, ainda, as plaquetas prolongam o processamento da membrana 

plasmática, lembrando neuritos que são esculpidos pelas proteases 

extracelulares (Bush; Tanzi, 1998). Estudos indicaram que as plaquetas são 

uma matriz biológica adequada para o estudo periférico de neurônios 

predominantemente gabaérgicos (Kaneez; Saeed, 2009), serotoninérgicos 

(de Prada et al., 1988) e de aminas biogênicas, incluindo a dopamina (Stahl, 

1977). Talib (2006) verificou que a plaqueta é uma matriz biológica 

apropriada para determinação de subtipos de PLA2 em transtornos 

neuropsiquiátricos, pois foi observado que as plaquetas expressam pelo 

menos uma enzima de cada grupo enzimático (iPLA2, cPLA2, sPLA2), sendo 

a PLA2 em plaquetas um biomarcador periférico que reflete as condições do 

SNC. 

Plaquetas e neurônios também compartilham similaridades no 

conteúdo lipídico, embora o fosfolípide cerebrosídio, principal constituinte da 

bainha de mielina, não seja encontrado nas plaquetas (Marcus et al., 1969). 

Outras diferenças que podem ser citadas são a mobilidade e a constante 

renovação das plaquetas, enquanto os neurônios se dispõem em redes 

densas e a taxa de renovação é muito baixa. 
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Prevê-se que a nova geração de biomarcadores aproveitará as 

tecnologias emergentes, como a farmacogenética, genótipos de moléculas 

transportadoras e metabolizadores de fármacos, perfil de expressão de 

ácido ribonucleico (RNA), e irão focar na doença bem como em 

mecanismos de ação para potencializar o tratamento (Frank; Hargreaves, 

2003). Especificamente para a esquizofrenia, acredita-se que essa nova 

geração de biomarcadores irá modificar alvos envolvidos em processos 

neuronais que estabilizam processos cognitivos no córtex pré-frontal 

(Mikkelsen et al., 2010). 

 

2.6.1 Fosfolipases A2 

 

2.6.1.1 Características 

 

As fosfolipases A2 são as principais enzimas envolvidas no 

metabolismo de PUFA das membranas neuronais. No metabolismo dos 

PUFA, conhecido com ciclo de deacilação-reacilação, a PLA2 atua 

removendo o ácido graxo essencial (AGE) ligado na posição sn-2 do 

fosfolípide, liberando o ácido graxo livre e o lisofosfolípide, ambos moléculas 

altamente ativas na sinalização celular (Sung; Horrocks, 1970; Farooqui et 

al., 2000a; 2000b). Esse processo proporciona uma oportunidade para a 

célula alocar na posição sn-2 vaga um ácido graxo mais apropriado para 

uma determinada função (Bazan et al., 1993). 
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No organismo saudável, as PLA2 são as principais responsáveis pelo 

fornecimento de ácido araquidônico (AA), precursor de uma série de 

moléculas sinalizadoras, conhecidas por eicosanoides, as quais incluem 

prostaglandinas, leucotrienos e hidroxiácidos. Essas moléculas atuam como 

segundos mensageiros e a ativação da PLA2 desencadeia diversas 

cascatas de sinalização intracelulares, como ativação dos receptores 

dopaminérgicos D2 (Vial; Pionelli, 1995), serotoninérgicos 5HT2 (Berg, 

1996), muscarínicos M1 (Jones et al., 1996) e glutamatérgicos (Farooqui; 

Horrocks, 1994). A etapa chave na deacilação em células é a hidrólise do 

AA da posição sn-2 dos fosfolípides catalisada pela PLA2. No entanto, é 

importante acrescentar que há outras enzimas que também podem gerar o 

AA, como as fosfolipases C e D e, também, este pode ter seus níveis 

aumentados quando sua utilização no ciclo de reacilação de lisofosfolípides 

é inibida (Balsinde; Balboa, 1999). 

No SNC a inflamação é diferente da observada nos demais tecidos. A 

estimulação de receptores NMDA de glutamato ativa a PLA2 e liberação de 

AA, provocando aumento da síntese de eicosanoides e fator de ativação de 

plaquetas (PAF) e indução da ciclooxigenases (COX) do tipo 2 em 

neurônios. As prostaglandinas, derivadas do AA pela ação da COX, estão 

envolvidas na regulação da condução nervosa e na liberação de 

neurotransmissores (Piomelli, 1993). Os eicosanoides, por serem 

anfipáticos (possuírem uma parte polar e outra apolar), podem cruzar a 

membrana neuronal e atuar em células vizinhas. Uma vez que 

prostaglandinas, leucotrienos e PAF podem ser derivados da ação da PLA2, 



25 
 

a inibição dessa enzima interfere simultaneamente na síntese dessas três 

diferentes classes de sinalizadores. 

 

2.6.1.2 Subtipos de PLA2 e inibidores 

 

2.6.1.2.1 PLA2 intracelular independente de cálcio (iPLA2) 

 

O grupo das iPLA2 é formado por isoformas com alto peso molecular 

(~85 kDa), com ação hidrolítica independente de íons cálcio, com diferentes 

mecanismos de regulação e maior especificidade para o ácido palmítico 

ligado à posição sn-2 do fosfolípide (Burke; Dennis, 2009). O grupo PLA2 

GVI é subdividido em GVIA, GVIB, GVIC, GVID, GVIE e GVIF e está 

envolvido no remodelamento de fosfolípides através de um ciclo de 

acetilação/ reacilação da membrana de fosfolípides chamado ciclo Lands 

(revisão em Balsinde; Dennis, 1996). A atividade catalítica da iPLA2 é 

regulada por quantidade de cálcio em estoques intracelulares ou pela 

proteína calmodulina dependente de cálcio, apesar da atividade de iPLA2 

não depender do cálcio (Dennis; Burke, 2009). 

As funções da PLA2 GVIA incluem remodelamento de fosfolípides 

(Balsinde et al., 1995); aumento da liberação de AA (Rickard et al., 2005); 

relaxamento da vasculatura endotelial mediada por acetilcolina (Seegers et 

al., 2002); secreção (Song et al., 2006; Balboa et al., 2003); apoptose 

(Perez et al., 2006); clearance de células apoptóticas mediado por 

macrófagos (Perez et al., 2006) e proliferação de linfócitos (Roshak et al., 
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2000). Foi demonstrado que a atividade da iPLA2 varia no decorrer do ciclo 

celular (Manguikian; Barbour, 2004). 

 

2.6.1.2.2 PLA2 citosólica dependente de cálcio (cPLA2) 

 

As cPLA2, também denominadas Grupo IV, são enzimas intracelulares, 

citosólicas, como alto peso molecular (85 kDa), necessitam de íons cálcio 

em concentrações micromolares e apresentam alta afinidade pelo AA como 

ácido graxo na posição sn-2 do fosfolípide (Dennis, 1994; Akiba; Sato, 

2004). As cPLA2 (isoforma GIVA) são encontradas em diversas células, 

como linfócitos, plaquetas, queratinócitos, células endoteliais, musculares, 

epiteliais alveolares (Kramer; Sharp, 1997). 

A PLA2 GIVA está envolvida no mecanismo de estresse oxidativo e 

distúrbio sináptico envolvidos na patogênese de transtornos psiquiátricos, 

especialmente na doença de Alzheimer (Shelat et al., 2008). Em neurônios 

corticais em cultura, o peptídeo β-amiloide induziu a formação de ROS via 

ativação de receptores NMDA. As ROS levaram à ativação de PLA2 GIVA, o 

que ocasionou aumento de AA e lisofosfolípides. O AA pode atuar como um 

sinalizador retrógrado e exercer um papel na modulação da plasticidade 

sináptica; lisofosfolípides podem causar perturbação na membrana 

plasmática. Os antagonistas de receptores NMDA, como por exemplo a 

memantina, podem bloquear o aumento do AA por essa via, demonstrando 

um efeito neuroprotetor. Em outro estudo em cultura celular, Mashimo et al. 

(2008) observaram que a estimulação de receptores α-amino-3 hidroxi-5-
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metilizoxazole-4-propionato (AMPA) levou à translocação da PLA2 GIVA 

para os compartimentos de Golgi somáticos e dendríticos e o uso de 

inibidores da PLA2 GIVA reduziu o número de subunidades GluR2 de 

receptores de glutamato, em neurônios de Purkinje. Esses resultados 

demonstraram o envolvimento da cPLA2 na long-time potentiation (LTP) 

cerebelar através do decréscimo persistente da expressão de receptores 

AMPA, uma forma de plasticidade sináptica (Mashimo et al., 2008). 

 

2.6.1.2.3 PLA2 extracelular dependente de cálcio (sPLA2) 

 

Esse subtipo se caracteriza por baixo peso molecular (~ 16 kDa) 

(exceto sPLA2 GIII), pela presença de um peptídeo N-terminal sinalizador, 

necessidade de íons cálcio na ordem de milimolar para a hidrólise, por não 

apresentar maior afinidade pelo AA em relação a outros ácidos graxos 

ligados em sn-2, por ser estocado em grânulos citoplasmáticos e ser 

secretado para o meio extracelular mediante estimulação (Dennis, 1994; 

Lambeau; Gelb, 2008). As formas secretórias de PLA2 são subdivididas nos 

grupos GI, GII, GIII, GV, GIX, GX, GXI, GXII, GXIII, GXIV (Schaloske; 

Dennis, 2006). 

As sPLA2 apresentam mecanismo de ação simples e bem definido. 

Não é uma enzima acil clássica, com características de serina-protease. 

Assim, o mecanismo de ação envolve a tríade catalítica, contendo resíduos 

de histidina (His) e de ácido aspártico (Asp), juntamente com o íon cálcio, o 

qual se liga ao sítio denominado loop pancreático para polarizar uma 
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ligação com a molécula de água e então atacar um radical carbonila 

presente nos fosfolípides. Agem de maneira ótima quando o substrato 

fosfolipídico é parte de uma interface como uma micela ou membrana 

(Dennis, 1994). 

Nos mamíferos, isoformas da sPLA2 estão presentes no suco 

pancreático e participam da digestão; participam de respostas celulares em 

vários tecidos via receptores do tipo muscarínico; e estão aumentadas nos 

processos inflamatórios (Pfeilschifter et al., 1993; Ishizaki et al., 1994; 

Kuwata et al., 1998). 

A expressão elevada de alguns subtipos de PLA2 secretórias em 

várias doenças inflamatórias sugere que estas estão envolvidas nos 

mecanismos de defesa (Dennis, 1994). As sPLA2 estão envolvidas na 

transdução de sinais e suas atividades estão alteradas em algumas 

doenças neurodegenerativas fortemente associadas com inflamação e 

estresse oxidativo, injúria no tecido neural e em alguns tumores cerebrais 

(Yang et al., 1999). Além disso, as sPLA2 estão presentes em todas as 

regiões cerebrais e apresentam maior atividade na medula oblongata, 

hipocampo e córtex e menor atividade no tálamo e hipotálamo (Farooqui et 

al., 2004). 
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2.6.1.2.4 Outros subtipos de PLA2 

 

Schaloske e Dennis (2006) descreveram dois grupos de serina-PLA2 

GVII e GVIII que hidrolisam grupos acetil da posição sn-2 de PAF e foram 

então nomeadas PAF-acetilhidrolases (PAF-AH). 

Abe e Shayman (1998) purificaram a PLA2 GXV lisossomal em tecido 

cerebral bovino. Essa enzima possui ação de esterificação de um grupo acil 

com um grupo hidroxil na posição C1 de ceramidas, na qual os fosfolípides 

atuam como grupo doador. 

Duncan et al. (2008) encontraram um transcrito que codifica uma 

proteína de 18 kDa ativamente expressa em tecido adiposo, a qual foi 

classificada como PLA2 tecido adiposo-específica. Foi proposto que essa 

enzima possa ser a primeira de um novo subtipo de PLA2 independente de 

cálcio, constituindo o grupo XVI. 

 

2.6.1.2.5 Inibidores de PLA2 

 

A estimulação das isoformas de PLA2, aumento do AA e geração de 

PAF são importantes eventos na inflamação e estresse oxidativo associado 

a trauma neural agudo e transtornos neurológicos crônicos (Farooqui; 

Horrocks, 1994; Phillis; O’Regan, 2004). O uso de inibidores potentes e 

seletivos da atividade da PLA2 como agentes terapêuticos representa uma 

alternativa no tratamento destes transtornos. Além disso, a existência de 



30 
 

diferentes tipos de PLA2 atuando em conjunto dificulta a análise de cada 

uma isoladamente. 

A bromoenol-lactone (BEL) é um potente inibidor de iPLA2 de cérebro 

bovino e PLA2 plasmalogênio-seletiva (PAF-AH) com valores de 

concentração inibitória mínima (CI50) de 60 e 40 nM, respectivamente 

(Farooqui et al., 2006). 

Fosfonato análogo do ácido araquidônico, a atividade inibitória 

irreversível do metil araquidonil fluorofosfonato (MAFP) ocorre pela reação 

com o resíduo de serina no sítio ativo da enzima, resíduo comum catalítico à 

cPLA2 (CI50 = 0,5 µM) e iPLA2 (CI50 = 0,75 µM) (Farooqui et al., 2006). 

Análogo do AA em que o grupo carboxila é substituído por um grupo 

trifluorometilcetona, a araquidonil trifluorometil cetona (AACOCF3) inibe 

cPLA2 e iPLA2 de cérebro bovino de maneira dose-dependente com valores 

de CI50 de 1,5 e 6,0 µM, respectivamente (Farooqui et al., 2006).  

Outro componente de forma estrutural semelhante ao AACOCF3 é o 

palmitoil trifluorometil cetona que demonstra ser quatro vezes mais potente 

que AACOCF3 (CI50 = 3,8 µM) para a hidrólise de dipalmitoil 

glicerofosfocolina pela iPLA2 (Ackerman; Dennis, 1995).  

 

2.6.1.3 Metabolismo de lípides bioativos 

 

Todas as membranas neuronais, tanto internas quanto externas, são 

amplamente constituídas de fosfolípides (Horrobin et al., 1994). O padrão de 

organização de fosfolípides na bicamada da membrana neuronal é 
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determinado pelo tamanho e orientação das cabeças polares e cadeias acil/ 

alquil. 

Fosfolípides constituem a base estrutural das membranas e também 

confere a estas as características de fluidez, permeabilidade para íons e, 

ainda, permitem a criação de um delicado microambiente no interior celular. 

Na bicamada fosfolipídica de membranas neuronais estão inseridos 

receptores, enzimas e canais iônicos em vários níveis que se projetam da 

membrana ou são localizados predominantemente na superfície intra ou 

extracelular; as membranas são altamente interativas e dinâmicas. A 

interação de um agonista com um receptor leva ao aumento do metabolismo 

fosfolipídico que, consequentemente, regula a atividade das enzimas, 

receptores e canais iônicos ligados à membrana (Farooqui; Horrocks, 2004). 

Fosfolípides são particularmente importantes na sinalização celular, na 

formação e remodelamento de dendritos e sinapses (Horrobin et al., 1994; 

Horrobin 1998a; 1998b). Todos os neurotransmissores são transportados 

em vesículas fosfolipídicas. O aumento e a reposição de alguns desses 

neurotransmissores e íons dependem do realinhamento das moléculas 

fosfolipídicas. A natureza do fosfolípide é um fator determinante na maneira 

pela qual o transmissor ou íon será liberado ou recapturado (Horrobin; 

Bennett, 1999). 

Membranas neuronais contêm as três maiores categorias de lípides: 

colesterol, esfingolípides e fosfolípides. Um fosfolípide típico é constituído 

de três regiões: uma cabeça polar, hidrofílica, glicerol, e uma cadeia longa 

de hidrocarbonetos, hidrofóbica. Os fosfolípides do tecido cerebral são ricos 
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em PUFA com três a seis duplas ligações. Esses ácidos graxos são 

importantes para permitir rápidas mudanças no formato da membrana e sua 

fusão durante a formação e rompimento das conexões sinápticas, 

juntamente com o aumento de neurotransmissores (Horrobin; Manku, 1990; 

Horrobin, 1992). 

 

2.6.1.4 PLA2 e esquizofrenia 

 

Em grande parte dos casos, os PUFA podem estar envolvidos na 

etiologia da esquizofrenia. Nesses casos, os ácidos graxos das séries 

ômegas 3 e 6 estão diminuídos e são observadas anormalidades no 

metabolismo de fosfolípides. A hipótese da composição da membrana 

postula que a mudança nesses fosfolípides resulte diretamente em 

alterações nos níveis dos ácidos graxos, o que afeta diversas funções 

cerebrais, tais como a interação entre neurotransmissor e receptor. Estudos 

com animais indicaram que a manipulação dietética dos ácidos graxos que 

compõem a membrana ocasionou um aumento da densidade de receptores 

D2 no núcleo accumbens e diminuição da densidade desses receptores no 

córtex frontal (revisado em du Bois et al., 2005). 

Gattaz e Brunner (1996) demonstraram que a injeção intracerebral de 

PLA2 em dois modelos animais provocou uma inibição da atividade 

dopaminanérgica no córtex frontal, de acordo com a hipótese da 

hipofrontalidade da esquizofrenia. 
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Em estudo envolvendo pacientes virgens de tratamento, pacientes 

crônicos sem tratamento medicamentoso há pelo menos 6 meses e sujeitos 

controles, Yacubian et al. (2002) observaram uma redução de fosfodiésteres 

nos pacientes virgens de tratamento quando comparados aos controles e 

aos pacientes medicados anteriormente. Não foram observadas diferenças 

nos fosfomonoésteres entre os grupos. A técnica utilizada foi a 

espectroscopia de ressonância magnética do fósforo – 31 (31P – MRS). Foi 

também observada uma relação entre os níveis de adenosina trifosfato, 

sintomas negativos e déficits neuropsicológicos, sugerindo uma alteração da 

demanda energética no córtex frontal de pacientes com esquizofrenia, o que 

está em concordância com a hipótese da hipofrontalidade. 

