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Prezados leitores da RDP,

Neste primeiro número do segundo semestre de 2015, novamente trazemos uma 
óti ma seleção de arti gos.

Abrindo a edição temos um arti go de revisão de autoria de Norma Alves de Oliveira 
et al. sobre os mecanismos fi siopatológicos subjacentes à associação entre depressão e 
síndrome coronariana aguda. Moti vados pela escassez de publicações dedicadas a um 
tema que tem recebido cada vez mais atenção da comunidade cientí fi ca internacional, 
os autores exploram a associação entre essas duas condições. Segundo os autores, 
a depressão é frequentemente subdiagnosti cada e subtratada em pacientes com 
síndrome coronariana aguda. A revisão bibliográfi ca cuidadosa traz informações sobre 
aterogênese infl amatória, fatores imunológicos, ati vidade plaquetária, frequência 
cardíaca, alterações hematológicas, fatores neuroendócrinos, entre outros fatores 
implicados na associação entre depressão e síndrome coronariana aguda. 

O segundo arti go de revisão desta RDP aborda a éti ca no que concerne às novas 
técnicas de neuromodulação. A autora Mercêdes J. O. Alves discute o tema nos 
contextos da pesquisa, clínica e propaganda, oferecendo uma discussão perti nente e 
extremamente informati va.

Em seguida, Maísa Novaes Portella Checchia et al. nos brindam com um arti go original 
sobre sintomas de internalização e externalização em crianças e adolescentes com 
defi ciência visual. No arti go, os dados de 12 crianças e adolescentes com defi ciência 
visual são comparados com os de 10 crianças com visão normal (grupo controle). Os 
autores encontram uma maior incidência de sintomas internalizantes no grupo com 
defi ciência visual e chamam atenção para a necessidade de se desenvolver ferramentas 
que permitam o diagnósti co precoce dos sintomas emocionais dessa população.

Esta edição apresenta ainda dois arti gos de atualização. No primeiro deles, Lisandre 
F. Brunelli aborda os mecanismos epigenéti cos induzidos pelo álcool na expressão 
de genes determinantes do comportamento suicida. O arti go cumpre seu papel de 
lançar luz sobre a intrigante relação entre alcoolismo e suicídio. A autora salienta 
o importante papel das pesquisas atuais para o desenvolvimento de psicofármacos 
direcionados a alvos farmacológicos específi cos, de forma a prevenir comportamentos 
de risco potencialmente fatais. 

Finalmente, Joel Rennó Jr. et al. discutem o parto cesárea como fator de risco para 
depressão pós-parto. Trata-se de tema extremamente perti nente, haja vista o grande 
número de cesarianas realizadas no Brasil (45% contra os 15% recomendados pela 
Organização Mundial da Saúde) e, ao mesmo tempo, o alto índice de puérperas que 
sofrem de depressão pós-parto. Nessa contribuição importante para a literatura 
nacional, os autores alertam para a necessidade de dar mais atenção às sensações, 
desejos e fantasias das pacientes na práti ca clínica, a fi m de evitar o desenvolvimento 
de transtornos mentais resultantes de desejos frustrados nesse momento tão único 
e ínti mo da vida da mulher.

Uma boa leitura!

Os Editores

/////////// APRESENTAÇÃO

ANTÔNIO GERALDO DA SILVA
EDITOR

JOÃO ROMILDO BUENO
EDITOR
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MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DA 
ASSOCIAÇÃO ENTRE DEPRESSÃO E SÍNDROME 
CORONARIANA AGUDA
PATHOPHYSIOLOGICAL MECHANISMS OF THE ASSOCIATION 
BETWEEN DEPRESSION AND ACUTE CORONARY SYNDROME

Resumo
A depressão tem sido associada à síndrome coronariana 

aguda (SCA), agravando o prognóstico durante e após 
a internação, independentemente dos fatores de risco 
tradicionais. Apesar de estudos diversos enfatizarem a 
alta prevalência e o grande impacto no prognóstico, a 
depressão é subdiagnosticada e subtratada na maioria 
dos pacientes com SCA. Um dos desafios no contexto 
científico tem sido elucidar os mecanismos subjacentes, 
especialmente os psicossociais e os fisiopatológicos. 
Neste trabalho, fazemos uma revisão bibliográfica sobre 
os possíveis mecanismos fisiopatológicos implicados 
na associação entre depressão e SCA. Dentre os 
mecanismos fisiopatológicos, destacam-se a aterogênese 
inflamatória, os fatores imunológicos, o aumento da 
atividade plaquetária, a variação da frequência cardíaca, 
as alterações hematológicas, os fatores neuroendócrinos, 
as alterações estruturais decorrentes de anormalidades 
vasculares, como a desordem vascular disseminada, 
as alterações fibrinolíticas, os fatores genéticos, as 
diferenças entre os gêneros, as alterações hormonais 
e o tratamento farmacológico. Apesar do reconhecido 
efeito fisiopatológico da associação entre depressão 
e SCA, existe uma escassez de publicações dedicadas 
a estudar os mecanismos relacionados. A realização 
de mais estudos pode, no futuro, dar embasamento 
à comunidade científica para que a investigação 
da depressão faça parte do protocolo de exame e 
tratamento dos pacientes com SCA.

Palavras-chave: Depressão, síndrome coronariana 
aguda, mecanismos fisiopatológicos.

Abstract
Depression has been associated with acute coronary 

syndrome (ACS) and can aggravate prognosis during 
and after hospitalization, regardless of traditional 
risk factors. Even though many studies emphasize 
the high prevalence and large impact of depression 
on prognosis, the condition is underdiagnosed and 
undertreated in most patients with ACS. One of 
the challenges in research has been to elucidate 
mechanisms underlying this association, especially 
psychosocial and pathophysiological ones. In this 
paper, we review the literature on the possible 
pathophysiological mechanisms involved in the 
association between depression and ACS. Examples 
of such pathophysiological mechanisms include 
inflammatory atherogenesis, immunological factors, 
increased platelet activity, altered heart rate, 
hematologic abnormalities, neuroendocrine factors, 
structural changes caused by vascular abnormalities, 
such as generalized vascular disease, fibrinolytic 
abnormalities, genetic factors, gender differences, 
hormonal fluctuations, and pharmacological treatment. 
Despite the recognized pathophysiological effect of 
the association between depression and ACS, few 
publications have investigated related mechanisms. 
The conduction of further studies may, in the future, 
provide a background for the scientific community so 
that the investigation of depression can become a part 
of the assessment and treatment of patients with ACS.

Keywords: Depression, acute coronary syndrome, 
pathophysiological mechanisms.
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Introdução

As doenças cardiovasculares (DCV), juntamente 
com as doenças cerebrovasculares, consti tuem as 
principais causas de morte no mundo moderno1,2. No 
Brasil, as DCV são responsáveis por aproximadamente 
30% dos óbitos3, sendo a síndrome coronariana aguda 
(SCA) responsável pelo maior impacto na alta taxa de 
morbimortalidade. Embora 60% das víti mas sejam 
homens, com idade média de 56 anos3, a SCA acomete 
também parcela signifi cati va de adultos jovens4 e de 
mulheres5,6, produzindo, portanto, grande impacto 
socioeconômico.

O termo SCA envolve dois grandes grupos de doenças, 
sendo o segmento ST um importante padrão na 
abordagem terapêuti ca e no prognósti co. De acordo com 
o quadro clínico, presença de marcadores bioquímicos 
de necrose cardíaca e achados eletrocardiográfi cos, a 
SCA pode ser classifi cada em: 1) síndromes coronarianas 
agudas sem elevação do segmento ST, que compreendem 
a angina instável e o infarto agudo do miocárdio 
(IAM), sem elevação do segmento ST; e 2) síndromes 
coronarianas agudas com elevação do segmento ST, ou 
IAM com elevação do segmento ST7,8.

A elevada incidência da SCA se justi fi ca pela falência 
no controle adequado dos fatores de risco clássicos, 
como tabagismo, hipertensão arterial sistêmica, diabetes 
melito, dislipidemia, além da epidemia de obesidade e da 
adoção de esti lo de vida sedentário9,10. Outra possível 
explicação para a falta de sucesso nas estratégias de 
combate à SCA é o crescimento da prevalência de 
transtornos mentais, sobretudo da depressão11. Schmidt 
et al.12 chamaram atenção para o papel relevante que 
tais patologias exercem sobre a morbimortalidade 
cardiovascular no Brasil, ressaltando o desafi o da 
implantação de medidas de prevenção e controle, 
principalmente da depressão.

A depressão é a principal causa mundial de incapacitação 
e está entre as quatro doenças mais frequentes no 
mundo contemporâneo, para todas as idades e ambos 
os sexos; esti ma-se que ela ocupará o segundo lugar 
em 202011. Nesse cenário, um aspecto preocupante é 
a constatação de que menos de 25% dos acometi dos 
têm acesso a tratamento efi caz, em função de barreiras 
como falta de recursos fi nanceiros e técnicos, além do 
esti gma social causado pelos transtornos mentais12.

Um fenômeno que tem chamado a atenção da 
comunidade cientí fi ca é a notória associação entre 
depressão e SCA, com dados relevantes. No entanto, a 
presença da depressão na SCA ainda é subdiagnosti cada 
e subtratada, apesar das evidências de pior evolução 
entre os pacientes acometi dos13.

Diante do impacto social que a associação entre 
depressão e SCA vem causando, a necessidade de 
identi fi car mecanismos subjacentes a esse fenômeno tem 
despertado o interesse de diversos pesquisadores13-17. 
Alguns estudos enfati zam os fatores fi siopatológicos, 
enquanto outros focalizam os fatores psicológicos18. A 
diversidade de possibilidades impulsiona novas pesquisas 
na tentati va de buscar melhores elucidações.

Apesar do reconhecido efeito fi siopatológico dessa 
associação, existe uma preocupante escassez de 
publicações sobre os mecanismos relacionados com o 
surgimento e o impacto da depressão na SCA. Desta 
forma, o foco principal desta revisão se volta para os 
mecanismos fi siopatológicos que vêm sendo investi gados 
na associação entre depressão e SCA e sua infl uência 
no prognósti co, com base em estudos consistentes e 
relevantes.

Dentre os mecanismos fi siopatológicos estudados 
incluímos a aterogênese infl amatória, os fatores 
imunológicos, o aumento da ati vidade plaquetária, a 
variação da frequência cardíaca (FC), as alterações 
hematológicas, os fatores neuroendócrinos, as alterações 
estruturais decorrentes de anormalidades vasculares, 
como a desordem vascular disseminada, as alterações 
fi brinolíti cas, os fatores genéti cos, as diferenças entre 
os gêneros, as alterações hormonais e o tratamento 
farmacológico19.

MecanIsMos fIsIopatolÓGIcos da assocIação entre 
depressão e sca

Pesquisadores assinalam que essa associação decorre 
da constatada interferência da depressão tanto sobre os 
fatores de risco comportamentais, tornando o indivíduo 
menos aderente às mudanças de esti lo de vida, como 
sobre fatores de risco orgânicos, causando desregulação 
do eixo hipotálamo-hipofi sário, do sistema nervoso 
simpáti co e da ati vidade plaquetária, favorecendo o 
surgimento do estado infl amatório e protrombóti co 
causador de SCA15,17,19.
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Aterogênese inflamatória: liberação de citocinas inflamatórias
A elevação dos níveis de proteína C reativa (PCR) tem 

sido considerada um fator preditor independente no mau 
prognóstico da SCA. Ela é produzida nos hepatócitos pela 
estimulação de várias citocinas, incluindo a interleucina 
6, o fator de necrose tumoral e a interleucina 120. 
Normalmente, o endotélio saudável, que sintetiza acido 
nítrico, impede a agregação plaquetária.

A inflamação possui uma importante função na 
aterosclerose. A ativação dos macrófagos desencadeia 
um processo inflamatório, levando à instabilidade da 
placa, estado pró-coagulante e eventos clínicos, e 
produzindo metaloproteases, enzimas que degradam 
a matriz extracelular. Os linfócitos T ativados também 
estão presentes nos locais de ruptura da placa e liberam 
citocinas. Essas citocinas liberadas ativam ainda mais 
os macrófagos, inibindo a proliferação das células 
musculares lisas e deprimindo a síntese de colágeno20.

Níveis elevados de PCR e interleucina 6 em pacientes 
com angina instável estão associados com taxas elevadas 
de morte. Após a ruptura ou fissura da placa, proteínas de 
adesão subendotelial, fator tecidual do colágeno e fator de 
von Willebrand são expostos, e o fator tecidual é liberado. 
Os monócitos são os responsáveis por essa fase20.

Existem evidências de que, na depressão, os níveis 
de PCR e interleucina 6 aumentam, causando um 
processo inflamatório ativo. Por sua vez, no que se 
refere à patogenia cardiovascular, a inflamação causada 
pela hipertensão e pelo alto teor de colesterol no 
sangue pode danificar as paredes das artérias e, assim, 
contribuir para o processo de aterosclerose. A ativação 
das vias de estresse aumentaria a liberação de citocinas 
inflamatórias, como, por exemplo, a interleucina 6 e o 
fator de necrose tumoral alfa14.

Pesquisadores investigando o impacto da depressão 
e de marcadores inflamatórios após a SCA sobre os 
principais eventos cardíacos adversos durante 2 anos, num 
estudo com 741 pacientes com SCA, observaram, após o 
ajuste para covariáveis, que depressão e PCR eram riscos 
prognósticos e sobrepostos15. Além disso, em um estudo 
com 480 pacientes com diagnóstico de angina instável, 
Frazier et al.21 observaram que a depressão e o aumento dos 
níveis de PCR foram preditores de eventos coronarianos 
futuros. Os autores também concluíram que a depressão 
foi um preditor independente de futuros desfechos.

