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Os microRNAS desempenham função regulatória sobre as atividades fisiológicas 

normais e no desenvolvimento de condições patológicas, como a depressão. Essa doença 

mental acomete milhares de pessoas ao redor do mundo, comprometendo a qualidade de 

vida. Assim, diante do preocupante cenário que cerca a depressão, concomitantemente 

com a heterogeneidade dos microRNAs investigados, bem como a ausência de 

informações relevantes sobre as vias de atuação dos microRNAs, observa-se que os 

mecanismos moleculares associados ao desenvolvimento da depressão, ainda são de 

difícil e incompleto entendimento. Torna-se assim, imprescindível tentar melhor 

compreender os mecanismos biológicos que regulam essa doença através da investigação 

de biomarcadores da depressão - os microRNAs.  Desse modo, o objetivo dessa tese foi 

investigar a expressão de microRNAs, como uma ferramenta de inovação tecnológica, 

através de revisões sistemáticas da literatura (associadas às análises de bioinformática e 

altmetria) e de um estudo de base populacional, a fim de ampliar a compreensão desses 

microRNAs como provável alternativa mais eficaz para a prevenção, diagnóstico e 

tratamento da depressão gestacional. Afim de cumprir tal objetivo buscou-se o 

desenvolvimento de três artigos científicos. O primeiro estudo revisou a literatura de 

forma sistemática e identificou um perfil composto por 54 microRNAs alterados em 

pacientes com depressão, quando comparados com controles. Subsequentemente, foi 

realizada uma análise de bioinformática onde revelou-se 29 vias de união, 

estatisticamente significativas, a partir dos microRNAs com expressão alterada. No 

segundo artigo, através de uma revisão sistemática identificou-se os tipos de estudos 

sobre microRNAs humanos envolvidos na depressão que vem sendo desenvolvidos. 

Foram encontrados estudos perfazendo praticamente todos os níveis da pirâmide de 

evidencias científicas, destacando sobretudo os do tipo revisão. Os estudos do tipo revisão 

foram submetidos à uma análise altmétrica. Identificou-se scores altmétricos mais altos 

às revisões do tipo narrativa. Além disso, o Twitter tem sido a mídia social mais 

comumente utilizada em relação aos tipos de estudos investigados. Por fim, o terceiro 

artigo, através de análises de PCR em tempo real, identificou a expressão dos microRNAs 

hsa-miR-17-5p, hsa-miR-16-5p, hsa-miR-451a, hsa-miR-423-5p, hsa-miR-221-3p e hsa-

let-7d-3p, em gestantes da cidade de Pelotas, com e sem depressão. Observamos que o 

hsa-microRNA-221-3p (p=0,031) teve redução nos níveis de expressão em gestantes com 

depressão, quando comparadas com não deprimidas. Destaca-se que os demais 

microRNAs não apresentaram diferença estatística significativa entre gestantes com e 

sem depressão. Em suma, a presente tese consolidou a relação entre microRNAs humanos 
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e o transtorno depressivo maior. Ao longo desse volume identificou-se vias de sinalização 

celular no intuito de melhor compreender a fisiopatologia da depressão, bem como o 

perfil de estudos que tem investigado essa díade e os níveis de expressão dos microRNAs 

em gestantes com e sem depressão.  

 

Palavras-chave: microRNAs; transtorno depressivo maior; revisão sistemática; gestante.  
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MicroRNAS play a regulatory role in normal physiological activities and in the 

development of pathological conditions such as depression. This mental illness affects 

thousands of people around the world, compromising the quality of life. Thus, in view of 

the worrying scenario surrounding depression, concomitantly with the heterogeneity of 

the investigated microRNAs, as well as the lack of relevant information on the pathways 

of action of microRNAs, it is observed that the molecular mechanisms associated with 

the development of depression are still difficult and incomplete understanding. It is 

therefore essential to better understand the biological mechanisms that regulate this 

disease through the investigation of depression biomarkers - microRNAs. Thus, the 

purpose of this thesis was to investigate the expression of microRNAs as a tool for 

technological innovation through systematic literature reviews (associated with 

bioinformatics and altimetry analyzes) and a population-based study in order to broaden 

understanding. of these microRNAs as the probable most effective alternative for the 

prevention, diagnosis and treatment of gestational depression. In order to fulfill this 

objective, the development of three scientific articles was sought. The first study 

systematically reviewed the literature and identified a profile composed of 54 altered 

microRNAs in patients with depression when compared to controls. Subsequently, a 

bioinformatics analysis was performed which revealed 29 statistically significant binding 

pathways from the altered expression microRNAs. The second article, through a 

systematic review, identified the types of studies on human microRNAs involved in the 

depression that has been developed. Studies were found making up practically all levels 

of the scientific evidence pyramid, especially those of the review type. The review studies 

were submitted to an altmetric analysis. Higher altmetric scores were identified for 

narrative reviews. In addition, Twitter has been the most commonly used social media in 

relation to the types of studies investigated. Finally, the third article, through real-time 

PCR analysis, identified the expression of hsa-miR-17-5p, hsa-miR-16-5p, hsa-miR-

451a, hsa-miR-423-5p microRNAs. , hsa-miR-221-3p and hsa-let-7d-3p, in pregnant 

women in the city of Pelotas, with and without depression. We observed that hsa-

microRNA-221-3p (p = 0.031) had a reduction in expression levels in pregnant women 

with depression when compared to non-depressed women. It is noteworthy that the other 

microRNAs showed no statistically significant difference between pregnant women with 

and without depression. In summary, the present thesis has consolidated the relationship 

between human microRNAs and major depressive disorder. Throughout this thesis, 

cellular signaling pathways were identified in order to better understand the 
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pathophysiology of depression, as well as the profile of studies that have investigated this 

subjects and the expression levels of microRNAs in pregnant women with and without 

depression. 

 

Keywords: microRNAs; pregnant; major depressive disorder; systematic review.  
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APRESENTAÇÃO 

 

 Este volume tem por objetivo investigar o papel dos microRNAs no transtorno 

depressivo maior. Busca-se aprimorar o conhecimento sobre os microRNAs e o modo 

como regulam a patofisiologia do transtorno depressivo maior. Além disso, pretende-se 

identificar o perfil de estudos desenvolvidos em torno desses pilares – microRNAs e 

depressão. 
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2. INTRODUÇÃO 

Os microRNAS, são pequenas moléculas de RNA não codificante, formadas por 

cerca de 24 nucleotídeos (1, 2). Os microRNAs desempenham função regulatória sobre 

as atividades fisiológicas normais (3) – incluindo ciclo celular, apoptose e 

desenvolvimento neuronal (4),  sinalização de vias intracelulares (5) e desenvolvimento 

de doenças (6-8) – incluindo câncer (8, 9), diabetes (7) e transtornos neuropsiquiátricos, 

como a depressão (8). 

 No que compete à depressão, vale destacar que essa doença mental crônica e 

debilitante, acomete mundialmente mais de 300 milhões de pessoas (10). Segundo a 

Organização Mundial da Saúde, estima-se que, até 2020, essa será a segunda maior causa 

de incapacidade ao redor do mundo (11). A sintomatologia da depressão - falta de 

interesse ou prazer, distúrbios de sono e apetite, pouca concentração, sentimento de 

cansaço, de culpa e baixa autoestima (10) - reflete essa delicada perspectiva.  

Quando gestantes são acometidas por depressão, aspectos peculiares acometem o 

binômio mãe-bebê, podendo afetar negativamente o estabelecimento do vínculo e as 

primeiras interações com o filho (12). Haja vista as potenciais consequências deletérias 

da depressão, sobretudo em pacientes gestantes e/ou pós-parto, faz-se relevante destacar 

as psicoterapias (13). Entre os modelos de intervenções psicoterápicas para tratamento de 

pacientes com diagnóstico de depressão, destacam-se a terapia cognitivo-comportamental 

(TCC) (14) e a terapia motivacional (15).  A TCC desempenha bons resultados através de 

técnicas desenvolvidas a curto prazo (16), o que poderia potencializar a escolha dessa 

durante o período gestacional. A terapia motivacional, por sua vez, pode influenciar 

atitudes e práticas no período perinatal e assim melhorar as demais intervenções 

psicossociais nesse momento (15). 

Evidencias científicas sugerem consistente relação entre o desenvolvimento de 

depressão e microRNAs (3). Atualmente, diversos microRNAs sofrem alterações na sua 

expressão frente á depressão – microRNA-338, microRNA-1244 (17), microRNA-335, 

microRNA-583 (18), microRNA-508-3p, microRNA-152-3p (19), microRNA-511, 

microRNA-340 (20), microRNA-139-5p, microRNA-195 (21), microRNA-16 (22), 

microRNA-34a-5p, microRNA-221-3p (8), entre outros. 

Assim, diante do preocupante cenário que cerca a depressão, concomitantemente 

com a heterogeneidade dos microRNAs investigados, bem como a ausência de 

informações relevantes sobre as vias de atuação dos microRNAs, observa-se que os 

mecanismos moleculares associados ao desenvolvimento da depressão, ainda são de 
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difícil e incompleto entendimento (3). Torna-se assim, imprescindível tentar melhor 

compreender os mecanismos biológicos que regulam essa doença através da investigação 

de biomarcadores da depressão – os microRNAs – sobretudo em uma população 

vulnerável, como são as mulheres durante o período gravídico.   

Diante disso, propôs-se como produto final da presente tese o desenvolvimento de 

três artigos científicos. O primeiro tratou-se de uma revisão sistemática, onde se buscou 

identificar os microRNAs que estão mais frequentemente associados à depressão e suas 

vias de sinalização celular. O segundo artigo teve como intuito revisar sistematicamente 

a literatura para análise da produção científica mundial acerca dos microRNAs humanos 

envolvidos na depressão, desde sua descoberta até a atualidade, através de ferramentas de 

altmetria. Por fim, o terceiro estudo analisou a expressão de uma série de microRNAs 

potencialmente alterados em gestantes com depressão, quando comparadas com gestantes 

não deprimidas. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral  

Investigar a expressão de microRNAs, como uma ferramenta de inovação 

tecnológica, através de revisões sistemáticas da literatura (associadas a análises de 

bioinformática e altmetria) e de um estudo de base populacional, a fim de ampliar a 

compreensão desses microRNAs como uma provável alternativa mais eficaz para a 

prevenção, diagnóstico e tratamento da depressão gestacional. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

3.2.1 Artigo 1 

- Identificar, através de uma revisão de literatura sistemática os microRNAs séricos 

associados com depressão em humanos; 

- Identificar as vias de ação na depressão, dos microRNAs obtidos na revisão sistemática, 

através da análise de bioinformática. 

 

3.2.2 Artigo 2 

- Através de métricas alternativas analisar a produção científica mundial acerca dos 

microRNAs humanos envolvidos na depressão, desde sua descoberta até a atualidade. 

 

3.2.3 Artigo 3 

- Comparar a expressão dos microRNAs hsa-miR-17-5p, hsa-miR-16-5p, hsa-miR-451a, 

hsa-miR-423-5p, hsa-miR-221-3p e hsa-let-7d-3p, em gestantes da cidade de Pelotas, 

com depressão e controles, via RT-PCR; 

- Analisar a possível associação entre a presença de depressão em gestantes da cidade de 

Pelotas e possíveis alterações nos níveis séricos dos microRNAs investigados quando 

comparadas com gestantes sem a doença; 

- Comparar a expressão dos microRNAs hsa-miR-17-5p, hsa-miR-16-5p, hsa-miR-451a, 

hsa-miR-423-5p, hsa-miR-221-3p e hsa-let-7d-3p, em gestantes da cidade de Pelotas, 

com depressão e controles, antes e depois da intervenção da do tratamento com 

psicoterapia. 
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4. HIPÓTESES 

 

4.1 Artigo 1 

-  Haverá a identificação de uma ampla gama, heterogênea, de microRNAs séricos 

associados a depressão em humanos, perfazendo um perfil dos microRNAs associados a 

doença; 

- Haverá a identificação de vias de união entre os microRNAs associados a depressão 

após análise de bioinformática; 

- Haverá ausência de vias de intersecção entre os microRNAs associados a depressão após 

análise de bioinformática. 

 

 

4.2 Artigo 2 

- Haverá identificação através de métricas alternativas da evolução da pesquisa científica 

mundial acerca dos microRNAs humanos envolvidos na depressão, desde sua descoberta 

até a atualidade; 

- Haverá predominância de estudos de revisão e do tipo caso x controle no que compete 

o perfil dos estudos acerca dos microRNAs humanos envolvidos na depressão; 

- Haverão scores altmétricos maiores para aqueles estudos com menores índices de 

validade de evidências científicas; 

 

 

4.3 Artigo 3 

- Haverá diferença estatística significativa entre a expressão dos microRNAs investigados 

(hsa-miR-17-5p, hsa-miR-16-5p, hsa-miR-451a, hsa-miR-423-5p, hsa-miR-221-3p e 

hsa-let-7d-3p) quando comparados grupo doença versus grupo controle;  

- Ausência de diferença estatística significativa entre a expressão dos microRNAs 

investigados (hsa-miR-17-5p, hsa-miR-16-5p, hsa-miR-451a, hsa-miR-423-5p, hsa-miR-

221-3p e hsa-let-7d-3p) no grupo doença para níveis similares aos apresentados pelo 

grupo controle, após intervenção psicoterapêutica. 
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5. REVISÃO DE LITERATURA 

5.1 microRNAs 

 

5.1.1 Descoberta dos microRNAs 

Atualmente, é de notório conhecimento que ampla parte dos avanços na área da 

saúde se deve às diversas pesquisas realizadas abordando tópicos de biologia molecular. 

Assim, a literatura incessantemente revela o anseio de aprofundar-se em busca de técnicas 

e mecanismos para evitar e tratar doenças diversas. Diante desse contexto, de posse do 

conhecimento de que apenas cerca de 1% de todo o genoma humano é constituído por 

genes capazes de gerarem ácido ribonucleico (RNA) que codificam para proteínas, 

acreditava-se que todo o restante seria “DNA-lixo”, devido à sua função ainda ser 

desconhecida (23). Contudo, recentemente, as moléculas de RNA não codificantes têm 

sido foco de muita atenção. Essas moléculas representam um dos principais componentes 

epigenéticos, capazes de promover mudanças hereditárias no perfil da expressão gênica 

celular, sem alterar a sequência de nucleotídeos do ácido desoxirribonucleico (DNA) 

(24). 

De posse da relevância dessas moléculas de RNA não codificantes, cabe ressaltar 

que entre elas, estão os microRNAs - reportados na literatura, pela primeira vez em 1993, 

por Lee e colaboradores. Os microRNAs foram descobertos a partir da investigação do 

gene Lin-4, que regula o desenvolvimento do nematódeo Caenorhabditis elegans. 

Observou-se que esse gene não codificava proteína, contudo expressava um pequeno 

RNA, com pouco mais de 20 nucleotídeos, que atuava no mecanismo de regulação gênica. 

Esse microRNA fora capaz de regular negativamente a tradução do RNA transcrito do 

Lin-4 (25).  

 

5.1.2 Biogênese dos microRNAs 

 A biogênese dos microRNAs tem início com a síntese de um longo transcrito, o 

pri-microRNA. Em geral, os pri-microRNAs são transcritos pela RNA polimerase II, 

mantendo as características do RNA mensageiro (mRNA), como a cauda poli-a na 

extremidade 3’ e a cap 5’ na extremidade 5’ (26, 27). No entanto, em conjunto menor, 

existem outras vias de geração de microRNAs, especialmente através de repetições 

genômicas. Por exemplo, a RNA polimerase III, responsável pela transcrição de 

microRNAs em pequeno trecho específico de DNA - repetições Alu (28).  
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Os pri-microRNAs são processados, no núcleo, para tornarem-se microRNAs 

precursores (pré-microRNAs) pelo complexo formado pela enzima RNAse III Drosha e 

a proteína de ligação da região 8 crítica do gene da Síndrome DiGeorge (DiGeorge 

Syndrome critical region gene 8 - DGCR8) (29). A DGCR8 possui a capacidade de 

reconhecimento da haste e flanqueamento de RNA cadeia simples, atuando como uma 

espécie de régua para clivar o substrato num comprimento de aproximadamente 11 pares 

de bases da haste de cadeia simples de RNA para formação do pré-microRNA em “forma 

de grampo de cabelo” (30).  

Existe um subconjunto de microRNAs que não são afetados pela ação de clivagem 

da RNAse III Drosha, assim assumem uma via alternativa, onde pré-microRNAs são 

derivados como um subproduto do processo que remove íntrons e junta os éxons depois 

da transcrição do RNA – splicing.  

Subsequentemente, com o auxílio da exportina-5 (XPO-5) o pré-microRNA 

dirige-se para o citoplasma  (31).  Nesse momento o pré-microRNA é convertido em um 

microRNA duplex maduro, com cerca de 22 nucleotídeos, através da RNAse III-Dicer 

que para isso avalia as extremidades 3’ e 5’ do pré-microRNA. O processamento do pré-

microRNA pela Dicer promove o desenrolamento do duplex de RNA em “forma de 

grampo de cabelo” (32). Em seguida, as duas cadeias do microRNA duplex maduro são 

separadas pela ação da enzima RNA helicase, durante a formação de um complexo 

ribonucleoprotéico (microRNP), que procura pelos mRNAs alvos através da busca de 

sequências nucleotídicas complementares usando uma das fitas do microRNA como 

molde (33, 34).  

A ação enzimática da nuclease Dicer promove a clivagem de longas moléculas de 

RNA dupla fita, que vão dar origem a pequenos RNAs de interferência (siRNAs), 

envolvidos num mecanismo de controle da expressão gênica - inibindo a expressão gênica 

na fase de tradução ou dificultando a transcrição de genes específicos, conhecido como 

RNA de interferência (RNAi) (23). 