Há também a hipótese da membrana fosfolipídica, que se baseia nas 

seguintes evidências (revisado por Horrobin, 1998a; 1998b): há um aumento 

da atividade de PLA2 em células sanguíneas na esquizofrenia; há uma 

redução de AA e de ácido docosa-hexanoico (DHA) nas membranas dos 

eritrócitos na esquizofrenia; pacientes com esquizofrenia são menos 

responsivos ao teste da niacina, indicando que a quantidade de AA 

disponível está reduzida (Tavares Jr et al., 2003). Junqueira et al. (2004) 

observaram uma associação entre um polimorfismo gênico de iPLA2 e 

esquizofrenia, sugerindo que este subtipo pode ter alguma função no 

desencadeamento desse transtorno. Esses achados reforçam a pertinência 

do estudo das PLA2, determinando sua atividade por subtipos principais, a 

fim de contribuir com o esclarecimento do papel exercido por cada subtipo 

enzimático na esquizofrenia. 
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2.6.1.4.1 Estudos em tecido cerebral 

 

Gattaz et al. (1995) observaram um aumento da atividade de PLA2 em 

tecido cerebral de pacientes com esquizofrenia. Em outro estudo, Horrobin 

et al. (1991) também observaram um aumento da atividade de PLA2 no lobo 

frontal de pacientes com esquizofrenia. Estudos de 31P – MRS no lobo 

frontal de pacientes com esquizofrenia encontram uma diminuição de 

fosfomoésteres e aumento de fosfodiésteres, precursores e metabólitos dos 

fosfolípides em tecido cerebral, respectivamente (Williamson et al., 1991; 

Pettegrew et al., 1993). No entanto, esses estudos de 31P – MRS são ainda 

controversos, pois em outro estudo, com pacientes livres de antipsicóticos 

(Yacubian et al., 2002), não foram encontradas diferenças nos níveis de 

fosfomonoésteres nos grupos de pacientes. 

Schmitt et al. (2004) determinaram a composição lipídica do tálamo 

esquerdo de 18 pacientes com esquizofrenia crônica e 23 sujeitos controles. 

Foi observado que a fosfatidilcolina (principal componente da membrana 

celular) e que a esfingomielina, e galactocerebrosídios 1 e 2 (principais 

componentes da bainha de mielina) estavam diminuídos no tecido cerebral 

dos pacientes, enquanto que a fosfatidilserina estava aumentada. Esses 

resultados reforçam os achados sobre o aumento da hidrólise dos 

fosfolípides na esquizofrenia. 
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2.6.1.4.2 Estudos em matrizes periféricas 

 

Aumentos na atividade de PLA2 total foram reportados no plasma 

(Gattaz et al., 1987), soro (Schulze et al., 1988; Gattaz et al., 1990) e 

plaquetas (Gattaz et al., 1995) de pacientes com esquizofrenia. 

Além disso, conforme revisado em Rotrosen e Wolkin (1987), foi 

encontrada uma diminuição da concentração de fosfolípides nos eritrócitos 

de pacientes com esquizofrenia e um aumento da concentração do 

metabólito lisofosfatidilcolina na membrana de plaquetas (Pargerl et al., 

1991). Foi ainda observado que a concentração de AA em eritrócitos estava 

reduzida em um subgrupo de pacientes com esquizofrenia (Glen et al., 

1994; Peet et al., 1994). 

A aceleração do metabolismo de fosfolípides tem sido atribuída 

principalmente ao aumento da atividade da cPLA2, a qual seletivamente 

cliva o AA de vesículas de membranas naturais (Clark et al., 1991). Isso 

está de acordo com achados de que níveis de AA e DHA estão 

significativamente diminuídos em pacientes com esquizofrenia (Peet; Mellor, 

1998) e com relatos clínicos de uma significativa redução nos sintomas 

positivos depois da suplementação com AGE (Peet, 1999). 

Um aumento da atividade de PLA2 já foi discutido em outros 

transtornos psiquiátricos nos quais possam ocorrer sintomas psicóticos, 

como na epilepsia do lobo temporal e na esclerose múltipla (Simonato, 

1993; Visioli et al., 1994). Recentemente, Gattaz et al. (2011) observaram 

aumento da atividade do subtipo cPLA2 em tecido cerebral de pacientes 
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com epilepsia do lobo temporal que apresentavam sintomas psicóticos 

quando comparados a pacientes com o mesmo transtorno sem a presença 

dos sintomas psicóticos, o que reforça o estudo dessa enzima na 

esquizofrenia, que é caracterizada por sintomas psicóticos. 

 

2.6.1.4.3 PLA2 e antipsicóticos 

 

Gattaz et al. (1987) observaram que o uso de neurolépticos durante 

três semanas reduziu a atividade da PLA2 total em soro de pacientes com 

esquizofrenia para valores próximos aos obtidos no grupo controle. 

Em plaquetas, Gattaz et al. (1995) observaram que a administração de 

haloperidol 10 mg/ dia reduziu a atividade da PLA2 total em 15 % após a 1ª 

semana de tratamento (quando comparada ao baseline) e depois esta 

permaneceu constante até a 3ª semana de tratamento. Essa redução na 

atividade da PLA2 não se correlacionou com a melhora na psicopatologia. 

Schmitt et al. (2001) determinaram a concentração de fosfolípides na 

membrana plaquetária em 67 pacientes com esquizofrenia livres de 

tratamento medicamentoso. Foi observado que nas primeiras três semanas 

com tratamento com antipsicóticos ocorreu uma diminuição da 

lisofosfatidilcolina atingindo valores iguais aos do grupo controle. No 

entanto, ao final de seis meses os níveis da lisofosfatidilcolina estavam 

aumentados quando comparados aos observados no grupo controle. Esses 

resultados sugerem uma hiperatividade da PLA2 no período agudo do 
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transtorno, que é influenciada pelo tratamento com antipsicótico somente no 

início, sem uma ação persistente deste. 

 

2.6.1.5 PLA2 e outros transtornos psiquiátricos 

 

Depressão 

Nakamura (1994) relatou que a PLA2 está envolvida no mecanismo de 

regeneração dos axônios noradrenérgicos cerebrais induzido por 

antidepressivos e que inibidores da PLA2 podem prejudicar a regeneração 

induzida pelo antidepressivo desipramina em axônios noradrenérgicos. 

 

Transtorno afetivo bipolar 

A relação entre a anormalidade do metabolismo de fosfolípides e o 

transtorno afetivo bipolar foi postulada por Hibbeln et al. (1999). Estudos 

sugerem que anormalidade do crescimento (Geddis et al., 2004) e 

sinalização neuronal (Sun et al., 2004) são possíveis fatores etiológicos. 

Estudos de 31P – MRS demonstram níveis alterados de fosfomoésteres e 

fosfodiésteres envolvidos na síntese e catabolismo de fosfolípides em 

cérebros de pacientes com TAB e sugerem o aumento da atividade de PLA2 

como mecanismo candidato para o aumento de fosfodiésteres no TAB 

(Deicken et al., 1995). 
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Epilepsia 

Foi descrito que as crises epilépticas promovem uma superativação da 

PLA2 que resulta no acúmulo de lípides bioativos nas sinapses (Bazan, 

1998). Uma estimulação prolongada da PLA2 pode danificar a integridade 

da membrana não somente pelo aumento excessivo de cálcio intracelular 

que levaria à lipólise, proteólise excessiva e a fragmentação de DNA, mas 

também pela perda de fosfolípides essenciais para a formação da dupla 

camada lipídica, devido à característica detergente de PAF, produto da 

hidrólise do AA (Farooqui et al., 1996; Feuerstei, 1996; Bazan et al., 2002).  

 

Doença de Alzheimer 

A diminuição da atividade da PLA2 resulta em redução do metabolismo 

dos fosfomoésteres, seus substratos naturais. A diminuição da 

transformação da fosfatidilcolina em AA e lisofosfatidilcolina em neurônios 

colinérgicos compromete a formação da colina, substrato de síntese da 

acetilcolina, contribuindo para um déficit colinérgico (Blusztajn et al., 1987; 

Schaeffer, 2004). Níveis reduzidos de PLA2 foram encontrados em amostras 

de tecido cerebral e plaquetas de pacientes com doença de Alzheimer, 

afetando de forma negativa o metabolismo fosfolipídico da membrana 

celular e, consequentemente, alterando o funcionamento cerebral (Gattaz et 

al., 1996). 
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2.6.2 Glicogênio sintase quinase- 3 beta 

 

2.6.2.1 Características 

 

A GSK-3 é uma enzima ubíqua, bastante conservada durante a 

evolução, encontrada em duas isoformas em mamíferos, a GSK-3A e a 

GSK-3B. Estas apresentam pesos moleculares diferentes, GSK-3A, 52 kDa 

e GSK-3B, 47 kDa, são codificadas por genes diferentes, porém possuem 

controles da atividade enzimática semelhantes. A fosforilação do resíduo de 

serina na posição 21 inativa a GSK-3A, enquanto que a fosforilação de Ser9 

inativa a GSK-3B (Kozlovsky et al., 2002; Nadri et al., 2002). 

Devido ao envolvimento da GSK-3 em diversas vias de sinalização 

celular, atualmente pesquisas a respeito da sua regulação em diversas 

áreas (psiquiatria, metabolismo energético, neoplasias e processos 

inflamatórios) estão sendo conduzidas. 

Em relação à psiquiatria, esta proteína está presente em cascatas de 

transdução de sinais em vários processos celulares; dentre estes, os 

relacionados ao neurodesenvolvimento são os mais significativos 

(Kozlovsky et al., 2000; Lovestone et al., 2007). 

Sabe-se que a disfunção da GSK-3B no cérebro adulto pode causar 

sintomas psicóticos e déficits cognitivos, ocasionando modificações de 

determinados eventos da sinalização dopaminérgica (Lovestone et al., 

2007). Além disso, a GSK-3B possui um papel crucial no cérebro maduro 

em relação à plasticidade, sinaptogênese e LTP, habilidades de 
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aprendizado, memória, transporte axonal e crescimento. 

Consequentemente, qualquer alteração desta enzima pode ser bastante 

deletéria (O'Brien et al., 2004; Lovestone et al., 2007). A via Wnt é uma 

cascata bioquímica na qual a GSK-3B está envolvida em diversos 

processos de sinalização celular (Hur; Zhou, 2010). 

 

2.6.2.2 A via de sinalização Wnt 

 

Os genes Wnt codificam uma família de glicoproteínas secretoras, as 

quais possuem um papel central na sinalização molecular intracelular, tanto 

durante o desenvolvimento dos neurônios quanto no SNC maduro. Desta 

maneira, tais proteínas participam de diversos processos, incluindo 

padronização de células embrionárias e regulação da proliferação de 

células, polarização e determinação de processos de sobrevivência 

(Wodarz; Nusse, 1998; Lovestone et al., 2007). Este papel é fundamental 

para o crescimento e manutenção de neurônios dopaminérgicos (Castelo-

Branco et al., 2003; Ciani; Salinas, 2005; Lovestone et al., 2007). Sabe-se 

que, por meio de processos autócrinos e parácrinos, a via Wnt induz células 

a proliferarem, diferenciarem e sobreviverem e, ainda, que mudanças no 

citoesqueleto de axônios em desenvolvimento são fortemente induzidas por 

proteínas da família Wnt (Kozlovsky et al., 2002). Assim, essa cascata de 

sinalização pode estar envolvida na causa de alguns defeitos 

citoarquiteturais analisados na esquizofrenia (Beasley et al., 2001) e a sua 
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importância na regulação da padronização durante o desenvolvimento 

cortical foi documentada (Grove et al., 1998). 

Embora não seja completamente conhecida como ocorra a sinalização 

da via Wnt, é possível que essas proteínas promovam interações com a 

família frizzled de receptores, levando à ativação das proteínas dishevelled 

(Dvl) (Noordermeer et al., 1994; Bhanot et al., 1996). Após tal processo, a 

Dvl inativa um complexo proteico, que contém GSK-3B. Tal fato, em 

contrapartida, leva à estabilização, acumulação e translocação nuclear de β-

catenina (van Leeuwen et al., 1994; Polakis, 1997; Brown; Moon, 1998; 

Ikeda et al., 1998). Um complexo nuclear que consiste de T-cell factor/ 

lymphoid enhancer factor (TCF/LEF) interage com a β-catenina e esta 

interação modifica a transcrição de genes contendo um ou mais elementos 

promotores do TCF (Huber et al., 1996). No estado inativo, o complexo 

GSK-3/ axina/ APC se liga e fosforila a β-catenina levando esta estrutura à 

destruição (Ikeda et al., 1998). 

A diferenciação sináptica e a arborização terminal de axônios são 

reguladas por sinais retrógrados, os quais são proteínas secretórias da 

família Wnt. Uma diminuição na extensão do axônio combinada com um 

aumento cônico em seu tamanho leva a esta diferença morfológica, 

produzindo mudanças significativas nos microtúbulos. Tais mudanças 

dinâmicas estão fortemente relacionadas com a GSK-3B, pois proteínas 

Wnt sinalizam por meio desta molécula. Consistente com suas funções no 

tecido cerebral, a cascata Wnt é essencial para o remodelamento correto 

dos terminais pré-sinápticos nesse órgão (Salinas, 2005). Paralelamente a 
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isso, esta é uma cascata crucial para a formação e organização de 

neurônios do mesencéfalo (Castelo-Branco et al., 2003). Além disso, a via 

Wnt é certamente vital para a regionalização do cérebro dos mamíferos e 

fosforilação da proteína Tau, que é associada a microtúbulos (Schaffer et 

al., 2003), além da padronização cortical e adesão celular (Fuentealba et al., 

2004; Toro; Deakin, 2007). 

 

2.6.2.3 GSK-3B e esquizofrenia 

 

2.6.2.3.1 Estudos em tecido cerebral 

 

Kozlovsky et al. (2000) estudaram o córtex frontal de pacientes com 

esquizofrenia (n = 14), de pacientes com TAB (n = 15), de pacientes 

depressivos unipolares (n = 15) e de controles (n = 14). Foram encontrados 

níveis 41 % menores de GSK-3B no córtex frontal dos pacientes com 

esquizofrenia quando comparados aos dos controles. Não foram 

encontradas diferenças entre os demais grupos (Kozlovsky et al., 2000). Em 

estudo subsequente os autores verificaram que essa redução dos níveis de 

GSK-3B foi acompanhada de uma atividade enzimática menor (45 % menor 

que nos controles) nos pacientes com esquizofrenia (Kozlovsky et al., 2001). 

Foram também verificados os níveis de GSK-3B no córtex occipital e não 

foram encontradas diferenças entre os grupos. Esses resultados sugerem 

que reduções no córtex frontal não induzem e nem representam uma 

alteração geral nos níveis dessa proteína no cérebro (Kozlovsky et al., 
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2001). Posteriormente, com tamanho da casuística e tipo de pacientes 

semelhantes, Kozlovsky et al. (2004b) demonstraram que somente os níveis 

de RNA mensageiro (mRNA) da GSK-3B estão 36 % menores no córtex 

pré-frontal dorsolateral (DLPFC) no grupo dos pacientes com esquizofrenia. 

Ressalta-se que havia três pacientes sem medicação no período de suas 

mortes e estes não apresentaram diferenças nos níveis de mRNA da GSK-

3B quando comparados com os que estavam sendo tratados com 

antipsicóticos no mesmo período; também não foi observada diferença entre 

aqueles que estavam sendo tratados com lítio em relação aos demais 

pacientes. Além disso, os níveis de mRNA não apresentaram associações 

com o período de tempo no qual os antipsicóticos foram utilizados. Portanto, 

é possível que os níveis proteicos e expressão gênica de GSK-3B se 

relacionem com o transtorno e não com o tratamento medicamentoso 

(Kozlovsky et al., 2004b; Nadri et al., 2004). Provavelmente, uma redução 

na transcrição do gene da GSK-3B cause essas alterações encontradas nos 

pacientes com esquizofrenia, porém deve-se considerar que o mRNA da 

GSK-3B pode ser instável após a transcrição e, consequentemente, ser 

rapidamente degradado. De acordo com Kozlovsky et al. (2004b), um 

desequilíbrio na razão e na cronologia da programação da morte celular 

durante o neurodesenvolvimento pode ser uma possível causa da redução 

dos níveis de GSK-3B. 

Outro grupo de pesquisa também encontrou uma redução de 21 % nos 

níveis de p(Ser9)-GSK-3B e GSK-3B total no grupo de pacientes com 

esquizofrenia quando comparado ao grupo controle (n=10/ cada) (Beasley 
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et al., 2001). A estabilidade dos microtúbulos foi devida à fosforilação de 

proteínas associadas a estes pela GSK-3B, causando uma redução em sua 

habilidade de se ligar aos mesmos. Soma-se a isso o fato de que esta 

alteração foi consistente com a redução da densidade dos dendritos 

observada no córtex pré-frontal na esquizofrenia. Aberrações 

citoarquiteturais observadas em tal transtorno podem ser causadas por 

modificações nos níveis de GSK-3B durante o desenvolvimento, e assim, o 

crescimento do neurônio, que é dependente de microtúbulos, fica 

prejudicado (Beasley et al., 2001). Em seguida, Beasley et al. (2002) 

analisaram os níveis de GSK-3B, β-catenina e Dvl-2 no córtex pré-frontal de 

pacientes com esquizofrenia, TAB, depressão maior e controles (n = 15/ 

grupo), e não encontraram diferenças significativas entre o grupo controle e 

o grupo de pacientes com esquizofrenia. A não concordância entre esse 

estudo e o anterior (Beasley et al., 2001) pode ter sido causada por 

diferenças na metodologia, nas amostras, nos diagnósticos, no 

recrutamento, dentre outras. 