Fatores imunológicos
A depressão tem ação direta no sistema imunológico, 

minando as defesas do corpo e deixando os pacientes 
vulneráveis, com maior risco de desenvolver cardiopatias, 
doenças autoimunes e distúrbios degenerativos, como 
o mal de Alzheimer. O cortisol, hormônio relacionado a 
situações de tensão e que apresenta níveis elevados na 
depressão, diminui as defesas imunológicas e também 
pode estar por trás da taquicardia e do aumento 
da pressão arterial. A inflamação de uma artéria 
coronária pode ser determinada pela reativação de uma 
infecção latente, por exemplo. Assim, uma infecção 
latente, reativada pela depressão ou por um estresse 
prolongado em decorrência da diminuição da imunidade 
e da alteração do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, 
determinando a inflamação da artéria coronariana, 
precederia ao evento cardíaco22.

Alterações na atividade plaquetária
Diminuição da função plaquetária tem sido associada 

a aumento do risco de doença isquêmica do coração em 
pacientes com transtorno depressivo maior e a aumento 
da morbidade e diminuição da sobrevida em pacientes 
deprimidos após SCA17,23-25.

Ensaios clínicos comparando as concentrações de 
biomarcadores plaquetários em pacientes deprimidos 
e não deprimidos usando amostras de plasmas de 
pacientes com SCA mostraram que os pacientes 
apresentaram maior grau de ativação das plaquetas, 
independentemente da presença de depressão, em 
relação a indivíduos normais. Um desses estudos26 
detectou 41% de redução na ativação plaquetária basal 
no grupo dos deprimidos, além de um acréscimo de 
24% na ligação de uma substância específica para sítios 
da glicoproteína plaquetária IIIa, induzidos por ligantes 
endógenos pró-coagulantes, como o fibrinogênio.

Outros estudos também observaram aumento da 
concentração plasmática de produtos secretados pelas 
plaquetas, causando um aumento da reatividade plaquetária 
em pacientes com depressão e SCA. Supõe-se que uma 
disfunção serotoninérgica, possivelmente mediada por 
polimorfismo genético, estaria relacionada ao aumento de 
ativação plaquetária em pacientes deprimidos23,25.

Os inibidores seletivos de recaptação da serotonina 
(ISRS), por sua vez, foram associados à diminuição da 
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ati vação plaquetária, induzindo agregação plaquetária 
e vasoconstricção coronariana através de receptores 
serotoninérgicos (5-HT). Isoladamente, a serotonina é 
considerada um fraco agregante plaquetário, porém ela 
promove a amplifi cação da reati vidade plaquetária a várias 
substâncias, dentre elas o tromboxano A2, catecolaminas e 
trombina. Além disso, os receptores 5-HT aumentariam a 
área de agregação plaquetária e a liberação de metabólitos 
do ácido araquidônico, em resposta a baixas concentrações 
de outros agonistas plaquetários23,25. Finalmente, 
níveis elevados de serotonina têm sido associados a 
trombogênese, e níveis baixos, a hemorragia23,25.

É descrito na literatura que pacientes deprimidos 
apresentam um aumento na densidade dos receptores 
5-HT plaquetários e uma diminuição na densidade 
de síti os carreadores serotoninérgicos plaquetários 
e cerebrais. Com efeito, isso acarreta uma maior 
suscepti bilidade dos pacientes deprimidos à ati vação 
plaquetária e à vasoconstricção coronariana por estí mulo 
serotoninérgico, através da exposição prolongada desse 
maior número de receptores à ação da serotonina26. Ainda, 
o aumento da agregação plaquetária pode ser mediado 
pelo aumento da ati vidade da enzima monoaminoxidase, 
também vinculada à patogênese da depressão27.

Alterações na FC noturna
Carney et al.28 mostraram que pacientes deprimidos 

com IAM têm uma FC noturna maior que pacientes não 
deprimidos, e que FC elevada é associada com menor 
sobrevida após SCA, sendo considerada um fator preditor 
de sobrevida. Além de apresentar uma FC mais alta em 
repouso, o coração dos deprimidos tende a responder 
menos a mudanças na necessidade de oxigênio ou 
fl uxo sanguíneo do corpo, o que aumenta o risco de 
morte súbita. Os autores concluíram que depressão e 
FC noturna elevada são preditores independentes de 
sobrevida desses pacientes e que, embora os pacientes 
deprimidos tenham uma FC noturna mais elevada que os 
não deprimidos, a FC noturna prediz mortalidade tanto 
em deprimidos como em não deprimidos.

Diminuição da variabilidade da FC
Dentre as variáveis biológicas que sustentam a 

associação entre depressão e SCA, vem sendo estudada 
também a variabilidade da FC. A variabilidade da FC 

refl ete o equilíbrio entre as infl uências simpáti cas e 
parassimpáti cas sobre o ritmo cardíaco.

A diminuição do controle parassimpáti co e o 
aumento da esti mulação simpáti ca devido ao estí mulo 
do eixo hipotálamo-hipófi se-adrenal em pacientes 
com depressão e estresse ocasionam alterações 
na variabilidade do ritmo cardíaco29, aumento da 
taquicardia ventricular30 e redução da sensibilidade do 
sistema barorrefl exo31, fenômeno vinculado ao aumento 
da mortalidade cardíaca na SCA. Porges32 sugere que 
distúrbios do ritmo cardíaco observados em pacientes 
deprimidos podem ser resultantes de outro processo, 
como o hipercorti solismo, da própria patologia cardíaca 
ou do fato de o sistema nervoso parassimpáti co estar 
diretamente ligado à patogênese da depressão.

Há evidências consistentes de que pacientes com 
depressão apresentam uma redução na variabilidade 
da FC, devido a uma alteração do tônus autonômico. 
A ati vidade simpáti ca aumenta as catecolaminas 
circulantes, podendo provocar arritmias em um sistema 
de condução cardíaca danifi cado. Esse ti po de alteração 
da FC é um fator de risco independente para mortalidade 
em pacientes com SCA. A diminuição do tônus vagal 
reduz a variabilidade da FC e, assim, predispõe ao 
desenvolvimento de fi brilação ventricular33,34.

Numa metanálise de 18 estudos, envolvendo 787 
pacientes deprimidos e 407 controles saudáveis, 
pesquisando os efeitos da depressão e de seu tratamento 
sobre a variabilidade do ritmo cardíaco, constatou-se 
que a variabilidade da FC é um preditor de morte súbita. 
Pacientes deprimidos apresentavam menos variabilidade 
da FC em relação aos controles, sendo a diminuição da 
variabilidade proporcional à gravidade da depressão35.

Alterações hematológicas
A presença das catecolaminas na SCA, acionadas 

pela depressão e estresse, ocasionando aumento 
da frequência sinusal, do consumo de oxigênio pelo 
miocárdio e da pressão hidrostáti ca capilar, resulta em 
alterações hematológicas caracterizadas por mudança 
na viscosidade do sangue e hemoconcentração do 
hematócrito e de proteínas plasmáti cas totais19,36,37, 
levando também a aumento na pressão sanguínea38.

Em um arti go de revisão, uma análise secundária de 
um ensaio randomizado com indivíduos mexicanos que 
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apresentaram diagnóstico de depressão moderada e 
alterações hematológicas revelou que, após 8 semanas 
de tratamento com fluoxetina, a hemoconcentração 
diminuiu significativamente37. Com o aumento 
da hemoconcentração, a depressão prévia ou 
desencadeada pelo estresse pode ocasionar aumento 
da morbimortalidade na SCA37,39.

Fibrinólise
A disfunção do ativador do plasminogênio tecidual 

(tPA) também tem sido implicada na ligação entre 
depressão e DCV40. A tPA é uma enzima trombolítica 
com funções de neuroplasticidade e apoptose no 
cérebro41: baixos níveis de tPA desregulam a plasticidade 
e sobrevivência neuronais. Supõe-se que essa enzima 
trombolítica tenha um importante papel na patogênese 
da depressão, pois baixos níveis foram encontrados em 
pacientes deprimidos42.

O inibidor do ativador do plasminogênio-1 (IAP-1) é 
um regulador de tPA e está envolvido na patogênese de 
DCV43. Como a tPA também é regulada por estresse44 
e níveis mais elevados de IAP-1 são encontrados em 
pacientes deprimidos45,46, isso implicaria um mecanismo 
fisiopatológico comum à associação entre depressão e 
SCA19.

Fatores neuroendócrinos: disfunção do eixo hipotálamo-
hipófise-adrenal

Em sujeitos com depressão, verifica-se uma 
desregulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal que 
pode estar relacionada ao maior risco cardíaco. Há uma 
liberação de hormônio liberador de corticotrofina pelo 
hipotálamo, o que determina aumento na secreção de 
hormônio adrenocorticotrófico pela hipófise, beta-
endorfina e outros produtos da glândula pituitária26.

Pacientes depressivos apresentam uma menor 
concentração de noradrenalina na jugular interna em 
relação aos sujeitos normais. A elevação do cortisol 
também desencadeia complexas adaptações no sistema 
serotoninérgico, com consequências comportamentais, 
havendo uma diminuição na sensibilidade dos receptores 
do tipo 5-HT1a no hipocampo26.

Supõe-se que a hiperatividade simpática do eixo 
hipotálamo-hipófise-adrenal seja o mecanismo principal 
pelo qual a depressão se associa a um aumento da 

morte súbita por taquicardia ventricular em pacientes 
com doença arterial coronariana (DAC)26. Nesses 
pacientes (DAC pré-existente), a fibrilação ventricular 
– causa mais comum de morte súbita – ocorre quando 
um estímulo elétrico chega ao miocárdio durante o 
período de repolarização, sendo capaz de ultrapassar 
o limiar de excitabilidade e desencadeando, assim, uma 
instabilidade na condução elétrica do miocárdio. Outro 
fator associado à redução do limiar de excitabilidade em 
modelos animais e humanos é o estímulo do sistema 
nervoso simpático26.

Via sistema nervoso autônomo, a depressão pode 
acometer o sistema cardiovascular por meio da 
diminuição da função vagal e do relativo aumento da 
função simpática. O aumento do tônus simpático ou 
a diminuição da função vagal foram associados com 
arritmias ventriculares e morte súbita. Em pacientes com 
transtornos depressivos graves, foi encontrado aumento 
dos níveis plasmáticos de norepinefrina, além de altas 
concentrações de metabólitos de norepinefrina na urina, 
em relação a indivíduos normais26.

Quanto mais grave a depressão, maiores os níveis 
plasmáticos de norepinefrina. Pacientes com DAC 
que têm depressão apresentam maior prevalência de 
taquicardia ventricular em relação aos não deprimidos. 
Foram encontradas taxas de mortalidade cinco vezes 
maiores em pacientes submetidos a tratamento para 
taquiarritmias supraventriculares e ventriculares que 
apresentavam sintomas depressivos no momento do 
diagnóstico do que nos que não apresentavam esses 
sintomas26.

Alterações estruturais no cérebro decorrentes de 
anormalidades vasculares: doença vascular disseminada

Anormalidades vasculares têm sido identificadas 
em pessoas portadoras de transtornos crônicos de 
humor. Há sugestões de que o surgimento de quadros 
depressivos em pacientes com patologias cardíacas 
esteja relacionado a alterações cerebrais decorrentes 
da DCV. A diminuição da circulação sanguínea cerebral 
global e regional pela DCV atingiria as regiões límbicas 
e paralímbicas envolvidas nos processos fisiopatológicos 
da depressão19.

Estudos de neuroimagem (ressonância magnética) em 
pacientes com DCV detectaram, além de anormalidades 
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funcionais, alterações estruturais nas regiões cerebrais, 
como lesão de substância branca, afetando os circuitos 
responsáveis pela regulação do humor47,48. Há hipóteses 
de que a doença vascular disseminada, resultante 
direta de lesões cerebrais subcorti cais causadas 
pela aterosclerose cerebral, caracterizando-se por 
alterações estruturais na substância branca e afetando 
o eixo córti co-estriado-pálido-tálamo-corti cal, estaria 
relacionada com a patogênese tanto da depressão 
quanto das DCV.

A depressão, nesse caso, seria considerada uma 
encefalopati a metabólica, sendo o resultado direto de 
lesões cerebrais subcorti cais causadas pela aterosclerose 
cerebral em pacientes com doença vascular subjacente. 
As condições de hipóxia, hipoglicemia, estresse oxidati vo 
e infl amação indicariam marcadores de mau prognósti co 
na SCA49. A doença vascular disseminada também lançaria 
no sangue biomarcadores de processos infl amatórios 
relacionados com a patogênese da depressão e com o 
mau prognósti co na SCA14.

Fatores genéti cos
Na tentati va de melhor elucidar os mecanismos 

envolvidos na associação entre depressão e doenças 
coronarianas agudas, pesquisadores têm dedicado 
atenção para a questão dos preditores genéti cos de 
sintomas depressivos nas cardiopati as50-53. Existe 
a hipótese de que a depressão e a DCV seriam a 
manifestação de um mesmo substrato genéti co50. Supõe-
se que uma disfunção serotoninérgica, possivelmente 
mediada por polimorfi smo genéti co, estaria relacionada 
ao aumento de ati vação plaquetária em pacientes 
deprimidos51,52.

McCaff ery et al.51 realizaram um estudo com 977 
parti cipantes para investi gar os genes candidatos em 
pacientes com DCV. Foram pesquisados os genes 
relacionados à infl amação, à agregação plaquetária, à 
função endotelial e ao metabolismo do ácido ômega. 
Após a análise dos resultados, os pesquisadores 
concluíram que variações genéti cas ligadas à disfunção 
endotelial foram fator prediti vo de sintomas depressivos, 
pressupondo-se ser essa disfunção um dos mecanismos 
atuantes na depressão em pacientes cardíacos.