Por fim, o microRNA duplex é incorporado ao complexo ribonucleoprotéico de 

silenciamento induzido por RNA (RISC), separando as duas fitas (35). Assim, uma fita 

dá origem ao microRNA em associação ao microRNP e a outra fita complementar é 

degradada. Em alguns casos específicos, ambas as cadeias do duplex são viáveis e ambas 

se tornam microRNAs funcionais, com diferentes mRNAs como população-alvo (36). 
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5.1.3 Classificação dos microRNAs 

Os microRNAs podem ser classificados em relação á sua localização genômica, 

de 3 modos distintos: intergênicos, intrônicos e exônicos (37) (Figura 1). 

Os microRNAs intergênicos se localizam entre duas unidades transcricionais e 

tem sua expressão regulada por seus promotores. Esses microRNAs possuem 

características similares às unidades transcricionais de genes codificadores de proteínas, 

como sítios de início de transcrição, regiões regulatórias e sinalização para cauda poli-A, 

na extremidade 3’. Cabe salientar que em humanos a sequência de DNA imprescindível 

para o processo de transcrição de genes codificadores de proteínas – TATA-Box, não é 

encontrada próxima aos genes de microRNAs intergênicos (38) . 

Os microRNAs podem ser também classificados como intrônicos, recebendo o 

nome de miRtron (39). Nesse caso, localizam-se na região de um íntron de uma unidade 

transcricional e utilizam-se dos mesmos promotores de sua unidade transcricional 

hospedeira – gene hospedeiro. Eventualmente, os pré-microRNAs possuem exatamente 

o tamanho de um íntron, assim após o processo de transcrição e processamento do RNA 

hospedeiro, os íntrons removidos formam diretamente o pré-microRNA. Assim, esses 

microRNAs tornam-se independentes da clivagem pela Drosha e concomitantemente, as 

etapas iniciais da biogênese da formação dos microRNAs tornam-se desnecessárias (40). 

Por fim, os microRNAs podem ser classificados como exônicos, que são os menos 

frequentes. Esses microRNAs encontram-se no final de um éxon e estendem-se até o 

início de um íntron adjacente a um gene não codificado e compartilha os promotores do 

gene hospedeiro (41). A localização dessas moléculas exônicas interfere no 

processamento adequado do pré-microRNA, inibe a sua própria biogênese e 

subsequentemente, podendo comprometer a atuação do gene hospedeiro (37). 
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Figura 1: Classificação dos microRNAs quanto a organização genômica. (retângulos brancos representam 

os microRNAs; retângulos azuis escuros representam os genes; retângulos azuis claros representam éxons; 

triângulos representam os promotores). 

 

 

5.1.4 Mecanismos de ação dos microRNAs 

Os mecanismos de ação dos microRNAs podem ser classificados em cinco 

mecanismos gerais: processo de inibição da tradução, desestabilização do RNA-alvo, 

silenciamento transcricional, promoção da transcrição e aumento da eficiência da 

tradução. Cabe mencionar que esses processos ainda não são amplamente compreendidos, 

de modo que não há conhecimento se atuam independente, sequencial ou 

simultaneamente.   

 

5.1.4.1 Processos de inibição da tradução 

- Competição pelo 5’ CAP 

O início da tradução acontece através do reconhecimento do 5’ CAP. Nesse 

contexto, a literatura sugere três vertentes que poderiam explicar o processo de inibição 

da tradução pela competição dessa estrutura (42, 43). A primeira vertente reporta que os 

microRNAs e seus alvos não estão associados a fração polirribossomal, ou seja, que os 

microRNAs podem impedir a geração do complexo formado entre mRNAs e ribossomos 
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(44). A segunda vertente, sugere que transcritos independentes de 5’ CAP não são 

reprimidos por microRNAs (44-46). Por fim, a terceira vertente afirma que a parte central 

da proteína argonauta (AGO) possui um domínio similar ao da proteína de ligação ao 

CAP, competindo com o 5’ CAP e não permitindo que a tradução se inicie (47).  

 

- Inibição da montagem dos ribossomos 

Alguns microRNAs podem impedir o início do processo de tradução inibindo a 

montagem dos ribossomos. A proteína argonauta-2 (AGO2) se associa ao fator de 

iniciação da tradução eucariótica-6 (eIF6)1 e à maior subunidade ribossomal, assim o 

AGO2 impede a interação da subunidade maior com a menor, subsequentemente 

impedindo a montagem do ribossomo e, por sua vez, a tradução (48). 

 

- Deadenilação seguida pelo bloqueio da iniciação da tradução 

Esse modo de ação dos microRNAs consiste num processo de deadenilação 

promovido pelo let-7, o que acarreta no impedimento da circulação do mRNA, ou seja, 

da interação do 5’ CAP com a cauda poli-A, consequentemente, impedindo a tradução 

(49).  

 

- Dissociação prematura dos ribossomos  

Esse processo consiste na “desmontagem” antecipada dos ribossomos pelos 

microRNAs. Polirribossomos reprimidos (microRNAs associados a mRNAs e a 

ribossomos) tratados com inibidores da tradução se dissociam mais rapidamente do que 

polirribossomos não reprimidos (mRNAs associados a ribossomos) e igualmente tratados. 

Nesse contexto, os microRNAs tenderiam a reduzir a estabilidade polirribossomal, 

promovendo uma dissociação prematura in vivo (50). 

                                                 
1 Para melhor compreensão do processo de inibição de montagem dos ribossomos, destaca-se que o eIF6 
é indispensável na biogênese da subunidade ribossomal 60S, atuando como um fator de limitação da 
traduçãoa. Através do controle da tradução dos microRNAs, o eIF6 promove também a síntese de glicólise 
e ácidos graxosb.  

a) Brina D, Miluzio A, Ricciardi S, Biffo S. eIF6 anti-association activity is required for ribosome biogenesis, translational 
control and tumor progression. Biochim Biophys Acta. 2015;1849(7):830-5. 

b) Biffo S, Manfrini N, Ricciardi S. Crosstalks between translation and metabolism in cancer. Curr Opin Genet Dev. 
2018;48:75-81. 
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- Redução da velocidade de elongação 

Durante esse processo, os microRNAs estariam diminuindo a velocidade da fase 

de elongação durante a síntese de proteínas. Por meio de técnicas de sedimentação de 

polissomos após tratamento com pactamicina (droga que inibe o início da tradução) ou 

puromicina (droga que age como terminador prematuro de cadeia polipeptídica), observa-

se variação no número estimado de ribossomos interagindo com os mRNAs reprimidos 

em relação ao controle experimental, sugerindo que os microRNAs estariam assim 

reduzindo a velocidade da fase de elongação durante a síntese proteica (51). 

 

- Proteólise durante a fase de elongação 

 Esse mecanismo de ação dos microRNAs ainda carece de mais investigações, 

dado que se baseia na ausência de proteínas, ao invés de evidências positivas diretas. 

Acredita-se que os microRNAs promovam a degradação da cadeia polipeptídica oriunda 

dos ribossomos, ainda durante a fase de elongação, uma vez que fora identificada a 

ausência de proteínas correspondentes aos transcritos dos microRNAs nos 

polirribossomos reprimidos (52). 

 

5.1.4.2 Desestabilização do RNA-alvo 

- Clivagem do transcrito-alvo 

O processo de clivagem do RNA-alvo pode ser um processo realizado por 

microRNAs. Nesse processo, os miRISCs estão carregados com RNAs complementares 

ao alvo, sendo capazes de conduzir a AGO para promover a clivagem em um sítio do alvo 

(53). Para finalizar o processo, os produtos da clivagem – fragmento 5’ e 3’, são 

degradados pela exorribonucleases 5’-3’ e 3’-5’ (54). 

 

- Deadenilação seguida da remoção do 5’ CAP 

 Nesse mecanismo de ação a AGO pode se associar a proteínas que acarretam o 

recrutamento de um complexo responsável pela remoção da cauda poli-A, bem como do 

5’ CAP, gerando assim desestabilização do RNA. Por conseguinte, o RNA 

desestabilizado pode ser alvo fácil das exorribonucleases e ter seu transcrito degradado  

(55). 
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5.1.4.3 Silenciamento transcricional  

- Modificações da cromatina  

 Existem dois mecanismos de ação dos microRNAs capazes de silenciar a 

transcrição gênica através de modificações da cromatina. Um desses processos acontece 

quando o grau de complementariedade do microRNA é imperfeito, promovendo um 

silenciamento passageiro e não dependente da metilação do DNA (56). O outro processo 

ocorre quando há complementariedade perfeita entre o microRNA e as regiões 

promotoras, mediado pela proteína argonauta-1 (AGO1), microRNA-320 e uma enzima 

envolvida na metilação das histonas, coordenando a metilação em uma molécula de 

histona no promotor do gene-alvo (57). 

 

5.1.4.4 Promoção da transcrição 

Um dos mecanismos de ação dos microRNAs consiste em promover aumento do 

início do processo de transcrição – promoção da transcrição. Existem microRNAs 

plausíveis de interagir com o TATA-box, sugerindo a montagem do complexo de pré-

iniciação da transcrição, acarretando num aumento na produção do transcrito 

correspondente (58). 

 

5.1.4.5 Aumento da eficiência da tradução 

O aumento na intensidade da tradução é um mecanismo de ação dos microRNAs. 

Durante a parada no ciclo celular, o microRNA-396-3 pode ativar a tradução de alguns 

transcritos ao direcionar a associação de proteínas para a formação de elementos que vão 

favorecer a tradução. Cabe destacar que existem microRNAs que promovem uma 

transição entre repressão e ativação da tradução, dependendo do estado celular – fase de 

parada ou proliferação (59).  

 

5.1.5 Bioinformática: ferramenta de auxílio na compreensão de microRNAs 

A bioinformática é conceituada como sendo o estudo da aplicação de técnicas 

computacionais, estatísticas, biológicas e matemáticas para a geração e gerenciamento de 

bioinformações (60). De posse desse conceito, cabe lembrar um dos mais relevantes 

exemplos da aplicabilidade de bioinformática: o Projeto Genoma Humano - fundado em 

1990, reuniu esforços de inúmeros pesquisadores e laboratórios ao redor do mundo para 

que fosse realizado o mapeamento do genoma humano e a identificação de todos os 
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nucleotídeos que o compõem, de modo que hoje esteja disponível online à população em 

geral (61).  

Recentemente, a utilização das ferramentas de bioinformática está crescendo de 

modo exponencial. Acredita-se que isso se deva à disponibilidade de interfaces online 

gratuitas, permitindo que pesquisadores do mundo inteiro possam utilizar essas 

ferramentas de ponta, até mesmo em locais com aporte computacional precário (62). 

Através dessas ferramentas, hoje é possível identificar genes (63), prever as estruturas 

tridimensionais das proteínas, fornecer informações biológicas (64), organizar árvores 

filogenéticas (65) e analisar experimentos de expressão gênica, entre outras potenciais 

aplicabilidades (66). 

No que diz respeito aos microRNAs, atualmente, existem diversos métodos 

computacionais que têm sido propostos também no intuito de os predizer em sequências 

genômicas (67) - através de métodos utilizando ferramentas de abordagens comparativas 

e não comparativas, bem como armazenar milhares de informações através de bancos de 

dados públicos (Tabela 1). Os métodos comparativos para predição de microRNAs 

através de ferramentas computacionais utilizam a identificação de microRNAs já 

conhecidos em espécies que evolutivamente são próximas (67, 68). Os métodos não 

comparativos, por sua vez, utilizam-se de características próprias de microRNAs ou pré-

microRNAs, ou seja, de características estruturais intrínsecas para realizar a predição, 

com intuito de identificar microRNAs espécies-específicos ainda não encontrados (67, 

69).  
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Bancos de dados públicos de armazenamento de informações a respeito de microRNAs humanos 

Bancos de dados URL 

miRBase www.mirbase.org 

Human microRNA Disease database 
hmdd/mirna/md 

cmbi.bjmu.edu.cn/hmdd 

miR2Disease www.mir2disease.org 

miRCancer mircancer.ecu.edu 

Ferramenta de predição de microRNAs e pré-microRNAs humanos via abordagem comparativa 

Método URL 

ProMiR bi.snu.ac.kr/ProMiR 

Ferramentas de predição de microRNAs e pré-microRNAs humanos via abordagem não comparativa 

Método URL 

CID-miRNA mirna.jnu.ac.in/cidmirna 

SSCprofiler mirna.imbb.forth.gr/SSCprofiler.html 

MirnaSearch 
wwwmgs.bionet.nsc.ru/mgs/programs/rnaanaly

s/index.html 

 

Tabela 1: Levantamento das ferramentas de bioinformática e endereços virtuais para investigação de 

microRNAs, do tipo banco de dados, predição via abordagem comparativa e não comparativa. 

 

A comunidade científica recentemente apostou no potencial das ferramentas de 

bioinformática. Hoje, a literatura sugere que as análises através do instrumento Gene 

Ontology permitem identificar, por exemplo, vias de sinalização das síndromes 

mielodisplásicas reguladas pelos pares microRNAs-mRNA (70). Assim, contribuindo 

para aprimorar o conhecimento acerca dessas síndromes, uma vez que são consideradas 

pouco compreendidas, devido sua alta complexidade e heterogeneidade (71). Não 

obstante, aliada ao Gene Ontology, a Enciclopédia de Genes e Genoma de Kioto fora 

utilizada como recurso de bioinformática hábil para identificar os papéis dos microRNAs 

em seus genes alvo e as vias de sinalização, por exemplo durante a hipertrofia cardíaca 

(72).  Não menos importante, desordens de foro neuropsiquiátrico, como a depressão e o 

transtorno bipolar, também se beneficiam das ferramentas de bioinformática. Uma análise 

de predição dos genes alvos dos microRNAs alterados nessas patologias fora 

imprescindível para revelar o envolvimento das vias neuronais envolvidas nos 

mecanismos fisiopatológicos dessas injúrias (73). 
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5.1.6 microRNAs circulantes como marcadores biológicos 

  Pequenas moléculas de RNA, microRNAs regulam a expressão gênica 

transcricional e pós-transcricional (74, 75). Os microRNAs podem regular um alvo, em 

particular, ou regular a expressão de centenas de genes concomitantemente (76). Hoje, 

sabe-se que de 30 á 50% de todos os genes com potencial para codificação de proteínas 

podem ser controlados por essas pequenas moléculas (74, 75), denotando a função 

essencialmente regulatória dos microRNAs (76). 

Os miRNAs desempenham função regulatória em atividades fisiológicas normais 

(3) - incluindo ciclo celular, apoptose (4, 76), desenvolvimento neuronal (4), sinalização 

de vias intracelular (77), diferenciação, proliferação celular (78) entre outras. Não 

obstante, também estão fortemente associados ao desenvolvimento e regulação de 

diversas patologias (6-8) - incluindo o câncer (6, 9), diabetes (7) e distúrbios 

neuropsiquiátricos, como depressão (8), ansiedade e transtorno bipolar (79, 80). 

Além disso, é primordial destacar que os microRNAs não desempenham essas 

funções somente quando presentes em tecidos, mas também quando em fluidos 

biológicos, na condição de microRNAs circulantes  - soro (8), plasma (81), urina (82, 83), 

líquido cefalorraquidiano (84, 85) e saliva (86, 87).  

Os microRNAs circulantes, através de vesículas exossomais carreadoras, podem 

ser transferidos de uma célula secretora para um célula receptora (88), endossando assim 

a hipótese testada por Valadi e colaboradores de que essas moléculas poderiam ser 

secretadas ativamente por células humanas, agir em tecidos distais e promover uma 

regulação gênica endócrina (89). Vale destacar que os microRNAs circulantes não são 

carreados apenas por vesículas exosomais, mas também são encontrados junto de 

complexos protéicos, como lipoproteínas (90), ou complexos ribonucleoprotéicos (91) 

que auxiliam nesse processo. Não menos importante, as junções comunicantes, do tipo 

gap, também podem atuar no transporte entre células, carregando microRNAs, além de 

convencionalmente promover o transporte de moléculas de oxigênio, hidrogênio, dióxido 

de carbono, íons, entre outras (92). 

A literatura tem sugerido que os microRNAs circulantes são bastante estáveis (93)  

- resistem à degradação quando expostos a ciclos repetitivos de congelamento e 

descongelamento (94), á ácidos e bases fortes e pela ribonuclease (RNase) (95). No que 

tange aos microRNAs circulantes em vesículas exosomais, essa estabilidade se explicaria 

dada a presença de uma bicamada lipídica (96). Os microRNAs circulantes associados à 
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complexos proteicos, por sua vez, justificam sua estabilidade ás custas da associação com 

a proteína Ago2 e do complexo Ago2-miRNA formado (93). 

Recentemente, alguns estudos exploraram o potencial dos microRNAs 

circulantes, presentes na saliva, como marcadores biológicos para identificação de 

patologias. Xie e colaboradores em 2013, identificaram quatros microRNAs - microRNA-

10b*2, microRNA-144, microRNA-451 e microRNA-21 – altamente expressos na saliva 

de sujeitos portadores de câncer esofágico quando comparados com sujeitos controle (86). 

Diversos estudos sugerem que os microRNAs salivares apresentam alterações na sua 

expressão frente a outros tipos de cânceres, além do esofágico. A expressão dessas 

moléculas circulantes permite monitorar e detectar precocemente a progressão de lesões 

orais pré-malignas (97), possibilitam o diagnóstico precoce de câncer de pâncreas 

ressecável (98) e neoplasias na glândula parótida (99). 

 MicroRNAs presentes na urina também foram identificados como potenciais 

biomarcadores, por exemplo, para monitoramento de enxertos renais e predição da 

antecipação da progressão para um quadro de disfunção crônica do aloenxerto em 

pacientes renais transplantados (83). Destaca-se que a urina é um fluido biológico 

bastante versátil na identificação de patologias através dos microRNAs circulantes, visto 

que além de ser facilmente obtida, de forma não invasiva e barata, também contribui para 

identificação de câncer de próstata quando identificada elevada expressão do microRNA-

483-5p (100) e para a progressão de uma doença renal polissística autossômica 

dominante, mediante a desregulação do microRNA-1 e microRNA-133 (101). 