Pacientes com esquizofrenia apresentaram uma redução de 31 % na 

GSK-3 total no hipocampo, além de redução dos níveis de mRNA da GSK-

3A (22 %) e GSK-3B (28 %). No entanto, não foram encontradas diferenças 

significativas no córtex frontal. Considerando-se a citoarquitetura molecular 

do hipocampo, é razoável predizer que esta pode se relacionar com a 

patologia da esquizofrenia (Nadri et al., 2004). 

Em outro estudo foi observada uma redução de 40 % nos níveis de 

mRNA da GSK-3B no DLPFC de pacientes com esquizofrenia e uma 
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redução de 41 % nos níveis da GSK-3B no córtex frontal, acompanhada de 

uma diminuição na atividade em 45 %. Foram também avaliados pacientes 

com TAB e depressão unipolar. Os níveis reduzidos de GSK-3B são 

considerados uma consequência tardia do insulto perinatal no 

neurodesenvolvimento na esquizofrenia (Kozlovsky et al., 2005). Ressalta-

se que estes níveis diminuídos de GSK-3B no grupo dos pacientes com 

esquizofrenia não foram causados por deterioração post mortem e que, ao 

contrário do que se esperava, nenhuma correlação entre os níveis de GSK-

3B e a atividade dessa enzima foi confirmada (Kozlovsky et al., 2005). 

Estudos envolvendo associação de polimorfismos de base única (SNP) 

de GSK-3B com esquizofrenia devem ser citados. Benedetti et al. (2010) 

mostraram, pela 1ª vez, uma redução do volume de massa cinzenta em 

pacientes portadores do genótipo timina/ timina (quando comparados aos 

pacientes que possuem pelo menos um alelo citosina) do polimorfismo 

rs334558, que influencia a atividade de GSK-3B. Em estudo conduzido no 

Brasil (Souza et al., 2008), não foi encontrada associação de SNPs de GSK-

3B com resposta a clozapina, apesar de três SNPs (rs7624540, rs 4072520 

e rs6779828) estarem associados com a esquizofrenia, na comparação 

caso-controle. 

 

2.6.2.3.2 Estudos em matrizes biológicas periféricas 

 

Os níveis de GSK-3B foram analisados em linfócitos de pacientes com 

esquizofrenia (n = 48) (Yang et al., 1995; Kozlovsky et al., 2002). Foi 
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observada uma redução nos níveis dessa proteína e esta foi acompanhada 

de uma redução de cerca de 20 % da atividade enzimática quando 

comparados ao grupo controle (Kozlovsky et al., 2002). 

No entanto, Nadri et al. (2002) avaliaram os níveis da GSK-3B em 

linfócitos de 18 pacientes, e em 9 deles a atividade da GSK-3B também foi 

avaliada; a expressão gênica foi avaliada em 10 pacientes. Não foram 

encontradas diferença entre os níveis, atividade ou expressão gênica da 

GSK-3B quando comparados com o grupo controle. Além disso, alguns 

pacientes possuíam níveis elevados de GSK-3B. Sendo assim, foi 

demonstrada a necessidade de maior número de pacientes para essas 

avaliações em linfócitos. Outra possibilidade é de não haver a diferença, ou 

de o linfócito não ser a melhor matriz para essa determinação, devido a 

influências externas que pode sofrer. 

Kozlovsky et al. (2004a) reportaram uma redução significativa dos 

níveis de GSK-3B no líquor de 6 pacientes com esquizofrenia comparados 

com o grupo controle (n = 17). O líquor é a matriz biológica mais adequada 

para refletir as modificações observadas no tecido cerebral dos pacientes. 

Foi observado que os níveis de GSK-3B estavam 29 % menores nos 

pacientes com esquizofrenia. Esse achado reforça a hipótese de que níveis 

reduzidos de GSK-3B podem ser um dos fatores etiológicos da 

esquizofrenia, e o líquor pode fornecer informações relacionadas tanto com 

a origem quanto com o progresso do transtorno (Kozlovsky et al., 2004a). 

Devido à sua proximidade com o cérebro, o líquor, um fluido biológico obtido 

por punção lombar, provavelmente reflete as alterações patológicas desse 
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órgão e intuitivamente é a matriz de escolha para o estudo de 

biomarcadores em transtornos psiquiátricos. No entanto, sua baixa 

concentração de proteínas (0,18 – 0,58 mg/ mL) é uma limitação para sua 

utilização em várias técnicas analíticas (Schwarz; Bahn, 2008). Essa 

limitação se justifica pela concentração mínima de proteínas da matriz 

biológica necessária para as técnicas analíticas empregadas, além da 

dificuldade em se obter a amostra. 

 

2.6.2.3.3 GSK-3B e antipsicóticos 

 

Há evidências de que o tratamento agudo com antipsicóticos de 1ª ou 

de 2ª geração inibe a atividade de GSK-3B, enquanto que o tratamento 

crônico aumenta sua atividade e, ainda, que o uso de substâncias 

psicomiméticas inibe a atividade da GSK-3B (Lovestone et al., 2007). A 

clozapina administrada cronicamente aumenta os níveis totais de GSK-3B, 

assim como a p(Ser9)-GSK-3B foi consideravelmente reduzida após a 

administração crônica de haloperidol, resultando em um aumento da 

atividade da GSK-3B por diferentes mecanismos compensatórios, em 

roedores (Lovestone et al., 2007). 

O córtex pré-frontal é bastante afetado pelos antipsicóticos. Esta 

região, que recebe inputs dopaminérigicos da região mesolímbica, 

apresentou uma up-regulation da GSK-3B após a administração subcrônica 

de haloperidol e risperidona, e esse efeito foi também observado no corpo 

estriado, em estudo conduzido em ratos (Alimohamad et al., 2005a). O 
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tratamento agudo não alterou os níveis dessa proteína, enquanto que a 

administração crônica induziu um padrão idêntico ao observado no 

tratamento subcrônico. Foi observado que não só o tratamento contínuo é 

necessário para provocar mudanças na GSK-3B, mas também que estas 

alterações não são consequências de fatores extrínsecos como sedação ou 

outros métodos de administração das drogas. Além disso, de acordo com 

Alimohamad et al. (2005b), foi verificado que somente os antipsicóticos de 

2ª geração foram capazes de alterar a GSK-3B no núcleo accumbens. Tal 

fato pode representar uma distinção significativa entre as classes de 

antipsicóticos. 

Kozlovsky et al. (2006) observaram que a administração in vivo de 

clozapina aumentou os níveis de p(Ser9)-GSK-3B no córtex frontal de 

roedores, diminuindo a atividade da GSK-3B. 

A regulação desta proteína ainda é controversa. Lovestone et al. 

(2007) atestaram que os antipsicóticos, lítio e drogas psicomiméticas afetam 

a regulação da GSK-3B. Por outro lado, foi demonstrado por Kozlovsky et 

al. (2003) que a atividade da GSK-3B no córtex pré-frontal de pacientes com 

esquizofrenia não se relacionava com o tratamento com antipsicóticos. Uma 

vez que esses fármacos provavelmente medeiam os receptores de 

dopamina D2 e tanto a GSK-3B quanto a β-catenina apresentam uma 

relação bem próxima com o sistema dopaminérgico, os antipsicóticos 

promovem mudanças comportamentais por meio de alterações das 

proteínas supracitadas (Alimohamad et al., 2005a; 2005b). Em 

camundongos, alterações na regulação da GSK-3B podem produzir 
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anormalidades no cérebro, as quais são semelhantes às observadas na 

esquizofrenia (Lovestone et al., 2007). 

 

2.6.2.4 GSK-3B e outros transtornos psiquiátricos 

 

A GSK-3B está alterada também em outros transtornos psiquiátricos 

conforme estudos recentemente conduzidos. 

Na depressão, foi observado que pacientes idosos com transtorno 

depressivo maior apresentaram menores níveis de p(Ser9)-GSK-3B e 

menor razão entre p(Ser9)-GSK-3B e GSK-3B total (GSK-3Bt), indicando 

maior atividade enzimática (Diniz et al., 2011). 

Foram observados menores níveis de p(Ser9)-GSK-3B e menor razão 

entre p(Ser9)-GSK-3B e GSK-3Bt, indicando maior atividade enzimática, e 

não foram encontradas diferenças entre os níveis de GSK-3Bt, em 

pacientes idosos com comprometimento cognitivo leve e doença de 

Alzheimer, quando comparados ao grupo controle (Forlenza et al., 2011). 

 

2.7 Escala de avaliação das síndromes positiva e negativa 

 

A escala de avaliação das síndromes positiva e negativa (PANSS) foi 

desenvolvida por Kay et al. em 1987 com a finalidade de suprir limitações 

dos instrumentos de avaliação existentes na época para os pacientes com 

esquizofrenia ambulatoriais ou hospitalizados. Tais limitações eram a 

avaliação da presença dos sintomas, sem considerar a gravidade do 
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mesmo; desbalanceamentos do número de itens em relação aos sintomas 

positivos e negativos; falta de evidências de monitoramento de melhora no 

quadro clínico decorrente do uso de antipsicóticos; falta de medida entre a 

predominância de sintomas positivos versus sintomas negativos; ausência 

de medida da psicopatologia geral e da sua possível influência na gravidade 

das síndromes positiva e negativa. A PANSS consiste em 3 sub-escalas, 

sendo que as escalas das síndromes positiva e negativa são formadas por 7 

itens cada e a sub-escala da psicopatologia geral, por 16 itens. A cada item 

pode ser atribuída uma pontuação de 1 (ausência) a 7 (gravidade máxima). 

Uma vantagem da PANSS é o seu tempo médio de aplicação, 40 a 50 

minutos (Kay et al., 1987). 

Em um estudo publicado posteriormente, Kay et al. (1989) 

demonstraram a padronização psicométrica da PANSS. Foi observado que 

a pontuação da PANSS apresenta distribuição normal e consistência dos 

dados; estabilidade e precisão das medidas, concordância entre psiquiatras 

e índice de teste e re-teste adequados, além da validação da escala, 

quando consideradas diferentes associações entre diferenças históricas, 

culturais, fenomenológicas, genealógicas, psicométricas e farmacológicas, 

além de medidas de seguimento de pacientes. A PANSS pode ser 

considerada o instrumento de medida mais frequentemente utilizado em 

pacientes com esquizofrenia (Leucht et al., 2005). 

No Brasil, é utilizada a versão traduzida e validada da PANSS 

(Vessoni, 1993; Chaves; Shirakawa, 2000). A escala foi traduzida para o 

português e depois retrotraduzida para o inglês e revisada por um psiquiatra 
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americano. Em um estudo de confiabilidade da versão brasileira em 24 

pacientes ambulatoriais, a concordância entre dois entrevistadores foi alta 

na maioria dos itens da síndrome positiva. No entanto, em três itens da 

síndrome negativa (itens N4, N5 e N6), a concordância foi baixa (Vessoni, 

1993). Chaves (1994) apresentou valores de concordância acima de 0,65 

para esses itens, em estudo realizado com 83 pacientes. 
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3 OBJETIVOS 
 

 

3.1 Geral 

 

Avaliar in vivo a influência do tratamento medicamentoso sobre a 

atividade de subtipos de PLA2 e os níveis de GSK-3B total e fosforilada em 

plaquetas de pacientes com esquizofrenia. 

 

3.2 Específicos 

 

Comparar a atividade de subtipos de PLA2 e os níveis de GSK-3B total 

e fosforialda entre plaquetas de pacientes com esquizofrenia sem 

tratamento medicamentoso e controles sadios; 

Estudar o efeito do tratamento antipsicótico (clozapina; olanzapina em 

regime de monoterapia ou em associação com risperidona, ou haloperidol 

em regime de monoterapia ou associado com outro antipsicótico de 1ª 

geração) sobre as enzimas PLA2 e GSK-3B plaquetárias; 

Verificar possíveis correlações entre atividades de subtipos de PLA2 e 

níveis de GSK-3B e pontuação total e sub-pontuações da PANSS, como 

potencial biomarcador de resposta terapêutica para a esquizofrenia. 
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4 MÉTODOS 

 

 

Foram recrutados pacientes inicialmente livres de tratamento 

medicamentoso (grupo longitudinal – GL), dos quais se coletaram amostras 

de sangue (momento inicial). A estes pacientes do GL posteriormente foi 

prescrita a olanzapina (n = 10) ou o haloperidol (n = 6), ambos em regime 

de monoterapia, por 8 semanas. Após esse período, foi realizada outra 

coleta de sangue (tratamento 8 semanas) e esses pacientes constituíram o 

braço longitudinal desse estudo. Foram também recrutados 40 pacientes 

crônicos medicados e diagnosticados com esquizofrenia. Esses pacientes 

foram divididos em três grupos: uso de clozapina em regime de monoterapia 

(n = 20); olanzapina em regime de monoterapia ou em associação com 

risperidona (n=10); haloperidol em regime de monoterapia ou em 

associação com outro antipsicótico de 1a geração (n = 10). Os pacientes 

foram recrutados dentre aqueles em atendimento ambulatorial no Instituto 

de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (IPq/ HCFMUSP). Esses sujeitos de pesquisa 

constituíram o braço transversal dessa pesquisa (grupo transversal – GT). 

Foi ainda recrutado um grupo controle (n = 20) com as características de 

sexo e idade pareadas com os pacientes. Esse pareamento foi realizado 

baseado na proporção de sujeitos dos grupos de pacientes do sexo 

masculino (75 %) e na mediana da idade (37 anos) dos pacientes 

pertencentes ao grupo transversal. Após aceitarem participar do estudo, 
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todos os pacientes e/ ou seus responsáveis legais e os sujeitos controle 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). 

Todas as amostras foram codificadas, assegurando-se a confidencialidade 

requerida. O projeto foi aprovado na Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do HCFMUSP em reunião realizada dia 

24/09/2008 (protocolo número 0688/08) (Apêndice B). Trata-se de uma 

pesquisa experimental, não randomizada, não cega, com um braço 

longitudinal e outro transversal. Os pacientes do braço longitudinal aos 

quais foi prescrita a olanzapina (n = 10) são pertencentes ao Banco de 

Amostras do LIM-27. Os pacientes do braço longitudinal aos quais foi 

prescrito o haloperidol (n = 6) foram recrutados no período entre 13/07/2010 

e 11/07/2011. Os pacientes do GL sob haloperidol participam do projeto de 

pesquisa intitulado “Investigação de endofenótipos e fatores prognósticos 

em psicoses de primeiro episódio: estudo longitudinal envolvendo aspectos 

clínicos, neuropsicologia, genética, neuroquímica e neuroimagem”, 

coordenado pelo Dr Paulo Sallet. Este projeto foi aprovado na CAPPesq em 

reunião realizada dia 16/12/2009 (protocolo número 1234/ 09) (Apêndice B). 

A amostra estudada na avaliação transversal foi a de pacientes com 

diagnóstico de esquizofrenia (F20) ou de transtorno esquizoafetivo (F25.9) 

em atendimento ambulatorial no IPq, recrutada no período entre 24/05/2010 

e 12/05/2011. Os sujeitos considerados como grupo controle foram 

recrutados no período de 22/02/2011 a 01/04/2011 dentre os funcionários 

do IPq/ HCFMUSP. 
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Todas as etapas dessa pesquisa foram realizadas nas dependências 

do IPq/ HCFMUSP. Os experimentos foram executados no Laboratório de 

Neurociências (LIM-27). 

As coletas de sangue foram realizadas sempre entre 8 e 10 horas da 

manhã e os pacientes estavam em jejum de 8 a 12 horas. O sangue 

coletado foi processado imediatamente após a coleta. Todo o procedimento 

de coleta e processamento de amostra foi realizado de acordo com 

protocolo padronizado no LIM-27. Imediatamente após o processamento 

das amostras, as mesmas foram armazenadas em freezer na temperatura 

de – 70 oC. 

As características sócio-demográficas e clínicas foram coletadas com 

auxílio de Protocolo de Entrevista já estabelecido no Grupo de Psicoses do 

LIM-27 (GPL27), o qual contempla perguntas sobre o estado geral da 

doença (tempo de evolução; número de hospitalizações, de procedimentos 

médicos; tentativa de suicídio; idade de surgimento da doença; abuso de 

substâncias psicoativas; histórico familiar de doença psiquiátrica; presença 

de comorbidades não psiquiátricas, etc.). A avaliação diagnóstica de todos 

os pacientes foi realizada por meio da Entrevista Clínica Estruturada para o 

DSM-IV, Transtornos do Eixo I (SCID-I/P) (First et al., 2002a), em entrevista 

com os pacientes e familiares ou responsáveis. Foram excluídos pacientes 

com história prévia ou atual de dependência de álcool e/ou drogas (DSM-IV, 

APA, 2002). A psicopatologia foi avaliada por meio da Escala das 

Síndromes Positiva e Negativa – PANSS (Kay et al., 1987) (Apêndice C): 

subescalas positiva (7 itens), negativa (7 itens) e de psicopatologia geral (16 
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itens), com escores de 1 a 7, sendo maior a pontuação quanto maior a 

gravidade do sintoma. Os controles foram avaliados pela versão da mesma 

entrevista para não pacientes (SCID – I/ NP) (First et al., 2002b), tendo 

como critérios de exclusão história pessoal de transtornos psiquiátricos do 

Eixo I, tais como TAB, Transtorno Obsessivo Compulsivo, Psicoses Não 

Orgânicas, etc. 