Estudos de família e de gêmeos revelaram evidências 
de um papel da genéti ca na associação entre depressão 

e doença coronariana, indicando que variantes genéti cas 
infl uenciam os fatores de risco para ambas as patologias, 
aumentando seu risco de forma independente53. 
Revisões de estudos com gêmeos também concluíram 
que as variantes genéti cas podem infl uenciar a 
depressão e os fatores de risco para DAC, aumentando 
os riscos para depressão da seguinte forma: 1) através 
de um efeito causal da depressão nos fatores de 
risco da DAC; 2) como efeito causal direto da DAC na 
depressão; e 3) através do mecanismo da pleiotropia, na 
qual as variantes genéti cas infl uenciam fatores de risco 
comparti lhados, aumentando, independentemente, o 
risco para depressão e para doença coronariana54.

Diferenças entre os gêneros
O sexo é outro fator que vem sendo considerado na 

associação entre depressão e SCA. No estudo Women’s 
Ischemic Syndrome Evaluati on (WISE), depressão em 
mulheres foi associada aos fatores de risco para SCA, 
com maior índice de hospitalização e morbimortalidade55.

A maior mortalidade nas mulheres em relação aos 
homens tem sido relacionada ao fato de elas serem 
mais idosas na ocorrência do evento e apresentarem 
maior prevalência de comorbidades, como hipertensão 
arterial sistêmica e diabetes melito. Alguns autores, 
todavia, consideram o sexo feminino como um preditor 
independente de mortalidade56-58. Já outros autores 
não encontraram diferenças signifi cati vas quanto à 
morbimortalidade da SCA no que diz respeito aos sexos. 
Esses autores argumentam que as diferenças decorrem 
das variáveis estudadas59.

Diferenças entre gêneros e fatores hormonais
O fato de muitos estudiosos constatarem que a 

depressão é mais prevalente em mulheres e que, após a 
menopausa, ela aumenta o risco de doença coronariana, 
levou os pesquisadores a considerarem a defi ciência 
de estrogênio como um fator de risco para doença 
coronariana. No entanto, como homens deprimidos 
também têm maior risco de doença coronariana em 
relação aos não deprimidos, valorizou-se a hipótese de 
que a depressão é fator de risco na doença coronariana 
independentemente do sexo do paciente, sendo 
necessárias mais investi gações sobre o aumento do risco 
de doenças cardíacas em mulheres após a menopausa19.
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Tratamento farmacológico com antidepressivos
Segundo Fava60, 76% dos pacientes com depressão 

apresentam sintomas somáticos, e isso os leva a outras 
especialidades médicas antes de irem ao psiquiatra. 

Os antidepressivos tricíclicos, considerados padrão 
ouro de eficácia antidepressiva, bloqueiam a recaptura 
de serotonina, noradrenalina e, em menor grau, 
dopamina. Bloqueiam também receptores colinérgicos 
muscarínicos, histaminérgicos H1 e adrenérgicos 
alfa 1. Estão associados a maiores riscos de bloqueio 
atrioventricular (aumento dos intervalos PR e QRS), 
hipotensão ortostática e tontura, e taquicardia 
sinusal (pelo bloqueio dos receptores muscarínicos), 
demandando um acompanhamento do ritmo cardíaco, 
principalmente quando do aumento das dosagens. 
Além disso, possuem efeito antiarrítmico, especialmente 
em pacientes usando medicação antiarrítmica61,62. Os 
antidepressivos tricíclicos bloqueiam também os canais 
de sódio cardíacos e cerebrais, podendo ocasionar 
arritmias, paradas cardíacas e convulsões63.

Diversos antidepressivos apresentam potencial de 
inibição de enzimas do citocromo P450 (CYP450) e da 
glicoproteína P (GP), podendo precipitar encefalopatia 
hepática subclínica. Em pacientes diabéticos, eles podem 
aumentar a glicemia em até 150%64. Tais condições fazem 
com que algumas dessas medicações não sejam seguras 
em doentes cardiovasculares, já que podem aumentar a 
FC, a variabilidade da FC e, consequentemente, o risco 
cardiovascular19. 

Os ISRS e os inibidores seletivos de recaptação 
da noradrenalina, como a venlafaxina e a duloxetina, 
podem elevar a pressão arterial quando altas doses são 
utilizadas. A associação de antidepressivos inibidores 
da recaptura da serotonina com redução da ativação 
plaquetária tem sido vista como um benefício extra, uma 
vez que a depressão, pelo contrário, tem sido associada 
a aumento da agregação plaquetária. Entretanto, 
ainda não há estudos avaliando a real dimensão desse 
benefício65. 

A sertralina apresentou boa tolerabilidade e eficácia 
no tratamento da depressão em um estudo aberto com 
pacientes pós-IAM66. Esse ensaio clínico investigou a 
influência do tratamento com sertralina sobre marcadores 
plaquetários do endotélio celular. O tratamento com 
sertralina associou-se com menor liberação de beta-

tromboglobulina, P-selectina e E-selectina, marcadores 
plaquetários do endotélio celular66.

Pesquisadores sugerem que os ISRS (fluoxetina, 
paroxetina, sertralina e citalopram) melhoram a 
sobrevivência após IAM em pacientes com depressão67. 
Os autores incentivam o investimento em pesquisas 
com antidepressivos mais modernos, em virtude da 
constatação de que eles não alteram a FC e possuem 
ação anticoagulante67.

O estudo ENRICHD trouxe evidências de que o 
tratamento com ISRS pode melhorar o prognóstico 
cardiovascular quando a SCA está associada à depressão. 
Os estudiosos descobriram que os ISRS estavam 
associados com uma estatística significativa de menos 
risco de morte68.

Na revisão da American Heart Association sobre 
questões relativas à depressão nas DCV, chegou-se à 
conclusão de que a depressão é um indicador de risco 
por falta de adesão à terapêutica clínica e à terapia de 
saúde mental. Foi constatado que 30% dos pacientes 
com SCA e depressão não aderiam à terapia com 
aspirina, enquanto que, entre os não depressivos, o 
percentual de não aderentes era de 15%. Um modelo 
de correlação estatística observou que a melhora do 
quadro depressivo precedeu a melhora na adesão à 
medicação68.

Hiper-reatividade simpática como consequência do 
estresse mental

Em uma pesquisa sobre o nível de ansiedade, a presença 
de depressão, o potencial de agressividade, a persistência 
do comportamento de risco e eventos estressores de 
vida em pacientes 6 meses após a internação por SCA, 
os eventos estressores foram associados a eventos 
isquêmicos recorrentes e comportamentos de risco 
preditivos de novo evento coronariano69.

Um artigo publicado em Zurique, na Suíça, concluiu que 
o estresse mental provocado pelas emoções básicas do 
ser humano pode causar doenças cardíacas isquêmicas, 
sendo o prognóstico pior na presença de estresse mental 
em relação aos que não apresentam esse dispositivo 
emocional. O sistema nervoso simpático, alterado por 
eventos estressores, induz vasoconstrição e taquicardia, 
bem como arritmia. A hostilidade e a instabilidade 
emocional são frequentemente associadas com hiper-
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reati vidade simpáti ca ao estresse mental e carregam um 
risco aumentado para doença vascular ateroscleróti ca70. 
Sendo a disfunção endotelial uma manifestação precoce 
da aterosclerose, o impacto do estresse mental sobre a 
função endotelial seria um fator patogênico. Estresse 
mental agudo e crônico induz disfunção endotelial, 
representando um elo importante entre o estresse 
mental e a doença vascular ateroscleróti ca70.

Em um estudo que avaliou 295 pacientes com SCA, 
46 (18,2%) apresentaram humor deprimido agudo nas 
2 horas que antecederam o evento coronariano, sendo 
o humor deprimido associado a estresse recente, sem 
relação com transtorno psiquiátrico. Esse achado levou 
os autores a concluírem que humor deprimido agudo 
pode provocar respostas biológicas que contribuem para 
a SCA, incluindo disfunção endotelial vascular, liberação 
de citocinas infl amatórias e ati vação plaquetária, 
desencadeando eventos cardíacos potencialmente 
fatais18.

A depressão pode agir como estressor crônico, 
prolongando a disfunção endotelial e suas consequências, 
como aumento de células de adesão, migração e 
proliferação, produzindo um meio pró-aterosclerose, 
que consiste em um dos mecanismos patogênicos da 
depressão na SCA71. Além disso, o estresse crônico com 
ati vação do eixo hipotálamo-hipófi se-adrenal diminui 
a imunidade, desencadeando processos infl amatórios 
nas paredes das artérias que precedem o evento 
coronariano22. Um estudo experimental na China 
observou que o estresse crônico pode ati var o sistema 
nervoso simpáti co, promovendo a infi ltração de células 
infl amatórias do miocárdio e fi brose do miocárdio, 
induzindo arritmias40.

conclusões

Há evidências de que a depressão consti tui um 
fator de risco independente para o desenvolvimento 
da SCA. Além disso, a depressão é fator de mau 
prognósti co na evolução intra e pós-hospitalar, aumenta 
a morbimortalidade e repercute negati vamente na 
capacidade funcional e na qualidade de vida do doente.

Mecanismos psicossociais e fi siopatológicos têm sido 
propostos para explicar a interação entre depressão 
e SCA. Quanto aos mecanismos fi siopatológicos, há 
evidências cientí fi cas relevantes relati vas a alterações na 

infl amação, coagulação, fi brinólise e função endotelial, 
bem como relati vas a aterosclerose, sistema nervoso 
autônomo, sistema serotoninérgico, sistema nervoso 
central, sistema imunológico, isquemia miocárdica 
induzida pelo estresse mental e eixo hipotálamo-
hipófi se-adrenal. Diversos são os mecanismos em 
estudo, porém com questi onamentos controversos na 
comunidade cientí fi ca.

Embora vários pesquisadores mergulhem a sonda 
de investi gação na busca de elucidações, estudos 
contí nuos são necessários para clarifi car os mecanismos 
subjacentes a essa relação bidirecional entre depressão e 
SCA e para fundamentar ações que formulem protocolos 
de avaliação clínica, incluindo a depressão entre os 
fatores de risco para SCA e possibilitando tratamentos 
adequados.
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Resumo
O artigo discute os aspectos éticos que envolvem a 

pesquisa, a clínica e a propaganda da neuromodulação, 
em suas diversas técnicas. Discorre principalmente 
sobre a estimulação magnética transcraniana (EMT), a 
eletroconvulsoterapia (ECT) e a estimulação transcraniana 
por corrente contínua (ETCC). Apresenta as normas 
estabelecidas pelos diversos órgãos regulatórios, tanto 
com relação às técnicas de estimulação cerebral como 
com relação aos equipamentos.

Palavras-chave: Neuromodulação, estimulação 
cerebral, ética.

Abstract
This article discusses the ethical aspects involved 

in the research, clinical practice, and advertising of 
neuromodulation techniques, with a focus on transcranial 
magnetic stimulation (TMS), electroconvulsive therapy 
(ECT), and transcranial direct current stimulation (tDCS). 
Guidelines established by different regulatory agencies 
for both brain stimulation techniques and equipment are 
presented.

Keywords: Neuromodulation, brain stimulation, 
ethics.

Introdução

Para tratar do tema da ética, é prudente recorrer, 
primeiramente, a um dicionário da língua portuguesa. 
Aurélio Buarque de Holanda define ética como “o estudo 
dos juízos de apreciação que se referem à conduta 
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humana susceptível de qualificação do ponto de vista do 
bem e do mal, seja relativamente a uma sociedade, seja 
de modo absoluto”1.

Etimologicamente, ética vem do grego ethos, que 
significa modo de ser ou caráter, e tem seu correlato 
no latim morale, com o mesmo significado: conduta ou 
relativo aos costumes1. Os romanos traduziram o ethos 
grego para o latim mos (plural mores), que quer dizer 
costume; é deste termo que vem a palavra moral. Tanto 
ethos (caráter) como mos (costume) indicam um tipo 
de comportamento propriamente humano que não é 
natural ou congênito, e sim adquirido ou construído.

O exercício de um pensamento crítico e reflexivo 
quanto aos valores e costumes vigentes tem início, 
na cultura ocidental, na Antiguidade Clássica, com os 
primeiros grandes filósofos, como Sócrates (469 a 399 
a.C.) e Aristóteles (384 a 322 a.C.). Questionadores 
que eram, propunham uma espécie de “estudo” sobre 
o que de fato poderia ser compreendido como valores 
universais a todos os homens, no sentido de buscar ser 
correto, virtuoso e ético. Aristóteles chega a descrever 
como virtudes éticas a franqueza, a generosidade, a 
firmeza, a temperança e a responsabilidade. É curioso 
que suas investigações sobre o ethos com “e” longo, que 
significa propriedade de caráter, e sobre ethos com “e” 
curto, que significa costume, terminaram gerando erro 
de tradução latina, sendo que ethicos (termo grego) foi 
traduzido como moralis2. Assim, apesar de ética e moral 
não serem necessariamente sinônimas, serão tratadas 
como tal no presente artigo.
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étIca MédIca

É interessante apontar que Hipócrates (460 a 377 a.C.), 
considerado o “pai da medicina”, teve como principal mérito 
introduzir um método cientí fi co na cura das doenças, 
iniciando a literatura cientí fi ca médica e os registros 
clínicos. Assim, mais de 100 anos antes de Aristóteles 
iniciar suas investi gações sobre ethos com “e” longo ou 
curto, Hipócrates já “profeti zava” as alíneas éti cas, guiado 
por seu caráter robusto, sabedoria e sensatez.