Os microRNAs circulantes do fluido cérebro espinhal também atuam como 

excelentes marcadores biológicos, contribuindo para elucidar o diagnóstico diferencial 

entre doenças similares, como Parkinson e a Doença de Alzhaimer, com alta sensibilidade 

e especificidade (102). Outro estudo investigando o fluido cérebro espinhal reportou que 

66 microRNAs foram encontrados diferentemente expressos em pacientes portadores do 

Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em comparação a sujeitos não portadores, 

fornecendo um delineamento do perfil de microRNAs que permeiam a infecção por HIV 

(85).  

                                                 
2 Durante o processamento do pré-miRNA pela Dicer há o desenrolamento do duplex de RNA em forma de hairpin. Geralmente, apenas uma 

fita é incorporada na fita guia, sendo que a seleção da fita depende da sua instabilidade termodinâmica e da fragilidade do pareamento de bases 

em relação à outra cadeia. A posição na formação do hairpin também pode influenciar na escolha da fita. A outra fita, chamada de fita 

passageira, é indicada com um asterisco, sendo essa normalmente degradada. 
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Chen e colaboradores, sugerem que os microRNAs circulantes presentes no 

sangue são os mais bem caracterizados e apresentam associações com diversas doenças 

(103). No que diz respeito às partes do sangue de forma específica, o plasma tem se 

mostrado eficaz nesse contexto. Sabe-se que microRNAs circulantes no plasma são 

promissores biomarcadores para identificação da doença pulmonar do tipo obstrutiva 

crônica (104), para a identificação e prognóstico de câncer de ovário – através da análise 

da expressão do microRNA-205 e let-7f  (105) -, para o diagnóstico de artrite reumatoide  

– quando microRNA-15a-5p, microRNA-24-3p, microRNA-26a-5p, microRNA-125a-

5p, microRNA-146a-5p, microRNA-155-5p e microRNA-223-3p apresentam 

concentrações plasmáticas elevadas (106) -, entre outras condições patológicas. 

O soro humano, na condição de marcador biológico, é bastante versátil, haja vista 

que é uma ferramenta biológica para identificação de doenças de diversos foros (103). O 

Parkinson, doença do sistema nervoso central, pode ser precisamente distinguido através 

de um conjunto de 5 microRNAs séricos, na seguinte conformação: aumento da expressão 

do microRNA-195, e redução da expressão do microRNA-185, microRNA-15b, 

microRNA-221 e microRNA-181a (107). Outra doença que afeta o sistema nervoso, o 

Alzhaimer, também pode ser prevista através de uma análise do perfil da expressão de 

microRNAs. Em sujeitos portadores de Alzhaimer, espera-se que o microRNA-137, 

microRNA-181c, microRNA-9, microRNA-29a e microRNA-29b estejam com 

expressão reduzida no soro humano, se comparados com sujeitos controle (108). Não 

menos relevante, microRNAs séricos podem ser considerados ferramentas biológicas 

capazes de auxiliar na identificação de infecção por dengue (109), obesidade, diabetes 

tipo 2 (110), câncer de mama (111) e depressão (18). 

Nesse contexto, de posse da informação que os microRNAs estão associados às 

referidas patologias supracitadas, bem como dada a presença de microRNAs em fluidos 

biológicos (81, 86, 112), unindo a estabilidade dessas moléculas à fácil obtenção desses 

fluidos de forma minimamente invasiva, pode-se afirmar com veemência que os 

microRNAs circulantes são excelentes biomarcadores clínicos (112).  

 

5.2 Depressão 

5.2.1 Epidemiologia da depressão 

 A depressão é uma doença mental crônica e debilitante (113), caracterizada pela 

tristeza, ausência de interesse (114) ou prazer, alterações no sono e no apetite, má 

concentração, baixa autoestima, sensação de cansaço e culpa (10). Atualmente, segundo 
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a Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 300 milhões de pessoas sofrem de 

depressão, entretanto menos da metade tem acesso ao tratamento (115). Estima-se que até 

2020, essa será a segunda maior causa de debilidade ao redor do mundo (116), perdendo 

apenas para as dores nas costas (117). Nesse contexto, a depressão tem sido reconhecida 

como um grave problema de saúde pública (118).  

 Dessa forma, diversos pesquisadores ao redor do mundo reúnem esforços para 

destacar á nível global a importância da saúde mental (60,61). No entanto, uma série de 

evidências sobre a alta prevalência de depressão e desigualdade na prestação de serviços 

refletem a inadequação de políticas públicas e serviços eficazes (119-121). Baxter e 

colaboradores sugerem que para a maior parte do mundo, os transtornos mentais, 

incluindo a depressão, permanecem invisíveis e recebem baixa prioridade em detrimento 

á outras injúrias globais de saúde (122). Essa lacuna pode ser atribuída á limitações nos 

dados epidemiológicos globais coletados, como a falta de padronização dos indicadores 

de saúde mental (123), ausência de estudos em países pobres, inconsistência na definição 

e mensuração dos casos. Na tentativa de contornar essa problemática, sugere-se uma 

abordagem sistemática para desenvolvimento de estudos epidemiológicos acerca de 

transtornos mentais (122). 

 No que compete o perfil de prevalência da depressão de acordo com a idade, 

observa-se que o número de casos de depressão tende a aumentar, ao passo que ocorre o 

envelhecimento. A prevalência de depressão em pré-escolares é de 0,3%, em escolares 

2% e em adolescentes oscila entre quatro e 8% (124, 125). A depressão na infância requer 

atenção especial, uma vez que há fortes indícios de que pode continuar na idade adulta e 

levar ao desenvolvimento do transtorno bipolar (124, 126). Além disso, a depressão em 

crianças e adolescentes é um fator de risco para suicídio, delinquência, gravidez na 

adolescência, transtorno de conduta e depressão durante a vida adulta (127). 

 A epidemiologia da depressão entre idosos tem sido caracterizada apresentando 

alta prevalência. Recentemente, através de uma meta-análise, a literatura revelou que, em 

pacientes idosos ambulatoriais, a prevalência de depressão varia entre 23,4 e 41,9%. 

Sugere-se assim, que pessoas mais velhas em contato com serviços de saúde possuem 

maior chance de serem investigadas sobre sintomas depressivos (128). Nesse contexto, 

idosos apresentam a maior taxa de suicídio entre qualquer outro grupo populacional com 

depressão– um a cada quatro tentativas de suicídio resulta em morte (129).  

 Estudos populacionais que compreendem o panorama da depressão em relação ao 

gênero dos sujeitos investigados, apresentam resultados bastante homogêneos. Diversos 
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estudos apontam que a depressão é duas vezes mais comum entre mulheres (130, 131). A 

prevalência de depressão no gênero feminino é em torno de 22%, ao passo que no 

masculino é apenas 9%. No que confere a prevalência de morbidade promovida pelo 

quadro depressivo, observa-se que 66% do total dos casos acometidos acontecem no 

gênero feminino (131). Embora não estejam completamente claros os motivos que 

atribuem ao gênero feminino maior prevalência à depressão, existe uma vertente de 

pensamento que atribui esse comportamento às alterações hormonais (132). 

 

5.2.2 Fatores de risco 

Os fatores de risco para uma determinada doença são todas as características que 

acompanham o aumento de probabilidade de ocorrência do fato indesejado, sem que o 

fator tenha interferido na causalidade da doença (133). Assim, atualmente a literatura 

indica que a depressão possui uma série de fatores de risco combinados: psicológicos, 

ambientais e biológicos (134). 

Em relação à idade na condição de fator de risco para a depressão, sugere-se que 

fatores sociais podem promover maior risco em pessoas jovens e concomitantemente, 

predisposições de cunho biológico podem aumentar a depressão em pessoas de mais 

idade. Dessa forma, é plausível cogitar que a idade não seja um fator de risco per si, mas 

sim que o ambiente e o suporte social atuem sobre a idade nesse contexto (135). Contudo, 

existe uma forte vertente de estudos apontando para uma associação positiva entre 

transtornos mentais, como a depressão, e o aumento da idade (124, 136, 137). Bruce 

afirmou que os fatores de risco para depressão poderiam ser considerados idade-

dependentes. Assim, sugeriu que a solidão e o número de doenças crônicas são aspectos 

mais prevalentes em pessoas de mais idade, ao passo que o hábito de fumar e o número 

de efeitos negativos vividos estão associados á pessoas mais jovens. Diante dessa 

perspectiva, renda, abuso na infância, dor e índice de massa corpórea são fatores de risco 

para a depressão, que contribuem com o aumento da probabilidade de depressão quanto 

mais jovens são as pessoas acometidas (137). 

 Fatores psicossociais podem ser considerados de risco para a depressão. Nesse 

âmbito, a morte do cônjuge ou de pessoas próximas amadas está intensamente associada 

com a depressão. Durante o primeiro ano após a morte do cônjuge, o risco para 

desenvolvimento desse transtorno é alto, mais de 24% (138). Felizmente, há uma 

tendência de redução do risco para a depressão à medida que aumentam os anos desde 

que aconteceu o evento de perda (139, 140). Embora a morte do cônjuge seja claramente 
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um fator de risco para a depressão, esses eventos variam de acordo com o motivo que 

acarretou a morte – doença aguda ou crônica, demanda ou não de cuidados, bem como os 

eventos que seguiram a morte – isolamento social, rompimento da rotina, problema 

financeiro, mudança geográfica (141). 

 Existe uma tendência de estudos que suporta a ideia de que o número de eventos 

estressores experimentados ao longo da vida é fator de risco para depressão (142). Entre 

os eventos estressores estão dificuldades financeiras, falecimento de alguém próximo 

e/ou muito amada, doença física ou deficiência em si próprio ou em familiar, mudança na 

situação de vida e conflito interpessoal (143). Em relação às pessoas que desempenham 

papel de cuidadoras de parentes enfermos, essas apresentam grande risco de desenvolver 

depressão tardia. Os aspectos da doença do enfermo parecem ser determinantes para a 

depressão do cuidador – cuidadores de pessoas com desordens mentais apresentam maior 

risco se comparadas com aqueles cuidadores de pessoas com comprometimento físico 

(144). 

 O suporte social, um dos principais conceitos na psicologia da saúde, quando 

precário ou ausente é um importante fator de risco para depressão. Popularmente, o 

suporte social pode ser conceituado como "a existência ou disponibilidade de pessoas em 

quem se pode confiar, pessoas que nos mostram que se preocupam conosco, nos 

valorizam e gostam de nós” (145). Haja vista que as relações sociais possuem amplitude 

da condição de isolamento até o apoio social, esse panorama prevê que o suporte social 

alivia o estresse em situações de crise, podendo inibir o desenvolvimento de doenças e, 

desempenhar papel positivo na recuperação das mesmas. Assim, corroborando com o 

pressuposto pela OMS, de que as condições sociais afetam a saúde e o bem-estar (146).  

Atualmente, existe um vasto número de pesquisas com enfoque no impacto do 

suporte social sobre doenças físicas, no entanto os determinantes sociais também possuem 

efeito representativo na saúde mental (147-149). De posse do comprometimento do 

suporte social, relacionamentos familiares pobres podem representar um significativo 

fator de risco para a depressão. A ausência de proximidade com os membros da família 

possibilita um risco três vezes maior de desenvolver depressão em comparação com 

aqueles que possuem o vínculo. A população de gays, lésbicas e transgêneros tem alta 

prevalência de depressão. Contudo, satisfatoriamente, a aceitação dos familiares 

desencadeia um efeito protetor contra esse e outros desfechos de saúde negativos (150). 

Um grupo de fatores de risco biológicos, não genéticos, é constituído por diversas 

mudanças relacionadas à idade, que tornam as pessoas mais pré-dispostas a depressão. 
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Esses fatores incluem aspectos endócrinos, inflamatórios ou imune, cardiovasculares e 

neuroanatômicos. Embora se saiba que qualquer condição grave ou crônica pode conduzir 

à depressão, as patologias mais associadas incluem doenças cardíacas, cerebrovasculares 

e neurológicas (134). No que tange a endocrinologia, em condições de hipotensão, como 

no hipotireoidismo, é esperada uma desregulação hormonal que converge para 

transtornos mentais, como a depressão (151). 

No âmbito nutricional, a deficiência de vitamina B (12), ou seja, condição 

patológica de hiperhomocisteinemia (152), assim como a deficiência de ácidos-graxos 

ômega-6 e ômega-3 parecem ser um fator de risco no desenvolvimento da depressão 

(151). Vale destacar que o tratamento da doença é deveras complexo, visto que a 

depressão promove alterações de apetite. O quadro de inapetência é responsável pela 

perda de peso (153), por conseguinte, associando-se a fragilidade e deficiências 

nutricionais. Nesse contexto, cria-se uma série de fatos cíclicos, onde a falta de nutrientes 

acarreta depressão. Essa desordem mental promove alterações de apetite, que por sua vez 

compromete o binômio saúde-nutrição (154). 

No que compete às doenças físicas, as patologias cardiovasculares representam 

um forte potencial como fator de risco para depressão. A literatura sugere que entre 20 e 

25% dos pacientes com injúrias cardíacas apresentam depressão (155). Acredita-se que 

essa relação aconteça em decorrência de uma fraca adesão ao tratamento, à resistência na 

mudança de hábitos e estilo de vida, e que está atrelada a aspectos genéticos, bem como 

disfunções neuroendócrinas, ao sistema imune e inflamatório (156). 

 Não menos importante, os níveis elevados de glicose no sangue, ou seja, a 

condição patológica de diabetes miellitus, parece estar intimamente associada com a 

depressão. Algumas estimativas sugerem que a prevalência de depressão em sujeitos 

portadores de diabetes, do tipo II, beira os 15% (157). No entanto, a literatura ainda 

apresenta informações inconsistentes acerca da condição do diabetes como fator de risco 

(158) ou de proteção (159) para a depressão. Diante dessas duas vertentes, recentemente 

fora realizado um estudo de meta-análise de estudos longitudinais que tinha por objetivo 

determinar o papel da diabetes miellitus no contexto da depressão. Assim, com base em 

16 estudos, 497,223 sujeitos, sendo 108,152 diabéticos, observou-se que o diabetes 

miellitus está associado ao aumento do risco de depressão e sintomas depressivo, 

representando ser um fator de risco para essa doença (160).  

 Distúrbios de sono parecem estar intimamente relacionados com a depressão. Os 

distúrbios de sono são considerados características típicas dessa desordem mental, além 
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disso, estudos prospectivos demonstraram que esse comportamento também antecede o 

início ou recorrência de quadros depressivos (161), bem como aumento da severidade e 

duração desses episódios. É de censo comum que a insônia seja fator de risco para o início 

e persistência da depressão (162). Apesar disso, notavelmente, existe uma dificuldade em 

determinar causa e efeito entre o distúrbio de sono, em especial a insônia, e a depressão 

(163).  

Acerca das condições socioeconômicas, quando desfavoráveis, acompanhadas de 

baixo índice de escolaridade e renda, baixo status ocupacional ou desemprego tornam-se 

fator de risco para depressão (164). A literatura reporta uma associação inversa entre o 

estrato socioeconômico e o risco para depressão. Desse modo, pessoas de baixo estrato 

social apresentam duas vezes mais risco de desenvolver depressão, se comparadas com 

pessoas de melhores níveis socioeconômicos (165). As condições socioeconômicas 

desfavoráveis durante a infância parecem exercer um efeito cumulativo ao longo da vida, 

propiciando a depressão. Crianças expostas á condições sociais e econômicas inóspitas, 

terão menores níveis de escolaridade e renda, maiores níveis de desemprego e, por 

conseguinte, piores condições de vida, os tornando pessoas mais vulneráveis ao 

desenvolvimento de doenças crônicas e comprometimento de ordem mental, como a 

depressão (166).  

 

5.2.3 Sinais e sintomas 

Os sinais e sintomas que caracterizam a depressão são muitos e bastante variados. 

Tipicamente, em condições depressivas é comum observar a presença de sentimentos de 

tristeza, contudo não são todos os sujeitos acometidos com depressão que relatam essa 

condição. Também são características frequentemente reportadas, a perda de prazer nas 

atividades em geral, menor interesse pelo ambiente que é rodeado, fadiga, falta de energia 

e queixa de cansaço em demasia. Identificar os sintomas depressivos – psíquicos, 

fisiológicos e comportamentais – é de suma importância para realizar o diagnóstico da 

depressão (167).   

Nesse contexto, os sintomas psíquicos englobam o humor depressivo, redução da 

capacidade de experimentar prazer na maior parte das atividades, antes consideradas 

agradáveis, diminuição da capacidade de pensar, de se concentrar ou de tomar decisões, 

bem como fadiga ou sensação de perda de energia. Sobre o humor depressivo, esse 

sintoma comumente costuma acarretar sensação de tristeza, autodesvalorização e 

sentimentos de culpa. O paciente depressivo costuma imaginar que nada tem importância 
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e perdem a capacidade de sentir alegria ou prazer na vida. Crianças e adolescentes, muitas 

vezes ao invés de denotarem tristeza, apresentam irritação e características de revolta. Ao 

passo, que certos idosos se apresentam apáticos, sem demonstrarem emoções diante de 

fatos antes considerados importantes. A ideação de suicídio surge como opção aos 

deprimidos diante de distorções cognitivas, numa tentativa de proporcionar alívio aos que 

estão próximos e sofrem conjuntamente, como um meio de livrar-se da culpa que sentem 

ou na tentativa de findar o estado emocional perturbador e penoso. Ainda sobre os 

sintomas psíquicos, a depressão é responsável pela redução da capacidade de sentir prazer 

em atividades anteriormente agradáveis, onde a realização dessas atividades torna-se 

enfadonha. Além disso, é característico o reporte sobre fadiga persistente, ainda que sem 

execução de esforço físico. A depressão também afeta a capacidade de pensamento e 

concentração, de modo que o pensamento se torna lento e compromete a efetividade das 

pessoas acometidas em seus ambientes de trabalho (167). 

Entre os sintomas fisiológicos da depressão, estão as alterações de sono, de apetite 

e a redução do interesse sexual. Sobre as alterações de sono, o mais frequente é a insônia, 

no entanto não é rara a hipersonolência. A insônia mais comum é a intermediária, quando 

o sujeito se acorda no meio da noite e tem dificuldades em voltar a dormir, e a terminal, 

que consiste em acordar antes do programado pela manhã. Além desses tipos, ainda existe 

a insônia inicial, quando há dificuldades em começar a dormir, porém menos prevalente. 