 

4.1 Recrutamento dos grupos de pesquisa 

 

4.1.1 Pacientes inicialmente livres de tratamento medicamentoso aos quais 

foi prescrita a olanzapina ou o haloperidol 

 

Esses grupos de pacientes foram analisados separadamente, pois o 

grupo inicialmente livre de tratamento medicamentoso ao qual foi prescrita a 

olanzapina foi constituído por pacientes com média de 5 anos de 

progressão de doença, enquanto que os pacientes alocados no grupo do 

haloperidol estavam com menos de seis meses de aparecimento de 

sintomas psicóticos. 

 

4.1.1.1 Olanzapina 

 

Os 10 pacientes incluídos nesse grupo inicialmente livres de 

tratamento medicamentoso (GL) e aos quais foi prescrita a olanzapina 

[idade entre 28 – 42 anos; dose média diária 9,5 (7,5 mg)] em monoterapia 
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foram recrutados por psiquiatras do IPq/ HCFMUSP durante a execução de 

outro projeto de pesquisa. 

 

4.1.1.2 Haloperidol 

 

Os 6 pacientes incluídos nesse grupo inicialmente livres de tratamento 

medicamentoso (GL), aos quais foi prescrito o haloperidol via oral em 

regime de monoterapia [idade entre 18 – 44 anos; dose média diária 3,5 

(2,3) mg; mediana = 2,5 mg/ dia], foram recrutados em primeiro episódio 

psicótico. Estes pacientes foram internados no IPq/ HCFMUSP e aceitaram 

participar da pesquisa coordenada pelo Dr Paulo Sallet, que contempla o 

estudo dos possíveis biomarcadores avaliados nessa pesquisa. 

 

4.1.2 Pacientes crônicos medicados e grupo controle 

 

4.1.2.1 Clozapina e Olanzapina 

 

Os 20 pacientes em uso de clozapina (idade entre 26 – 55 anos) como 

único antipsicótico [dose média diária 517,5 (151,5 mg); mediana = 600 mg/ 

dia] (GT) foram recrutados dentre aqueles atendidos pelo Ambulatório de 

Psicoses do LIM-27, coordenado pelo Dr Martinus Th van der Bilt. 

Os 10 pacientes em uso de olanzapina [idade entre 28 – 50 anos; dose 

média diária 15,5 (5,5 mg); mediana = 15 mg/ dia] em monoterapia ou 

associada com risperidona [n = 4/ 10, dose média diária 5,0 (2,1) mg; 
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mediana = 4,5 mg/ dia] (GT) foram recrutados dentre aqueles atendidos 

pelo Ambulatório de Psicoses do LIM-27, coordenado pelo Dr Martinus Th 

van der Bilt. 

 

4.1.2.2 Haloperidol em regime de monoterapia ou em associação com outro 

antipsicótico de primeira geração 

 

Os 10 pacientes incluídos nesse grupo (idade entre 29 – 59 anos) 

foram sistematicamente localizados e convidados a participarem da 

pesquisa. O fluxograma do recrutamento está disposto no Anexo. A dose 

média de haloperidol via oral foi [n = 7/ 10, dose média diária 6,4 (2,4) mg; 

mediana = 5,0 mg/ dia] e o número médio de ampolas por mês do 

decanoato de haloperidol (medicação de depósito) foi [n = 5/ 10, média 

mensal de ampolas 5 (2) unidades; mediana = 5 ampolas/ mês] (GT). A dois 

pacientes o haloperidol foi prescrito via oral e na forma de depósito. Cada 

ampola consiste em 1,0 mL contendo 70,52 mg de decanoato de 

haloperidol, o que equivale a 50 mg de haloperidol. 

 

4.1.2.3 Controles 

 

Os 20 indivíduos considerados como controles (idade entre 27 – 51 

anos) foram recrutados dentre os funcionários do IPq/ HCFMUSP, de 

acordo com o pareamento por sexo e idade com os pacientes. Todos 
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responderam a uma entrevista sócio-demográfica e foram avaliados pelo Dr 

Rodrigo Machado-Vieira. 

 

4.2 Critérios de inclusão e de exclusão 

 

Para os pacientes inicialmente livres de tratamento medicamentoso 

(GL), os critérios de inclusão para os que iniciaram o tratamento com 

olanzapina foram diferentes daqueles adotados para os pacientes que 

iniciaram o tratamento com haloperidol. Os critérios de inclusão para os 

pacientes do grupo da olanzapina foram diagnóstico definido de 

esquizofrenia, idade entre 18 e 50 anos e ambos os sexos. Alguns destes 

pacientes passaram por períodos de wash-out de pelo menos 15 dias; 

outros não haviam usado antipsicóticos previamente. Dados mais 

específicos sobre o status medicamentoso destes pacientes não foram 

recuperados. Os critérios de exclusão foram baixa escolaridade e presença 

de comorbidades psiquiátricas. 

Os critérios de inclusão para os pacientes do grupo do haloperidol (GL) 

foram idade entre 18 e 59 anos; ambos os sexos; período inferior a 6 meses 

do aparecimento dos sintomas psicóticos. Os critérios de exclusão foram 

história prévia ou atual de abuso de álcool/ drogas; histórico de hidrocefalia, 

traumatismo craniano, uso de próteses metálicas (pois estes pacientes 

fazem exame de neuroimagem no projeto mais abrangente do qual 

participam). 
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Os critérios de inclusão para cada um dos grupos de pacientes 

crônicos medicados (GT) foram idade entre 18 e 59 anos; ambos os sexos; 

diagnóstico de esquizofrenia ou de transtorno esquizoafetivo; administração 

de clozapina, olanzapina em regime de monoterapia ou associada com 

risperidona, ou haloperidol em regime de monoterapia ou associado com 

outro antipsicótico de 1ª geração, todos com os mesmos antipsicóticos há 

pelo menos 6 meses. Os critérios de exclusão foram não adesão ao 

tratamento medicamentoso; baixa escolaridade (menor do que 4 anos de 

estudo); não estabilização do quadro psicótico; presença de comorbidades 

psiquiátricas. 

Os critérios de inclusão para os sujeitos do grupo controle foram idade 

entre 18 e 59 anos; ambos os sexos; ausência de transtorno psiquiátrico, 

verificada pelo SCID – I/ NP (First et al., 2002b). Os critérios de exclusão 

foram uso de fármacos de ação central, presença de doenças como 

diabetes, quadros inflamatórios, neoplasias e anemia falciforme. 

 

4.3 Preparo e acondicionamento das amostras 

 

Foram coletados 20 mL de sangue em dois tubos com capacidade de 

10 mL cada, contendo anticoagulante citrato de sódio 0,106 mol/ L. Em 

cada tubo adicionou-se 1 mL de ACD-NH-Formol-A [glicose 22,3 g; ácido 

cítrico 8,68 g; citrato de sódio di-hidratado 24,7 g; água ultra-pura 

quantidade suficiente para (qsp) 1 L]. Os tubos foram homogeneizados 

delicadamente por inversão e centrifugados durante 15 minutos, 515 g, em 
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temperatura ambiente (TA). A seguir, os sobrenadantes (plasma rico em 

plaquetas, PRP) foram transferidos para um tubo plástico com fundo cônico 

e o pH ajustado para 6,5 com ACD-NH-Formol-A. O PRP foi transferido para 

2 tubos de poliestireno (4 a 5 mL/ tubo) e centrifugado durante 10 minutos, 

1159 g, TA. O sobrenadante foi removido cuidadosamente por inversão e, 

ao pellet, adicionou-se 2,5 mL de solução de lavagem [30 mL de citrato de 

sódio 0,1 M; 3,3 mL de cloreto de potássio 0,155 M; 1,0 mL de cloreto de 

magnésio 0,1 M; 1,5 mL de glicose 0,33 M; 2,5 mL de apyrase 2 mg/ mL 

(A6535, Sigma Aldrich); 2,0 mL de cloreto de cálcio 0,1 M; cloreto de sódio 

0,9 % qsp 100 mL]. Após repouso de 10 minutos, o pellet de plaquetas foi 

homogeneizado cuidadosamente com uma pipeta Pasteur até total diluição 

e adicionou-se mais 2,5 mL de solução de lavagem. A suspensão foi 

centrifugada por 8 minutos, 1159 g, TA; o sobrenadante foi removido 

cuidadosamente, e o pellet foi ressuspendido com 0,5 mL de Tris-sacarose 

50 mM pH 7,4 e homogeneizado com pipeta plástica. As plaquetas em Tris-

sacarose foram armazenadas em dois criotubos e uma alíquota de 50 µL foi 

reservada para dosagem de proteínas. As plaquetas foram armazenadas 

em freezer –70º C para posterior dosagem de proteínas e para os ensaios 

de determinação da atividade de subtipos de PLA2 e níveis de GSK-3B total 

e fosforilada. 
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4.4 Dosagem de proteínas 

 

A dosagem de proteínas foi realizada pelo método de Lowry (Lowry et 

al., 1951) modificado (kit 500-0116, BioRad, Filadelfia, PA, Estados Unidos), 

devido à presença de substâncias anfipáticas no meio de conservação das 

plaquetas. Para a determinação das proteínas totais, foi utilizada uma curva 

padrão de proteínas empregando-se albumina de soro bovino (A-3782, 

Sigma-Aldrich), nas seguintes concentrações: 0,1 mg/ mL, 0,2 mg/ mL, 0,5 

mg/ mL, 1,0 mg/ mL e 1,5 mg/ mL. O ensaio foi realizado em microplacas de 

96 poços (em temperatura ambiente), e consistiu na adição de 5 µL de 

amostra, 25 µL do Reagente A e 200 µL do Reagente B. O branco da 

reação consistiu de Tris-sacarose 50 mM pH 7,4 e este também foi o 

diluente das amostras, as quais foram diluídas 1:3, v/v. Após incubação de 

15 minutos em temperatura ambiente sob agitação (Wallac, PerkinElmer, 

Boston, MA, Estados Unidos) de cerca de 500 rotações por minuto (rpm), as 

absorvâncias das amostras foram obtidas com auxílio de um leitor de 

microplacas (Zenyth 200 Spectrophotometer, Áustria), no comprimento de 

onda fixo de 680 nm. Todas as amostras foram analisadas em triplicata e o 

coeficiente de variação máximo observado foi de 5 %. 

 

4.5 Determinação da atividade de subtipos da enzima fosfolipase A2 

 

O método utilizado para determinar a atividade de subtipos de PLA2 

(iPLA2, cPLA2, sPLA2) foi o radioenzimático, descrito previamente (Flesch et 
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al., 1985; Gattaz et al., 1995, 1996; Talib, 2006). O preparo das amostras e 

das reações enzimáticas foi executado em banho de gelo. 

Após determinação dos níveis de proteínas, foi pipetado um volume de 

cada amostra necessário para se obter uma concentração de proteína final 

de 0,2 mg/ mL (para 2,5 mL de volume total). O volume da amostra foi 

completado para 1,0 mL com Tris-sacarose 50 mM pH 7,4 (tampão de lise) 

e adicionou-se 1,5 mL de Tris 50 mM pH 7,5. A amostra referente ao branco 

continha 1,0 mL de Tris-Sacarose 50 mM pH 7,4 e 1,5 mL de Tris 50 mM pH 

7,5. 

Os substratos da enzima utilizados foram o L-a-1-palmitoil-2-

araquidonil-fosfatidilcolina marcada com [1-14C] na cauda araquidonil na 

posição sn-2 (araquidonil-1- 14C-PC) (PerkinElmer, Boston, MA, Estados 

Unidos) para os subtipos cPLA2 e sPLA2 e o L-3-fosfatidilcolina, 1-palmitoil-

2-[1-14C] palmitoil (PerkinElmer, Boston, MA, Estados Unidos) para a iPLA2. 

Cada um dos substratos radioativos (SR) foi diluído em solução contendo 

hidroxitolueno butilado (BHT) (solução 1: 70 mg de BHT em 500 µL de 

etanol/ tolueno, 1:2, v/ v; solução 2: 10 µL da solução 1 em 10 mL de etanol/ 

tolueno, 1:2, v/ v). Para o araquidonil, o substrato radioativo foi diluído na 

solução 2, na proporção 1:10 v/ v e para o palmitoil, a diluição foi de 1:5 v/ v, 

na solução 2. Em cada ensaio, foram reservados 12 µL de SR para cada 

reação. Esse volume total foi evaporado em nitrogênio gasoso, 

ressuspendido com 150 µL de albumina de soro bovina (A6003, Sigma-

Aldrich – 0,33 mg/ mL em água ultra pura) e sonicados em lavadora 

ultrassônica (modelo 5510, Branson Ultrasonics Corporation, CR, Estados 
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Unidos) durante 5 minutos (araquidonil) ou 3 minutos (palmitoil) para a 

formação de micelas. 

Devido às diferentes características dos subtipos de PLA2, as reações 

foram preparadas considerando a otimização da reação enzimática. Para a 

iPLA2, foram adicionados, nessa ordem: 50 µL de Tris 1 M pH 7,5; 100 µL 

de ácido etileno-diamino tetracético (EDTA) 5 mM; 200 µL de amostra; 150 

µL de SR. Para a cPLA2, foram adicionados, nessa ordem: 50 µL de Tris 1 

M pH 8,5; 100 µL de cálcio 500 µM; 150 µL de SR. Para a sPLA2, foram 

adicionados, nessa ordem: 50 µL de Tris 1 M pH 8,5; 100 µL de cálcio 25 

mM; 200 µL de amostra; 150 µL de SR. 

As condições otimizadas para a reação dos subtipos de PLA2 em 

plaquetas são tempo de incubação de 30 minutos e temperatura de 37 ºC, 

sob agitação, em banho-maria (Techne SB-16, Bibby Scientific Limited, 

Reino Unido). Após incubação, as amostras foram colocadas imediatamente 

em banho de gelo e foram adicionados 700 µL de solução de parada 

contendo ácido clorídrico/ isopropanol (1:12, v/v), para interromper a reação. 

Em seguida, as amostras foram deixadas à temperatura ambiente e, 

após 10 min de repouso, foram adicionados 700 µL de n-heptano, para 

extração do ácido graxo marcado, através de agitação vigorosa em vórtex 

por 30 s. A mistura foi então, centrifugada a 1700 g, 10 min, TA. Transferiu-

se 500 µL da fase orgânica para tubos contendo 60 mg de sílica gel (código 

101799, Merck, Alemanha) e 300 µL de n-heptano para reter os fosfolípides 

e centrifugou-se novamente a 1700 g, 10 min, TA. Transferiu-se 500 µL do 

sobrenadante para tubos contendo 6,0 mL de líquido de cintilação 
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(OptiPhase ‘Hi-Safe’, Perkin Elmer, MA, Estados Unidos) e após 

homogeneização, as contagens por minuto (CPM) foram obtidas com o 

auxílio de um contador de cintilação líquida (Tri-Carb 2100 TR, Perkin 

Elmer, MA, Estados Unidos) na seguinte ordem: branco (clivagem 

espontânea do SR), 100 % (somente o substrato marcado) e amostras. 

Os resultados, fornecidos em CPM, foram convertidos para pmol/ mg 

de proteína/ min utilizando a seguinte fórmula: 

 

Atividade da PLA2 (pmol/ mg prot/ min)=CPM x 25/ A x 0,954 x 2,22 x B 

 

Sendo, CPM = contagens por minuto; 25 = fator de ajuste para 1 mg 

de proteína (1 mg/ 0,04 mg concentração final de proteína); A = atividade 

específica do radioativo em mCi/ mmol; B = tempo de incubação em 

minutos; 0,954 = eficiência do equipamento. 

A atividade dos subtipos de PLA2 foi depois multiplicada por 103, e 

expressa em fentomol/ mg proteína/ minuto. 

 

4.6 Determinação dos níveis de GSK-3 beta total e fosforilada (Ser9) 

 

Os níveis de GSK-3Bt e p(Ser9)-GSK-3B foram avaliados utilizando 

kits reagentes para ensaio imuno enzimático (Enzo Life Sciences, MI, 

Estados Unidos). 

A concentração de proteínas de todas as amostras foi normalizada 

para 0,05 mg/ mL para GSK-3Bt e 0,1 mg/ mL para p(Ser9)-GSK-3B. O 
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protocolo foi executado seguindo as instruções do fabricante. Cada amostra 

foi analisada em duplicata. 

Resumidamente, as amostras foram inicialmente diluídas 1:2, v/v, em 

tampão Radio Immuno Precipitation Assay (RIPA) (fornecido no kit), 

acrescido de inibidores de proteases [para GSK-3Bt e p(Ser9)-GSK-3B], 

fluoreto de fenil-metil-sulfonil (PMSF) (Sigma-Aldrich, P8340), coquetel 

inibidor de protease (PIC) (Sigma-Aldrch, R7626), e de fosfatases [somente 

para p(Ser9)-GSK-3B], pirofosfato de sódio (Sigma-Aldrich, S6422) e 

ortovanadato de sódio (Sigma-Aldrich, S6508). 

As concentrações dos padrões de GSK-3Bt variaram de 78,1 a 5000 

pg/ mL em diluições seriadas (7 pontos) e de p(Ser9)-GSK-3B, de 62,5 a 

2000 pg/ mL, também em diluições seriadas (6 pontos). O tampão de 

amostra (fornecido no kit) foi acrescido dos inibidores de proteases somente 

no momento do uso, o qual foi utilizado como branco. 