Na ocasião, foi criada a deontologia profi ssional, 
expressa no célebre juramento que carrega seu nome, 
proferido por ele e há séculos também pelos médicos que 
se graduam todos os anos – a leitura do juramento, ainda 
hoje, confi gura o momento mais solene das formaturas 
das escolas médicas. Nele se compendiam, com 
admirável precisão e atualidade, os principais deveres 
do médico no exercício de sua nobre profi ssão3. O 
juramento de Hipócrates é exemplo de eti queta médica 
e ainda determina as ati tudes na medicina moderna.

cenÁrIo atual

No Brasil, nós, médicos, somos regidos por uma 
série de leis, decretos, códigos, resoluções, manuais, 
pareceres, registros, aprovações, além de acordos, 
convênios e declarações universais. Abaixo são listadas 
duas normas gerais que têm impacto direto no tema da 
esti mulação cerebral. 

Declaração Universal de Direitos Humanos
Adotada e proclamada pela Resolução 217 A (III) da 

Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em 10 de 
dezembro de 1948, esta declaração norteia e infl uencia 
toda a regulamentação que envolve seres humanos4.

Código de Éti ca Médica – Resolução do Conselho Federal 
de Medicina (CFM) 1.931/2009

O Código de Éti ca Médica5 é um conjunto de normas 
que devem ser seguidas por todos os médicos no exercício 
de sua profi ssão, no exercício de ati vidades docentes, 
na pesquisa, na administração de serviços de saúde ou 
no exercício de quaisquer outras ati vidades em que se 
uti lize o conhecimento advindo do estudo da medicina. 
A transgressão das normas deontológicas conti das no 
Código de Éti ca Médica sujeitará os infratores às penas 
disciplinares previstas na lei.

neuroétIca

Van Pott er (citado por Fins6), estudioso americano, em 
1970 criou o termo bioéti ca para designar as normas 
éti cas referentes aos estudos dos seres vivos (plantas, 
animais e seres humanos). Mais recentemente, o termo 
neuroéti ca foi adotado para defi nir o que é certo ou 
errado, bom ou mal, no tratamento, aperfeiçoamento 
ou indesejável invasão e inquietante manipulação do 
cérebro humano. A neuroéti ca se refere especifi camente 
aos tratamentos através da neuromodulação6.

técnIcas de neuroModulação

As técnicas de neuromodulação são classifi cadas 
da seguinte forma: 1) técnicas não invasivas, incluindo 
esti mulação magnéti ca transcraniana (transcranial magneti c 
sti mulati on, TMS), esti mulação transcraniana por corrente 
contí nua (transcranial direct current sti mulati on, tDCS) 
e esti mulação do nervo trigêmeo por corrente elétrica 
(trigeminal nerve sti mulati on, TNS); 2) técnica minimamente 
invasiva, a saber, eletroconvulsoterapia (electroconvulsive 
therapy, ECT); e 3) técnicas invasivas, incluindo esti mulação 
cerebral profunda (deep brain sti mulati on, DBS) e esti mulação 
do nervo vago (vagal neuro sti mulati on, VNS).

A TMS uti liza um gerador externo que ati va ou 
desati va funções cerebrais por esti mulação magnéti ca. 
Um campo magnéti co, gerado por uma corrente 
elétrica, induz uma corrente elétrica dentro do crânio. 
Uma das aplicações clínicas da TMS é baseada em sua 
ati vidade anti depressiva. Geralmente, é considerada 
não invasiva e relati vamente segura, embora, rara e 
inadverti damente, possa ocasionar crises convulsivas 
em pessoas suscetí veis. 

A tDCS funciona de forma diferente da TMS. Embora 
não possa produzir potenciais evocados diretamente, 
pode infl uenciar a excitabilidade de neurônios individuais.

Finalmente, a TNS pode ser superfi cial ou subcutânea, 
o que a torna, também, minimamente invasiva. Pode 
ser realizada através de eletrodos e gerador de pulsos 
elétricos colocados superfi cialmente (external trigeminal 
nerve sti mulati on, eTNS) ou através de eletrodos e 
gerador implantados no subcutâneo (subcutaneous 
trigeminal nerve sti mulati on, sTNS).

Dentre as técnicas consideradas invasivas, a DBS 
envolve a implantação uni ou bilateral de eletrodos em 
áreas específi cas do cérebro, por meios de técnicas 
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estereotáxicas, incluindo ressonância magnética 
(RM), mapeamento fisiológico e navegação cirúrgica 
computadorizada. Os eletrodos são usualmente 
inseridos após avaliação clínica e então conectados 
a um gerador de pulsos implantado na região 
infraclavicular.

Os efeitos clínicos da DBS são similares aos das 
tradicionais ablações cirúrgicas, com os benefícios 
adicionais de maior segurança e reversibilidade. Trata-se 
de uma intervenção neurocirúrgica efetiva e aprovada 
pela Food and Drug Administration (FDA) para o 
tratamento de desordens motoras, como a doença de 
Parkinson e tremores essenciais. Também pode ser 
efetiva no tratamento de várias doenças psiquiátricas, 
como a depressão refratária ao tratamento clínico e o 
transtorno obssessivo-compulsivo7.

na pesquIsa

Em se tratando de pesquisa, as normas a serem 
seguidas devem obedecer a seguinte hierarquia: 
Ministério de Saúde; Comitê Nacional de Ética e 
Pesquisa (CONEP); e Comitê de Ética e Pesquisa (CEP). 
Cada nível hierárquico possui suas próprias normas, mas 
todas observam a Resolução 196/1996 do Ministério da 
Saúde e do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

Em 1947, logo após as atrocidades ocorridas nos 
campos de concentração nazistas durante a II Guerra 
Mundial, foi criado o Código de Nuremberg, que 
determinou limites para a pesquisa com seres humanos. 
Alguns anos mais tarde, em junho de 1964, durante a 18ª 
Assembleia Médica Mundial, na Finlândia, a Associação 
Médica Mundial elaborou a Declaração de Helsinque. 
Essa declaração já foi revista e atualizada oito vezes, 
sendo a última versão datada de 2008. Constitui-se em 
um conjunto de princípios éticos que regem a pesquisa 
com seres humanos. Tem seu ponto alto na instituição 
do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), 
que será comentado a seguir.

Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE)
Cada serviço deve montar o seu modelo de TCLE, 

que deve incluir itens de previsão de complicações 
passíveis de ocorrência, número de sessões a serem 
feitas, nome e número de registro no Conselho Regional 
de Medicina de todos os médicos da equipe (psiquiatra, 

anestesista, cardiologista e intensivista, se necessário) 
e o aval explícito do paciente. Uma via do documento 
deve ser mantida no prontuário do paciente, e outra 
deve ser entregue ao paciente. Todas as vias devem ser 
devidamente datadas e assinadas por toda a equipe8.

Não é demais lembrar que, mesmo mediante 
a assinatura deste documento pelo paciente, a 
responsabilidade pelo procedimento ainda repousará 
sobre o(s) médico(s) envolvido(s)8.

Termo de responsabilidade para interrupção do 
tratamento (TRIT)

Aos moldes do TCLE, o TRIT registra a vontade e a 
decisão do paciente de interromper o tratamento em 
qualquer época. Este documento também deve ser 
mantido no prontuário médico, e será oferecida cópia 
assinada ao paciente quando houver interesse8.

na clínIca

A clínica psiquiátrica é regida pela Resolução do CFM 
1.952/20109, que adotou as Diretrizes da ABP para um 
modelo de assistência integral à saúde mental no Brasil. 
Recentemente, em outubro de 2014, essas diretrizes 
foram atualizadas e serão levadas a sessão plenária do 
CFM. O texto das diretrizes está disponível no portal da 
ABP10. 

Outra legislação importante é a Resolução CFM 
2.057/201311, que carrega em seu bojo talvez o conteúdo 
mais importante e abrangente de regulamentação da 
clínica psiquiátrica. Essa resolução consolida diversas 
resoluções aplicáveis à psiquiatria, reitera princípios éticos 
de defesa do ser humano e do ato médico, determina 
critérios mínimos de segurança para estabelecimentos 
médicos, define o modelo de anamnese e o roteiro 
pericial em psiquiatria e, ainda, cria o Manual de Vistoria 
e Fiscalização12. 

O capítulo IX do manual referido trata da ECT de 
forma mais moderna e revoga a antiga Resolução 
CFM 1.640/2002 que a regulamentou12. O capítulo 
X referenda a Resolução CFM 1.986/201213, que 
regulamentou a TMS. É importante registrar aqui a 
necessidade urgente de revisão desta resolução, a 
considerar os avanços ocorridos na área, o caráter 
limitador dos protocolos sugeridos para TMS e o fato de 
que a DBS permanece classificada como procedimento 
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experimental, pelo CFM13. Além disso, vale ressaltar que 
apenas essas duas técnicas de neuromodulação (ECT 
e TMS) estão regulamentadas pelo CFM, conforme 
explicitado nos dois parágrafos anteriores.

Ainda no mesmo manual, o capítulo XI trata dos 
ensaios clínicos e lembra a importância do uso do 
TCLE em pesquisa com seres humanos. Seu capítulo VI 
reafi rma que nenhum tratamento será oferecido contra 
a vontade do paciente; em situações onde o TCLE não 
puder ser obti do junto ao paciente ou seu responsável 
direto, a conduta médica deverá ser registrada de forma 
detalhada no prontuário médico13.

A Resolução CFM 2.073, publicada em setembro de 
201414, complementa a Resolução 2.057/2013 com 
relação às possibilidades terapêuti cas em psiquiatria, 
abordando desde modelos de anamnese, recursos 
humanos e equipamentos para todas as áreas médico-
psiquiátricas, inclusive perícias, ECT e TMS.

Equipamentos
Os equipamentos médicos devem ser aprovados 

pelos órgãos regulatórios que atestam sua segurança 
e efi cácia15. Os procedimentos de neuromodulação ou 
de esti mulação cerebral, seja excitatória ou inibitória, 
exigem equipamentos diferentes, específi cos para cada 
técnica.

Entre 2010 e 2014, foram registrados vários 
equipamentos junto à Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA): neuroesti mulador da Neurosoft  
(TMS), Rússia; Thymatron System IV da Somati cs (ECT), 
EUA; spECTrum 4000, modelos Q e M, da Mecta (ECT), 
EUA; DC Sti mulator da Neuroconn (tDCS), Alemanha; 
Deep TMS System da Brainsway (deep TMS), Israel; e 
bobinas H1-A, H5-A e H6-C da Brainsway Coils, Israel.

Embora vários equipamentos para tratamento 
com TMS estejam disponíveis no mercado, como o 
neuroesti mulador da Neurosoft  (com bobinas em 8 e 
em duplo cone), o da Magventure (com bobinas planas, 
em 8 e circulares) e o da Magsti n (com bobinas em 8 
e circulares), apenas o primeiro, da Neurosoft , está 
registrado na ANVISA; as outras duas marcas estão 
disponíveis apenas para pesquisa, nas universidades.

As máquinas indicadas para a ECT, em substi tuição aos 
equipamentos rudimentares e anti gos, são fabricadas 
nos EUA pela Somati cs (Thymatron System IV, modelo 

mais novo)16 e pela Mecta (spECTrum 4000 e 5000, 
modelos Q e M)17.

O Thymatron System IV possui quatro canais para 
registro em tempo real e simultâneo. Esses canais 
podem ser usados como eletroencefalograma (EEG) 
(quatro canais de EEG) ou divididos em dois de EEG, 
um de eletromiografi a (EMG) e um de eletrocardiografi a 
(ECG). Emite um relatório fi nal contendo todos os dados 
que envolveram o procedimento, registrados em papel 
por impressão térmica. Permite que o médico ajuste a 
maioria dos parâmetros (tamanho de pulso, densidade 
de corrente e tempo de exposição), exceto a amperagem, 
que é fi xa em 900 mA. A onda é de pulsos quadrados 
bidirecionais16. Possui patente do índice de supressão 
pós-ictal, que mostra o grau de achatamento rápido do 
EEG. Valores altos desse índice são preditores de boa 
resposta ao tratamento, relacionando-se, portanto, aos 
bons resultados clínicos16.

Os modelos Mecta spECTrum 5000 não foram 
registrados na ANVISA; já os modelos spECTrum 4000, 
tanto Q quanto M, foram registrados. Os modelos Q 
possuem quatro botões de ajuste, permiti ndo que o 
médico faça a regulagem dos parâmetros (amperagem, 
tamanho de pulso, densidade de corrente e tempo de 
exposição) da forma que melhor convier ao paciente. Os 
modelos M possuem apenas um botão de ajuste, o que 
limita seu manejo. Os equipamentos Mecta não possuem 
EEG, ECG ou EMG e não fazem registro térmico, mas é 
possível adaptá-los a outros equipamentos. A forma da 
onda é de pulsos quadrados bidirecionais17.

Os equipamentos para tDCS e deep TMS, apesar 
de registrados na ANVISA, ainda não receberam 
regulamentação de uso pelo CFM.

na propaGanda

A propaganda médica é regulamentada pela Resolução 
CFM 1.974/2011, que revogou a Resolução 1.701/2003. 
Essa legislação estabelece critérios norteadores para a 
propaganda em medicina, conceituando os anúncios, a 
divulgação de assuntos médicos, o sensacionalismo, a 
autopromoção e as proibições referentes à matéria. É 
bastante rigorosa e prevê inclusive a fonte da escrita, 
espaços e cores que devem ser usados, por exemplo, em 
outdoors ou na mídia, em blocos receituários, cartões e 
carimbos médicos12.
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A Resolução CFM 1.974/2011 é composta por 16 
artigos e cinco anexos, que determinam critérios gerais 
e específicos para anúncios publicitários e propaganda, 
para material impresso de caráter institucional 
(receituários, formulários, guias, etc.), para publicidade 
e propaganda em TV, rádio e Internet, e, ainda, para 
a relação dos médicos com a imprensa (programas de 
TV e rádio, jornais e revistas), uso de redes sociais e 
participação em eventos (congressos, conferências, 
simpósios, fóruns, seminários, etc.)12.