Fisiologicamente, entre sujeitos com depressão existem sintomas que refletem nas 

alterações de apetite. Comumente, observa-se a perda de apetite, inapetência, sendo 

necessário esforço para alimentar-se. Paradoxalmente, porém mais raro, existem pessoas 

que sofrem com o aumento exacerbado de apetite, sobretudo aguçado para doces e 

carboidratos (168).  

Por fim, não menos importantes, existem evidências comportamentais que 

rodeiam os sinais e a sintomatologia da depressão. Entre elas, as crises de choro, 

comportamento e tendência suicida, retraimento e/ou isolamento social, bem como 

retardo ou agitação psicomotora e lentidão generalizada (168). 

 

5.2.4 Instrumentos de diagnóstico e severidade para depressão 

Inicialmente, deve-se buscar determinar se os sujeitos investigados possuem ou 

não o diagnóstico de depressão. Num segundo momento, deve-se classificar os 

deprimidos num gradiente de severidade da doença. Nesse intuito, opta-se pela utilização 

de uma série de instrumentos desenvolvidos para auxiliar na determinação dessas 
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variáveis (169-172). Dentre as ferramentas mais conhecidas e utilizadas no meio clínico 

e de pesquisa, estão o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais IV (DSM-

IV), Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (MINI) e o Inventário de Depressão 

de Beck (BDI).  Contudo, a variabilidade dessas ferramentas é tamanha, de modo que 

recentemente esses instrumentos têm sido alvo de estudos do tipo revisão sistemática. 

Através desse modelo de estudo, a despeito dos constructos para diagnóstico de 

depressão, foi possível investigar a acurácia dos mesmos. E nesse âmbito, conclusões 

alarmantes foram obtidas – num total de 20 instrumentos investigados, apenas três 

cumpriram os critérios mínimos de especificidade e sensibilidade (173).  

Indiscutivelmente, os instrumentos de diagnóstico e severidade de depressão são 

aplicados em extensa escala ao redor do mundo. Contudo, a utilização e interpretação dos 

dados obtidos requerem cautela. Nesse contexto, é preciso estar atento, pois essas 

ferramentas podem ser fonte de viés, uma vez que não consideram as expressões 

sintomatológicas específicas de cada gênero (168). Não menos importante, os aspectos 

culturais também parecem ser determinantes, insuflando o risco de viés dos achados 

nessas ferramentas. Embora traduzido e validado para o espanhol, inclusive apresentando 

validade interna, o BDI em sua versão no idioma espanhol não apresenta validade 

cultural. No início dos anos 2000, foi identificado que preconceitos culturais na versão 

traduzida poderiam incitar interpretações equivocadas e assim diagnósticos errados de 

depressão (174). Ainda sob essa perspectiva observou-se um viés cultural na interpretação 

de uma escala de diagnóstico de depressão em uma população de afro-americanos. Esses 

respondentes apresentavam tendência á respostas negativas, devido à associação com 

percepções de preconceito racial, ao invés de considerar os aspectos investigados no que 

concerne á depressão, propiciando a ocorrência de casos falso-positivos (175). 

Diante desse panorama, investigar marcadores biológicos que forneçam suporte 

para confirmar categoricamente o diagnóstico e severidade da depressão, atualmente 

baseados em ferramentas subjetivas, tem sido uma potente vertente com futuro promissor. 

Identificar e utilizar em grande escala biomarcadores com esse propósito, tem sido um 

desafio recente, enfrentado por muitos pesquisadores. A dificuldade dessa investigação 

consiste em lacunas ainda existentes na compreensão da neurobiologia e fisiopatologia 

da depressão. Assim, até o presente momento, a literatura sugere que mais estudos sejam 

realizados nesse sentido. Contudo, acredita-se que quando definidos e utilizados os 

marcadores biológicos para depressão á nível de determinação de diagnóstico da 
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depressão, essa permissa pode contribuir ao desuso das ferramentas supracitadas, dado 

viés e subjetividade das mesmas (81, 176). 

 

5.2.4.1. Mini-Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (MINI) 

O MINI é uma ferramenta neuropsiquiátrica, desenvolvida em 1998, que consiste 

em uma breve entrevista clínica estruturada, com objetivo de diagnosticar desordens 

mentais, como a depressão, de acordo com o DSM-IV (177). Atualmente, o MINI está 

disponível em aproximadamente 30 idiomas, possibilitando sua ampla utilização ao redor 

do mundo. Dado esse aspecto transcultural, hoje o MINI tem sido utilizado para captação 

de indivíduos para ensaios psicofarmacológicos multicêntricos, ensaios clínicos em 

psiquiatria e atenção primária em estudos desenvolvidos nos continentes europeu e 

americano (178). 

A aplicação do MINI é breve, costuma durar entre 15 e 30 minutos. No que 

compete o treinamento de profissionais clínicos para estarem aptos á aplicação dessa 

ferramenta, observa-se que esse instrumento demanda somente de 1 a 3 horas, e 

rapidamente pode ser colocado em prática. Satisfatoriamente, a redução do tempo gasto 

em detrimento á entrevistas de diagnóstico complexas, não compromete as suas 

qualidades psicométricas (178). 

O MINI é composto por questões do tipo dicotômicas. E se apresenta sob duas 

distintas versões para responder aos objetivos diagnósticos específicos de diferentes 

contextos de utilização: o MINI destina-se à utilização em cuidados primários e ensaios 

clínicos, possui 19 módulos e abrange 17 transtornos do primeiro eixo do DSM-IV. Além 

disso, vale destacar que essa versão apresenta um módulo específico para investigar o 

episódio depressivo maior; o MINI Plus destina-se à avaliação de transtornos mentais ao 

longo da vida dos sujeitos potencialmente afetados, a nível clínico e acadêmico. Não 

menos importante, o MINI Plus abrange critérios de inclusão, exclusão e cronologia de 

23 categorias do DSM-IV. Nessa versão, o módulo A é o responsável por investigar o 

transtorno depressivo maior (178). 

                                

5.2.4.2. Inventário de Depressão de Beck (BDI) 

O BDI é uma escala utilizada para aferir o grau de severidade da depressão, entre 

pessoas de 17 á 80 anos, desenvolvida por Aaron Beck, no início da década de 60.  Essa 

ferramenta é constituída por 21 itens de múltipla escolha, cada um com quatro alternativas 

de diferentes níveis de gravidade, como por exemplo: 
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(0) Eu não me sinto triste;  

(1) Eu me sinto triste;  

(2) Eu me sinto triste todo o tempo e não consigo sair desta situação; 

(3) Eu me sinto tão triste ou infeliz que não consigo suportar (179);  

No que compete ao histórico desse inventário, sua primeira versão proposta por 

Beck ficou conhecida como BDI-IA, a qual embora apresentasse consistência interna 

suficiente (180), demonstrava falhas segundo os critérios estabelecidos pelo Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais III (DSM III). Assim, no intuito de 

aprimorar essa ferramenta, em seguida da publicação da quarta versão do DSM IV, uma 

versão atualizada do BDI fora proposta, o BDI-II. As mudanças nessa nova versão foram 

substanciais, de modo que apenas três itens da primeira versão foram mantidos - sensação 

de estar sendo punido, pensamentos suicidas e interesse sexual. Conforme o BDI-IA, o 

BDI-II também apresenta consistência interna e mede a severidade da depressão através 

de 21 questões que pontuam para um sistema de escores. Contudo, as categorias de 

pontuação diferem do método original, e nessa versão os indivíduos que pontuaram de 0 

a 13 são considerados com depressão mínima, de 14 a 19 depressão leve, 20 a 28 

depressão moderada e de 29 a 63 depressão severa (181). 

Atualmente, o BDI-II é amplamente utilizado, uma vez que já foi traduzido e 

validado para diferentes idiomas (182). No Brasil, essa ferramenta foi validada por Cunha 

e colaboradores, os quais apresentaram um manual de normas para a sua utilização (183). 

Apesar disso, faz-se relevante mencionar que o BDI apresenta certas limitações, como 

por exemplo, o efeito nos resultados em detrimento ao modo de aplicação do instrumento, 

bem como o fácil exagero das respostas, para mais ou menos, devido ao fato de ser uma 

ferramenta de auto relato. Além disso, o ambiente de aplicação do instrumento, um 

ambiente clínico ou um familiar, também parece ser determinante na variabilidade das 

respostas (184).  

 

5.2.5 Tipos de depressão 

A quantidade de categorias e especificadores para classificar os transtornos de 

humor, como os depressivos, são constantemente ajustados a cada edição do Manual de 

Diagnóstico e Estatística para Transtornos Mentais (DSM). Essa ampla variabilidade 

representa um esforço na tentativa de mapear as permutações de gravidade e cronicidade 

que caracterizam os transtornos depressivos (185) e assim orientar as práticas clínicas 

terapêuticas (186).  
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5.2.5.1. Transtorno depressivo maior 

O transtorno depressivo maior é caracterizado por episódios distintos, de ao menos 

duas semanas de duração, envolvendo alterações de afeto, alterações nas funções 

cognitiva e neurovegetativa. Comumente durante a depressão maior observa-se a 

presença de cinco ou mais sintomas presentes, sendo pelo menos um dos sintomas o 

humor deprimido ou a perda de interesse e/ou de prazer. Esses sintomas causam 

sofrimento clínico ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas 

importantes da vida do indivíduo (167). 

Entre as características diagnósticas da depressão maior estão os sintomas que 

devem estar presentes todos ou quase todos os dias, com exceção daqueles relacionados 

com a alteração de peso e de ideação suicida. A persistência dos sintomas por pelo menos 

duas semanas, é uma característica essencial da depressão maior. A depressão maior tem 

como característica bastante preconizada o humor alterado, sentimentos de desesperança, 

falta de coragem, tristeza, entre outros. Diante desse perfil, é possível associar a depressão 

maior com alta mortalidade, sendo grande parte dessas mortes atribuídas ao suicídio, 

embora essa não seja a única causa (167).  

No que compete o desenvolvimento e o curso da depressão maior, sabe-se que 

esse transtorno pode surgir pela primeira vez em qualquer idade. Contudo, existe uma 

maior possibilidade de que o início da depressão maior coincida com a puberdade. O 

curso da doença é bastante variável, de modo que alguns pacientes raramente 

experimentam um quadro de remissão, enquanto outros experimentam muitos anos com 

poucos ou até mesmo sem quaisquer sintomas entre os episódios de depressão maior 

(167). 

 

5.2.5.2. Transtorno depressivo crônico ou distimia  

A distimia é uma forma crônica de depressão, ou seja, representa um transtorno 

depressivo persistente. A distimia pode ser diagnosticada quando a perturbação do humor 

continua por pelo menos dois anos em adultos e um ano em crianças. Esse transtorno 

apresenta entre suas características diagnósticas o humor deprimido na maior parte do 

dia, na maioria dos dias, indicado por relato subjetivo ou por observação feita por outras 

pessoas, pelo período mínimo de dois anos; enquanto deprimido o sujeito apresenta duas 

ou mais dessas características: alteração de apetite e sono, baixa autoestima, sentimentos 

de desesperança, dificuldade de concentração e de tomar decisões; os sintomas 

apresentados não devem ser atribuídos á efeitos fisiológicos devido ao uso de substâncias 
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- como uso de drogas ou abuso de medicamentos – ou outra condição médica – como 

hipotireoidismo. Esses sintomas causam significativo sofrimento clínico, social e 

profissional na vida do acometido. Os seus efeitos podem ser tão grandes quanto ou 

maiores do que os do transtorno depressivo maior. 

A depressão maior pode preceder a distimia, além disso, episódios depressivos 

maiores podem acontecer durante o transtorno depressivo crônico. No que compete o 

desenvolvimento e curso da depressão crônica, essa apresenta início precoce, ao passo, 

que se inicia na infância, adolescência ou início da idade adulta e possui um curso crônico 

durante a vida. 

 

5.2.5.3 Depressão pós-parto 

A depressão pós-parto é conceituada como um tipo de depressão acometida em 

detrimento a um forte declínio hormonal subsequente ao parto. Entre 6,8 e 16,5% das 

mulheres adultas e até 26% das adolescentes que tiveram filho (187), inclusive 25% dos 

pais já sofreram com esse comportamento caracterizado como uma alteração de humor 

transitória (167).  

A literatura sugere que os fatores de risco para a depressão pós-parto possam ser 

identificados ainda durante o período gravídico e se estender até o momento seguinte ao 

nascimento, se desenvolver em seguida após o parto ou ainda alguns meses mais tarde. 

Fazem parte desses fatores de risco a presença de depressão ou desordem de ansiedade 

na gravidez, história passada psiquiátrica, eventos de vida negativos estressores, discórdia 

marital e baixo suporte social (188).  

A depressão pós-parto pode ser desencadeada não só por aspectos de foro 

hormonal, mas também devido a causas físicas. Partos traumáticos - naturais, normais ou 

cirúrgicos - que tenham promovido experiência de violência obstétrica á mulher, como 

partos forçados, malsucedidos, prematuros ou que mal orientados pelos profissionais de 

saúde e que consequentemente levaram a mãe a passar por procedimentos pós-parto 

desconfortáveis são fatores de risco significantes para o desencadeamento da depressão 

pós-parto (189). 

  

5.2.6 Tratamentos para a depressão  

Uma vez que bem estabelecido que a depressão é considerada uma das causas 

mais significativas de incapacidade no mundo (11), bem como seus sintomas deletérios 

que a mesma suscita (190), vale destacar a relevância de tratamentos propostos para 
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reestabelecer a saúde mental e dirimir os sinais e sintomas. Positivamente, a depressão 

mostra-se tratável. Apesar disso, os tratamentos são diversos (191-193) e deveras 

complexos (194).  

Os fármacos antidepressivos representam uma frequente opção de tratamento para 

pacientes diagnosticados com depressão. No entanto, muitos não aderem ao recurso 

terapêutico e outros possuem baixa tolerância à medicação (195). Nesse sentido, outros 

tratamentos tornam-se opção, como a terapia eletroconvulsiva (196) e a estimulação 

magnética transcraniana repetitiva (197). Além disso, recentemente a literatura tem 

destacado novas propostas terapêuticas com potencial promissor para tratar a depressão - 

adequação alimentar (193, 198) aliada à prática de esportes (191). 

Subsequentemente, não menos importante salientam-se as psicoterapias – terapia 

cognitivo comportamental (14) e motivacional (15). Esses tratamentos são benéficos e 

eficazes (199, 200). Assim, fazendo com que as pessoas os prefiram em detrimento ao 

tratamento farmacológico (201). Ademais, durante a gravidez, as mulheres estão cada vez 

mais explorando o uso de terapias que se concentram nas conexões entre mente e corpo 

para ajudar no seu bem-estar físico e emocional (202). 

 

 5.2.6.1 Psicoterapias 

5.2.6.1.1 Terapia cognitivo-comportamental 

Entre os modelos de intervenções psicoterápicas para redução e prevenção da 

depressão está a TCC, proposta e desenvolvida por Aaron Beck e colaboradores (14). A 

TCC preconiza que não é a situação ou o contexto que determinam o que as pessoas 

sentem, mas sim o modo como elas interpretam os acontecimentos frente à determinada 

situação (203). A TCC é uma psicoterapia que consiste no conhecimento empírico da 

psicologia – inclusive a literatura sugere que a TCC seria a abordagem psicoterápica que 

apresenta maior amparo empírico. Essa terapia baseia-se na experiência e observação, 

abrangendo métodos específicos e não específicos para os transtornos mentais. Além 

disso, prevê que os seres humanos modifiquem seus pensamentos, emoções e 

comportamentos, objetivando uma melhora sistemática acerca dos problemas tratados, 

devolvendo a flexibilidade cognitiva (204, 205).  

Através de uma abordagem estruturada, a TCC calca-se em uma relação de 

colaboração entre paciente e terapeuta, onde ambos possuem responsabilidade sobre a 

resolução do problema. A TCC busca a resolutividade não somente imediata, assim 

pretende-se dotar o paciente de um conjunto de estratégias cognitivas para que a resposta 



 
 

 
 

52 

aos novos desafios aconteça de modo real e funcional. O caráter de participação ativa do 

paciente durante o tratamento acontece de modo que ele recebe ferramentas para que seja 

possível identificar as percepções distorcidas da realidade, reconheça os pensamentos 

negativos e busque novos pensamentos que reflitam mais fidedignamente a realidade. Por 

conseguinte, espera-se que o mesmo encontre evidencias que suportem os pensamentos 

negativos e os recém-adquiridos, por fim que desenvolva pensamentos novos mais 

verossímeis associados a determinadas situações, em um processo intitulado 

reestruturação cognitiva - mecanismo psicoterapêutico de identificação e contestação de 

pensamentos irracionais ou não adaptativos conhecido como distorções cognitivas (203). 

Estruturalmente, a TCC pode ser organizada, sucintamente, em cinco passos:  

A) Apresentação do problema 

B) Análise do problema 

C) Análise do objetivo 

D) Análise dos meios 

E) Teste e avaliação dos passos definidos 

 

A) Apresentação do problema: Inicialmente é preciso orientar-se a respeito dos 

problemas do paciente – essa fase consiste na coleta e organização dos dados 

relevantes para a compreensão do paciente e de seu problema: dados pessoais, 

sintomas, objetivos do paciente, esclarecimento das condições necessárias 

para o trabalho psicoterapêutico no binômio terapeuta-paciente. 

Num segundo momento é necessária a definição do problema e diagnóstico 

do paciente, com auxílio de instrumentos apropriados para que seja elucidada 

a psicoterapia mais adequada. Destaca-se que quando o paciente apresenta 

mais de um problema a ser resolvido, é preciso elencar qual ou quais serão 

imediatamente tratados. 