O ensaio consistiu na adição de 100 µL de branco, padrões e amostra 

em cada poço, em duplicata, seguida de incubação por 1 hora, com 

agitação de cerca de 500 rpm, à temperatura ambiente. A seguir, as placas 

foram lavadas 5 vezes (para GSK-3Bt) ou 4 vezes [para p(Ser9)-GSK-3B] 

com tampão de lavagem (400 µL/ poço/ lavagem). A seguir, com o poço 

seco, foram adicionados 100 µL de solução contendo o anticorpo (Ac) 

policlonal para GSK-3Bt ou p(Ser9)-GSK-3B, exceto no branco. Novamente, 

a placa foi incubada por 1 hora, com agitação de cerca de 500 rpm, à 

temperatura ambiente e, ao final desse período, foram repetidas as 

lavagens com o tampão de lavagem. A seguir, foram adicionados 100 µL do 
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Ac conjugado com horseradish peroxidase seguido de incubação por 30 

minutos, com agitação de cerca de 500 rpm, à temperatura ambiente, 

exceto no branco, e ao final desse período, foram repetidas as lavagens 

com o tampão de lavagem. Após esse período, foram adicionados 100 µL 

do substrato tetra-metil-benzidina em todos os poços, seguido de incubação 

por 30 min, sob agitação, à temperatura ambiente, seguida da adição de 

100 µL da solução de parada (ácido clorídrico 1 N). A densidade óptica foi 

determinada em 450 nm, com o desconto no branco, com o auxílio de um 

espectrofotômetro para placas (Zenyth 200 Spectrophotometer, Austria). A 

curva de calibração (regressão logística de quatro parâmetros) foi calculada 

com o auxílio do software GraphPad Prism versão 5.0. 

Os níveis de GSK-3B total e fosforilada foram expressos em µg/ g de 

proteína total. A atividade de GSK-3B foi indiretamente inferida pela relação 

[p(Ser9)-GSK-3B/ GSK-3Bt], que representa a porção inativa da enzima, e 

foi expressa em porcentagem. 

 

4.7 Análise estatística 

 

Os dados foram apresentados em tabelas e gráficos. Para a 

comparação de médias do grupo de pacientes inicialmente livres de 

tratamento medicamentoso com o grupo controle, foi utilizado o teste não 

paramétrico U de Mann-Whitney. Para a comparação de médias do grupo 

de pacientes inicialmente livres de tratamento medicamentoso e após a 

administração de olanzapina ou haloperidol por 8 semanas (grupo 
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longitudinal), foi utilizado o teste não paramétrico Wilcoxon. Para a 

comparação de médias entre o grupo de pacientes inicialmente livres de 

tratamento medicamentoso (GL) com o grupo controle ou os pacientes 

crônicos medicados, foi utilizado o teste não paramétrico U de Mann-

Whitney. Para a comparação de médias entre os grupos dos pacientes 

crônicos medicados (grupo transversal) e o grupo controle, foi utilizado o 

teste não-paramétrico Kruskal-Wallis seguido de Tamhane como post-hoc. 

Para verificar associações entre variáveis categóricas, foi realizado o teste 

qui-quadrado. Para verificar correlações entre duas variáveis quantitativas, 

foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman. Optou-se por utilizar 

testes não paramétricos porque embora os dados fossem homocedásticos 

(teste de Levene), a distribuição não seguiu uma curva normal (teste de 

Kolmogorov Smirnov) para a atividade de subtipos de PLA2. Análise 

discriminante foi realizada inicialmente envolvendo os grupos de pacientes 

crônicos (GT), dividididos de acordo com os diferentes regimes terapêuticos, 

e o grupo controle. Posteriormente, a análise discriminante foi realizada 

envolvendo o grupo de pacientes crônicos medicados (GT) como um todo, 

independente do antipsicótico administrado, e o grupo controle. Análises de 

comparações das enzimas avaliadas por sexo, idade ou dose diária não 

revelaram diferenças significativas. Valores extremos ou estranhos foram 

justificados e retirados do banco de dados. O nível de significância adotado 

foi de 0,05 e todos os testes foram bicaudais. As análises foram realizadas 

com auxílio do software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
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versão 13.0 para Windows (Chicago, IL, Estados Unidos) e Graphpad Prism 

versão 5.0 para Windows (La Jolla, CA, Estados Unidos). 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Características sócio-demográficas e clínicas dos participantes 

 

Na Tabela 1 são apresentadas as características sócio-demográficas 

dos pacientes avaliados longitudinalmente (GL) nesse estudo. Os pacientes 

aos quais foi administrada a olanzapina durante 8 semanas foram 

recrutados em outro momento, anterior a esse estudo, e quando não havia 

sido padronizado o protocolo de entrevista do GPL27, quando as únicas 

características sócio-demográficas coletadas eram a idade e o sexo. 

 

Tabela 1 – Características sócio-demográficas dos pacientes participantes 
desse estudo, avaliados em dois momentos 

 

Variáveis OLA (n = 10) HA (n=6) 

Sexo   

Masculino  6 (60) 4 (67) 

Feminino 4 (40) 2 (33) 

Etnia NC  

Caucasiana  3 (50) 

Não caucasiana  3 (50) 

Estado civil NC  

Solteiro  4 (67) 

Companheiro fixo/ casado  2 (33) 

Divorciado/ separado  0 

Viúvo  0 

Idade (anos) 35,4 (5,0)/ 35,5 27,0 (9,5)/ 24,5 

Escolaridade (anos) NC 10,4 (4,7)/ 11 

IMC (kg/cm2) NC 22,6 (3,7)/ 23,5 

HA = haloperidol; IMC = índice de massa corporal; NC = não coletado; OLA = olanzapina; 
as variáveis categóricas foram expressas em frequência absoluta (frequência relativa); as 
variáveis quantitativas foram expressas em média (desvio-padrão)/ mediana 
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A idade dos pacientes aos quais foi prescrita a olanzapina tendeu a ser 

maior do que a idade dos pacientes em uso de haloperidol (p = 0,056, teste 

U de Mann-Whitney). 

As características sócio-demográficas dos quatro grupos de pesquisa 

do braço transversal do estudo são apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Características sócio-demográficas dos participantes do braço 
transversal do estudo 

 

Variáveis CLO 

(n = 20) 

OLA 

(n = 10) 

HA 

(n=10) 

CONT 

(n=20) 

Estatística 

(Χ2/ gl/ p) 

Sexo     0,71/ 3/ 0,870 

Masculino  15 (75) 6 (60) 7 (70) 14 (70)  

Feminino 5 (25) 4 (40) 3 (30) 6 (30)  

      

Etnia     8,11/ 3/ 0,044 

Caucasiana 17 (85) 7 (70) 4 (40) 10 (50)  

Não 

caucasiana 

3 (15) 3 (30) 6 (60) 10 (50)  

      

Estado civil     28,88/ 9/ 0,001 

Solteiro 17 (85) 9 (90) 9 (90) 6 (30)  

Companheiro 

fixo/ casado 

1 (5) 0 1 (10) 13 (65)  

Separado 1 (5) 1 (10) 0 1 (5)  

Viúvo 1 (5) 0 0 0  

Idade 38,1(8,8)/

37 

38,0(8,8)/

37,5 

41,0(9,6)/

40 

37,5(6,5)/

37 

0,89/ 3/ 0,828 

Escolaridade 9,2 (2,8)/ 

10 

12,0(2,5)/

11 

9,8(3,7)/ 

11 

12,5(2,5)/

11,5 

14,30/ 3/ 0,003 

IMC (kg/cm2) 28,0(6,5)/

26,9 

25,2(3,7)/

24,5 

27,8(3,1)/

28,8 

26,8(4,7)/

25,6 

1,42/ 3/ 0,700 

CLO = clozapina; CONT = controle; gl = graus de liberdade; HA = haloperidol; IMC = índice 
de massa corporal; OLA = olanzapina; p = significância do teste; χ2 = valor do qui-quadrado 
no teste de qui-quadrado ou da estatística no teste assintótico de Kruskal-Wallis; as 
variáveis categóricas foram expressas em frequência absoluta (frequência relativa); as 
variáveis quantitativas foram expressas em média (desvio-padrão)/ mediana e foram 
expressas em anos, exceto IMC 
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Em relação às características sócio-demográficas, para os pacientes 

crônicos medicados (GT) e grupo controle foi observada uma associação 

entre ser casado e pertencer ao grupo controle (p = 0,001, coeficiente Phi = 

0,694). Além disso, a escolaridade dos pacientes pertencentes ao grupo da 

clozapina é menor do que dos sujeitos do grupo controle (p = 0,001). 

Na Tabela 3 são apresentadas as características clínicas dos 

pacientes crônicos medicados (GT) participantes dessa pesquisa. Assim 

como ocorreu para as características sócio-demográficas, essas 

informações não foram coletadas para os pacientes livres de tratamento 

medicamentoso aos quais foi posteriormente prescrita a olanzapina (GL). 

No grupo inicialmente livre de tratamento medicamentoso ao qual foi 

posteriormente prescrito o haloperidol (GL) essas características foram 

coletadas. Esses pacientes estavam em primeiro episódio psicótico, com 

menos de 6 meses de evolução da doença. Sendo assim, os pacientes 

estavam na 1ª hospitalização; a média da idade é a mesma da idade do 1º 

surto; estes nunca realizaram ECT e também não tentaram suicídio e, de 

acordo com os manuais, ainda não possuíam tempo de evolução da doença 

suficiente para o diagnóstico da esquizofrenia. 

A psicopatologia dos pacientes foi avaliada pela PANSS, em uma data 

próxima à coleta de sangue (± 15 dias) para os pacientes crônicos 

medicados (GT). Para os pacientes inicialmente livres de tratamento 

medicamentoso, não foi possível recuperar o valor individual de PANSS 

para aqueles aos quais foi prescrita a olanzapina (GL). Para os pacientes 

que receberam haloperidol (GL), a PANSS foi realizada no mesmo dia da 
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primeira coleta de sangue. Para os pacientes livres de tratamento 

medicamentoso e que foram tratados com haloperidol (GL) (n = 6), os 

valores da PANSS foram 14,5 (Q1-Q3 = 12,0 – 23,8) para síndrome positiva; 

8,5 (Q1-Q3 = 7,0 – 13,8) para síndrome negativa; 25,0 (Q1-Q3 = 19,8 – 35,2) 

para psicopatologia geral e 48 (Q1-Q3 = 40,5 – 70,5) para PANSS total. As 

pontuações da PANSS nas sub-escalas e total para os pacientes crônicos 

medicados (n = 40) são apresentadas no Gráfico 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1. Pontuações nas sub-escalas (A) e total (B) da Escala de 

Síndromes Positiva e Negativa dos pacientes participantes 
desse estudo, de acordo com o antipsicótico prescrito. A 
pontuação dos pacientes em uso de haloperidol (GT) na 
psicopatologia geral é menor (p = 0,039) do que a observada 
nos pacientes em uso de clozapina (GT). Teste utilizado: Kruskal 
Wallis seguido de Tamhane como post hoc. 
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Tabela 3 – Características clínicas dos pacientes crônicos medicados, participantes dessa pesquisa 
 

Variáveis Clozapina  

(n = 20) 

Olanzapina 

(n = 10) 

Haloperidol 

(n=10) 

Estatística 

(Χ2/ gl/ p) 

Hospitalização    2,44/ 2/ 0,269 

Sim 17 (85) 6 (60) 8 (80)  

Não 3 (15) 4 (40) 2 (20)  

     

Eletroconvulsoterapia    0,52/ 2/ 0,771 

Sim 4 (20) 2 (20) 1 (10)  

Não 16 (80) 8 (80) 9 (90)  

     

Tentativa de suicídio    3,43/ 2/ 0,180 

Sim 11 (55) 2 (20) 5 (50)  

Não 9 (45) 8 (80) 5 (50)  

Idade 1º surto 21,9 (5,8)/ 21 22,3 (6,7)/ 20,5 19,3 (6,5)/ 19,5 0,89/ 2/ 0,643 

Idade 1ª hospitalização 29,3 (18,9)/ 25 26,3 (8,3)/ 26 20,9 (5,8)/ 21 2,58/ 2/ 0,275 

Idade última hospitalização 33,1 (18,7)/27 36,2 (8,3)/ 38,5 29,4 (11,3)/ 33 2,11/ 2/ 0,348 

Idade do diagnóstico 24,6 (6,9)/ 22,5 22,7 (6,7)/ 20,5 20,8 (5,3)/ 21 1,61/ 2/ 0,447 

Tempo doença 15,8 (5,4)/ 15 15,5 (8,7)/ 12 21,7 (8,8)/ 21,5 4,64/ 2/ 0,098 

Número de hospitalizações 3,4 (2,9)/ 2 2,0 (1,0)/ 2 7,0 (8,8)/ 4 1,75/ 2/ 0,416 

gl = graus de liberdade; p = significância do teste; χ2 = valor do qui-quadrado no teste de qui-quadrado ou da estatística no 
teste assintótico de Kruskal-Wallis; as variáveis categóricas foram expressas em número de elementos (porcentagem); as 
variáveis quantitativas foram expressas em média (desvio-padrão)/ mediana e foram expressas em anos, exceto número de 
hospitalizações (se aplica somente aos pacientes que já foram hospitalizados) 
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5.2 Atividade de subtipos de fosfolipase A2 

 

5.2.1 Pacientes livres de tratamento medicamentoso e grupo controle 

 

A atividade dos subtipos iPLA2, cPLA2 e sPLA2 dos pacientes 

inicialmente livres de tratamento medicamentoso foi comparada com o 

grupo controle. Foi observada maior atividade de iPLA2 nos pacientes com 

média de 5 anos de doença quando comparados com o grupo controle (p < 

0,01). Para o subtipo cPLA2 não foram observadas diferenças significativas 

entre os pacientes não medicados e o grupo controle. Foi observada maior 

atividade do subtipo sPLA2 nos pacientes com menos de 6 meses de 

desenvolvimento da doença quando comparada ao grupo controle (p < 

0,05). Os Gráficos 2, 3 e 4 a seguir ilustram essas comparações. 
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Gráfico 2. Atividade do subtipo iPLA2 nos pacientes livres de tratamento 
medicamentoso com 5 anos de doença (esquizofrenia) (D+5a) e 
menos de 6 meses de aparecimento dos sintomas psicóticos (D-
6m) comparados com o grupo controle. A atividade de iPLA2 foi 
maior nos pacientes D+5a quando comparados ao grupo 
controle. Os dados estão expressos com média e desvio-padrão 
e foram analisados por Mann-Whitney. ***p < 0,001 
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Gráfico 3. Atividade do subtipo cPLA2 nos pacientes livres de tratamento 
medicamentoso com 5 anos de doença (esquizofrenia) (D+5a) e 
menos de 6 meses de aparecimento dos sintomas psicóticos (D-
6m) comparados com o grupo controle. Não houve diferença de 
média entre os grupos. Os dados estão expressos com média e 
desvio-padrão e foram analisados por Mann-Whitney 
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Gráfico 4. Atividade do subtipo sPLA2 nos pacientes livres de tratamento 
medicamentoso com 5 anos de doença (esquizofrenia) (D+5a) e 
menos de 6 meses de aparecimento dos sintomas psicóticos (D-
6m) comparados com o grupo controle. A atividade de sPLA2 foi 
maior nos pacientes D-6m quando comparados ao grupo 
controle. Os dados estão expressos com média e desvio-padrão 
e foram analisados por Mann-Whitney. *p < 0,05 
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5.2.2 Efeitos dos antipsicóticos sobre a atividade dos subtipos da fosfolipase 

A2 

 

5.2.2.1 Pacientes livres de tratamento medicamentoso e após o uso de 

olanzapina ou haloperidol por 8 semanas 

 

No grupo de 10 pacientes inicialmente livres de tratamento aos quais 

foi posteriormente prescrita a olanzapina por 8 semanas (GL) foi observada 

uma diminuição significativa (p < 0,01) da atividade dos três subtipos de 

PLA2 avaliados. No entanto, no grupo de pacientes inicialmente livres de 

tratamento aos quais foi posteriormente prescrito o haloperidol a diferença 

de atividade entre os dois momentos não atingiu significância estatística. 

Para o grupo de pacientes que receberam o haloperidol, essa análise de 

comparação (teste de Wilcoxon) foi realizada com somente 5 pacientes, 

pois no momento inicial da pesquisa um paciente apresentou nível de 

proteína muito baixo (repetido e confirmado), e todo o volume do preparo de 

plaquetas (1 mL) não seria suficiente para a dosagem da atividade dos 

subtipos de PLA2. 

A comparação da atividade dos subtipos de PLA2 avaliados, tanto para 

os pacientes que receberam a olanzapina quanto para aqueles que 

receberam o haloperidol, é apresentada nos Gráficos 5, 6 e 7. 
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Gráfico 5. Atividade de iPLA2 nos pacientes inicialmente livres de tratamento 

medicamentoso e após o uso de A) olanzapina ou B) haloperidol 
por 8 semanas (GL). Para os pacientes aos quais foi prescrita a 
olanzapina, foi observada uma diminuição significativa da 
atividade de iPLA2 (p < 0,01). Para os pacientes aos quais foi 
prescrito o haloperidol, não houve diferença de médias entre os 
dois momentos (p = 0,705). Os resultados estão expressos em 
média e desvio-padrão e foram analisados por Wilcoxon 
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Gráfico 6. Atividade de cPLA2 nos pacientes inicialmente livres de 
tratamento medicamentoso e após o uso de A) olanzapina ou B) 
haloperidol por 8 semanas (GL). Para os pacientes aos quais foi 
prescrita a olanzapina, foi observada uma diminuição significativa 
da atividade de cPLA2 (p < 0,01). Para os pacientes aos quais foi 
prescrito o haloperidol, não houve diferença de médias entre os 
dois momentos (p = 0,416). Os resultados estão expressos em 
média e desvio-padrão e foram analisados por Wilcoxon 
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Gráfico 7. Atividade de sPLA2 nos pacientes inicialmente livres de 

tratamento medicamentoso e após o uso de A) olanzapina ou B) 
haloperidol por 8 semanas (GL). Para os pacientes aos quais foi 
prescrita a olanzapina, foi observada uma diminuição significativa 
da atividade de sPLA2 (p < 0,01). Para os pacientes aos quais foi 
prescrito o haloperidol, não houve diferença de médias entre os 
dois momentos (p = 0,686). Os resultados estão expressos em 
média e desvio-padrão e foram analisados por Wilcoxon 
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Foi observada diferença significativa para atividade dos subtipos de 

PLA2 somente para os pacientes que receberam olanzapina por 8 semanas 

(GL). Por isso, para esse grupo a atividade de subtipos de PLA2 (inicial e 

após 8 semanas de tratamento – tratamento agudo) foi comparada com o 

grupo controle e com os pacientes crônicos medicados (GT) que receberam 

olanzapina (tratamento de longa duração) (comparações dois a dois). 