Como exemplo, para peças veiculadas pela TV em 
formato de vídeo, a norma preconiza o seguinte: “(...) 
após o término da mensagem publicitária, a identificação 
dos dados médicos deve ser exibida em cartela única 
com fundo azul e letras brancas, de forma a permitir 
perfeita legibilidade e visibilidade (...). Em peças exibidas 
na Internet, os dados do médico ou do diretor técnico 
médico devem ser exibidos permanentemente e de 
forma visível, inseridos em um retângulo de fundo 
branco, emoldurado por filete interno, em letras de cor 
preta, padrão Humanist 777 Bold ou Frutiger 55 Bold, 
caixa alta, respeitando a proporção de dois décimos 
do total do espaço da propaganda (...)”12. Por ser muito 
extensa, a resolução não será discutida em detalhes 
neste artigo, mas aconselha-se sua leitura cuidadosa, 
no portal do CFM ou nas publicações dos Conselhos 
Regionais de Medicina12.

consIderações fInaIs

Quando pensamos sobre valores éticos na ciência, 
somos tentados a imaginar que esses valores são 
óbvios e estão implícitos no que fazemos. (...) mesmo 
cientistas mais bem intencionados podem ir por um 
caminho que se torna completamente antiético. 
(Kandel, citado por Kipper18.) 

Nessa reflexão, Eric Kandel mostra que perseguir 
a ética pode ser uma árdua e difícil jornada, porém 
necessária.
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Abstract
Objective: To study emotional (internalizing and 

externalizing symptoms) in 12 visually impaired children 
and adolescents. 

Methods: Twelve subjects aged 6 to 18 years, of both 
sexes, diagnosed with total blindness or low vision (research 
group), were investigated according to data provided by 
both the institution where the children were assisted and 
their parents or guardians. Another 10 children with normal 
vision (control group), also of both sexes and in the same 
age range, were also assessed. Evaluations were conducted 
using the Brazilian Criteria of Economic Classification, the 
Child Behavior Checklist (CBCL), and the introductory 
interview of the Kiddie-Sads-Present and Lifetime Version 
1 scale, filled based on the information provided. Statistical 
analyses were performed using the chi-square test, Mann-
Whitney’s test, and Pearson’s correlation coefficient. 
Significance was set at 5%. 

Results: A higher incidence of internalizing symptoms 
was found in the research group. The control group, 
in turn, showed problems with rules, i.e., this group 
presented clinical levels of externalizing symptoms with 
regard to rule-breaking behaviors. 

Conclusion: Internalizing symptoms were more 
frequent in the group of children with visual impairment.

Keywords: Conduct disorders, visual disorders, 
phobic-anxiety disorders, depressive episodes.

Introdução

Deficiência visual
Deficiência visual é um dano do sistema visual em 

sua totalidade ou parcialidade, com variação no que 

SINTOMAS DE INTERNALIZAÇÃO E 
EXTERNALIZAÇÃO EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL
INTERNALIZING AND EXTERNALIZING SYMPTOMS IN 
CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH VISUAL IMPAIRMENT

ARTIGO ORIGINAL
MAÍSA NOVAES PORTELLA CHECCHIA
RENATA MICHEL
CÉSAR DE MORAES

Resumo
Objetivo: Estudar sintomas emocionais (internalização 

e externalização) em 12 crianças e adolescentes com 
deficiência visual. 

Método: Foram pesquisados 12 sujeitos com idade 
entre 6 e 18 anos, de ambos os sexos, diagnosticados 
com cegueira total ou visão subnormal (grupo de 
pesquisa), de acordo com dados fornecidos pela 
instituição em que as crianças eram assistidas e os 
relatos dos pais ou responsáveis. Também foram 
pesquisadas 10 crianças com visão normal (grupo 
controle), com a mesma faixa etária e também de 
ambos os sexos. Para as avaliações, foram usados o 
Critério de Classificação Econômica Brasil, o Child 
Behavior Checklist (CBCL) e a entrevista introdutória 
do instrumento Kiddie-Sads-Present and Lifetime 
Version 1, preenchidos com base nos relatos 
fornecidos. As análises estatísticas foram feitas 
através do teste do qui-quadrado, teste de Mann-
Whitney e índice de correlação de Pearson. O nível de 
significância foi estabelecido em 5%.

Resultados: Foi encontrada maior incidência de 
sintomas internalizantes no grupo de pesquisa. Com 
relação ao grupo controle, foram verificados problemas 
com regras, ou seja, esse grupo apresentava o padrão 
clínico dos sintomas de externalização no quesito quebra 
de regras. 

Conclusão: Sintomas de internalização foram mais 
frequentes no grupo de crianças com deficiência visual.

Palavras-chave: Distúrbios de conduta, distúrbios 
visuais, transtornos fóbico-ansiosos, episódios 
depressivos.
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diz respeito às suas causas (traumati smo, doença, 
malformação, nutrição defi ciente) e/ou natureza 
(congênita, adquirida, hereditária). Pode acarretar 
redução ou perda de capacidade para realizar tarefas 
visuais. Pode-se considerar como cega aquela pessoa 
que não possui potencial visual, embora possa haver, em 
algumas ocasiões, uma percepção de luminosidade1.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) relata que, 
anualmente, cerca de 500.000 crianças fi cam cegas 
no mundo. Em 1992, a OMS esti mava em 1,5 milhão 
o número de cegos menores de 16 anos no mundo, 
90% dos quais viviam em países em desenvolvimento2. 
Atualmente, ainda segundo a OMS, 70 a 80% das crianças 
diagnosti cadas com cegueira possuem alguma visão úti l. 

A prevalência de cegueira infanti l em países em 
desenvolvimento é de 1,0 a 1,5 a cada 1.000 crianças, e 
a prevalência de baixa visão é três vezes maior3. Estudos 
populacionais discuti dos por Brito & Veitzman4 indicam 
baixa prevalência de cegueira infanti l, de 0,2 a 0,3 por 
1.000 crianças, em países desenvolvidos, e de 1,0 a 1,5 
por 1.000 crianças em países em desenvolvimento3,4. 
Somado a isso, em um estudo de base populacional 
sobre a prevalência de defi ciências, entre os ti pos 
de defi ciências referidas, as visuais foram as mais 
prevalentes (62‰)5.

O conceito de cegueira inclui indivíduos com visão 
subnormal, defi nida como um comprometi mento do 
funcionamento visual mesmo após tratamento e/ou 
correção de erros refracionais comuns, permanecendo 
uma acuidade visual inferior a 20/60 (6/18, 0.3), até 
aqueles que apresentam percepção de luz ou campo 
visual inferior a 10 graus do seu ponto de fi xação, mas 
que uti lizam ou são potencialmente capazes de uti lizar 
a visão para planejamento e execução de uma tarefa5.

Existe hoje uma carência de publicações que mostrem 
quais as doenças mais prevalentes que determinam 
perda visual em nosso meio. Entre os diversos moti vos 
que explicam essa realidade está a difi culdade de se 
obter um diagnósti co preciso de alguns pacientes que 
apresentam alterações em várias estruturas oculares e 
história clínica confusa2.

Sintomas de internalização
Os sintomas de internalização são aqueles conceituados 

e analisados através do Child Behavior Checklist (CBCL). 

Incluem ansiedade, depressão, retraimento, problemas 
de somati zação, sociais, de pensamento e atenção. 

A Classifi cação Internacional de Doenças, 10ª 
edição (CID-10)6, defi ne episódio depressivo como 
um sofrimento ou prejuízo clinicamente signifi cati vo 
no funcionamento social, profi ssional ou em outras 
áreas importantes da vida do indivíduo. Pode haver 
perturbação do sono, cansaço e fadiga mesmo sem 
esforço fí sico, além de diminuição na efi ciência para 
realizar tarefas. Em crianças, pode haver queda no 
rendimento escolar.

Já os sintomas de ansiedade representam uma das 
formas mais comuns de sofrimento, podendo ocasionar 
prejuízos no funcionamento familiar, social e escolar. 
Sua manifestação nem sempre é passageira. Crianças 
e adolescentes ansiosos tendem a exibir preocupação 
excessiva com sua competência ou com a qualidade de 
seu desempenho. Esses sintomas podem persisti r na 
adolescência e na vida adulta se não forem tratados7.

A avaliação prévia da ansiedade é de grande 
importância, pois a identi fi cação precoce dos sintomas 
pode prevenir sofrimentos através da intervenção 
clínica. Crianças clinicamente ansiosas precisam ser 
diagnosti cadas cedo e encaminhadas para o tratamento 
adequado, para que, assim, os sintomas não persistam 
na adolescência e na vida adulta8.

Outro sintoma compreendido aqui é a somati zação. 
Normalmente ela ocorre quando algo da estrutura 
psicológica se manifesta de forma fí sica, envolvendo 
diversos órgãos e sistemas, acarretando, por exemplo, 
dores no peito, falta de ar, cólicas abdominais, náuseas 
ou diarreia6.

Ainda em caráter de defi nição, o retraimento social, uma 
forma de se introverter, isolar-se e retrair-se, traz grande 
impacto negati vo na vida da criança, especialmente 
naquelas com defi ciência visual. O retraimento social pode 
causar atraso no desenvolvimento neuropsicomotor da 
criança, uma vez que este se dá a parti r da exploração 
do meio e da moti vação para tal9.

Da mesma forma, crianças com defi ciência visual 
podem apresentar problemas em seu desenvolvimento 
táti l-cinestésico, apti dão que permite manter a atenção 
para perceber semelhanças e diferenças em objetos 
e poder reconhecê-los. O prejuízo pode se estender 
e afetar a atenção, manutenção da concentração e 
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seletividade de estímulos, além da formulação de 
pensamentos e planejamento. Sendo assim, crianças com 
deficiência visual possivelmente têm maiores chances de 
apresentar retraimento social e outros problemas, em 
diversas áreas10.

Já com relação aos problemas de pensamento, eles 
podem ocorrer concomitantemente ao desenvolvimento 
prejudicado. As crianças podem apresentar dificuldades 
em se concentrar, até por baixa motivação ou devido a 
problemas de pensamentos recorrentes (obsessões)9.

Sintomas de externalização
Os sintomas externalizantes também são 

compreendidos e conceituados através do CBCL, mas 
se referem a quebra de regras e agressividade.

De acordo com a CID-106, sinais de impulsividade ou 
agressividade generalizada podem estar presentes entre 
os episódios explosivos, que são definidos pelo fracasso 
em resistir a impulsos agressivos, acarretando sérios 
atos agressivos ou destruição material.

A agressividade impulsiva é caracterizada por 
instabilidade afetiva (descontrole das emoções) e 
gera comportamentos de risco, principalmente com 
manifestações de violência6. Os episódios agressivos não 
são decorrentes de efeitos fisiológicos diretos de uma 
substância (por exemplo, droga de abuso, medicamento) 
ou de uma condição médica geral. O indivíduo pode 
descrever os episódios agressivos como “surtos” ou 
“ataques” nos quais o comportamento explosivo é 
precedido por um sentimento de tensão ou excitação, 
sendo imediatamente seguido por uma sensação de 
alívio6. 

Em crianças, são comuns problemas em seguir regras, 
seja em um ambiente protegido, como em suas casas, 
ou na sociedade. Essas crianças tendem a não seguir o 
que lhes é imposto, quebrando qualquer tipo de regra 
ou rotina já estabelecida. Pode-se dizer que são crianças 
inflexíveis e desafiadoras6.

Cegueira e os sintomas internalizantes e externalizantes
Em uma situação excepcional, a ausência ou 

diminuição significativa da capacidade visual exige da 
pessoa a utilização de outros meios para estabelecer 
relações com as pessoas e os objetos do mundo que a 
rodeia11. No entanto, a deficiência visual na infância traz 

à tona os mesmos comportamentos observados em 
crianças com visão normal, incluindo agressividade e o 
cumprimento ou não de regras. Tais comportamentos 
devem ser sanados da melhor forma possível, e 
justificativas de que a criança é deficiente não devem 
ser usadas. Toda criança necessita de limites, regras e 
correção9.

Por outro lado, a cegueira representa a perda de um 
instrumento importante para se realizar o que se deseja. 
Assim, estados emocionais ansiosos e depressivos 
são comuns em indivíduos que tiveram perda total 
de visão11,12. A literatura aponta que crianças com 
diagnóstico de deficiência visual e outras deficiências 
associadas estão em risco de desenvolvimento13.

Vários estudos apresentam uma ampla preocupação 
com relação ao acesso e à prática da cidadania 
plena por todas as pessoas, visando seu bem-estar 
e autonomia, especialmente aquelas com algum tipo 
de deficiência. Estudos apontam para um maior temor 
associado à cegueira quando comparada com outras 
deficiências12.

Em suma, ao se [re?]conhecer as potencialidades dos 
sintomas internalizantes e externalizantes e relacioná-
los com a criança deficiente visual, percebe-se uma 
reestruturação psíquica do indivíduo, influenciando sua 
personalidade, o que pode acarretar o surgimento dos 
comportamentos supracitados. Desse modo, pode-se 
considerar que a deficiência visual não atinge somente 
os comportamentos, e sim muda a estrutura psicológica 
dos pacientes.