 

B) Análise do problema: A análise do problema deve ser realizada em diferentes 

perspectivas: comportamental, motivacional e sistêmica. A análise 

comportamental consiste na escolha do comportamento problemático, bem 

como sua incidência – em que situação que se apresenta, frequência com que 

ocorre o problema, pensamentos que o acompanham, emoções e 

consequências. A análise motivacional baseia-se em identificar o valor do 

comportamento problemático – quais seriam os objetivos desse 
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comportamento, como isso influencia a vida das pessoas e a origem de 

conflitos entre objetivos distintos. A análise sistêmica consiste em averiguar a 

aceitabilidade do indivíduo diante diferentes sistemas sociais, submetido a 

diferentes regras e exigências, inclusive contraditórias e o impacto dessas 

sobre o comportamento.  

Não menos importante, a etapa geral de análise do problema prevê 

investigar a origem e o desenvolvimento do mesmo, através da anamnese e 

geração de hipóteses sobre a origem do problema. Além disso, atrela o 

condensamento do conhecimento estabelecido até o presente momento, 

promovendo a geração de um modelo etiológico individual.  

 

C) Análise do objetivo: Existem alguns pré-requisitos comportamentais 

necessários para alcançar o objetivo terapêutico – considerar aspectos 

positivos e negativos do problema, alcançar motivos para mudança de 

comportamento e determinar fatores que contribuam e atrapalham no processo 

de mudança.  

Nesse passo da TCC, é necessário formular e esclarecer os objetivos a 

serem alcançados pelo binômio terapeuta-paciente e as ações a serem 

executadas para alcançá-los. Nesse contexto é de suma relevância preservar o 

relacionamento terapeuta-paciente para que seja possível o desenvolvimento 

e manutenção de um processo produtivo.  

 

D) Análise dos meios: Esse passo da TCC consiste em elencar pontos de partida 

para a execução da mudança comportamental em vias de fato, como por 

exemplo, estabelecer quais pessoas deveriam estar envolvidas nesse processo. 

Existem alguns princípios da mudança de comportamento que devem ser 

respeitados – os passos a serem executados, bem como o modo que devem ser 

realizados.  

Compete também à análise dos meios o planejamento concreto da terapia 

que prevê que o paciente aprenda novos comportamentos, determina métodos 

para aprendê-los e em quais situações colocá-los em prática. Parâmetros 

formais precisam ser delineados, assim é necessário estabelecer a frequência 

das consultas e a proposta de duração da terapia. Além disso, nessa etapa é 

definido se o uso de fármacos será incorporado à psicoterapia. Por fim, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Anamnese
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tese
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estabelece-se qual comportamento deverá ser considerado condição de 

sucesso para a terapia proposta. 

 

E) Teste e avaliação dos passos definidos: Esse último passo estrutural da TCC 

prevê que os tópicos anteriores tenham sido adequadamente efetuados, para 

isso promove-se uma avaliação acerca de cada um dos passos e dos objetivos 

alcançados. Deve-se salientar que as hipóteses que a TCC se baseia são 

provisórias, podendo ser facilmente adaptadas, se necessário. E por fim, 

quando obtido o sucesso da terapia proposta, essa deve ser encerrada (179). 

A literatura sugere que a TCC possui grande aceitação, sendo atualmente uma 

terapia bastante usual, devido a diversos aspectos – proposição de modelos variados 

baseados na ciência dedicada aos fatos; proposição de modelos e hipóteses passíveis de 

testes, sendo possível verificar a eficácia; curta duração do tratamento, permitindo uma 

melhor relação custo/benefício em relação ás técnicas tradicionais; elaboração de 

protocolos e manuais padronizados e hábeis de reprodutibilidade por qualquer 

profissional; desenvolvimento de escalas e instrumentos para confirmar desfechos, bem 

como o curto período de tempo do tratamento, que permite maior controle de aspectos de 

intervenção e, por conseguinte melhor acurácia nos resultados (206). 

Beck e colaboradores não só preconizaram a TCC, mas também caracterizaram os 

sujeitos portadores de depressão como pacientes que constroem suas experiências de 

maneira negativa e supõem resultados desfavoráveis aos seus problemas (14). De modo 

geral, pacientes com depressão acreditam que os acontecimentos por eles sofridos são 

mais danosos do que realmente representam ser, interpretados pelas próprias cognições e 

esquemas cognitivos disfuncionais (179). Vale destacar que a TCC é uma ferramenta 

terapêutica considerada significativamente eficaz para tratar pacientes com depressão  

(207), seja leve, moderada ou grave (208), e também para prevenção em casos de risco 

e/ou subsindrômicos (209). A efetividade da TCC em casos de depressão é tamanha que 

tem sido preconizada em detrimento a farmacoterapia e outras intervenções psicológicas 

(208).  

No que concerne a TCC no âmbito biológico, a literatura tem reportado fortes, 

porém ainda escassos indícios do potencial a nível molecular dessa psicoterapia para 

tratar a depressão (176). Recentes resultados sugerem que as taxas de interleucina-6 foram 



 
 

 
 

55 

reduzidas, de modo significativo, após sete sessões de TCC. Esse comportamento é 

sugestivo de eficácia na terapia, modulando o perfil inflamatório, haja vista que esse é 

um mecanismo proposto para a fisiopatologia da doença (210). Corroborando com o 

supracitado, é deveras importante reportar que após três meses de realização da terapia 

identificou-se um aumento na expressão do microRNA-135, o qual em pacientes 

deprimidos apresenta níveis baixíssimos, atuando como uma espécie de “antidepressivo 

endógeno” (176). 

Dessa forma, sugere-se que a escolha pela TCC se deva, principalmente, à 

resposta mais duradoura se comparada com tratamentos à base de fármacos. Além disso, 

desempenha bons resultados no que tange a episódios de recorrência, através de técnicas 

desenvolvidas em curto prazo. Nesse contexto, justifica-se claramente a necessidade e 

potencialidade da utilização da TCC como um método de tratamento para depressão (16). 

 

5.2.6.1.2 Terapia motivacional  

A entrevista motivacional é uma técnica de entrevista definida como um método 

diretivo, centrada no paciente, que visa aumentar a motivação intrínseca para mudança 

comportamental através da exploração e resolução de situações simultaneamente 

positivas e negativas - ambivalência (211).  

De posse dos resultados de um estudo do maior nível de evidência científica – 

uma revisão sistemática (212), é possível afirmar veemente que a terapia motivacional 

aumenta o estímulo do paciente no processo de mudança (213). Essa técnica motivacional 

é apoiada pela literatura como uma intervenção que influencia atitudes e práticas, por 

exemplo, no período perinatal e apresenta potencial para melhora da eficácia de 

intervenções psicossociais neste momento (15).  

Atualmente, diversos estudos de foro clínico têm sido realizados aprofundando o 

conhecimento nessa área e corroborando com a premissa do sucesso terapêutico da 

entrevista motivacional (213). Nesse sentido, cabe destacar alguns estudos abordando a 

terapia motivacional, como por exemplo, acerca da redução no uso de maconha, álcool e 

tabaco (214), sobre a tentativa de abandono do hábito de fumar (215), bem como estudos 

que invistam na redução de sintomas obsessivo-compulsivos. No que tange a depressão, 

sabe-se que a entrevista motivacional apresenta resultados excelentes no tratamento de 

depressão e quadros depressivos subsindrômicos (216). 
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A literatura sugere que práticas clínicas como a entrevista motivacional têm sido 

frequentemente associadas a outras abordagens, incluindo os protocolos de TCC (211). 

Além de auxiliar a efetividade da técnica de TCC, a entrevista motivacional apresenta 

outro aspecto considerado vantajoso – é um processo considerado breve, podendo ser 

realizada em uma única entrevista ou como parte de um processo terapêutico 

desenvolvido em breves sessões (15). 

 

5.2.7 Biomarcadores da depressão  

Biomarcadores são marcadores de origem biológica que contribuem para 

identificação de processos fisiológicos normais e patológicos, podendo ser usados no 

intuito de mensurar e avaliar intervenções terapêuticas (217). Frequentemente, 

biomarcadores são utilizados como ferramenta diagnóstica (para apoiar a presença ou 

ausência de doenças), como biomarcadores de tratamento (prevendo opções adequadas 

de tratamento), de tratamento-resposta (mensurando o progresso ou não do tratamento 

proposto) e por fim como biomarcadores preditivos (prevendo o início de uma doença 

futura) (218-220). 

No que tange a depressão, sabe-se que o avanço nas pesquisas sobre 

biomarcadores é deveras complexo, haja vista a heterogeneidade desse transtorno 

psíquico (221). A literatura sugere que os biomarcadores para depressão podem ser 

agrupados em dois grandes grupos: biomarcadores inflamatórios e de resposta imune; e 

biomarcadores de estresse oxidativo e defesa antioxidante (222). Contudo recentemente, 

os microRNAs tem despontado como um terceiro grupo promissor de biomarcadores (8, 

81, 94).  

Entre os biomarcadores de diagnóstico para depressão mais corriqueiramente 

utilizados na literatura, estão os do tipo inflamatório e de resposta imune.  Fazem parte 

desse grupo, por exemplo, a proteína C-reativa (CRP), citocinas e neopterina. A CRP tem 

sido considerada uma molécula sensível á inflamação (223), diante disso, vários estudos 

reportam que a depressão está consistentemente associada ao aumento dos níveis dessa 

proteína (224, 225). Não obstante, uma revisão sistemática seguida de meta-análise 

evidenciou que elevados níveis de CRP estão associados a aumento do risco de depressão 

(225). Não menos importante, as citocinas são biomarcadores imunes para a depressão 

bem consolidados. Níveis séricos de citocinas apresentam-se alterados em sujeitos com 

depressão. Concentrações de fator de necrose tumoral-α (TNF-a) e interleucina-6 (IL-6) 

em pacientes acometidos por depressão apresentam-se significativamente aumentados 
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(226, 227). A neopterina, um nucleotídeo de purina, produto catabólito de trifosfato de 

guanosina (228), tem seus níveis aumentados em pacientes deprimidos (229-231).  Esse 

biomarcador parece ser capaz de identificar pacientes que sofrem de dois ou mais 

episódios de depressão em comparação com as pessoas acometidas por um único 

episódio, através da verificação de concentrações plasmáticas da neopterina  (229). 

No que compete os biomarcadores de diagnóstico para depressão do tipo estresse 

oxidativo e defesa antioxidante fazem parte a enzima superóxido desmutase (SOD), 

isoprostanas e o malondialdeido (MDA). Embora menos frequentemente utilizados que 

os biomarcadores inflamatórios, a literatura tem fornecido indícios de que essas 

moléculas apresentam potencial promissor. Por exemplo, ao comparar sujeitos 

deprimidos com sujeitos controle, fora possível observar que as concentrações de MDA 

parecem estar aumentadas nos acometidos pela doença. Além disso, quando analisados 

casos recorrentes de depressão, as concentrações de MDA são ainda maiores, em 

detrimento á pacientes com histórico de apenas um episódio depressivo (232).  

Uma terceira vertente de biomarcadores, mais recentemente proposta, consiste na 

utilização de microRNAs como ferramentas para diagnóstico de diversas doenças, como 

para depressão, de forma rápida e minimamente invasiva.  Nesse contexto, diversos 

estudos têm sido desenvolvidos para alicerçar o conhecimento cientifico diante desse 

panorama (8, 81, 94). Assim, os microRNAs têm sido investigados sob a forma de 

grandes conjuntos, devido ao fato de que um compêndio de miroRNAs conferem um 

indicador mais robusto (233), compreensivo e efetivo em detrimento à microRNAs 

analisados individualmente (94). 

 

5.3 microRNAs x depressão 

5.3.1 O papel dos microRNAs na depressão 

A literatura tem reportado a relevância dos microRNAs no desenvolvimento de 

distúrbios relacionados ao estresse, como a depressão. No entanto, o papel dos 

microRNAs na patofisiologia da depressão ainda é uma área do conhecimento que apesar 

de ser alvo de diversos estudos (234), apresenta até o momento atual conclusões deveras 

incipientes. Sabe-se que existem funções proeminentes para os microRNAs na 

sinalização molecular da depressão (235). Essas funções têm sido evidenciadas através 

de investigações em modelo animal (236), tecidos pós-mortem (19) e ensaios clínicos 

(81).  



 
 

 
 

58 

Recentemente, tem sido cogitado o envolvimento dos microRNAs sob diferentes 

perspectivas no panorama da depressão – plasticidade neural, neurogênese e resposta ao 

estresse, reforçando as evidências do impacto dos microRNAs na referida doença (81). A 

regulação da plasticidade sináptica neuronal pelos microRNAs é responsável pelo 

desenvolvimento e desempenho das funções das sinapses, bem como está envolvida na 

fisiopatologia de doenças associadas à plasticidade (237). O comprometimento desse 

processo fisiológico, pode resultar numa incapacidade cerebral para as respostas 

adaptativas aos estímulos do ambiente, acarretando um quadro depressivo (238, 239), 

podendo promover um impacto negativo no processo de aprendizagem e de memória 

(240).  

No que diz respeito á neurogênese, a literatura tem sugerido que esse é um 

processo mediado na vida adulta também por microRNAs (241, 242). O microRNA-124 

quando pouco expresso mantém células tronco da zona subventricular na condição de 

células precursoras, ao passo que em níveis elevados, sugere aumento precoce na 

formação neuronal (242). Não menos importante, o microRNA-137 também está 

associado ao processo de formação neuronal, sendo capaz de modular a proliferação e 

diferenciação de células-tronco neuronais (CTN). Esse microRNA, quando altamente 

expresso estimula a proliferação de CTNs, ao passo que quando pouco expresso promove 

aumento da diferenciação dessas células (243). 

O estresse, por sua vez, é capaz de modular processos neuronais associados à 

plasticidade, suscitando a indução de doenças afetivas, como a depressão. Em um estudo 

em modelo animal, observou-se que quando o estresse era bloqueado, um conjunto de 

microRNAs (microRNA-9, microRNA-9*3, microRNA-26b, microRNA-29b, 

microRNA-30b, microRNA-30c, microRNA-30e, microRNA-125a, microRNA-126-3p, 

microRNA-129-3p, microRNA-207, microRNA-212, microRNA-351, microRNA-423, 

microRNA-487b, microRNA-494, microRNA-690, microRNA-691, microRNA-709, 

microRNA-711, and let-7a-e) específicos do córtex frontal, associado à vias da depressão, 

tinha seus níveis de expressão elevados, de modo transitório (244). Num modelo de 

estudo delineado para desencadear estresse de imobilização agudo e crônico em ratos, 

observou-se que a expressão de microRNAs encontrada nesses animais fora 

                                                 
3
Durante o processamento do pré-miRNA pela Dicer há o desenrolamento do duplex de RNA em forma de hairpin. Geralmente, apenas uma 

fita é incorporada na fita guia, sendo que a seleção da fita depende da sua instabilidade termodinâmica e da fragilidade do pareamento de bases 

em relação à outra cadeia. A posição na formação do hairpin também pode influenciar na escolha da fita. A outra fita, chamada de fita 

passageira, é indicada com um asterisco, sendo essa normalmente degradada. 
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diferentemente afetada. Destaca-se que o estresse crônico causou maiores mudanças no 

perfil de expressão dos microRNAs em detrimento ao estresse agudo. Na amígdala 

central, 28 microRNAs foram alterados devido ao estresse crônico ao passo que apenas 

10 sofreram modificações em resposta ao estresse agudo. O mesmo comportamento fora 

identificado na região CA1 do hipocampo, onde 22 microRNAs foram encontrados com 

níveis de expressão alterados mediante o estresse crônico, frente à 16 impactados pelo 

agudo. Diante desse prospecto, pode-se destacar o microRNA-134 e o microRNA-183, 

com níveis de expressão alterados sob as duas formas de estresse (245), assim essas são 

moléculas capazes de comprometer a neurotransmissão colinérgica, fundamental no 

mecanismo de desenvolvimento da depressão (245, 246) . 

Uma série de evidencias tem sugerido que o fator neurotrófico derivado do cérebro 

(BDNF) e os microRNAs, em sinergia, desempenham um papel fundamental no processo 

etiológico da depressão (247, 248). Qualquer desregulação dos microRNAs envolvidos 

nas vias associadas à vulnerabilidade das desordens afetivas pode incitar ou agravar a 

depressão (249). Assim, considerando a importância da atuação do BDNF e dos 

microRNAs na patogênese da depressão, Li e colaboradores identificaram que o 

microRNA-132 e o microRNA-182 reduzem os níveis de BDNF, através de um modelo 

celular neuronal. Ao comparar os níveis séricos de BDNF entre deprimidos e controles, 

constataram que aqueles com depressão possuem redução significativa dessa neurotrofina 

e maior expressão dos microRNAs séricos em detrimento aos sujeitos controle (250). 

Nesse contexto, em acordo com o que fora supracitado, evidências diretas indicam 

que os níveis de expressão de diversos microRNAs estão alterados frente a depressão 

(234, 251). Apesar disso, mecanismos moleculares e celulares promotores desse perfil 

gênico intimamente associado à depressão, ainda não estão completamente elucidados 

(3). Além disso, vale destacar que essa forte associação pode acarretar benefícios aos 

sujeitos portadores de depressão, dado que possibilita o auxílio para o desenvolvimento 

de novos alvos terapêuticos (235).  

 

5.3.2 microRNAs como biomarcadores da depressão 

Os avanços na pesquisa científica que compreendem os microRNAs possibilitam 

afirmar que essas moléculas desempenham papel fundamental no desenvolvimento de 

diversas doenças, na condição de marcadores para determinar progresso, prognóstico, 

diagnóstico e avaliar métodos terapêuticos (252). No que compete à função de 
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biomarcadores, os microRNAs circulantes tem sido considerados ferramentas em 

potencial para diagnosticar diversas doenças, de forma rápida e não invasiva (8, 81, 94).  

Nesse contexto, Fan e colaboradores avaliaram a expressão de microRNAs em 

células mononucleares do sangue periférico de sujeitos com depressão e compararam com 

os níveis de expressão em sujeitos controle. Através desse estudo fora possível identificar 

um conjunto de 5 microRNAs - microRNA-26b, microRNA-1972, microRNA-4485, 

microRNA-4498 e microRNA-4743 – com nível de expressão aumentado em sujeitos 

deprimidos (17). Nesse mesmo panorama, o microRNA-34b-5p e o microRNA-34c-5p, 

encontrados no plasma, também apresentaram aumento dos níveis de expressão em 

pacientes depressivos (253). 