Após as 8 semanas de tratamento com olanzapina (GL), somente a 

atividade da iPLA2 continuou aumentada quando comparada ao grupo 

controle ou aos pacientes crônicos medicados (GT) (p = 0,005 e < 0,001, 

respectivamente). Ambas cPLA2 e sPLA2 apresentaram reduções com 

relação ao baseline, atingindo níveis semelhantes aos controles e pacientes 

crônicos medicados. 

O Gráfico 8 ilustra as comparações (sempre dois a dois) da atividade 

do subtipo iPLA2 nos pacientes inicialmente livres de medicamento aos 

quais foi prescrita a olanzapina, (1) no momento inicial e (2) após 8 

semanas de tratamento medicamentoso (GL), (3) nos pacientes crônicos 

medicados exclusivamente com olanzapina (GT) e (4) no grupo controle. 
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Gráfico 8. Comparação da atividade de iPLA2 nos pacientes inicialmente 
livres de tratamento medicamentoso e após o uso de olanzapina 
por 8 semanas – tratamento agudo, pacientes crônicos 
medicados com olanzapina – tratamento prolongado e o grupo 
controle. Embora a atividade de iPLA2 tenha aumentado (p = 
0,004 com 8 semanas de tratamento com olanzapina, esta 
permaneceu maior do que a observada nos pacientes crônicos e 
no grupo controle (p < 0,001 e 0,005, respectivamente). Os 
resultados estão expressos em média e desvio-padrão e foram 
analisados pelo teste U de Mann-Whitney e Wilcoxon. ** p < 0,01; 
***p < 0,001 

 

5.2.2.2 Pacientes crônicos medicados e grupo controle 

 

Não foram observadas diferenças na atividade dos subtipos de PLA2 

avaliados, iPLA2, cPLA2 e sPLA2, entre os grupos de pacientes crônicos 

medicados (GT) e o grupo controle, conforme pode ser observado nos 

Gráficos 9, 10 e 11, respectivamente. 
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Gráfico 9. Atividade do subtipo iPLA2 nos diferentes grupos de pesquisa 

(GT). Não houve diferença de médias entre os grupos (p = 
0,922). Os resultados estão expressos em média e desvio-
padrão e foram analisados por Kruskal Wallis 

 
 

 
 
Gráfico 10. Atividade do subtipo cPLA2 nos diferentes grupos de pesquisa 

(GT). Não houve diferença de médias entre os grupos (p = 
0,424). Os resultados estão expressos em média e desvio-
padrão e foram analisados por Kruskal Wallis 
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Gráfico 11. Atividade do subtipo sPLA2 nos diferentes grupos de pesquisa 
(GT). Não houve diferença de médias entre os grupos (p = 
0,605). Os resultados estão expressos em média e desvio-
padrão e foram analisados por Kruskal Wallis 

 

5.3 Determinação dos níveis de GSK-3 beta total e fosforilada (Ser9) 

 

5.3.1 Pacientes livres de tratamento medicamentoso e grupo controle 
 

Os níveis de GSK-3Bt e p(Ser9)-GSK-3B e a razão de GSK-3B dos 

pacientes inicialmente livres de tratamento medicamentoso foram 

comparadps com o grupo controle. Foi observado menor nível de GSK-3Bt e 

p(Ser9)-GSK-3B nos pacientes com média de 5 anos de doença quando 

comparados com o grupo controle (p < 0,001 e < 0,05, respectivamente). 

Para a razão de GSK-3B, que infere a inatividade da enzima, não foram 

observadas diferenças entre os grupos. Para os pacientes com menos de 6 

meses de desenvolvimento da doença não foram observadas diferenças 

significativas nessas avaliações. Os Gráficos 12, 13 e 14 ilustram essas 

comparações. 
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Gráfico 12. Nível de glicogênio sintase quinase-3 beta total nos pacientes 
livres de tratamento medicamentoso com 5 anos de doença 
(esquizofrenia) (D+5a) e menos de 6 meses de aparecimento 
dos sintomas psicóticos (D-6m) comparados com o grupo 
controle. O nível de GSK-3Bt foi menor nos pacientes com 
média de 5 anos de doença (esquizofrenia) quando 
comparado ao grupo controle. Os dados estão expressos com 
média e desvio-padrão e foram analisados por Mann-Whitney. 
***p < 0,001 



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 13. Nível de glicogênio sintase quinase-3 beta fosforilada nos 

pacientes livres de tratamento medicamentoso com 5 anos de 
doença (esquizofrenia) (D+5a) e menos de 6 meses de 
aparecimento dos sintomas psicóticos (D-6m) comparados 
com o grupo controle. O nível de p(Ser9)-GSK-3B foi menor 
nos pacientes com média de 5 anos de doença (esquizofrenia) 
quando comparado ao grupo controle. Os dados estão 
expressos com média e desvio-padrão e foram analisados por 
Mann-Whitney. *p < 0,05 
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Gráfico 14. Razão entre GSK-3B fosforilada e total nos pacientes livres de 
tratamento medicamentoso com 5 anos de doença 
(esquizofrenia) (D+5a) e menos de 6 meses de aparecimento 
dos sintomas psicóticos (D-6m) comparados com o grupo 
controle. Não foram observadas diferenças significativas Os 
dados estão expressos com média e desvio-padrão e foram 
analisados por Mann-Whitney 
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5.3.2 Efeitos dos antipsicóticos sobre o nível e razão de glicogênio sintase 

quinase-3 beta 

 

5.3.2.1 Pacientes livres de tratamento medicamentoso e após o uso de 

olanzapina ou haloperidol por 8 semanas 

 

Foi observado aumento dos níveis de GSK-3B total e fosforilada 

somente para os pacientes aos quais foi prescrita a olanzapina (GL 

olanzapina). Para os pacientes inicialmente livres de tratamento 

medicamentoso aos quais foi prescrito o haloperidol (GL haloperidol) não 

foram observadas diferenças entre os níveis de GSK-3B total e fosforilada, 

conforme pode ser observado nos Gráficos 15 e 16. A razão entre GSK-3B 

total e fosforilada está ilustrada no Gráfico 17. 
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Gráfico 15. Nível de glicogênio sintase quinase-3 beta total nas plaquetas 

dos pacientes inicialmente livres de tratamento medicamentoso e 
após 8 semanas de tratamento com A) olanzapina ou B) 
haloperidol (GL). Para os pacientes aos quais foi prescrita a 
olanzapina, foi observada um aumento significativo dos níveis de 
GSK-3B (p < 0,01). Para os pacientes aos quais foi prescrito 
haloperidol, não houve diferença de médias entre os dois 
momentos (p = 0,463). Os resultados estão expressos em média e 
desvio-padrão e foram analisados por Wilcoxon 
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Gráfico 16. Nível de glicogênio sintase quinase-3 beta fosforilada (Ser9) nas 

plaquetas dos pacientes inicialmente livres de tratamento 
medicamentoso e após 8 semanas de tratamento com A) 
olanzapina ou B) haloperidol (GL). Para os pacientes aos quais foi 
prescrita a olanzapina, foi observada um aumento significativo dos 
níveis de p(Ser9)-GSK-3B (p < 0,01). Para os pacientes aos quais 
foi prescrito haloperidol, não houve diferença de médias entre os 
dois momentos (p = 0,172). Os resultados estão expressos em 
média e desvio-padrão e foram analisados por Wilcoxon 
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Gráfico 17. Razão entre GSK-3B fosforilada e total, inferindo a porcentagem 
dessa enzima no estado inativo, nos pacientes inicialmente livres 
de tratamento medicamentoso e após tratamento por 8 semanas 
com A) olanzapina ou B) haloperidol. Não houve diferença das 
médias para os pacientes em uso de olanzapina (p = 0,241) ou de 
haloperidol (p = 0,075). Os resultados estão expressos em média 
e desvio-padrão e foram analisados por Wilcoxon 
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Foi observada diferença significativa para os níveis de GSK-3B total e 

fosforilada somente para os pacientes que receberam olanzapina por 8 

semanas (GL). Por isso, para esse grupo o nível de p(Ser9)-GSK-3B (inicial 

e após 8 semanas de tratamento – tratamento agudo) foi comparada com o 

grupo controle ou os pacientes crônicos medicados (GT) que receberam 

olanzapina (tratamento de longa duração) (comparações dois a dois). 

Após as 8 semanas de tratamento com olanzapina (GL), o nível de 

p(Ser9)-GSK-3B não diferiu quando comparado ao grupo controle ou aos 

pacientes crônicos medicados (GT). 

O Gráfico 18 ilustra as comparações (sempre dois a dois) do nível de 

p(Ser9)-GSK-3B nos pacientes inicialmente livres de tratamento 

medicamentoso aos quais foi prescrita a olanzapina, no momento inicial e 

após 8 semanas de tratamento (GL), nos pacientes crônicos medicados 

(GT) e no grupo controle. 
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Gráfico 18. Comparação do nível de p(Ser9)-GSK-3B nos pacientes 
inicialmente livres de tratamento medicamentoso e após o uso de 
olanzapina por 8 semanas, pacientes crônicos medicados e o 
grupo controle. O nível de p(Ser9)-GSK-3B aumentou (p = 0,005) 
com 8 semanas de tratamento com olanzapina, e não diferiu dos 
valores observados nos pacientes crônicos medicados e no grupo 
controle. Os resultados estão expressos em média e desvio-
padrão e foram analisados pelo teste U de Mann-Whitney. *p < 
0,05; ** p < 0,01 

 

5.3.2.2 Pacientes crônicos medicados e grupo controle 

 

Não foram observadas diferenças entre os níveis de GSK-3Bt e 

p(Ser9)-GSK-3B entre os grupos de pacientes crônicos (GT) avaliados entre 

si e com o grupo controle, conforme pode ser observado no Gráfico 19. No 

grupo da clozapina, um paciente apresentou valores discrepantes para 

GSK-3Bt e p(Ser9)-GSK-3B e foi excluído da amostra. De fato, esse 

paciente apresentou uma concentração de proteína inicial 5 a 10 vezes 
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menor do que a dos demais sujeitos participantes da pesquisa (repetido e 

confirmado), o que provavelmente foi a causa desse valor discrepante. 

 

Gráfico 19. Nível de glicogênio sintase quinase-3 beta nos diferentes grupos 
de pesquisa (GT). Não houve diferença de médias entre os 
grupos para a GSK-3B A) total (p = 0,113); B) fosforilada (p = 
0,233). Os resultados estão expressos em média e desvio-
padrão e foram analisados por Kruskal Wallis 

 

A fração inativa da GSK-3B pode ser inferida pela razão entre 

p(Ser9)-GSK-3B e GSK-3Bt. O Gráfico 20 ilustra essa inferência. 
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Gráfico 20. Razão entre GSK-3B fosforilada e total, inferindo a porcentagem 
dessa enzima no estado inativo, por grupos (GT) (p = 0,209). Os 
resultados estão expressos em média e desvio-padrão e foram 
analisados por Kruskal Wallis 

 

5.4 Correlações entre as variáveis quantitativas estudadas 

 

5.4.1 Pacientes crônicos medicados 

 

5.4.1.1 Correlações observadas com os pacientes reunidos em um único 

grupo 

 

A atividade de subtipos de PLA2 e os níveis de GSK-3B total e 

fosforilada, bem como a razão desses níveis não estavam alterados nos 

grupos de pacientes separados de acordo com o regime terapêutico e 

quando comparados ao grupo controle. No entanto, foram verificadas 

correlações entre essas proteínas e o estado clínico do paciente, medido 

por sub-pontuações e pontuação total da PANSS. 
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Inicialmente, as correlações foram realizadas com todos os pacientes 

em um único grupo. Foram verificadas correlações fracas significativas entre 

sPLA2 e o somatório geral da PANSS (r = - ,38, p = 0,017, n = 40) (Gráfico 

21). Foi também verificada correlação da pontuação da sub-escala da 

síndrome negativa da PANSS entre p(Ser9)-GSK-3B (r = ,53, p < 0,001, n = 

39) e também com a razão entre p(Ser9)-GSK-3B e GSK-3Bt (r = ,47, p = 

0,003, n = 39) (Gráfico 22). No entanto, essa correlação não foi observada 

com os níveis de GSK-3B total (r = ,19, p = 0,245, n = 39). 

 
Gráfico 21. Correlação entre sPLA2 e somatório geral da PANSS, quando 

avaliados todos os pacientes crônicos e medicados, participantes 
desse estudo (n = 40). Foi verificada uma correlação de 
Spearman fraca e negativa (r = - ,38, p = 0,017) 
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Gráfico 22. Correlação entre razão de GSK-3B e sub-escala negativa da 

PANSS, quando avaliados todos os pacientes crônicos e 
medicados, participantes desse estudo (n = 39). Foi verificada 
uma correlação de Spearman moderada e positiva (r = ,47, p = 
0,003) 

 

5.4.1.2 Correlações observadas em cada grupo de pacientes 

 

5.4.1.2.1 Clozapina 

 

A correlação entre p(Ser9)-GSK-3B e sub-escala de síndrome 

negativa da PANSS foi verificada quando analisados somente os pacientes 

em uso de clozapina (r = ,569, p = 0,011, n = 19) e essa correlação se 

manteve significativa com a razão entre p(Ser9)-GSK-3B e GSK-3Bt (r = 

,516, p = 0,024, n = 19). Nesse grupo, os níveis de p(Ser9)-GSK-3B também 

se correlacionaram com o somatório geral da PANSS (r = ,477, p = 0,039, n 

= 19); no entanto, essa correlação não se manteve significativa com a razão 

entre p(Ser9)-GSK-3B e GSK-3Bt (r = ,405, p = 0,085, n = 19). 
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5.4.1.2.2 Olanzapina 
 

Embora a correlação não tenha atingido nível de significância 

estatística, foi observada uma tendência de correlação positiva entre a 

atividade da p(Ser9)-GSK-3B e a sub-escala da síndrome negativa da 

PANSS nos pacientes em uso de olanzapina em monoterapia ou em 

associação com a risperidona (r = ,606, p = 0,064, n = 10). 

 

5.4.1.2.3 Haloperidol 
 

A correlação entre p(Ser9)-GSK-3B e sub-escala de síndrome 

negativa da PANSS foi verificada quando analisados somente aqueles 

pacientes em uso de haloperidol (r = ,662, p = 0,050, n = 10) e essa 

correlação se manteve significativa com a razão entre p(Ser9)-GSK-3B e 

GSK-3Bt (r = ,756, p = 0,018, n = 10). 

 

5.4.2 Pacientes livres de tratamento medicamentoso e após o uso de 

olanzapina ou haloperidol por 8 semanas 

 

5.4.2.1 Correlações observadas em cada grupo de pacientes 

 

5.4.2.1.1 Olanzapina 

 

Conforme descrito no item 5.1, os pacientes inicialmente livres de 

tratamento medicamentoso aos quais foi posteriormente prescrita a 
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olanzapina foram recrutados em outro momento e os valores das sub-

escalas e total da PANSS não foram recuperados. 

Entre os valores de atividade de subtipos de PLA2 e níveis e razão de 

GSK-3B não foram encontradas correlações significativas (p > 0,05). 

 

5.4.2.1.2 Haloperidol 

 

Aos pacientes inicialmente livres de tratamento medicamentoso aos 

quais foi posteriormente prescrito o haloperidol foi aplicada a PANSS no 

momento inicial da pesquisa. Não foram observadas correlações 

significativas entre as pontuações das sub-escalas e total da PANSS e as 

determinações das enzimas avaliadas. Também não foram observadas 

correlações significativas entre a atividade de subtipos de PLA2 e níveis e 

razão de GSK-3B (p > 0,05). 

 

5.5 Análise discriminante 

 

5.5.1 Entre os três grupos de pacientes crônicos medicados 

 

Com a finalidade de verificar se, agrupadas, as características obtidas 

dos pacientes permitiriam sua classificação de acordo com o tratamento 

medicamentoso, foi realizada uma análise discriminante com os três grupos 

de pacientes crônicos medicados, em uso de (1) clozapina; (2) olanzapina 

em regime de monoterapia ou em associação com risperidona; (3) 
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haloperidol em regime de monoterapia ou em associação com antipsicótico 

de 1ª geração, todos a pelo menos 6 meses de tratamento. As variáveis 

utilizadas foram: atividade de subtipos de PLA2 (iPLA2, cPLA2, sPLA2), 

p(Ser9)-GSK-3B, GSK-3Bt, razão [p(Ser9)-GSK-3B/ GSK-3Bt], pontuação 

total da PANSS e de cada uma das sub-escalas (positiva, negativa e de 

psicopatologia geral), escolaridade e sexo. Foi utilizado método stepwise e 

estabelecidos o valor mínimo de F parcial em 3,84 para a entrada da 

variável na função e o valor máximo de F parcial em 2,71 para a retirada da 

variável na função. Nenhuma variável foi qualificada nessa análise, o que 

indica que, para as variáveis analisadas, os pacientes são homogêneos. 