O objetivo deste estudo foi estudar sintomas 
emocionais (internalização e externalização) em 12 
crianças e adolescentes com deficiência visual.

Método

Trata-se de pesquisa descritiva, de caráter quantitativo, 
com corte transversal.

Participantes
O grupo de pesquisa foi composto por 12 crianças e 

adolescentes com idade entre 6 e 18 anos, de ambos os 
sexos, com diagnóstico de deficiência visual confirmado 
pela instituição especializada em reabilitação visual 
em que eram assistidos na cidade de Campinas (SP) 
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e também pelos relatos dos pais ou responsáveis que 
foram entrevistados. A escolha dessa faixa etária se 
deve aos limites impostos pelos questi onários usados. 
Crianças com relatos de problemas de nível intelectual, 
quadros epiléti cos ou que uti lizavam medicamentos 
psiquiátricos foram excluídas da pesquisa. Os pais ou 
responsáveis foram informados dos objeti vos do estudo 
e assinaram termo de concordância para a realização da 
coleta dos dados. 

O grupo controle foi composto de crianças e 
adolescentes na mesma faixa etária e sem diagnósti co de 
defi ciência visual, e que também se enquadrassem nos 
critérios supracitados. Essas crianças foram selecionadas 
aleatoriamente em ambientes semelhantes àqueles das 
crianças assisti das, incluindo, por exemplo, seus irmãos, 
vizinhos, amigos, colegas e primos.

Instrumentos
Foram uti lizados o questi onário do Critério de 

Classifi cação Econômica Brasil, o CBCL/4-18 e a 
entrevista introdutória do Kiddie-Sads-Present and 
Lifeti me Version 1 (K-SADS-PL).

O Critério de Classifi cação Econômica Brasil, proposto 
pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 
(ABEP), é um instrumento de segmentação econômica 
que uti liza característi cas domiciliares (presença e 
quanti dade de alguns itens de conforto e grau de 
escolaridade do chefe de família) para diferenciar a 
população14.

O CBCL/4-18 é um questi onário composto de 138 
itens, aplicado a pais/mães ou cuidadores para que 
forneçam respostas referentes aos aspectos sociais 
e comportamentais das crianças. Do total de itens, 
20 são desti nados à avaliação da competência social 
da criança e 118 à avaliação de seus problemas de 
comportamento15-17.

Finalmente, o K-SADS-PL é uma entrevista diagnósti ca 
semiestruturada usada para avaliar episódios atuais e 
passados de patologias e psicopatologias em crianças e 
adolescentes18.

Procedimentos
Após a aprovação do projeto de pesquisa pelo 

Comitê de Éti ca da Faculdade de Ciências Médicas 

da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 
(protocolo nº 515.155), a coleta de dados teve início 
com a leitura, explicação e assinatura do termo de 
consenti mento pelos pais ou responsáveis pelas crianças 
e adolescentes incluídos na amostra. 

Em seguida, deu-se início às entrevistas, realizadas 
pela pesquisadora principal. Neste momento, foram 
preenchidos todos os questi onários necessários para a 
coleta dos dados, a parti r das respostas elucidadas pelos 
pais ou responsáveis parti cipantes.

Análise estatí sti ca
As análises estatí sti cas foram feitas uti lizando o teste 

do qui-quadrado para avaliar variáveis ligadas à idade. A 
análise de variância de Mann-Whitney foi uti lizada para 
verifi car diferenças de sexo e nível social (classifi cação 
ABEP). Foi possível testar mais de um efeito com um 
único modelo. Finalmente, o índice de correlação de 
Pearson foi uti lizado para verifi car possíveis correlações 
entre as variáveis numéricas. O nível de signifi cância foi 
estabelecido em 5% para todas as análises.

resultados

Foram entrevistados 12 pais de crianças e adolescentes 
com diagnósti co confi rmado de defi ciência visual (grupo 
de pesquisa) e 10 pais de crianças e adolescentes sem 
defi ciência visual (grupo controle). A amostra total 
incluiu 22 indivíduos.

A média de idade do grupo de pesquisa foi de 
9,83±3,2146 anos, comparada com 13,8±3,4897 
anos no grupo controle. A média total de idade foi de 
11,63464±3,8365 anos, sendo que não houve diferença 
estatí sti ca signifi cati va de idade entre os grupos (p = 
0,14).

O grupo de pesquisa incluiu cinco crianças do sexo 
feminino e sete do sexo masculino, versus três e sete, 
respeti vamente; novamente, não houve diferença 
estatí sti ca signifi cati va entre os grupos (p = 0,571).

Com relação aos critérios socioeconômicos das famílias 
entrevistadas, pode-se dizer que o grupo de pesquisa 
apresentou uma variância maior de classes sociais, 
enquanto que o grupo controle permaneceu entre as 
classes B e C (Figura 1). No entanto, novamente os grupos 
não apresentaram diferença estatí sti ca (p = 0,145).
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Figura 1 - Classificação da amostra conforme Critério de Classificação Econômica Brasil (Associação Brasileira de 
Empresas de Pesquisa, ABEP)

Quando comparados os resultados do questionário 
CBCL, os sintomas de internalização estiveram muito 
mais presentes nos deficientes visuais (ansiedade, 
depressão e retraimento) do que no grupo controle, ao 
passo que os sintomas externalizantes tiveram presença 
similar nos dois grupos. A Tabela 1 apresenta os sintomas 
internalizantes e externalizantes mais frequentemente 
apontados pelo questionário.

O grupo de pesquisa apresentou maior ocorrência de 
sintomas de internalização do que o grupo controle (6:1). 
O mesmo ocorreu com sintomas externalizantes e quando 
os dois tipos de sintomas foram somados: 4:2 e 6:1, 
respectivamente. Os subtipos internalizantes (sintomas 
de ansiedade, depressão, somáticos, problemas sociais, 
de atenção, agressividade e retraimento) também foram 
mais frequentes no grupo de pesquisa. Por outro lado, 
o requisito quebra-regras foi mais frequente no grupo 
controle (0:1).

Clinicamente, cinco indivíduos do grupo de pesquisa 
apresentaram sintomas de problemas sociais, seguidos 
de quatro com problemas somáticos e de atenção, e três 
com retraimento.

O índice de correlação de Pearson entre idade e 
sintomas de internalização foi negativo, de -0,312, assim 
como entre idade e sintomas externalizantes, -0,202. 
No entanto, quando correlacionados os sintomas de 
internalização e externalização, o índice foi de 0,552, 
indicando uma equivalência significativa.

dIscussão

O conhecimento de sintomas emocionais em crianças 
com deficiência visual pode oferecer uma justificativa 
para os tantos problemas enfrentados em seu processo 
de escolarização. O presente estudo, ao tentar formar 
uma amostra pareada por idade, sexo e classe social, 
permitiu que fossem analisadas as respostas dos grupos 
de pesquisa e controle a fim de elucidar quais são os 
principais sintomas presentes nessa população.

Nossos resultados revelaram uma maior incidência de 
sintomas de internalização no grupo de pesquisa do que 
no grupo controle; o mesmo pôde ser visto com relação 
aos sintomas de externalização, que apareceram em 
menor frequência mas também estiveram presentes no 
grupo de pesquisa.
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Tabela 1 - Resultados dos sintomas internalizantes e externalizantes
Sintoma/grupo Sintomas não clínicos (n) Sintomas clínicos (n) Total p

Internalizante
Pesquisa 6 6 12

0,045Controle 9 1 10
Total 15 7 22

Externalizante
Pesquisa 8 4 12

0,484Controle 8 2 10
Total 16 6 22

Internalizante versus externalizante
Pesquisa 6 6 12

0,045Controle 9 1 10
Total 15 7 22

Ansiedade e depressão
Pesquisa 10 2 12

0,176Controle 10 0 10
Total 20 2 22

Somáti co
Pesquisa 8 4 12

0,193Controle 9 1 10
Total 17 5 22

Problemas sociais
Pesquisa 7 5 12

0,02Controle 10 0 10
Total 17 5 22

Pensamento
Pesquisa 10 2 12

0,176Controle 10 0 10
Total 20 2 22

Problemas de atenção
Pesquisa 8 4 12

0,193Controle 9 1 10
Total 17 5 22

Quebra de regras
Pesquisa 11 0 12

0,2893Controle 9 1 10
Total 20 1 21

Agressividade
Pesquisa 9 2 11

0,593Controle 9 1 10
Total 18 3 22

Retraimento
Pesquisa 9 3 12

0,089Controle 10 0 10
Total 19 3 22
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França-Freitas & Gil12 afirmam que a cegueira implica 
maior vulnerabilidade para ansiedade, adaptação social 
e depressão – problemas que, quando prolongados, 
podem levar a um estado de dependência e isolamento 
social. A pessoa cega se preocupa com seus problemas 
internos, resultando em baixa tensão aos problemas 
externos. As limitações de um deficiente visual são 
muitas, e as várias frustrações vivenciadas acarretam 
desorganização da personalidade e perda da autoestima.

Crianças com deficiência visual e outros transtornos 
associados apresentam risco em seu desenvolvimento13. 
A literatura descreve os riscos que podem ser originados 
de diferentes condições orgânicas, entre as quais se 
destaca a deficiência visual associada a alterações 
neurológicas. Pesquisa realizada no Departamento de 
Estimulação Visual da Fundação Altino Ventura, em 
Recife19, revelou que crianças com deficiência visual 
apresentaram desempenho significativamente inferior 
ao de crianças do grupo controle na habilidade funcional 
de autocuidado e mobilidade. 

Além disso, a perda visual desencadeia um processo de 
alteração emocional e psicológica que se caracteriza por 
desordem de ajustamento e depressão. Essas alterações 
são acompanhadas por incapacidades para as atividades 
do dia a dia20, o que pode ser observado também na 
presente pesquisa, pelo frequente número de crianças 
e adolescentes com sintomas de internalização e 
externalização (metade da amostra).

Outro dado importante e que pode justificar os resultados 
aqui apresentados com relação à frequente internalização 
das crianças estudadas, até no que diz respeito aos aspectos 
sociais, retraimento, ansiedade, depressão, entre outros, é 
o achado de uma pesquisa realizada em 2009 com mais 
de 18,5 mil alunos, pais, mães, diretores, professores e 
funcionários de 501 escolas públicas brasileiras. O estudo 
intitulado “Pesquisa sobre preconceito e discriminação no 
ambiente escolar”, realizado pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (FIPE) a pedido do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 
divulga números alarmantes. O preconceito mais relatado 
na pesquisa foi em relação a pessoas com necessidades 
especiais (96,5%)21.

Desse modo, justifica-se que a convivência social, 
atrelada ao alto nível de preconceito das pessoas para 
com deficientes, dificulta a inserção destes na sociedade, 

no ambiente acadêmico e, futuramente, no ambiente 
profissional. Por outro lado, quando a presente pesquisa 
relata que a competência em atividades, nos padrões 
clínicos, está associada ao grupo controle, levando a crer 
que o grupo de pesquisa realiza menos atividades, isso não 
significa que os deficientes visuais sejam mais sociáveis, 
pois as atividades frequentadas por eles muitas vezes são 
oferecidas dentro de instituições específicas, em verdade 
diminuindo sua permanência e integração na sociedade.

Estudo americano no qual foram usados dados 
completos de 12.987 participantes adultos (2000 
Medical Expenditure Panel Survey, MEPS) revelou o 
impacto adverso que a cegueira causa sobre o bem-
estar mental do paciente. Os pesquisadores sugerem 
que seja prioridade da saúde pública a realização de 
diagnósticos mais precisos e o tratamento da depressão 
– e outras condições de saúde mental – em pessoas que 
vivem com deficiência visual22,23.

É sabido que indivíduos com perda visual passam 
por processo de depressão concomitantemente à 
ansiedade, requerendo ajuda especializada. Em crianças, 
esses quadros se agravam com o surgimento de 
problemáticas em período de aprendizagem, seguidas 
por inadequação na inclusão escolar e deficiência/falta 
de recursos especializados nas escolas. Nota-se que a 
deficiência visual impõe restrições ao desenvolvimento 
seguro e confiante da criança no ambiente, que interfere 
no conhecimento do próprio corpo e na inter-relação 
entre as coisas e as pessoas no ambiente19, ampliando 
as dificuldades de aprendizagem, que, muitas vezes vêm 
agregadas a profissionais mal capacitados, à ausência 
de uma sala de recursos e/ou adaptada, e/ou à falta 
de um olhar atento para com o aluno deficiente que 
apresenta comorbidades, a saber, sintomas emocionais 
– internalizantes e externalizantes – que causam um 
grave atraso em seu desenvolvimento. Assim, fica 
claro que crianças com deficiência visual necessitam 
de atenção especializada no que diz respeito a novos 
comportamentos psíquicos e ao surgimento de 
transtornos psiquiátricos, através da evolução dos 
sintomas de internalização e adequação no ambiente 
escolar, com foco principal em inclusão.