Gururajan e colaboradores investigaram a hipótese de que os microRNAs let-7b e 

let-7c, oriundos do sangue periférico, também poderiam atuar como biomarcadores da 

depressão. Desse estudo, obtiveram-se evidencias que suportam a utilização desses 

microRNAs nessa perspectiva, haja vista que os mesmos apresentaram expressão distinta 

entre o grupo de indivíduos depressivos e controles saudáveis. Além disso, predições, 

através de uma ferramenta de bioinformática, endossam a participação do microRNA let-

7b e let-7c, uma vez que regulam a expressão de 27 genes na via PI3k-Akt-mTOR, a qual 

está intimamente associada à fisiopatologia da depressão (254). 

No intuito de delinear com precisão o perfil de microRNAs que, futuramente, 

possa ser usado em ampla escala como uma ferramenta para auxiliar no diagnóstico 

biológico da depressão, muitos autores seguem depositando esforços em estudos do tipo 

caso x controle. Nesse modelo de estudo, Wan e colaboradores identificaram que níveis 

séricos de microRNA-221-3p, microRNA-34a-5p, o let-7d-3p e o microRNA-451a, em 

pacientes deprimidos estavam alterados e serviriam como biomarcadores para depressão. 

Destaca-se a relevância desse conjunto de microRNAs, haja vista que esse atua em 

receptores de serotonina (HTR2C), transportadores de glutamato (SCL1A2), dentre 

outras moléculas, intimamente associadas ao desencadeamento da depressão (8). 

Contribuindo na construção desse perfil biológico para diagnóstico de depressão, o 

microRNA-335 é significativamente menos expresso nas pessoas acometidas pela 

doença, se comparado com sujeitos saudáveis controle (Li). Não menos importante, fora 

reportado que a expressão do microRNA-34b–5p e microRNA-34c–5p nos leucócitos do 

sangue periférico estaria alterada em sujeitos com depressão e, além disso, em íntima 

relação com ideias suicidas e comprometimento da função cognitiva (253).  
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Diante do cenário supra exposto, é possível afirmar que diversos autores optam 

por investigar múltiplos microRNAs concomitantemente. Acredita-se que isso se deva ao 

fato de que para a detecção de patologias, como a depressão, um compêndio de 

miroRNAs delineiam um indicador mais robusto (255), compreensivo e efetivo em 

detrimento à microRNAs analisados individualmente (94). Além disso, vale mencionar 

que um grupo de microRNAs não somente é sugestivo de envolvimento da gênese das 

doenças humanas, bem como, colabora na identificação de vias de atuação que permeiam 

a referida patologia (255). No entanto, cabe ressaltar que os estudos recém referidos 

apresentam tamanho de amostra restrito (8, 253, 254), sugerindo que para extrapolar a 

utilização do conjunto de microRNAs que identifiquem a depressão em grande escala à 

população, é imprescindível aumento do tamanho amostral  (81, 253). 

 

5.3.3 microRNAs de interesse: microRNA-16-5p, microRNA-17-5p, 

microRNA-221-3p, microRNA-423-5p, microRNA-451a e let-7d-3p 

Entre a ampla gama de microRNAs identificados através dos estudos científicos, 

vale destacar um conjunto desses - microRNA-16-5p, microRNA-17-5p, microRNA-

221-3p, microRNA-423-5p, microRNA-451a, e let-7d-3p -, os quais parecem estar 

associados, de modo independente, à depressão e gestação. Uma recente revisão 

sistemática, seguida de uma análise de bioinformática, identificou o perfil dos 

microRNAs que mais frequentemente apresentam alteração nos níveis de expressão em 

sujeitos com depressão quando comparados a controles (234). No que compete o período 

gestacional, uma abrangente revisão narrativa da literatura revelou uma série de 

microRNAs, os quais através da regulação dos seus níveis de expressão, desempenham 

um papel imprescindível ao adequado desenvolvimento gestacional (256).  

Os microRNAs possuem promissor desempenho como biomarcadores para 

distúrbios envolvendo o sistema nervoso central (257). O microRNA-423-5p, por 

exemplo, relaciona-se com doenças de foro neurológico como o Parkinson (258) e 

Alzheimer (259). E embora, até o presente momento, não existam estudos publicados que 

apontem claramente o papel dessa molécula com a depressão, estima-se uma relação, 

ainda que indireta, visto que o microRNA-423-5p é responsável pela regulação de uma 

série de eventos cerebrais (258-260). No que tange o período gestacional, alguns 

pesquisadores têm associado alterações nos níveis do microRNA-221-3p (261, 262) e 

microRNA-423-5p à pré-eclâmpsia (PE) (263, 264). Durante essa patologia, o 

microRNA-423-5p está altamente expresso (263, 264), inibindo a migração, invasão e 
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proliferação, bem como induzindo a apoptose de células trofoblásticas (264). Seja a partir 

de estudos em humanos (264) ou em modelo animal, o microRNA-423-5p tem sido 

intimamente relacionado aos mecanismos biológicos que cercam o desenvolvimento das 

células trofoblásticas (265), essencial para manutenção dos níveis de progesterona, 

sustentando a gravidez (266). 

Conforme supracitado, alterações nos níveis de expressão do microRNA-221-3p 

também têm sido associadas à PE (261, 262). Contudo, a literatura sustenta que cerca de 

1 ano após o parto a expressão desse microRNA foi reduzida significativamente (p<0,05) 

e correlacionada com melhores scores de pressão arterial e índice de massa corpórea 

(267). Assim, sugerindo que modificações no estilo de vida materno podem reduzir o 

risco de doenças cardiovasculares através de mudanças dinâmicas desencadeadas nos 

microRNAs circulantes (268), como no caso do microRNA-221-3p (267). Ainda a 

respeito desse microRNA e na tentativa de melhor compreender a sua relação com a 

depressão, identificou-se que elevados níveis séricos do microRNA-221-3p representam 

um potencial biomarcador para o comportamento depressivo (269), podendo ser 

considerado como preditor de resposta ao tratamento antidepressivo (269). 

Recentemente, uma revisão sistemática cujo objetivo era identificar quais 

microRNAs estão sendo associados com depressão e as vias de sinalização celular 

relacionadas, revelou que o microRNA-17-5p fora a molécula mais frequentemente 

investigada a partir dos estudos incluídos. Essa predominância parece ser explicada haja 

vista as relações estabelecidas entre o microRNA de interesse e as vias de sinalização 

celular identificadas por análise de bioinformática (234). Ademais, o microRNA-17-5p 

parece também relacionar-se às complicações gestacionais, como PE (270), hipertensão 

gestacional (HG) (271) e restrição do crescimento fetal (270), favorecendo o surgimento 

tardio de doenças cardio e cerebrovasculares (272, 273). Tais complicações podem ser 

reguladas através da expressão gênica de microRNAs. Em mulheres grávidas, o aumento 

dos níveis de expressão do microRNA-17-5p esteve associado à HP e PE – grave e 

precoce (274). Qin e colaboradores identificaram que a redução na expressão desse 

microRNA e do microRNA-221-3p está relacionada com a restrição de crescimento 

intrauterino (275). Ainda, sobre o microRNA-17-5p, identificou-se que a expressão 

elevada de tal molécula está associada a presença diabetes mellitus gestacional (DMG) 

(276). Por sua vez, o aumento dos níveis séricos de glicose durante a gravidez representa 

um risco maior ao desenvolvimento de sintomas depressivos pós-parto (277). Por outro 

lado, demonstrando uma relação bidirecional entre DMG e depressão, sugere-se que o 
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processo inflamatório associado à depressão poderia representar um gatilho ao 

desenvolvimento da DMG (278).   

Em relação ao microRNA-16-5p destaca-se que esse, quando altamente expresso, 

também apresenta íntima relação com a DMG e com a resistência à insulina (279). Por 

sua vez, em gestantes com restrição de crescimento intra-uterino esse microRNA 

apresenta uma tendência de redução nos seus níveis de expressão (280). Além disso, o 

microRNA-16 tem sido relacionado com os mecanismos de estresse (252, 253), podendo 

representar um fator de risco para depressão (142), modulando processos neuronais 

associados à plasticidade, induzindo doenças afetivas, como a depressão (244).  

O microRNA-let-7d-3p tem sido associado à parada circulatória hipotérmica 

(281), câncer de bexiga (282), de colo de útero (283) e de ovário (284), esclerose múltipla, 

Alzheimer (285), entre outras patologias. Entre as desordens mentais, o microRNA-let-

7d-3p foi identificado no líquido cefalorraquidiano e no soro de pacientes com transtorno 

depressivo maior, assim sendo possível sugeri-lo um biomarcador de diagnóstico da 

doença (8).  

Ao que compete as pesquisas científicas sobre o microRNA-451a, no contexto 

gestacional, a literatura é deveras escassa. É possível sugerir que o microRNA-451a atua 

como um mediador inflamatório do microambiente peritoneal (286), mostrando níveis 

aumentados desse microRNA em endometriomas ovarianos, correlacionando-se com o 

tamanho da lesão e seus níveis séricos (287, 288). Clinicamente, a endometriose esteja 

associada à dor pélvica e altos índices de infertilidade (289, 290). Além disso, quando a 

mulher portadora de endometriose engravida, essa doença representa um aumento no 

risco de gravidez ectópica (291), aborto espontâneo, DMG e HG (292). Acerca da 

depressão, destaca-se que em pacientes deprimidos a expressão do microRNA-451a 

encontra-se reduzida quando comparada aos controles (293). O microRNA-451a atua 

diretamente regulando o fator inibidor da migração de macrófagos (294), uma citocina 

pró-inflamatória (295) que se encontra aumentada durante episódios inflamatórios, 

infecção e estresse (296),  e assim tem sido associada a vários distúrbios psiquiátricos 

(295), como a depressão.  

Afim de consolidar a escolha do conjunto de microRNAs de interesse - 

microRNA-16-5p, microRNA-17-5p, microRNA-221-3p, microRNA-423-5p, 

microRNA-451a, e let-7d-3p – e apresentar o possível potencial de relação entre a 

regulação dos microRNAs em gestantes depressivas, realizou-se uma breve análise de 

bioinformática no software DIANA Tools, mirPath v.3. (297). Todos os microRNAs 
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foram inseridos na ferramenta digital, onde identificou-se uma série de 44 vias de 

sinalização celular, do tipo união. Entre essas vias, observou-se que 25 apresentaram valor 

de p estatisticamente significativo (Tabela 2).  

 

Vias de Sinalização Celular Valor de p 

Biossíntese de glicosaminoglicanos - sulfato de queratan 0,03083 

Via de sinalização da PI3K-Akt 0,03058 

Biossíntese de N-glicano 0,02857 

Processamento de proteínas no retículo endoplasmático 0,02220 

Via de sinalização de Esfingolípido 0,01818 

Transporte de RNA 0,01704 

Câncer de pulmão de células não pequenas 0,01346 

Câncer de endométrio 0,00848 

Via de sinalização da vigilância de mRNA 0,00539 

Câncer de pulmão de pequenas células 0,00392 

Meiose de oócitos 0,00359 

Via de sinalização da neurotrofina  0,00327 

Câncer de tireoide 0,00236 

Melanoma 0,00235 

Via de sinalização da prolactina 0,00175 

Via de sinalização do hormônio da tiróide 0,00144 

Adesão focal 0,00142 

Shigelose 0,00125 

Mal de Parkinson 0,00089 

Via de sinalização da mTOR 0,00086 

Via de sinalização do estrogênio 0,00049 

Vias de sinalização que regulam a pluripotência das células-tronco 0,00039 

Carcinoma de células renais 0,00033 

Câncer de pâncreas 0,00030 

Via de sinalização do FoxO 0,00010 

 

Tabela 2: Relação do valor de p referente às vias de sinalização celular consideradas 

estatisticamente significativas, do tipo união, obtidas após inserção do microRNA-16-5p, microRNA-17-

5p, microRNA-221-3p, microRNA-423-5p, microRNA-451a, e let-7d-3p no software de bioinformática 

mirpath v3.0 do DIANA Tools.  

 

Essas vias de sinalização celular, fruto da interação de união dos microRNAs 

propostos, parecem desempenhar claramente interações com os pilares dessa tese – 

depressão e gestação. Inicialmente, destaca-se a via de sinalização celular da neurotrofina 

(p = 0,00327), a qual pode relacionar-se com a depressão. As neurotrofinas e seus 
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receptores de tirosina quinase (Trk) são responsáveis pela modulação sináptica do sistema 

nervoso central (298). Entre esses receptores, o receptor de Trk do tipo B (TrkB) 

demonstra afinidade pelo BDNF (299, 300) – neurotrofina responsável por funções 

neuronais como sobrevivência, plasticidade sináptica, neurogênese no SNC (301) e que 

em sinergia com os microRNAs desempenha função etiológica fundamental para 

depressão (247, 248).  

Num segundo momento, não menos importante salienta-se a via de sinalização 

celular mTOR (p = 0,00086), a qual é ativada pelo aumento dos níveis de nutrientes e 

sinalização de fatores de crescimento, regulando a transcrição de genes e a tradução de 

proteínas para controlar múltiplos processos celulares que promovem o metabolismo, 

crescimento e sobrevivência celular (302, 303). Mediante o envolvimento nesses 

processos, a mTOR tem sido associada à déficits de proteínas sinápticas em pacientes 

com diagnóstico de depressão. Além disso, sugere-se que as vias da neurotrofina e da 

mTOR estão intimamente relacionadas, haja vista que o BDNF pode ativar e aumentar a 

expressão e função do receptor de ácido α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-

isoxazolepropiônico (AMPA) (304), melhorando a plasticidade sináptica e a resposta a 

tratamentos antidepressivos (305).  

Cabe ainda salientar que a via da mTOR relaciona-se com outro pilar desse projeto 

– gestação. Sugere-se que a mTOR atue como um sensor de nutrientes placentários, 

regulando a função da placenta e o crescimento fetal no final da gravidez (306). Assim, 

em gestantes com PE (307), obesidade ou DMG que geram bebês com tamanho 

considerado acima do normal há ativação da via do mTOR (308, 309) na tentativa de 

melhorar a proliferação e diferenciação celular, bem como inibir a apoptose de 

citotrofoblastos placentários (307). Em contraste, a restrição de crescimento intra-uterino 

é caracterizada pela inibição da sinalização da via da mTOR placentária em humanos 

(310) e em modelos animais (311).  

Outra via de sinalização celular estatisticamente significativa é a PI3K/Akt (p = 

0,03058), obtida através de análise de bioinformática entre os microRNAs de interesse, é 

importante na regulação do ciclo celular, portanto estando diretamente relacionada à 

quiescência e proliferação celular. Essa via parece fundamental no âmbito da depressão 

(312, 313), tendo sido anteriormente mencionada em uma revisão sistemática que 

apontou as vias relacionadas aos microRNAs altamente expressos em pacientes 

depressivos, quando em comparação aos controles (234). Evidências sugerem que a via 

de sinalização celular PI3K/Akt influencia o acúmulo e ativação da mTOR (314).  
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Nesse contexto, observamos que a literatura vem reunindo esforços para 

consolidar os microRNAs como moléculas regulatórias de uma série de fenômenos ao 

longo da gestação (264, 315), bem para a consolidação da utilização dos microRNAs 

como biomarcadores para depressão (3, 8, 234) (Figura 2).  

 

 

Figura 2: Esquema representativo da justificativa de desenvolvimento do referido projeto de 

qualificação.  

 

5.4 Gestação x Depressão 

5.4.1 Generalidades da depressão perinatal e pós-parto 

O período gravídico e puerperal atrela uma série de características particulares que 

englobam alterações fisiológicas (12), emocionais (316), hormonais, psíquicas e de 

inserção social da mãe (317), que por sua vez podem comprometer a sua saúde, bem como 

de seus filhos (12). Os efeitos psicobiológicos e fisiológicos identificados durante a 

gravidez surgem a partir de mudanças nos níveis de estrógeno e progesterona, bem como 

pela supressão do eixo hipofisiário-ovariano (318). 

Diante da perspectiva supracitada, essas alterações podem atuar como fatores de 

risco para o desenvolvimento de transtornos de humor, como a depressão, durante as fases 

pré e pós-natal (316). Aliado á isso, a literatura sugere que o período gravídico-puerperal 
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representa a fase de maior prevalência de transtornos mentais na mulher, sobretudo no 

primeiro e terceiro trimestre gestacional e nos primeiros 30 dias do puerpério (319). 

A vulnerabilidade da mulher para transtornos de humor, durante a gestação e no 

período pós-parto, parece aumentada (320). Evidências científicas reportam que a 

prevalência de depressão se estabelece entre 15 e 25% das mulheres no período pré-natal 

e pós-parto (321, 322). Nesse contexto, a depressão está associada à fatores de risco, como 

antecedentes psiquiátricos, baixa escolaridade, gestação na adolescência, dificuldades 

financeiras, falta de suporte social, violência doméstica e eventos estressores (323). 

A prevalência de depressão gestacional parece ser susceptível ao nível de 

desenvolvimento do país no qual as gestantes residem. Países desenvolvidos apresentam 

prevalência de depressão entre 5 e 30%. Entre os fatores de risco associados, estão 

antecedentes psiquiátricos, falta de suporte social, eventos estressores, conflitos com o 

cônjuge e atitude negativa frente a gravidez. No que compete aos países em 

desenvolvimento, a taxa de prevalência de depressão gestacional reside em torno de 20%. 

Sobre os fatores de risco associados observa-se que esses são distintos, se comparados 

com os que estimulam a depressão em gestantes dos países desenvolvidos. Entre eles, 

estão aspectos relacionados à pobreza, como baixa renda, desemprego, dificuldades 

financeiras e baixa escolaridade. No entanto, alguns fatores de risco são partilhados entre 

os países desenvolvidos e em desenvolvimento, como por exemplo, a gestante ser solteira 

ou divorciada, ter sofrido algum tipo de violência, faltar suporte social, passar por eventos 

estressantes e antecedentes psiquiátricos (324). 