 

5.5.2 Entre o grupo de pacientes crônicos medicados como um todo e o 

grupo controle 

 

Uma análise discriminante foi realizada para verificar se, agrupadas, 

as características obtidas dos pacientes crônicos medicados e do grupo 

controle permitiriam sua classificação em dois grupos distintos. As variáveis 

utilizadas foram: atividade de subtipos de PLA2 (iPLA2, cPLA2, sPLA2), 

p(Ser9)-GSK-3B, GSK-3Bt, [p(Ser9)-GSK-3B/ GSK-3Bt], escolaridade e 

sexo. Foi utilizado o método stepwise e estabelecidos o valor mínimo de F 

parcial em 3,84 para a entrada da variável na função e o valor máximo de F 

parcial em 2,71 para a retirada da variável na função. A variável qualificada 

nessa análise foi a escolaridade, com F igual a 9,94. No entanto, o objetivo 

de que agrupadas em uma função matemática as variáveis bioquímicas 
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distinguissem pacientes de controles não foi atingido e os grupos foram 

considerados homogêneos para essas análises. 



104 
 

6 DISCUSSÃO 

 

 

Para o estudo de biomarcadores, o ideal é que os pacientes façam uso 

de somente um fármaco que atue sobre a molécula de estudo – nesse caso, 

as enzimas PLA2 e GSK-3B, a fim de se evitar vieses da análise. A situação 

desejável para o estudo de biomarcadores seria o acompanhamento de 

uma coorte de pacientes com sintomas psicóticos, até a definição do 

diagnóstico, com posterior seguimento desses pacientes e também de seus 

familiares, devido à elevada influência genética para o desenvolvimento da 

esquizofrenia (concordância de 50 % para gêmeos monozigóticos). No 

entanto, como esse projeto foi desenvolvido em um Hospital de alta 

complexidade, a grande maioria dos pacientes já vem medicada a partir dos 

serviços de Atenção Primária de onde são oriundos. A título de informação, 

esses pacientes em atendimento ambulatorial são aqueles em que o 

tratamento na Atenção Primária e em centros de média complexidade não 

foi suficiente para a melhora e estabilização do quadro clínico. De qualquer 

forma, embora não fosse desejável que os pacientes utilizassem outros 

fármacos com mecanismo de ação no SNC, a dificuldade em se encontrar 

pacientes crônicos que preenchessem os critérios de inclusão, tornou 

obrigatória a inclusão de pacientes crônicos com esquizofrenia em uso de 

associações de antipsicóticos. O estudo de biomarcadores em uma amostra 

na qual essa associação medicamentosa não estivesse presente, embora 

fosse mais esclarecedor sobre o papel de cada fármaco sobre as enzimas 
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estudadas, teve essa limitação prática. De qualquer modo, uma amostra 

mais adequada aos propósitos do estudo tampouco poderia ser extrapolada 

para um número maior de pacientes, exceto provavelmente para aqueles na 

fase inicial da doença. Além disso, os biomarcadores periféricos estudados 

devem ser robustos o bastante para se fazerem notar frente ao uso de 

outros fármacos de ação central, especialmente antidepressivos, 

anticonvulsivantes e também antiparkinsonianos (biperideno) e anti-

histamínicos (prometazina), que foram os medicamentos mais associados 

com os antipsicóticos avaliados nesse projeto. 

A administração de outros fármacos, inclusive aqueles com ação sobre 

a PLA2 (anti-inflamatórios, estrogênios) e GSK-3B (lítio, ácido valproico) já 

retratada na literatura, limita a verificação da atividade dos fármacos 

propostos sobre os biomarcadores periféricos testados. No entanto, essa 

medicação concomitante reflete a situação real dos pacientes com 

esquizofrenia, para os quais esses biomarcadores seriam possivelmente 

utilizados. 

Em relação à atividade dos subtipos de PLA2 entre os pacientes livres 

de tratamento medicamentoso, foi observado um aumento de iPLA2 nos 

pacientes com média de 5 anos de doença e um aumento de sPLA2 nos 

pacientes com menos de 6 meses de evolução de doença quando 

comparado com o grupo controle. O aumento de iPLA2 nos pacientes com 

esquizofrenia corroboram achados da literatura que descrevem um aumento 

da atividade de PLA2 total relacionado à esquizofrenia (Gattaz et al., 1987; 

1990; 1995; Smesny et al., 2005). De fato, esse subtipo é o tipo 
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predominante em tecido cerebral (Jardim, 2005; Schaeffer, 2004) e é 

associado mais frequentemente ao remodelamento de fosfolípides da 

membrana celular (Balsinde et al., 2005). Pacientes com menos de 6 meses 

de evolução da doença frequentemente apresentam um quadro inflamatório 

(Martínez-Gras et al., 2011), que pode ter sido evidenciado pelo aumento da 

atividade do subtipo sPLA2. 

A diminuição dos níveis de GSK-3B total e fosforilada observada nos 

pacientes com média de 5 anos de evolução da doença quando comparado 

ao grupo controle são inéditos na literatura em seres humanos, devendo ser 

replicados em uma amostra maior de pacientes. Estes sugerem que a GSK-

3B possa ser uma enzima alvo para o tratamento da esquizofrenia, 

reforçando achados de estudos em animais (Alimohamad et al., 2005a; 

2005b), nos quais foi demostrado que os antipsicóticos aumentam os níveis 

de GSK-3B total em tecido cerebral de roedores. 

Não foram encontradas diferenças significativas para os dois 

biomarcadores avaliados entre pacientes do GT e Controles, tampouco 

entre os diferentes grupos de pacientes do GT, separados pelo tipo de 

tratamento em uso, e o grupo controle. As Figuras 1 e 2, a seguir, ilustram 

uma possível explicação bioquímica para a ausência de diferença nas 

atividades de subtipos de PLA2 e níveis de GSK-3B, com base no uso 

contínuo dos antipsicóticos. 
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Akt: proteína quinase B; AP-1: protein activator-1; BAD: Bcl-2-associated death promoter; 
Bax:Bcl-2-associated X protein; Bcl2: B-cell-lymphoma 2; BDNF: brain derived 
neurothrophic fator; CREB: cAMP response element-binding; IFN-γ: interferon gama; iPLA2: 
fosfolipase A2 independente de calico; IL-10: interleucina 10; IL-6: interleucina 6; IL-
1b:interleucina 1b; GSK-3B: glicogênio sintase quinase-3 beta; MAPK: mithogen activated 
protein kinase; p(Ser9)-GSK-3B: glicogênio sintase quinase-3 beta fosforilada; PI3K: fosfo-
inositídeo-3-quinase; PKC: proteína quinase C; PLC: fosfolipase C; TLR: toll like receptor; 
TNF-α: fator de necrose tumoral alfa. →: ativação; ---●inibição. 

Fonte: Raposo et al., não publicado 
 

Figura 1. Via Wnt em indivíduos com esquizofrenia, sem tratamento 
medicamentoso 

 

Uma possível explicação é que, para os pacientes sem medicamento, 

ocorra uma ativação das proteínas dishevelled, que inibem a fosforilação da 

GSK-3B, devido a ligação das proteínas Wnt aos receptores frizzled. O toll-

like receptor-4 (TLR4) atua inibindo transitoriamente a fosforilação da GSK-
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3B. Em paralelo, a proteína G é ativada, estimula a ação da fosfolipase C 

(PLC) (atividade aumentada em pacientes sem medicação) que cliva o 

fosfolípide de membrana fosfatidil inositol 4,5-difosfato em inositol 3-fosfato 

(IP3) e diacilglicerol (DAG). O IP3 se liga em um receptor na membrana do 

retículo endoplasmático liso e este libera estoque de cálcio intracelular; o 

DAG e o cálcio ativam proteína quinase C (PKC). O cálcio ainda atua sobre 

a calmodulina, deslocando a enzima iPLA2 ligada, ativando-a. A fosfo-

inositídeo-3-quinase (PI3K) inibe a proteína quinase B (Akt), que também 

inibe a fosforilação da GSK-3B. O nível de interferon-gama (IFN-γ) 

aumentado inibe as proteínas mithogen activated protein kinase (MAPK) e 

GSK-3B. Devido à inibição da fosforilação da GSK-3B, sua atividade estará 

aumentada. Observa-se ainda que o complexo formado pelo cAMP 

response element-binding (CREB) e pelo fator de transcrição protein 

activator-1 (AP-1) está inativo, o que ativa a caspase-3, favorecendo a 

apoptose. Aumento de atividade da GSK-3B causa destruição da β-

catenina, contribuindo para a apoptose, o estresse neuronal e a alteração 

morfológica. Com isto se favorece um quadro inflamatório; observa-se um 

aumento de interleucina 12 (IL-12) e diminuição de IL-10. 

De fato, Crespo-Facorro et al. (2008) observaram um aumento nos 

níveis de IL-12 em pacientes de primeiro episódio psicótico em relação ao 

grupo controle, bem como a permanência desse aumento após tratamento 

por seis semanas com haloperidol, olanzapina ou risperidona, sem diferença 

entre os grupos. Também foram observados níveis mais baixos de brain 

derived neurothrophic factor (BDNF) em pacientes psicóticos de 1º episódio 
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(Chen et al., 2009) quando comparados ao grupo controle, evidenciando a 

presença do quadro inflamatório concomitante com a psicose. 

Na Figura 2 é apresentada a provável relação dessas moléculas nos 

sujeitos controle e nos pacientes com esquizofrenia que recebem 

tratamento antipsicótico contínuo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akt: proteína quinase B; AP-1: protein activator-1; BAD: Bcl-2-associated death promoter; 
Bax:Bcl-2-associated X protein; Bcl2: B-cell-lymphoma 2;  BDNF: brain derived 
neurothrophic factor; CREB: cAMP response elemento-binding; IFN-γ: interferon gama; 
iPLA2: fosfolipase A2 independente de cãlcio; IL-10: interleucina 10; IL-6: interleucina 6; IL-
1b:interleucina 1b; GSK-3B: glicogênio sintase quinase-3 beta; MAPK: mithogen activated 
protein kinase; p(Ser9)-GSK-3B: glicogênio sintase quinase-3 beta fosforilada; PI3K: fosfo-
inositídeo-3-quinase; PKC: proteína quinase C; PLC: fosfolipase C; TLR: toll like receptor; 
TNF-α: fator de necrose tumoral alfa. →: ativação; ---●inibição. 
Fonte: Raposo et al., não publicado 
 
Figura 2. Via Wnt em indivíduos saudáveis ou com esquizofrenia em uso de 

antipsicóticos 
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Nos sujeitos controle e nos pacientes com esquizofrenia crônicos e em 

uso prolongado de antipsicóticos pode-se supor que a ligação das proteínas 

Wnt aos receptores frizzled ativam as proteínas dishevelled. Nesse caso, as 

dishevelled inativam o complexo formado por GSK-3B, axina e 

adenomatous polyposis coli (APC), mantendo a fosforilação da GSK-3B. O 

TLR4 atua inibindo transitoriamente a fosforilação da GSK-3B. A PI3K ativa 

a Akt, que também favorece a fosforilação da GSK-3B; ativa também a 

proteína MAPK, que ativa o CREB/AP-1 e inibe a caspase-3, favorecendo a 

sobrevivência celular. A ligação das Wnt aos receptores frizzled ativa a 

proteína G, que estimula a ação da PLC, resultando em IP3 e DAG. Estes 

atuam na liberação do cálcio citoplasmático e ativação da PKC, 

respectivamente. O cálcio desloca a iPLA2 da calmodulina, ativando-a em 

níveis fisiológicos. A fosforilação de GSK-3B faz com que sua atividade 

diminua e se acumule β-catenina. A β-catenina acumulada vai para o 

núcleo, se liga ao TCF/ LEF e, desta forma, atua na regulação gênica. É 

observado um aumento de IL-10 e diminuição de citocinas pró-inflamatórias 

(IL-12, TNF-α, IL-6, IL-1b). Nos pacientes crônicos, em uso contínuo de 

antipsicóticos, sejam estes de 1ª ou de 2ª geração, verifica-se um aumento 

da fosforilação da GSK-3B devido à ação do medicamento, contribuindo 

para o equilíbrio dessa via bioquímica no organismo. 

De fato, Gattaz et al. (1987, 1995) observaram que o uso de 

haloperidol 10 mg/ dia por 3 semanas foi suficiente para que a atividade de 

PLA2 atingisse valores próximos aos observados no grupo controle em soro 
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(Gattaz et al., 1987) e em plaquetas (Gattaz et al., 1995) de pacientes com 

esquizofrenia. 

Smesny et al. (2005) observaram um aumento da atividade de iPLA2 

sorológica (determinada por fluorimetria) em pacientes de 1º episódio 

psicótico quando comparados a grupo controle pareados por sexo e idade. 

No entanto, não foram observadas diferenças quando foi avaliada a 

atividade da iPLA2 em pacientes crônicos e comparada com um grupo 

controle, também pareado por sexo e idade. Devido à diferença de idade 

dos pacientes, foram avaliados dois grupos controles e não foi observada 

diferença na atividade de iPLA2 dentre estes. 

No córtex pré-frontal de camundongos, Kozlovsky et al. (2006) 

observaram que a administração prolongada (durante 21 dias) de 

haloperidol (10 mg/ kg dia, uma vez ao dia, via intraperitonial) reduziu os 

níveis de p(Ser9)-GSK-3B, enquanto que a clozapina (25 g/ L, na água, ad 

libitium) aumentou esses níveis. O haloperidol aumentou a atividade de 

GSK-3B, ação esta contrária à esperada. Alimohamad et al. (2005b) 

observaram um aumento de β-catenina e de GSK-3B em tecido cerebral de 

ratos adultos (com idade maior do que 14 semanas) após administração via 

intramuscular ou subcutânea de risperidona (0,9 mg/ kg), clozapina (25 mg/ 

kg) ou haloperidol (1,0 mg/ kg) por uma semana. No entanto, essa diferença 

não foi observada em experimento similar realizado em ratos jovens (com 

idade entre 8 – 9 semanas). Alimohamad et al. (2005a), em outro estudo, 

observaram que o tratamento crônico com risperidona (0,9 mg/ kg) ou 

haloperidol (1,0 mg/ kg), administrados via intramuscular ou sub-cutânea, 
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aumentou os níveis de β-catenina e de GSK-3B no córtex pré-frontal de 

ratos. Esses autores também verificaram a ação de antidepressivos, como a 

fluoxetina, de anticonvulsivantes, como o ácido valproico, e de substâncias 

psicomiméticas, como a anfetamina, e não foram observadas alterações nos 

níveis de β-catenina ou de GSK-3B nessa matriz biológica. Essa 

observação sugere que o aumento dos níveis de β-catenina e de GSK-3B é 

uma função específica dos antipsicóticos, talvez mediada por antagonismo 

de receptores D2 e não por meio de outras alterações no SNC, como 

sedação, por exemplo. 

Os resultados obtidos neste trabalho sugerem que os possíveis 

biomarcadores periféricos avaliados nos pacientes em tratamento 

antipsicótico retornam aos níveis observados no grupo de sujeitos controle, 

reestabelecendo o funcionamento dessas vias bioquímicas. Sendo assim, 

na fase de manutenção da doença, eles possivelmente sugerem adesão ao 

tratamento medicamentoso (um dos critérios de inclusão). 

Apesar da dificuldade de se estabelecer biomarcadores para a 

esquizofrenia, recentemente Schwarz et al. (2011) propuseram, pela 1ª vez, 

uma assinatura bioquímica no soro para pacientes com esquizofrenia. Cento 

e oitenta e uma proteínas foram analisadas simultaneamente por um ensaio 

imunológico e 28 analitos foram significativamente diferentes ao se 

comparar os pacientes com esquizofrenia e os sujeitos controle. Estes 

autores (Schwarz et al., 2011) avaliaram pacientes no início da doença, os 

quais não estavam sob uso de medicação, evitando vieses no resultado. No 

entanto, foi apontada a dificuldade de se conduzir estudos com pacientes de 
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primeiro episódio e que não estejam sob efeito de medicação, pois mesmo 

os grandes centros recebem cerca de 20-30 desses pacientes por ano. 

Embora seja essa a situação desejável, ela não ocorreu nem no presente 

estudo nem em outros encontrados na literatura (Nadri et al., 2002; Smesny 

et al., 2005), nos quais foram avaliados pacientes crônicos, já medicados e 

com comorbidades associadas. 

Nesse estudo, devido ao baixo número de pacientes crônicos em 

tratamento com haloperidol (n= 7, sob a forma farmacêutica de comprimido), 

foi necessário incluir também os pacientes que fazem uso dessa medicação 

na forma de decanoato de haloperidol, de liberação prolongada (n= 5) (a 

dois pacientes o haloperidol era prescrito nas duas formas). Segundo Yang 

et al. (2005), formulações de depósito são a melhor alternativa para o 

tratamento de pacientes pouco aderentes. Nesse estudo, os pacientes 

crônicos tratados com decanoato de haloperidol já haviam usado 

antipsicóticos de 2ª geração, mas sem sucesso. 