Em suma, o presente estudo aponta para a 
necessidade de mais pesquisas na área de transtornos 
psiquiátricos em crianças com deficiência visual. E, para 
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que se possa alcançar resultados mais precisos, também 
se faz necessária a elaboração de um instrumento 
de avaliação e/ou questi onário que contemple as 
diferenças de desenvolvimento dessas crianças. Tais 
ferramentas poderiam contribuir para o diagnósti co 
precoce dos sintomas emocionais dessa população, 
que deve ser concomitantemente investi gada por 
profi ssionais das áreas oft almológicas, a fi m de iniciar 
rapidamente intervenções em serviços especializados, 
evitando perdas e prejuízos a longo prazo para a criança 
ou adolescente, e também que tais prejuízos cheguem à 
fase adulta.

conclusão

A presente pesquisa verifi cou a presença de sintomas 
emocionais em crianças e adolescentes com defi ciência 
visual, com foco em sintomas de internalização e 
externalização. Conclui-se que a presença de sintomas 
de internalização é mais frequente em crianças com 
defi ciência visual. Sintomas de externalização, por sua 
vez, embora menos frequentes, foram encontrados nos 
dois grupos.
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Resumo
O presente artigo tem como intuito lançar luz sobre 

um tema bastante comum em nossa sociedade, assim 
como em nosso mundo globalizado, a saber, a relação 
entre alcoolismo e suicídio. O grande número de suicídios 
que vêm ocorrendo atualmente pode ser considerado 
um problema de saúde pública. Concomitantemente, 
o alcoolismo tem sido evidenciado como agente 
precursor de diversos transtornos orgânicos e mentais, 
agindo como meio facilitador para comportamentos 
bizarros, julgamentos equivocados e atos impulsivos. A 
epigenética explica a possível relação entre tais eventos 
(comportamento suicida e alcoolismo) através da 
ativação de genes específicos que estariam envolvidos 
no processo. Pesquisas atuais podem auxiliar no 
tratamento de transtornos psiquiátricos graves através 
do estudo e emprego de psicofármacos que vão agir de 
forma direcionada a alvos farmacológicos específicos 
e até prevenir comportamentos de risco que possam 
culminar de forma fatal.

Palavras-chave: Suicídio, repressão epigenética, 
alcoolismo, metilação.

Abstract
The objective of this article was to shed light on a very 

common topic in our society as well as in our globalized 
world, namely, the relationship between suicide and 
alcohol. The high number of suicides currently observed 

MECANISMOS EPIGENÉTICOS INDUZIDOS 
PELO ÁLCOOL NA EXPRESSÃO DE GENES 
DETERMINANTES DO COMPORTAMENTO 
SUICIDA: FATO OU ACASO?
ALCOHOL-INDUCED EPIGENETIC MECHANISMS IN THE 
EXPRESSION OF GENES INFLUENCING SUICIDAL BEHAVIOR: 
FACT OR COINCIDENCE?

can be considered a public health problem. At the same 
time, alcohol abuse has been shown to precede several 
organic and mental disorders, acting as a facilitator of 
bizarre behaviors, erroneous judgments, and impulsive 
acts. Epigenetics explains the possible relationship 
between the two events (suicidal behavior and alcohol 
abuse) through the activation of specific genes that 
would be involved in the process. Current research 
can help improve the treatment of severe psychiatric 
disorders through the study and use of psychotropic 
drugs that will act on specific pharmacological targets 
or even prevent risky behaviors that may have fatal 
consequences.

Keywords: Suicide, epigenetic repression, alcoholism, 
methylation.

Introdução

O suicídio é um problema de saúde pública, e o abuso 
do álcool está diretamente implicado na precipitação 
do comportamento suicida, gerando desinibição, 
impulsividade e escolhas equivocadas. Em outras 
palavras, o álcool pode ser usado como meio facilitador 
ao estresse que acompanha o ato suicida1.

O consumo de álcool vem aumentando 
progressivamente nas últimas décadas em diversos 
países, causando intoxicação, dependência, alterações 
bioquímicas que levam a doenças crônicas e, ainda, 
contribuindo para a morte por suicídio ou debilitação de 



35Jul/Ago 2015 - revista debates em psiquiatria

LISANDRE F. BRUNELLI

Médica. Mestranda em Ciências Sociais e Humanas Aplicadas pela Faculdade de Ciências 
Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP. Especialista em Psiquiatria pela 
ABP. Especialista em Dependência Química pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 
São Paulo, SP. ARTIGO

indivíduos ainda jovens, em sua maioria1. Na últi ma edição 
do Manual Diagnósti co e Estatí sti co de Transtornos 
Mentais (DSM-5), podemos observar a citação de que 
a intoxicação por álcool contribui fortemente para o 
comportamento suicida: segundo o documento, são 
maiores as taxas de suicídios completos cometi dos por 
indivíduos alcoolizados2.

Existe uma relação direta entre o consumo de álcool 
e mais de 60 ti pos de doenças e injúrias, incluindo as 
doenças mentais, parti cularmente a depressão e o 
consumo de drogas ilícitas, que estão frequentemente 
associados com casos de suicídio1. Além disso, 
comportamentos autodestruti vos são considerados um 
importante problema de saúde pública em nível mundial, 
e também estão relacionados inti mamente com o abuso 
de álcool e drogas3.

Uma série de fatores socioculturais, crises familiares, 
fi nanceiras e pessoais, assim como infl uência genéti ca, 
parecem estar inti mamente envolvidos com atos 
suicidas, especialmente na população consumidora de 
álcool1. A infl uência genéti ca, em especial, parece estar 
associada ao suicídio, a parti r da transmissão de genes 
específi cos que modulam e intermediam fenômenos 
relacionados à neurotransmissão da serotonina (5-HT). 
A disfunção desse neurotransmissor está associada 
de forma importante tanto ao alcoolismo quanto ao 
comportamento suicida4. Finalmente, alguns mecanismos 
epigenéti cos, em que um ou mais genes específi cos são 
“ligados” ou “desligados”, poderiam elucidar o papel do 
consumo abusivo do álcool como agente ati vador de 
genes envolvidos com o comportamento suicida.

O objeti vo deste estudo foi selecionar e comentar 
arti gos cientí fi cos que possam ajudar a esclarecer 
se realmente o álcool ingerido de forma abusiva, 
contí nua e/ou em grandes quanti dades poderia ser uma 
ferramenta de ati vação de genes determinantes para o 
comportamento suicida.

MaterIal e Métodos

Foi realizada pesquisa eletrônica nas bases de dados 
PubMed e SciELO, incluindo arti gos publicados em 
línguas inglesa e portuguesa. Não foi determinado um 
limite de tempo para as publicações, posto que o tema é 
recente e apresenta um número escasso de publicações. 
Os seguintes termos foram uti lizados na pesquisa: 

epigenéti ca, meti lação do DNA, epigenoma, alcoolismo, 
comportamento suicida, suicídio. A parti r dos resultados, 
de um total de mais de 20 arti gos obti dos, foram 
selecionados 11 que apresentavam maior relevância.

resultados

Epigenéti ca se refere ao mecanismo de interação entre 
a natureza e a expressão genéti ca para explicar a eti ologia 
de doenças complexas, especialmente transtornos 
mentais graves, como a esquizofrenia. Os mecanismos 
epigenéti cos, através da meti lação do DNA e da 
estrutura da cromati na, provocam mudanças reversíveis 
na expressão do gene, porém sem alterar sua sequência5. 
As mudanças epigenéti cas no cérebro estão associadas 
com diversas mudanças biológicas e cogniti vas, como 
neurogênese, crescimento e desenvolvimento cerebral, 
aprendizado e memória, ou mesmo neurodegeneração, 
alterações do ritmo circadiano e dependência de drogas 
nos casos de disfunção epigenéti ca. Tem-se especulado 
o quanto a disfunção epigenéti ca poderia estar associada 
ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos no 
espectro das psicoses6. A epigenéti ca é uma regulação 
de várias funções do genoma, ocorrendo de forma 
independente da sequência do DNA.7 

O termo epigenéti ca está se tornando, rapidamente, 
uma das palavras mais importantes no campo de pesquisa 
do álcool. Simplifi cando, a epigenéti ca é o estudo das 
mudanças na função do gene que ocorrem sem uma 
mudança no código genéti co do corpo, e sim ligando 
ou desligando os genes (on e off ). Ao agir sobre esses 
marcadores epigenéti cos, fatores ambientais, como 
dieta, estresse e nutrição pré-natal, podem fazer uma 
impressão sobre os genes que estão ati vos em diferentes 
tecidos e em várias fases da vida. Ainda mais importante, 
essas alterações podem ser transmiti das de uma geração 
para a seguinte. O resultado é que as infl uências de 
fatores ambientais nocivos podem ser estendidas para 
além do indivíduo e passar à sua descendência8.

O sistema serotoninérgico, por exemplo, desempenha 
um papel importante no mecanismo de dependência 
do álcool, principalmente devido à sua infl uência sobre 
o sistema dopaminérgico. Sendo assim, a impulsividade 
relacionada com a 5-HT e o comportamento suicida 
foram ligados a traços de personalidade que aumentam 
a suscepti bilidade à dependência de álcool. Por outro 
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lado, o uso de álcool promove a ati vação do sistema 
serotoninérgico, aumentando a ação da 5-HT durante a 
intoxicação por etanol4.

A variabilidade natural dos genes envolvidos na ação 
do sistema serotoninérgico pode ter um efeito sobre o 
desenvolvimento do comportamento suicida e sobre a 
dependência do álcool. Parti cularmente, uma variante do 
gene do receptor de 5-HT (5-HT2A) foi associada com 
tentati vas de suicídio relatadas por pacientes alcoólatras 
do sexo feminino. Portanto, parece importante conti nuar 
examinando os efeitos de fatores genéti cos que alteram 
o mecanismo central de funcionamento da 5-HT sobre 
o comportamento suicida de indivíduos dependentes de 
álcool4.

Os metabólitos, incluindo aqueles gerados pelo 
metabolismo do etanol, podem ter impacto nos estados 
de doença via ligação a fatores de transcrição e/ou 
modifi cação da estrutura da cromati na, alterando, 
assim, o padrão de expressão dos genes. Por exemplo, 
a ati vidade das enzimas envolvidas em modifi cações 
epigenéti cas é infl uenciada pelo nível de metabólitos, tais 
como o dinucleotí deo de nicoti namida adenina (NAD), o 
trifosfato de adenosina (ATP), e a S-adenosilmeti onina 
(SAM). O consumo crônico de álcool leva a reduções 
signifi cati vas nos níveis de SAM, contribuindo, assim, 
para a hipometi lação do DNA. Do mesmo modo, o 
metabolismo do etanol altera a proporção de NAD+ 
para NAD reduzido (NADH) e promove a formação de 
espécies reati vas de oxigênio e de eti lo, com impacto 
nos mecanismos de regulação epigenéti ca9.

Tais alterações relacionadas com o metabolismo celular 
podem levar à modulação da regulação epigenéti ca 
da expressão gênica. Uma melhor compreensão da 
natureza dessas mudanças epigenéti cas poderá ajudar 
os pesquisadores a desenvolverem novos medicamentos 
para tratar ou pelo menos amenizar danos9.

Fatores ambientais, incluindo agentes tóxicos e drogas, 
também podem exercer efeitos nocivos, alterando 
padrões epigenéti cos normais e levando à expressão 
anormal ou ao silenciamento de genes essenciais e suas 
proteínas codifi cadas. O álcool aparece rapidamente 
como um dos principais agentes a alterar o epigenoma 
de células e tecidos por todo o organismo8.

Vários dos estudos revisados sugerem que a redução 
nos níveis de BDNF (brain-derived neurotrophic factor) 

pode desempenhar um papel na neuroadaptação, 
levando ao uso repeti ti vo ou exposição crônica ao 
álcool, assim como ao estresse e desenvolvimento 
de estados disfóricos. Além disso, verifi ca-se que as 
anormalidades na modulação do BDNF servem como 
fatores predisponentes, ocasionando estados disfóricos 
que podem ser associados com comportamentos 
diferenciados, tais como a ansiedade. Também é 
possível que os efeitos ambientais e os fatores genéti cos 
envolvidos no aumento da vulnerabilidade ao estresse 
e ao alcoolismo estejam ligados por um mecanismo 
epigenéti co comum, que resulta na desregulação da 
modulação do BDNF em várias regiões do cérebro10.

Finalmente, um dos estudos demonstrou a presença do 
alelo rs6943555 em indivíduos que cometeram suicídio 
e que haviam consumido uma pequena quanti dade de 
álcool antes da morte, assim como em indivíduos que 
apresentaram reações emocionais adversas após o 
consumo de álcool, mesmo em pequenas quanti dades. 
Essa ligação sugere que pessoas que apresentem 
genoti picamente esse alelo, mesmo após consumirem 
pouco etanol, podem apresentar reações emocionais 
graves e que podem levar ao suicídio11.

conclusão

Diante dos dados obti dos, podemos concluir que o 
assunto pesquisado é de extrema importância para 
a saúde pública, para a genéti ca e também para a 
psiquiatria. A literatura que arti cula suicídio, alcoolismo 
e epigenéti ca é escassa, requerendo o interesse de 
pesquisadores que possam se envolver em estudos 
voltados diretamente ao tema. A realização de estudos 
nesse senti do poderá abrir caminhos para estratégias 
em saúde pública, especialmente na prevenção do 
alcoolismo e, por consequência, do comportamento 
suicida provocado pelo abuso de álcool. A genéti ca, por 
sua vez, pode se tornar uma ferramenta importante na 
identi fi cação de transtornos mentais, assim como na 
individualização do tratamento.

Todos os arti gos escolhidos mencionam a existência 
de genes que podem determinar o comportamento 
suicida conforme ati vação, ou modifi cações que podem 
ocorrer ao nível do DNA celular, ou ainda mecanismos 
neuroquímicos decorrentes do alcoolismo, mas nenhum 
relacionou diretamente o alcoolismo como fator de risco 

ARTIGO DE ATUALIZAÇÃO
LISANDRE F. BRUNELLI

ARTIGO



37Jul/Ago 2015 - revista debates em psiquiatria

para o comportamento suicida, através da desinibição de 
genes determinantes. Na opinião da autora, a ati vação 
dos genes determinantes do comportamento suicida 
através de mecanismos epigenéti cos está fortemente 
relacionada ao consumo de álcool.