 

5.4.2 Impacto da depressão no binômio mãe-filho 

Ainda que em níveis sub-clínicos, a depressão é uma condição patológica capaz 

de comprometer o desenvolvimento gestacional, a curto e longo prazo, para mãe e para o 

bebê (325). A depressão gestacional pode comprometer negativamente o estabelecimento 

do vínculo e as primeiras interações com o recém-nascido, subsequentemente, o futuro 

desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança (12).   

A literatura reportou que o comprometimento emocional da mãe, em associação à 

alguns aspectos ambientais, durante o período pré-natal, podem causar efeitos adversos 

como o risco de parto pré-maturo, o baixo peso ao nascer (326), atraso no 

desenvolvimento infantil (322), prejuízo nos laços afetivos entre mãe e filho (327), e 

susceptibilidade a transtornos mentais na criança (328). Diante desse panorama, 

considerando que o primeiro contato do bebê com o mundo acontece através da interação 



 
 

 
 

68 

com a mãe, é notório que a severidade e a cronicidade da depressão materna possam 

determinar alterações no desenvolvimento social, motor, cognitivo e em aspectos gerais 

da saúde dos bebês (316). O perfil depressivo materno também pode impactar na primeira 

infância da criança - aumento dos níveis de cortisol salivar, adiposidade central e 

problemas de internalização e externalização - e ainda na adolescência – associação entre 

sintomas de humor pré-natal da mãe e uma ligeira tendência de comportamentos 

criminosos (329). 

Objetivando identificar as repercussões da depressão gestacional nos desfechos 

obstétricos, perinatais, na vida da mulher e criança, fora desenvolvida uma pesquisa com 

delineamento do maior nível de evidência cientifica – uma revisão sistemática. No que 

tange a mulher, as principais repercussões dessa doença foram alterações na qualidade de 

vida, relacionadas à saúde e complicações na gestação. Além disso, a depressão 

gestacional fora fator de risco para depressão puerperal, pré-eclâmpsia, trabalho de parto 

prematuro, sobretudo em gestantes de baixa classe socioeconômica. As principais 

repercussões para o feto/criança foram a elevação de norepinefrina e cortisol, baixo peso 

ao nascer, prematuridade, distúrbios do sono e comprometimento do desenvolvimento 

infantil, até os três anos de idade (330).  

Diante dessa perspectiva deveras comprometedora para o binômio mãe-filho, 

estabelece-se claramente que intervenções terapêuticas devem ser consideradas no 

tratamento para depressão, com base na projeção de melhoras na sintomatologia 

depressiva e qualidade de vida (331), bem como na prevenção de depressão pós-parto 

(207).  

 

5.4.3 Depressão x Gestação x Terapias x microRNAs 

Dados epidemiológicos revelam que a prevalência de depressão é de 18,4% 

durante a gravidez e de 19,2% nos primeiros 3 meses pós-parto (332). Tais dados 

requerem devida atenção visto que é notório que mulheres com transtornos psiquiátricos 

durante o período perinatal e pós-natal apresentam riscos severos à díade mãe-bebê (333-

335).  

De posse da conscientização do impacto negativo que a depressão materna causa, 

é imprescindível o desenvolvimento de tratamentos que contemplem a resolubilidade do 

transtorno depressivo afim de dirimir os efeitos adversos (336). Entretanto, sabe-se que o 

envolvimento e a adesão ao tratamento são desafiadores para mulheres grávidas com 

depressão (337). Além disso, existem barreiras financeiras e logísticas ao atendimento, e 
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sobretudo o estigma de obstáculos críticos do tratamento no período gestacional (338). 

Assim, devido a riscos apresentados por medicamentos psicotrópicos para o feto (339), 

como malformações e prematuridade (340), clínicos e pacientes comumente optam por 

intervenções não farmacológicas (341), entre elas as terapias cognitivas. 

Nesse contexto, a literatura sugere que a TCC vem sendo amplamente utilizada e 

resultando em reduções significativas nos sintomas depressivos perinatais em 

comparação aos grupos controle (13, 342, 343). Sockol e colaboradores através de um 

estudo de alto nível de evidências científicas - uma revisão sistemática seguida de meta-

análise - que incluía mulheres grávidas e em pós-parto, sugerem que todos os 27 estudos 

incluídos apresentaram níveis pós-tratamento de sintomas depressivos significativamente 

reduzidos. E evidenciando que a terapia individual se apresenta mais eficaz do que a 

terapia realizada em grupos (13). Não menos importante, a TCC parece desempenhar um 

papel fundamental também na recuperação de pacientes com depressão pós-parto. Um 

estudo reunindo mais de 3600 mulheres mostrou que a TCC estava associada a melhores 

índices na Escala de Depressão Pós-Natal de Edimburgo (EPDS) e no BDI. A TCC 

melhorou a sintomatologia depressiva significativamente a curto e longo prazo, em 

comparação com o controle (344).  

Sabe-se que os microRNAs recentemente vem sendo explorados para aplicação 

como terapia medicamentosa em diferentes áreas. A terapia baseada nos microRNAs 

pode acontecer baseada em dois modelos, um na inibição dessas moléculas (345, 346) e 

outro na reposição das mesmas (347, 348). No entanto, ainda faltam estudos na literatura 

que investiguem a efetividade de utilização dessas moléculas para transtornos mentais, 

como a depressão. Além disso, outra lacuna que merece destaque nesse cenário é acerca 

de estudos que avaliem as alterações dos níveis de expressão dos microRNAs após a 

implementação de terapias cognitivas. Dessa forma, o único estudo encontrado até o 

presente momento e que contempla essa perspectiva avaliou os níveis de expressão do 

microRNA-135a no sangue de pacientes deprimidos após 3 meses de tratamento com a 

TCC. E assim revelou que os níveis séricos totais do microRNA-135a de pacientes com 

sintomas depressivos, de moderados a graves, após 3 meses de psicoterapia, foi reduzido 

significativamente em comparação aos níveis apresentados por controles saudáveis (349).  
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6. METODOLOGIA 

6.1 Artigo 1: Revisão sistemática da literatura e análise de bioinformática. 

Vale mencionar que o Artigo 1, intitulado “MicroRNAs expressed in depression 

and their associated pathways: A systematic review and a bioinformatics analysis”, 

proposto nesse projeto de qualificação, encontra-se publicado na revista Journal of 

Chemical Neuroanatomy, disponível online desde maio de 2019 (Apêndice 1; Apêndice 

2). Assim, justifica-se a redação da metodologia proposta ao referido estudo no tempo 

verbal passado. Ademais, destaca-se que esse artigo fora desenvolvido anteriormente ao 

processo de qualificação, haja vista a necessidade de tempo hábil para execução de um 

estudo piloto prévio para consolidação da metodologia proposta no Artigo 3. 

 

6.1.1 Estratégias de Busca  

 A busca eletrônica foi conduzida nas bases de dados PubMed, Scopus, Scielo, ISI 

Web of Knowledge databases e PsycINFO. O Google Scholar não fora utilizado, visto 

que os microRNAs foram recentemente estabelecidos e assim demonstram baixa 

precisão, especialmente em relação à depressão.   

A busca dos artigos foi conduzida utilizando os seguintes termos: 

((((((("Depression"[Mesh]) OR "Depression"[all]) OR "Depressive Disorder"[Mesh]) 

OR "Depressive Disorder"[all])))) AND ((("MicroRNAs"[Mesh]) OR 

"MicroRNAs"[all])); TITLE-ABS-KEY ("Depression" OR "Depressive Disorder") AND 

TITLE-ABS-KEY("MicroRNAs"); (("Depression" OR "Depressive Disorder") AND 

("MicroRNAs")); (("Depression" OR "Depressive Disorder") AND ("MicroRNAs")); 

(("Depression" OR "Depressive Disorder") AND ("MicroRNAs")).  Não obstante, vale 

ressaltar que restrições quanto à idioma e data de redação dos estudos não foram 

aplicadas. 

Todas os estudos encontrados foram exportados para o EndNote X7 software 

(Thomson Reuters, New York, NY, US). Inicialmente, as referências duplicadas foram 

manualmente excluídas. Subsequentemente, os títulos e resumos foram analisados 

baseados nos critérios de inclusão e exclusão, por dois revisores previamente calibrados 

independentes (CPF and LCdaR). Os estudos os quais através do título e resumo não 

foram possíveis confirmar sua inclusão na revisão sistemática foram lidos na íntegra. Os 

dados obtidos pelos dois revisores foram comparados e em caso de desacordo, foi 

realizada uma discussão a fim de obter um consenso. Quando o consenso não fora 
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atingido, um terceiro revisor (FN) colaborou com a decisão de inclusão ou exclusão do 

estudo. Essa revisão sistemática seguiu as normas do PRISMA (350). 

 

6.1.2 Pergunta de revisão 

Quais microRNAs estão associados com depressão? 

Em quais vias de sinalização celular esses microRNAs atuam? 

 

6.1.3 Seleção de Artigos 

6.1.3.1 Critérios de inclusão  

Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos foram os seguintes: estudos do 

tipo caso x controle, realizado em humanos, que tenham análise da expressão de 

microRNAs relacionada às vias de sinalização celular da depressão. 

 

6.1.3.2 Critérios de exclusão 

Os critérios de exclusão para seleção dos artigos foram os seguintes: revisões de 

literatura, estudo em animais, não conduzidos em humanos, resumos de congressos, 

patentes, capítulos de livro, artigos de hipótese, comentários, modelos de estudo que 

distintos do tipo caso x controle, estudos que os participantes não tenham depressão, 

estudos que não abordem a análise de microRNAs, ensaios metodológicos, opinião de 

experts, cartas, notícias, estudos não encontrados e com fatores de confusão. No caso de 

estudos não encontrados na íntegra, foi solicitado para os autores à disponibilidade dos 

mesmos.  

 

6.1.4 Coleta de Dados 

As seguintes informações foram extraídas e tabuladas de forma independente por 

dois revisores (CPF e LCdaR) e posteriormente submetidas a uma análise descritiva dos 

estudos e realizada análise de bioinformática: autor e ano de publicação do estudo, 

descrição da população alvo e controle, instrumento de investigação da depressão, 

microRNAs investigados, técnicas utilizadas para a análise de microRNAs, expressão dos 

microRNAs investigados e origem do material biológico investigado.  

Os casos de desacordo foram discutidos até a obtenção de um consenso. Quando 

não fora alcançado, um terceiro revisor (FN) participou da discussão a fim de colaborar 

com as divergências encontradas.  
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6.1.5 Análise de bioinformática 

Depois de extrair os dados dos estudos incluídos na revisão sistemática, os 

microRNAs que apresentaram expressão aumentada e diminuída nos sujeitos deprimidos 

em relação aos controles, foram inseridos separadamente no software DIANA Tools, 

mirPath v.3. Os microRNAs que não foram reconhecidos pelo software foram excluídos 

da análise de bioinformática. Assim, foi um critério de exclusão, estudos que não tiveram 

nenhum microRNA investigado indexado no mirPath v.3. A análise de bioinformática foi 

realizada através de uma análise funcional dos microRNAs em tempo real, utilizando a 

Enciclopédia de Quioto de Genes e Genoma (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genoma 

- KEGG). A espécie humana foi selecionada para investigar os miRNAs.  Na opção de 

filtros do menu nenhuma restrição de interação e estatística utilizou-se para o subconjunto 

dos genes expressos. O conjunto de interação de dados escolhido para todos os miRNAs 

foi o TarBase v7.0, o qual baseia-se em resultados de experiências anteriores, sejam elas 

positivas ou negativas. Em opções avançadas de estatísticas foi escolhida a correção False 

Discovery Rate (FDR). O limite de valor de p estabelecido foi de 0,05. O teste estatístico 

selecionado será o Teste Exato de Fisher. Depois de inserir todos os miRNAs no software, 

a união e intersecção das vias foram observadas e as vias contendo o valor p 

estatisticamente significativo foram selecionadas para posterior investigação, através da 

literatura, da correlação com a depressão (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Representação esquemática da análise de bioinformática. 
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6.1.6 Avaliação de qualidade dos estudos incluídos 

A escala de avaliação de qualidade Newcastle - Ottawa (NOS) (Anexo A), para 

estudos do tipo caso-controle, foi utilizada para aferir a qualidade dos artigos incluídos 

nessa revisão. Essa ferramenta é um sistema do tipo estrelar, composta por três domínios: 

seleção, comparabilidade e exposição. Dois pesquisadores independentes (CPF e RGSM), 

previamente calibrados e baseados no manual de aplicação da escala NOS (Anexo B) 

avaliaram a qualidade dos artigos incluídos na revisão sistemática. Os casos de 

discordância foram discutidos e quando o consenso não foi obtido, um terceiro avaliador 

(FN) participou da discussão.  

Uma análise qualitativa do tipo descritiva foi realizada para investigar a qualidade 

dos estudos em relação aos microRNAs presentes. Estudos que não descreveram 

adequadamente os microRNAs e não apresentaram microRNAs indexados no software 

DIANA Tools, mirPath v.3. foram considerados de má qualidade (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Esquema representativo da escala de avaliação de qualidade Newcastle - Ottawa (NOS). 
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6.2 - Artigo 2: Revisão sistemática da literatura e análise da produção científica. 

Pretende-se submeter o referido artigo para a revista Journal Affective Disorder. 

 

6.2.1 Estratégias de Busca  

 A busca eletrônica será conduzida sem data de restrição inicial e incluirá estudos 

até o momento presente. Serão buscados artigos nas bases de dados PubMed, Scopus, 

Scielo, ISI Web of Knowledge databases and Cochrane. A captação dos artigos será 

conduzida, respectivamente, utilizando as seguintes chaves de busca: 

(("micrornas"[MeSH Terms] OR "micrornas"[All Fields] OR "microrna"[All Fields]) 

AND ("humans"[MeSH Terms] OR "humans"[All Fields] OR "human"[All Fields])) 

AND (("depressive disorder"[MeSH Terms] OR ("depressive"[All Fields] AND 

"disorder"[All Fields]) OR "depressive disorder"[All Fields] OR "depression"[All Fields] 

OR "depression"[MeSH Terms]) OR ("depressive disorder"[MeSH Terms] OR 

("depressive"[All Fields] AND "disorder"[All Fields]) OR "depressive disorder"[All 

Fields])); ( TITLE-ABS-KEY ( microrna )  AND  TITLE-ABS-KEY ( human )  AND  

TITLE-ABS-KEY ( depressive  AND disorder )  OR  TITLE-ABS-KEY ( depression ) ); 

microRNA AND and AND human AND and AND (depression AND OR AND 

depressive AND disorder); TS= (micrornas "AND" human "AND" (depressive disorder 

"OR" depression)); microRNA and human and (depression or depressive disorder). 

 Não obstante, vale ressaltar que restrições quanto à língua e data de redação dos 

estudos não serão aplicadas. Todas os estudos encontrados serão exportados para o 

EndNote X7 software (Thomson Reuters, New York, NY, US). Inicialmente, as 

referências duplicadas serão manualmente excluídas. Subsequentemente, os títulos e 

resumos serão analisados baseados nos critérios de inclusão e exclusão, por dois revisores 

previamente calibrados independentes (CPF and CCdoA). Os estudos os quais através do 

título e resumo não forem possíveis confirmar sua inclusão na revisão sistemática serão 

lidos na íntegra. Os dados obtidos pelos dois revisores serão comparados e em caso de 

desacordo, será realizada uma discussão a fim de obter um consenso. Quando o consenso 

não for atingido, um terceiro revisor (FN) irá colaborar com a decisão de inclusão ou 

exclusão do estudo. Essa revisão sistemática seguirá as normas do PRISMA (350). 
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6.2.2 Pergunta de revisão 

Como se apresentam os dados altmétricos da produção científica mundial acerca 

dos microRNAs humanos envolvidos na depressão, desde sua descoberta até a 

atualidade? 

 

6.2.3 Seleção de Artigos 

6.2.3.1 Critérios de inclusão  

Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos serão os seguintes: estudos 

que investiguem os microRNAs humanos envolvidos na depressão. 

 

6.2.3.2 Critérios de exclusão 

Os critérios de exclusão para a seleção dos artigos serão os seguintes: estudos que 

não investiguem e/ou que não apresentem associação com as variáveis de interesse – 

microRNAs humanos e depressão. No caso de estudos não encontrados na íntegra, 

inicialmente será solicitado para os autores a disponibilidade dos mesmos, na ausência de 

resposta, posteriormente esses estudos serão excluídos. 

 

6.2.4 Análise altmétrica 

Os estudos incluídos serão submetidos à uma análise altmétrica a fim de 

identificar o impacto dos pilares desse estudo – microRNAs humanos e depressão – na 

comunidade não acadêmica. Para a referida análise serão utilizadas as ferramentas online, 

disponíveis gratuitamente na URL https://plumanalytics.com (Apêndice 3).  

 

6.2.5 Coleta de Dados 

As seguintes informações serão extraídas e tabuladas de forma independente por 

dois revisores (CPF e RGS) para serem submetidas a uma análise descritiva dos estudos 

- autor e ano de publicação do estudo, nacionalidade dos pesquisadores envolvidos em 

cada publicação, descrição dos delineamentos de estudos, veículos de publicação dos 

estudos incluídos, fator de impacto das revistas/jornais onde estão publicados, 

microRNAs investigados – relacionando-as com as métricas alternativas.  

A coleta dos dados será realizada por dois revisores previamente calibrados 

independentes (CPF e RGS). Os casos de desacordo serão discutidos até que se obtenha 

um consenso. Quando um consenso não for alcançado, um terceiro revisor (FN) 

participará da discussão a fim de colaborar com as divergências encontradas. Os autores 

https://plumanalytics.com/
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serão contatados a fim de esclarecer quaisquer dúvidas ou para sanar a falta de 

informações relevantes nos estudos selecionados para a revisão sistemática. 

 

6.2.6 Análise de Dados 

Após a obtenção dos dados, esses serão analisados afim de estabelecer relações 

causais e de associação com os estudos disponíveis na literatura. Vale destacar que os 

dados coletados serão apresentados na forma de figuras e tabelas.  
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6.3 - Artigo 3: O desenvolvimento desse artigo está aninhado a um projeto maior, 

intitulado “Transtornos neuropsiquiátricos maternos no ciclo gravídico-puerperal: 

detecção e intervenção precoce e suas consequências na tríade familiar”, de coordenação 

do professor doutor Ricardo Tavares Pinheiro, financiado pela Fundação Bill e Melinda 

Gates.  