As evidências de que não houve diferença para essas enzimas 

avaliadas no presente trabalho sugere que, para essa via bioquímica, talvez 

não se tenha diferença significativa entre os antipsicóticos de 1ª e 2ª 

geração para o tratamento da esquizofrenia. Em virtude da diferença de 

custos entre esses, devido às patentes de alguns dos antipsicóticos de 2ª 

geração ainda não terem expirado, estimulam-se os estudos de 

farmacoeconomia, aliados à experiência clínica, os quais são cada vez mais 

solicitados pelos gestores de saúde. Esses estudos (de custo-utilidade) 

requerem longo período de avaliação (pelo menos de 6 meses) das 
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características clínicas, da qualidade de vida, dos custos e também de 

seguimento dos respondedores e desistentes da pesquisa (Revicki, 1997). 

Nos pacientes avaliados longitudinalmente (GL), ao se inferir a 

inatividade da GSK-3B não foi observada diferença entre as duas 

avaliações para os pacientes aos quais foi administrada olanzapina, pois o 

aumento de GSK-3B tanto do conteúdo total quanto da fosforilação foi 

compensatório. No entanto, foi observada uma tendência para aumento da 

atividade de GSK-3B após a administração de haloperidol por 8 semanas. 

Há relatos na literatura de que o haloperidol aumente os níveis de 

fosforilação da enzima em tecido cerebral de roedores (Alimohamad et al., 

2005a; 2005b). De qualquer forma, estes resultados devem ser analisados 

com bastante cautela devido ao pequeno tamanho da amostra (n = 6) e 

heterogeneidade da mesma. Além disso, alguns pacientes inicialmente 

internados e em tratamento medicamentoso abandonaram o uso do 

medicamento tão logo tiveram a alta médica, o que representa um 

importante viés nesse estudo. 

A diferença de valores entre as dosagens nos pacientes livres de 

tratamento aos quais foi prescrita a olanzapina ou o haloperidol pode ser 

explicada pela diferença de tipo de paciente: no 1o grupo (olanzapina), os 

pacientes já eram diagnosticados com esquizofrenia, enquanto que no 2º 

grupo (haloperidol), eram pacientes em primeiro surto psicótico e, portanto, 

com menor duração da doença e sem diagnóstico de certeza. Ainda mais 

relevante é o fato do tratamento antipsicótico ter sido suspenso nos 

pacientes do 1º grupo, o que pode ter provocado efeito rebote de 
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descontinuação, enquanto que os pacientes do 2º grupo ainda não haviam 

sido tratados com antipsicóticos. 

As fracas correlações entre as determinações enzimáticas e 

psicopatologias encontradas devem ser analisadas com bastante cuidado, 

pois o tamanho amostral é pequeno e a heterogeneidade dos pacientes é 

elevada. A correlação negativa e fraca entre atividade de sPLA2 e 

pontuação total da PANSS sugere uma possível maior atividade de sPLA2 

nos pacientes com quadros menos graves da esquizofrenia. Os subtipos 

iPLA2 e cPLA2, conforme apresentado na revisão de literatura, estão 

principalmente envolvidos com distúrbio sináptico e remodelamento de 

fosfolípides, enquanto a sPLA2 (especialmente por se tratar de uma medida 

periférica, plaquetária) está envolvida principalmente com a resposta celular 

homeostática. Um aspecto falho nessa correlação é que os subtipos iPLA2 

e/ ou cPLA2, por outro lado, não estão correlacionados a um aumento da 

PANSS total, o que tornaria mais plausível a suposição de maior atividade 

enzimática estar relacionada com maior gravidade de sintomas. 

A correlação positiva e moderada entre fosforilação de GSK-3B e 

sintomas negativos da PANSS pode ser analisada incluindo outros 

resultados e na tentativa de se estabelecer uma relação com a hipótese 

dopaminérgica da esquizofrenia (Howes; Kapur, 2009). Os pacientes 

avaliados longitudinalmente, aos quais foi prescrita a olanzapina, 

apresentaram um aumento da atividade dos subtipos de PLA2 avaliados e 

uma diminuição dos níveis de GSK-3B. Gattaz e Brunner (1996) 

demonstraram, em dois modelos animais, que uma aplicação intracerebral 
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de PLA2 inibe a atividade dopaminérgica no córtex pré-frontal. Por outro 

lado, na literatura os sintomas negativos estão tipicamente associados com 

hipofunção dopaminérgica frontal. Sendo assim, e de acordo com a 

correlação observada, é plausível supor que um paciente que apresente 

predomínio de sintomas negativos apresente também uma atividade 

reduzida de GSK-3B (aumento de fosforilação em Ser9) em grande medida 

atribuível ao efeito de bloqueio dopaminérgico mediado pelos antipsicóticos. 

Por outro lado, não foram verificadas correlações significativas entre nível 

de atividade de GSK-3B e pontuações de sintomas positivos. 

Importantes limitações desse estudo devem ser destacadas: o 

pequeno número de pacientes em cada grupo, aliado à alta 

heterogeneidade destes; polifarmácia (exceto de antipsicóticos) nos 

pacientes do braço transversal; a não realização da PANSS ao final das 8 

semanas de tratamento medicamentoso no braço longitudinal aos quais foi 

prescrito o haloperidol; a não recuperação dos valores individuais das 

PANSS dos pacientes do braço longitudinal aos quais foi prescrita a 

olanzapina. 

Em um período de 8 semanas, a modulação das enzimas avaliadas foi 

observada somente para os pacientes inicialmente livres de tratamento 

medicamentoso e aos quais posteriormente foi administrada a olanzapina. 

Embora o resultado tenha sido favorável para um antipsicótico de 2ª 

geração, deve-se ressaltar a necessidade do tratamento prolongado para a 

esquizofrenia, visto ser esta uma doença crônica. Nesse sentido, os 

resultados dos estudos CATIE e CUtLASS, de maior duração, maior 
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casuística, randomizados e cegos (situação desejável), demonstram a 

necessidade de se verificar de maneira mais criteriosa a suposta 

superioridade dos antipsicóticos de 2ª geração. Adicionalmente, embora não 

se tenha obtido diferença estatísticamente significativa de uma possível 

modulação enzimática propiciada também pelo haloperidol, é possível que o 

modesto número de indivíduos analisados não tenha sido suficiente para a 

demonstração do efeito. 

Além dos efeitos metabólicos associados aos antipsicóticos de 2ª 

geração, eles também possuem custo elevado, especialmente no Brasil, 

onde necessitam de critérios administrativos de dispensação. No SUS, os 

antipsicóticos de 2ª geração (clozapina, olanzapina, risperidona, quetiapina 

e ziprasidona) são disponibilizados pelo Programa de Medicamentos 

Excepcionais do Ministério da Saúde (Brasil, 2002). Esse programa, de 

abrangência nacional, é responsável pelo fornecimento de medicamentos 

considerados de alto custo, geralmente de uso contínuo, utilizados em 

tratamento ambulatorial no tratamento de doenças crônicas. Em relação aos 

antipsicóticos, estes estão destinados aos pacientes que não responderam 

ou não toleraram o tratamento com os antipsicóticos de 1ª geração. Embora 

tais medicamentos estejam disponíveis em todo o território nacional, há 

entraves para a prescrição destes em centros menores. A clozapina, por 

exemplo, requer constante (semanal, inicialmente) monitorização 

terapêutica (hemograma, devido ao risco de agranulocitose). Sabe-se que 

em locais com menor infraestrutura o tempo para a liberação do resultado é 

incompatível para o controle médico da potencial discrasia sanguínea. 
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Nesse estudo, foi demonstrado, pela primeira vez na literatura, um 

aumento na fosforilação de GSK-3B por um antipsicótico em humanos. Esse 

efeito foi verificado quando analisados somente os pacientes inicialmente 

livres de tratamento medicamentoso e aos quais foi prescrita a olanzapina. 

A olanzapina é um antipsicótico que antagoniza receptores 5-HT2A com 

afinidade elevada (Wurch et al., 2003). Anormalidades nos receptores 5-

HT2A são evidentes no cérebro de pacientes com esquizofrenia; além disso, 

agonistas dos receptores 5-HT2A, como dietilamida do ácido lisérgico e 

psilocibina, mimetizam estados psicóticos semelhantes à esquizofrenia 

(Geyer; Vollenweider, 2008). Li et al. (2004) foram os primeiros autores a 

demonstrarem que a atividade serotoninérgica regulava a fosforilação de 

GSK-3B no tecido cerebral in vivo de camundongos. O resultado encontrado 

nas plaquetas está de acordo com os achados de Alimohamad et al. 

(2005a; 2005b), os quais observaram que diferentes antipsicóticos 

aumentaram a fosforilação de GSK-3B, bem como os níveis de GSK-3Bt no 

tecido cerebral de roedores. Li et al. (2007) observaram um aumento de 

p(Ser9)-GSK-3B quando a olanzapina ou outros antipsicóticos de 2ª 

geração foram administrados em dose única a camundongos. No entanto, o 

haloperidol não aumentou os níveis de p(Ser9)-GSK-3B, o que reforça a 

suposição de que o antagonismo do receptor 5-HT2A é um possível 

mecanismo para a ação da olanzapina. Talvez a efetividade da olanzapina 

seja devido à dessensibilização dos receptores 5-TH2A, que estimula a 

fosfolipase C (Muma et al., 2007; Singh et al., 2010), o que pode levar ao 

aumento de fosforilação da GSK-3B (Polter; Li, 2011). Uma suposição é que 
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a dessensibilização ocorra devido a uma mudança na interação entre a 

serotonina e os receptores 5-HT2A, ou por um decréscimo na capacidade 

dos receptores 5-HT2A de ativarem a proteína Gαq/ 11 (Muma et al., 2007). 

Kozlovsky et al. (2006) reportaram que a clozapina aumentou os níveis de 

p(Ser9)-GSK-3B no tecido cerebral de camundongo. Por outro lado, no 

mesmo estudo, Kozlovsky et al. (2006) observaram que o haloperidol 

diminuiu o nível de GSK-3Bt. No entanto, Roh et al. (2007) verificaram que o 

tratamento agudo em ratos tanto com a clozapina quanto com o haloperidol 

aumentou o nível de p(Ser9)-GSK-3B no córtex frontal. 

Nesse estudo, não foram observadas diferenças na razão de GSK-3B 

entre os controles e os pacientes, nem no momento inicial nem após a 

administração de olanzapina. Esse resultado sugere que a redução de 

GSK-3B na esquizofrenia é primeiramente relacionada à redução na 

expressão dessa enzima, seguida do decréscimo da porcentagem de 

fosforilação. 

As plaquetas podem ser consideradas um modelo periférico dos 

neurônios, pois essas células compartilham funções, como a síntese e 

liberação de neurotransmissores, e a expressão de receptores de 

membrana (Bush; Tanzi, 1998). As plaquetas expressam somente 

receptores 5-HT2A, enquanto o tecido cerebral expressa todos os tipos. A 

regulação de GSK-3B envolve principalmente os receptores 5-HT1A e 5-

HT2A. Li et al. (2004) observaram que vários moduladores serotoninérgicos 

regularam a atividade da GSK-3B no tecido cerebral de camundongo, no 

qual o nível de p(Ser9)-GSK-3B aumentou devido à liberação endógena de 
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serotonina, ativação do receptor 5-HT1A e bloqueio do receptor 5-HT2A. 

Como a olanzapina age predominantemente nos receptores 5-HT2A e 5-

HT2C (Bymaster et al., 1999), as plaquetas podem ser consideradas um 

modelo periférico adequado para estudar os efeitos da olanzapina na 

fosforilação da GSK-3B. Se for considerado que a regulação da GSK-3B 

depende de mecanismos sistêmicos que também influenciam as funções do 

SNC, essas suposições talvez indiquem como a olanzapina atua no tecido 

cerebral de pacientes com esquizofrenia. 

A condução de estudos longitudinais, de longa duração, com pacientes 

inicialmente livres de antipsicóticos e também de outros fármacos, 

contribuiriam para um maior entendimento sobre a ação de cada 

antipsicótico. À medida que fossem obtidas medidas bioquímicas, genéticas, 

clínicas e neuropsicológicas, desde a manifestação da doença até a sua 

cronicidade, alguns aspectos sobre a fisiopatologia e racionalização da 

terapia medicamentosa da esquizofrenia poderiam ser esclarecidos. 
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7 CONCLUSÕES 
 

 

A esquizofrenia está associada com aumento de atividade de 

fosfolipase A2 e diminuição do nível de GSK-3B em plaquetas; 

A administração de olanzapina por 8 semanas diminuiu a atividade de 

PLA2 e aumentou o nível de GSK-3B; o efeito do haloperidol sobre a PLA2 e 

a GSK-3B foi considerado inconsistente devido ao pequeno tamanho 

amostral. Essas medidas serão realizadas em uma casuística maior; 

A administração de clozapina, olanzapina em regime de monoterapia 

ou associado coma risperidona, ou haloperidol em regime de monoterapia 

ou associado com outro antipsicótico de 1ª geração por um período superior 

a 6 meses a pacientes com esquizofrenia fez com que a atividade de 

subtipos de PLA2 e os níveis de GSK-3B apresentassem valores próximos 

aos de um grupo controle; 

Nos pacientes com esquizofrenia medicados a pelo menos seis meses 

com clozapina, olanzapina ou haloperidol os níveis de p(Ser9)-GSK-3B se 

correlacionam de maneira positiva e moderada com a pontuação da sub-

escala da síndrome negativa da PANSS; 

Os resultados obtidos sugerem que os possíveis biomarcadores 

periféricos avaliados nessa pesquisa retornam aos níveis observados no 

grupo de sujeitos controles com o tratamento antipsicótico, reestabelecendo 

o funcionamento dessas vias bioquímicas. Sendo assim, na fase de 

manutenção da doença, eles podem possivelmente sugerir aderência ao 

tratamento medicamentoso (um dos critérios de inclusão). 
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ANEXO – Fluxograma do recrutamento dos pacientes crônicos medicados 

em uso de haloperidol 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AP: antipsicótico; HA: haloperidol; im: intramuscular; vo: via oral. 
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AP: antipsicótico; HA: haloperidol; im: intramuscular; vo: via oral. 
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não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; 
O participante/ pessoa sob sua responsabilidade tem o direito de ser 
mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em 
estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos 
pesquisadores; 
Não há despesas pessoais para o participante/ pessoa sob sua 
responsabilidade em qualquer fase do estudo, incluindo exames e 
consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua 
participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 
orçamento da pesquisa. 
Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 
tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o 



 
 

participante tem direito a tratamento médico na Instituição, bem como às 
indenizações legalmente estabelecidas. 
Os pesquisadores se comprometem a utilizar os dados e o material coletado 
somente para esta pesquisa. 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que 
li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Influência do 
tratamento medicamentoso na atividade das PLA2 e de GSK-3 em 
leucócitos e plaquetas de pacientes esquizofrênicos”. 
Eu fui esclarecido pelos pesquisadores sobre a minha decisão em participar 
nesse estudo e ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 
os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as 
garantias de confidencialidade. Ficou claro também que minha participação 
é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento 
hospitalar, quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 
deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, 
antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 
qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 
neste Serviço. 

------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/ou representante 

legal* 
Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

*para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores 

de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Prof. Dr. Wagner F. Gattaz 

Responsável pelo estudo 

 

Data         /       /        

 



 
 

Apêndice B – Aprovação dos projetos de Pesquisa pela CAPPesq 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Apêndice C – Escala de Avaliação das Síndromes Positiva e Negativa 
 
Data: __/__/__ Entrevistador:________________ Hora início: ________  
Circule o escore apropriado para cada item:  

1=Ausente  2=Mínimo  3=Leve  4=Moderado  5=Moderadamente grave  6=Grave 7=Extremo 

Escala Positiva  

P1 – Delírios  1 2 3 4 5 6 7 

P2 – Desorganização conceitual  1 2 3 4 5 6 7 

P3 – Comportamento alucinatório  1 2 3 4 5 6 7 

P4 – Excitação  1 2 3 4 5 6 7 

P5 – Grandeza  1 2 3 4 5 6 7 

P6 – Desconfiança  1 2 3 4 5 6 7 

P7 – Hostilidade  1 2 3 4 5 6 7 

Escore Positivo: ________________.  
Escala Negativa 

N1 – Afetividade embotada  1 2 3 4 5 6 7 

N2 – Retraimento emocional  1 2 3 4 5 6 7 

N3 – Contato pobre  1 2 3 4 5 6 7 

N4 – Retraimento social passivo / apático  1 2 3 4 5 6 7 

N5 – Dificuldade pensamento abstrato  1 2 3 4 5 6 7 

N6 – Falta de espontaneidade e fluência  1 2 3 4 5 6 7 

N7 – Pensamento estereotipado  1 2 3 4 5 6 7 

Escore Negativo: ________________.  
Escala de Psicopatologia Geral  

G1 – Preocupação somática  1 2 3 4 5 6 7 

G2 – Ansiedade  1 2 3 4 5 6 7 

G3 – Culpa  1 2 3 4 5 6 7 

G4 – Tensão  1 2 3 4 5 6 7 

G5 – Maneirismo / postura  1 2 3 4 5 6 7 

G6 – Depressão  1 2 3 4 5 6 7 

G7 – Retardo motor  1 2 3 4 5 6 7 

G8 – Falta de cooperação  1 2 3 4 5 6 7 

G9 – Conteúdo incomum pensamento  1 2 3 4 5 6 7 

G10 – Desorientação  1 2 3 4 5 6 7 

G11 – Deficit atenção  1 2 3 4 5 6 7 

G12 – Juízo e crítica  1 2 3 4 5 6 7 

G13 – Distúrbio volição  1 2 3 4 5 6 7 

G14 – Mau controle impulso  1 2 3 4 5 6 7 

G15 – Preocupação  1 2 3 4 5 6 7 

G16 – Esquiva social ativa  1 2 3 4 5 6 7 

Escore Geral:_________________.  
PANSS Total: _________________.  

Hora término: ____________  
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