A autora informa não haver confl itos de interesses 
associados à publicação deste arti go.
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PARTO CESÁREA É FATOR DE RISCO PARA 
DEPRESSÃO PÓS-PARTO?
IS CESAREAN SECTION A RISK FACTOR FOR POSTPARTUM 
DEPRESSION?

Resumo
A depressão pós-parto atinge cerca de 12% das 

puérperas. Apesar de ser reconhecida pelo médicos, 
ainda não se sabe ao certo sua causa. Muitos fatores 
de risco estão associados a essa patologia, entre eles 
baixo suporte familiar, gravidez não planejada, baixo 
nível socioeconômico, baixa escolaridade, depressão na 
gravidez e história pessoal de transtorno psiquiátrico. 
No entanto, ainda não está bem estabelecido se a via 
de parto é um facilitador para o desenvolvimento da 
depressão pós-parto. De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o número de cesáreas é 
considerado muito alto no Brasil. A OMS estipula 
como aceitável taxas de 15% de cesárea; no Brasil, 
esse número chega a 45%. A literatura internacional é 
contraditória em determinar a via de parto como fator 
de risco para depressão pós-parto, e poucos artigos 
nacionais abordam o tema.

Palavras-chaves: Depressão pós-parto, fatores de 
risco, via de parto.

Abstract
Postpartum depression affects about 12% of new 

mothers. Even though it is recognized by practitioners, 
the cause of postpartum depression remains unknown. 
Many risk factors are associated with the condition, 
including lack of support from the family, unintended 
pregnancy, low socioeconomic status, low education 
level, depression during pregnancy, and history of mental 
disease. Conversely, it is not well established whether 
mode of delivery is a facilitator for the development of 
postpartum depression. According to the World Health 
Organization (WHO), the number of Cesarean sections 
is considered very high in Brazil. The WHO considers 

as acceptable a Cesarean rate of 15%; in Brazil, the rate 
reaches 45%. The international literature is inconsistent 
in determining whether mode of delivery is a risk factor 
for postpartum depression, and few Brazilian articles 
have addressed the topic.

Keywords: Postpartum depression, risk factors, mode 
of delivery.

Introdução

O puerpério é um período facilitador para o 
surgimento de transtornos psiquiátricos, em especial 
a depressão pós-parto, em mulheres suscetíveis a 
variações hormonais. A depressão pós-parto prejudica 
não só as mulheres afetadas, mas também seus filhos 
e companheiros. Mulheres nessa condição tendem a 
descontinuar a amamentação, cuidam menos delas 
próprias e do bebê e interagem menos com os bebês, 
o que leva a um atraso em seu desenvolvimento 
neurocognitivo1. Os filhos mais velhos também são 
afetados, pois as mães deprimidas não conseguem 
cuidar satisfatoriamente de nenhum dos filhos; além 
disso, eles acabam assumindo, prematuramente, as 
responsabilidades dos adultos e ajudam nos cuidados 
dos irmãos mais novos. Os companheiros vivenciam 
sentimentos de insegurança e incerteza com relação ao 
futuro e têm maior chance de desenvolver transtornos 
psiquiátricos2.

Os sintomas da depressão pós-parto são basicamente 
os mesmos da depressão maior, incluindo humor 
deprimido, anedonia, labilidade emocional, alteração 
do sono e apetite, agitação ou retardo psicomotor e 
sentimentos de inutilidade e culpa. No entanto, aspectos 
peculiares dessa patologia são a alta associação com 
sintomas obsessivo-compulsivos e ansiosos, a baixa 
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incidência de suicídio, resposta mais demorada ao 
tratamento e uso de mais de uma medicação3,4.

A 10ª edição da Classifi cação Internacional de 
Doenças (CID-10) classifi ca como depressão pós-
parto aquela em que os sintomas se iniciam dentro de 
6 semanas após o parto5. Já a 5ª edição do Manual 
Diagnósti co e Estatí sti co de Transtornos Mentais (DSM-
5) não disti ngue a depressão pós-parto da que acontece 
em outros períodos, mas acrescenta um especifi cador 
“com início no periparto”, podendo ter início durante 
a gestação ou nas 4 semanas seguintes ao parto6. Na 
práti ca clínica, o diagnósti co de depressão pós-parto é 
considerado quando os sintomas se iniciam em até 1 ano 
após o parto.

De acordo com a literatura internacional, a prevalência 
de depressão pós-parto está em torno de 13 a 15%7,8. 
Já uma revisão de arti gos brasileiros encontrou 
prevalências variando de 7,2 a 43%. Essa grande 
variação se dá pela difi culdade em determinar quando 
os sintomas depressivos começaram, se na gestação ou 
no puerpério3. Segundo outro trabalho, a prevalência de 
depressão pós-parto no Brasil varia de 6 a 12%, índice 
semelhante aos relatados para outros países9.

Muitos são os fatores de risco para o desenvolvimento 
da depressão pós-parto. Os principais e já bem 
estabelecidos pela literatura são baixo suporte familiar, 
gravidez não planejada/não desejada/não aceita, 
depressão na gravidez, história de depressão pós-
parto, baixo nível socioeconômico, baixa escolaridade, 
obesidade e doença no bebê, complicações durante o 
parto, característi cas de personalidade, baixa autoesti ma 
e blues puerperal e história pessoal de transtorno 
psiquiátrico1,4,9,10.

aspectos culturaIs do parto

O nascimento de uma criança é um fenômeno 
natural marcado por intensa expectati va de todos os 
envolvidos. Muitas vezes vem acompanhado por medo 
da dor do parto, medo da morte materna e/ou do bebê e 
ansiedade. Envolve aspectos fí sicos, psicológicos, sociais 
e culturais11.

Os aspectos culturais têm um grande impacto nas 
percepções e ati tudes das pessoas em relação ao 
trabalho de parto, à dor e aos mecanismos para suportar 
a dor11. Isso explica, em grande parte, por que a decisão 

de o nascimento ser via vaginal ou via cirúrgica vai além 
da indicação médica, como temos visto nos últi mos 
tempos.

O parto cesárea é entendido, pelas mulheres, 
como mais seguro e menos doloroso11; ele preserva 
a musculatura pélvica, que infl uencia o desempenho 
sexual12, e proporciona outras facilidades, como poder 
planejar a data do parto13. O que pesa contra essa via é a 
necessidade de anestesia e a recuperação mais lenta, que 
interfere nos cuidados do bebê. Além disso, os obstetras 
tendem a preferir o parto cesárea pela conveniência, já 
que o tempo gasto é bem menor quando comparado ao 
parto por via vaginal12. Do ponto de vista obstétrico, o 
parto cesárea só é indicado quando há risco de morte 
para a mãe e/ou para o feto11.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), as taxas de cesárea são um dos indicati vos de 
saúde de um país. Em 1985, a OMS decidiu que não havia 
justi fi cati va para que a taxa de cesárea fosse maior do 
que 10 a 15% em qualquer região do mundo. Em 2010, 
a OMS emiti u um relatório com os números e custos 
das cesáreas necessárias e desnecessárias em todo o 
mundo. De acordo com o relatório, o Brasil apresentou 
taxas de parto cesárea de 45,9% no ano de 200614.

Mesmo quando a via de nascimento é bem indicada, 
algumas mulheres podem vivenciar essa experiência 
como traumáti ca. A prevalência de mulheres com 
sintomas tí picos de estresse pós-traumáti co chega 
a 2-6% independentemente da via de parto, o que 
pode frustrar o desejo de ter mais fi lhos ou retardar 
uma nova gestação15. Estudos já demonstraram que, 
após uma cesárea de emergência ou o uso de fórceps, 
o risco de estresse pós-traumáti co aumenta15,16; por 
outro lado, cesárea eleti va ou parto vaginal também 
possam desencadear a doença. Nesses casos, os fatores 
determinantes são a expectati va e a preferência da 
mulher e o desfecho clínico15. Por exemplo, se a mulher 
tem medo importante de ser submeti da ao parto 
vaginal e é forçada a fazê-lo, ela pode vivenciar essa 
experiência como traumáti ca15. Assim, se as condições 
às quais a paciente for submeti da são congruentes com 
seus desejos, a chance de vivenciar emoções positi vas 
são maiores. Por outro lado, se as condições oferecidas 
frustram os desejos da paciente, o surgimento de 
senti mentos negati vos é mais provável15.
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Seguindo essa mesma linha de investigação, um 
estudo determinou que mulheres que preferiam 
parto vaginal mas foram submetidas ao parto cesárea 
apresentaram mais sintomas depressivos. Por outro 
lado, mulheres que preferiam parto vaginal e foram 
submetidas a ele não tiveram aumento dos sintomas 
depressivos. Esse resultado sugere que, quando uma 
cesárea é recomendada, as pacientes precisam ser 
muito bem orientadas no sentido de que a cirurgia não 
representa um fracasso, assim como sobre a necessidade 
e importância desse procedimento8. Infelizmente, pouco 
ainda se sabe sobre se algum tipo de parto é fator de 
risco para o desenvolvimento de depressão pós-parto.

o que os estudos têM a nos dIzer?
Goker et al. avaliaram 318 mulheres submetidas a 

parto vaginal, cesárea eletiva e cesárea de emergência, 6 
semanas após o parto, e constataram que a via de parto 
não constituiu fator de risco para depressão pós-parto. 
Nesse estudo, os fatores de risco mais importantes foram 
antecedente de depressão, presença de hiperêmese 
gravídica e ser dona-de-casa1.

Adams et al. estudaram 55.814 mulheres na Noruega, 
no período de 1998 a 2008. Os autores mediram os níveis 
de ansiedade e depressão na 30ª semana de gestação 
e na 6ª semana após o parto. O estudo concluiu que 
a via de parto não foi estatisticamente relevante para 
o desenvolvimento de depressão pós-parto. O fator 
de risco mais importante foi a presença de sintomas 
ansiosos e depressivos durante a gestação17.

Bahadoran et al. publicaram uma metanálise que incluiu 
todos os estudos conduzidos no Irã, de 1997 a 2011, 
sobre depressão pós-parto e via de parto. A conclusão 
à qual chegaram é de que a depressão puerperal está 
relacionada com sentimentos de orgulho e sucesso 
em relação ao parto e com o grau de satisfação com 
a experiência do parto e com o nascimento do bebê. 
Esses sentimentos tendem a ser menores em mulheres 
submetidas ao parto cesárea do que naquelas que 
tiveram parto vaginal18. Outro estudo conduzido no 
Irã por Sadat et al. concluiu que não há associação 
significativa entre via de parto e presença de depressão 
pós-parto 2 e 4 meses após19.

Um estudo brasileiro de autoria de Cantilino et al. 
determinou os fatores de risco para depressão pós-parto 

em mulheres moradoras de Recife e concluiu que o parto 
vaginal esteve associado com maior taxa de depressão pós-
parto quando comparado ao parto cesárea. A explicação 
se baseia no atual sistema de saúde brasileiro, que não 
oferece suporte adequado às mulheres durante o trabalho 
de parto. Muitas se queixaram de trabalho de parto muito 
demorado, acompanhado por longos períodos de dor 
intensa e sentimentos de medo, insegurança e estresse. 
Dor prolongada durante o trabalho de parto aumenta os 
níveis de cortisol, o que está relacionado com níveis de 
estresse. Além disso, no Brasil, a maior parte das cesáreas 
é agendada, ao passo que os trabalhos internacionais 
identificam a cesárea de emergência como um fator de 
risco para depressão puerperal9.

Na Armênia, Petrosyan et al. estudaram uma série de 
casos-controles e descobriram que mães mais jovens 
(menos de 25 anos) só apresentaram mais chance de 
depressão pós-parto quando submetidas ao parto 
cesárea10. Carter et al. publicaram uma metanálise 
incluindo 24 artigos e mais de 27.000 mulheres e 
determinaram não ser possível estabelecer uma 
associação entre depressão pós-parto e parto cesárea7. 
Rauh et al., por sua vez, determinaram que, no segundo 
dia após o parto, os sintomas depressivos são maiores em 
mulheres submetidas ao parto cesárea em comparação 
ao parto vaginal; já após 6 meses, as diferenças não 
foram mais detectáveis7.

As emoções em mulheres que tiveram parto vaginal 
também podem ser diferentes daquelas vivenciadas por 
mulheres submetidas a parto cesárea, em função de 
alterações no circuito cerebral. Sabe-se que o hormônio 
ocitocina é liberado no momento do parto, devido às 
contrações uterinas e à estimulação cérvico-vaginal20. 
Estudos experimentais em animais mostraram que a 
ocitocina é um hormônio mediador do comportamento 
materno20.

Para avaliar se há alteração nas regiões cerebrais 
em mulheres submetidas ao parto cesárea ou vaginal, 
Swain et al. realizaram exames de ressonância magnética 
em puérperas e utilizaram como estímulo o choro dos 
próprios bebês e o choro de um bebê padrão. Os 
resultados de neuroimagem mostraram que, ao ouvir 
o choro dos próprios filhos, as mulheres submetidas 
ao parto vaginal tiveram as regiões do córtex frontal, 
hipotálamo e gânglios da base mais ativadas20.
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consIderações fInaIs

Os dados da literatura ainda não são unânimes em dizer 
se a via de parto consti tui fator de risco para a depressão 
pós-parto, embora a maioria defenda que não há 
relação signifi cati va, exceto para os casos de cesárea de 
emergência. Infelizmente, há poucos arti gos que focam na 
preferência da mulher em relação à via de parto e em suas 
percepções e vivências nesse momento tão único e ínti mo 
da vida. Na práti ca clínica, precisamos questi onar mais as 
pacientes sobre suas sensações, desejos e fantasias, pois 
muitos transtornos mentais podem ser desencadeados 
quando os desejos são frustrados.
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