Destaca-se que a metodologia proposta para o desenvolvimento do artigo 3 está 

no tempo verbal futuro, haja vista que embora a identificação da população alvo, a coleta 

de dados e de material biológico, bem como o estudo piloto já tenham sido realizadas, 

resta a execução da análise estatística e redação do artigo científico.   

Evidências científicas sugerem severa dificuldade de obtenção de microRNAs 

provenientes do soro humano. Ademais, devido a alta miscigenação da população 

brasileira, o que poderia ser uma variável potencialmente dificultante para identificação 

de um microRNA normalizador, decidiu-se por realizar um teste piloto com 9 gestantes 

deprimidas e 13 controles. Este teve por finalidade, portanto, testar todo o processo de 

obtenção dos microRNAs e em especial testar as sondas selecionadas (microRNA-451a, 

microRNA-let7d-3p, microRNA-221-3p, microRNA-17-5p, microRNA-16-5p e 

microRNA-423-5p). Através deste estudo piloto foi possível padronizar a extração, a 

formação do cDNA e a PCR em tempo real dos microRNAs na população-alvo.  

De posse do sucesso na execução das técnicas laboratoriais durante o estudo 

piloto, aguardou-se a conclusão do encerramento das coletas para as análises dos 

resultados dos microRNAs, uma vez que o normalizador precisa, necessariamente, ter 

uma expressão consistente em todas as amostras para acuidade dos resultados.  

Após finalizada a análise estatística e redigido o artigo, pretende-se submeter 

mesmo para a revista Journal of Affective Disorders. 

 

6.3.1 População alvo e tamanho amostral   

O processo de amostragem será realizado em múltiplos estágios, tendo setores 

censitários delimitados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como 

unidades amostrais primárias. Serão selecionados, de forma sistemática, alguns 

domicílios em cada setor censitário elencado e, nos domicílios sorteados, todas as 

gestantes serão elegíveis. O processo de amostragem será realizado em dois estágios. 

Primeiramente, serão listados os 488 setores censitários da zona urbana de acordo com a 

malha do Censo de 2010 para o sorteio de 244 setores (50% do total). Depois cada um 
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dos setores sorteados, para entrar na amostra, receberá a visita de um “batedor” para 

listagem de todos os domicílios com gestantes nos primeiros dois trimestres de gravidez.  

Todas as mulheres, nos dois primeiros trimestres de gestação, encontradas na 

“bateção” serão convidadas a participar da pesquisa. O número esperado de mulheres, 

nos três trimestres gestacionais, por setor censitário é de 7,8, o que acarretaria em uma 

amostra de 1903 gestantes, porém como a amostra será composta apenas por mulheres no 

primeiro e segundo trimestre a expectativa concentra-se em torno de 1256 mulheres. 

Dessas 1256 gestantes, estima-se que 20% tenham diagnóstico positivo para depressão 

maior (n=252) – BDI II maior ou igual a 20, restando 691 gestantes para o controle – BDI 

II menor ou igual 9.  

Vale ressaltar que para todas as gestantes consideradas depressivas, ou seja, com 

BDI II maior ou igual a 20, serão ofertados dois modelos de terapia, de modo 

randomizado – TCC e TCC em associação com terapia motivacional. A TCC consistirá 

em 6 sessões semanais, com duração de 50 minutos cada e a TCC em associação com a 

terapia motivacional consistirá em 8 sessões semanais, também com duração de 50 

minutos cada.  

 

6.3.2 Critérios de elegibilidade para gestantes  

- Grupo caso:  

Estar grávida e no máximo na 24° semana de gestação; 

Residir nos setores censitários urbanos pré-estabelecidos na cidade de Pelotas, Rio 

Grande do Sul, Brasil; 

Serão consideradas deprimidas, aquelas gestantes segundo o módulo A do MINI, 

versão plus (MINI - Plus) (Anexo C) ou valor de pontuação para BDI-II (Anexo D) seja 

igual ou maior que 15, ou seja, com sintomas moderados ou graves de depressão maior;  

Ter concluído ou apresentado a intenção de tratar-se com a psicoterapia oferecida 

pelo estudo. 

 

- Grupo controle: 

Estar grávida e no máximo na 24° semana de gestação; 

Residir nos setores censitários urbanos pré-estabelecidos na cidade de Pelotas, Rio 

Grande do Sul, Brasil; 
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Serão consideradas controles, aquelas gestantes que apresentarem valor de 

pontuação para BDI-II igual ou menor que 9, ou seja, com ausência de sintomas 

moderados ou graves de depressão maior. 

 

6.3.3 Critérios de exclusão para as gestantes 

- Grupo caso: 

Estar em tratamento psicoterapêutico ou farmacológico; 

Apresentar risco de suicídio grave; 

Fazer uso abusivo ou ser dependente de alguma substância psicoativa ilícitas; 

Não apresentar capacidade de compreensão dos instrumentos aplicados. 

 

- Grupo controle: 

Fazer uso abusivo ou ser dependente de alguma substância psicoativa ilícitas; 

Não apresentar capacidade de compreensão dos instrumentos aplicados. 

 

6.3.4 Critérios de pareamento entre gestantes com sinais e sintomas de 

depressão maior e gestantes controle 

 Em todas gestantes participantes será aplicado um instrumento para averiguação 

da classe social, seguindo o sistema de pontos da Associação Brasileira de Empresa de 

Pesquisas (ABEP), segundo os critérios do ano de 2015 (Anexo E, Anexo F). Para o 

pareamento, as gestantes do grupo controle e de exposição à doença deverão pertencer à 

mesma classe social. Além disso, a diferença de idade entre os pares dos dois grupos 

deverá ser de no máximo dois anos, para mais ou para menos.  

  

6.3.5 Instrumentos e coleta de dados   

A coleta de dados, para avaliação das mães, acontecerá em dois momentos: nos 

dois primeiros trimestres de gestação, quando as mães forem encontradas na “bateção” e 

num segundo momento, 2 meses após a primeira abordagem, de modo que as gestantes 

com depressão maior, já tenham concluído o tratamento com psicoterapia, caso 

necessário.  

Nessa segunda etapa todas as gestantes incluídas na etapa inicial serão convidadas 

a se dirigirem ao Hospital Universitário São Francisco de Paula - UCPel onde receberão 

um exame de imagem, do tipo ultrassom para identificação da morfologia do bebê. Além 
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disso, serão aplicados questionários utilizando-se métodos e escalas previamente 

validados, e coleta de material biológico para análise em laboratório (Figura 5).  

A equipe de campo será previamente treinada para a coleta de dados e será 

constituída de 6 psicólogos, 4 bioquímicos, 12 entrevistadores e 8 coordenadores de 

campo.  

 

 

 

Figura 5: Representação esquemática do mecanismo de coleta e manipulação do material biológico – 

Segunda etapa. 

 

6.3.6 Aplicação dos instrumentos  

Serão aplicados os seguintes instrumentos: MINI-Plus (Anexo C), BDI-II (Anexo 

D) e uma adaptação do Critério de Classificação Econômica Brasil do ano de 2015 

(Anexo E). O BDI-II será aplicado para detecção de depressão, sendo consideradas 

gestantes com depressão maior aquelas gestantes que pontuem escores igual ou maiores 

que 15. O Critério de Classificação Econômica Brasil do ano de 2015 será aplicado para 

determinar a classe social das gestantes participantes, seguindo os procedimentos 

recomendados pela ABEP.  
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6.3.7 Definição das variáveis  

 

Variáveis independentes 

Nome da 

variável 

Definição Categoria Tipo 

Idade Idade em anos  Quantitativa  

Contínua 

Classificação 

econômica 

Classificação econômica 

de acordo com a ABEP, 

versão 2015 

A+B 

C 

D+E 

Qualitativa 

Ordinal 

Escolaridade Escolaridade de acordo 

com a ABEP, versão 2015 

Analfabeto/Primário-incompleto  

Primário completo/ginasial incompleto 

Ginasial completo/colegial incompleto 

Colegial completo/superior incompleto 

Superior completo 

Qualitativa 

Ordinal 

Estado civil  Solteira 

Casada/Vive com companheiro 

Separada ou divorciada 

Viúva 

Qualitativa  

Politômica 

Episódio 

depressivo 

maior 

MINI+PLUS 

BDI II 

Sim 

Não 

Qualitativa  

Dicotômica 

 

Tabela 3: Relação das variáveis de interesse a serem investigadas e correlacionadas no referido 

estudo. 

 

6.3.8 Coleta de material biológico  

A coleta de material biológico das gestantes acontecerá em dois momentos: nos 

dois primeiros trimestres de gestação, quando as mães forem encontradas na “bateção” e 

num segundo momento, 2 meses após a primeira abordagem, de modo que as gestantes 

detectadas com sinais e sintomas de depressão, já tinham concluído o tratamento com 

psicoterapia, caso necessário.  

As amostras de sangue total serão coletadas por punção venosa no turno da manhã, 

entre 8:00 às 11:00 horas, e posteriormente encaminhadas para o Laboratório de 

Neurociências Clínicas (LANEC), da UCPel. Nas instalações do LANEC, o sangue total 

será manipulado, através de um processo de centrifugação, para obtenção do soro 

periférico. Subsequentemente, essas amostras de soro serão armazenadas a -80ºC (Figura 

6) para posterior análise da expressão dos microRNAs, seguindo as instruções do 

fabricante (miRVana PARIS kit - Ambion). 

 

6.3.9 Centrifugação do sangue 

As amostras de sangue total, serão colocadas em tubos específicos para obtenção 

de soro, num volume de cerca de 8 mL/tubo.  Em seguida que as amostras de sangue 
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chegarem às dependências do LANEC, essas serão processadas em uma ultra-centrífuga 

previamente refrigerada a 4°C, numa rotação de 3000 forças centrífugas relativas (RCFs), 

durante 10 minutos. Uma vez encerrado o ciclo de centrifugação, o coágulo estará 

depositado no fundo do tubo e o soro suspenso. Subsequentemente, essas amostras serão 

armazenadas em microtubos, em um volume de 800 µl/cada e alocadas num freezer a -

80ºC para posterior análise da expressão dos microRNAs de interesse. 

 

 

Figura 6: Representação esquemática do mecanismo diário para a busca ativa de gestantes, coleta e 

manipulação do material biológico - Primeira etapa. 

 

6.3.10 Análise da expressão de microRNAs no soro humano 

A expressão dos seguintes microRNAs: hsa-miR-17-5p, hsa-miR-221-3p, hsa-

miR-451a, hsa-miR-423-5p e hsa-let-7d-3p (Tabela 3) será investigada em gestantes com 

sinais e sintomas de depressão, comparando com a expressão em gestantes controle 

pareadas, segundo critérios previamente descritos. 

 

6.3.11 Extração de RNA Total 

Para analisar a expressão dos microRNAs no soro humano, inicialmente o RNA 

total será isolado, em detrimento ao procedimento para pequenos RNAs, visto que o RNA 

total permite avaliar criticamente a qualidade do RNA e posteriormente quantificá-lo. A 

análise da expressão de microRNAs será realizada com a utilização do kit mirVana 

PARIS, seguindo as normas do fabricante em protocolo simplificado pré-estabelecido 
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(Apêndice 4). A utilização desse kit prevê o preparo das soluções contidas no mesmo, 

para subsequentemente, promover o rompimento e realização da extração da porção 

orgânica das amostras, o isolamento final de RNA para purificação e obtenção do RNA 

total.  

 

6.3.12 Transcrição reversa e pré-amplificação 

O RNA total isolado será convertido em DNA complementar (cDNA), utilizando 

o Kit de Transcrição Reversa TaqMan miRNA (Thermo Fisher Scientic) através de 

protocolo simplificado pré-estabelecido (Apêndice 4). Subsequentemente, será realizada 

uma reação de pré-amplificação, utilizando sondas de pré-amplificação. Todas as reações 

desse processo serão executadas conforme sugerem os protocolos dos fabricantes. De 

posse das amostras de cDNA, essas deverão ser mantidas em -80°C até a análise pela 

técnica de reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR). 

 

6.3.13 RT-PCR 

A técnica de RT-PCR será utilizada para detectar a expressão dos microRNAs 

referidos na Tabela 4. Para esse processo, será utilizado o kit Taq Man Fast Advanced 

Master Mix (Thermo Fisher Scientific), conforme as especificações do fabricante, através 

de protocolo simplificado pré-estabelecido (Apêndice 5). 

 

microRNA* ID Sequência de nucleotídeos 

hsa-mirR-17-5p 478447_mir CAAAGUGCUUACAGUGCAGGUAG 

hsa-miR-221-3p 477981_mir AGCUACAUUGUCUGCUGGGUUUC 

hsa-miR-451a 478107_mir AAACCGUUACCAUUACUGAGUU 

hsa-miR-423-5p 478090_mir UGAGGGGCAGAGAGCGAGACUUU 

hsa-let-7d-3p 477848_mir CUAUACGACCUGCUGCCUUUCU 

hsa-miR-16-5p 477860_mir UAGCAGCACGUAAAUAUUGGCG 
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Tabela 4: Caracterização dos microRNAs que serão alvo de análise de expressão em gestantes 

com depressão versus gestantes controle (*hsa-mirR-16-5p e hsa-miR-423-5p: microRNAs sugestivos 

como controle endógeno, assim foram utilizados como controle interno do ensaio). 

 

6.3.14 Processamento dos dados e análise estatística 

 Após a codificação dos instrumentos será realizada dupla entrada dos dados no 

programa EpiData para testes de inconsistências na digitação. Para análise dos dados será 

utilizado o pacote estatístico SPSS 20.0 (IBM, Armonk, NY, USA), onde para a 

comparação de variáveis continuas com distribuição normal entre os grupos de pacientes 

serão utilizados o teste t de Student ou analise da variância (ANOVA). Valores de p ≤ 

0,05 serão considerados estatisticamente significativos (Figura 7). 

 

Figura 7: Representação esquemática do mecanismo de análise da expressão de microRNAs. 

 

6.3.15 Aspectos éticos  

O desenvolvimento dessa tese está aninhado a um projeto maior, intitulado 

“Transtornos neuropsiquiátricos maternos no ciclo gravídico-puerperal: detecção e 

intervenção precoce e suas consequências na tríade familiar”, previamente aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UCPel, sob o número de protocolo 1.729.653. 

Assim, seguem em anexo a Carta de Aceite da Instituição (Anexo G), bem como o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para gestantes maiores (Anexo H) e 

menores de idade (Anexo I). 
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As gestantes identificadas em situação de risco de suicídio baixo, 

mania/hipomania atual, fobia social, transtorno obsessivo compulsivo atual, transtorno de 

estresse pós-traumático atual e/ou transtorno de ansiedade generalizada atual serão 

encaminhadas para atendimento psicológico na para a Unidade Básica de Saúde do bairro 

Fátima as pessoas que precisam pegar apenas um ônibus para chegar até lá. Pessoas que 

precisam de mais de um ônibus para chegar até a Unidade Básica de Saúde do bairro 

Fátima, serão encaminhadas para o Campus da Saúde da Universidade Católica de 

Pelotas.  

As gestantes identificadas com risco de suicídio moderado serão encaminhadas ao 

Centro de Apoio Psicossocial mais próximo de suas residências. Aquelas com risco de 

suicídio grave foram encaminhadas para Unidade de Pronto Atendimento – Areal. Ao 

passo que as gestantes que apresentarem abuso/dependência de substâncias serão 

encaminhadas ao Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas.
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7. CRONOGRAMA 

 

 Salienta-se que as atividades mencionadas no cronograma e assinaladas com datas pregressas ao presente momento se justificam, haja vista 

a necessidade de padronizar as metodologias de extração e de análise dos microRNAs referente ao Artigo 3, o que foi realizado mediante ao estudo 

piloto. Ademais foi necessário confirmar a correta escolha dos microRNAs endógenos, o qual só pode ocorrer com o encerramento da coleta do 

material biológico da primeira etapa, finalizada em 2019.  

 Semestres/Ano 

Atividades 2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 2018/1 2018/2 2019/1 2019/2 

Atualização bibliográfica X X X X X X X X 

Estudo piloto do campo X        

Captação de participantes X X X X X    

Estudo piloto das análises experimentais      X X  

Qualificação        X 

Análise de microRNAs    X X X X  

Redação do artigo 1     X X   

Submissão do artigo 1      X   

Publicação do artigo 1       X  

Redação do artigo 2       X X 

Submissão do artigo 2        X 

Redação do artigo 3        X 

Submissão do artigo 3        X 

Defesa        X 
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8. ORÇAMENTO 

 

 Os valores logo abaixo orçados para a execução do referido projeto advém do 

suporte financeiro proporcionado pela Chamada MCTI/CNPq/MS/SCTIE/Decit/ 

Fundação Bill e Melinda Gates Nº47/2014 à UCPel pela submissão da proposta de projeto 

intitulada “Transtornos neuropsiquiátricos maternos no ciclo gravídico-puerperal: 

detecção e intervenção precoce e suas consequências na tríade familiar”. 

 

Material geral para análises e coletas de material biológico 

Materiais Unidade 
          

Quantidade 
Unidade 

Valor total 
(R$) 

Material de consumo (tubos 

plásticos, ponteiras, luvas, 

seringas, agulhas, escova 

citológica, reagentes de grade 

geral) 

Diversos Diversos Diversos 45.000,00 

Bateção 100,00 244 setores 100,00 24.400,00 

Treinamento da equipe - - - 5.000,00 

Coleta de dados - - - 84.000,00 
Digitação e análise dos dados - - - - 

Sub-Total 158.400,00 

  

Material para análise da expressão de microRNAs 

Materiais Unidade 
    

Quantidade 
Unidade 

Valor total 
(R$) 

High Capacity cDNA Reverse 

Transcription Kit 
3.900,90 2 3.900,90 7.819,80 

SYBR® Select Master Mix 10.100,00 2 10.100,00 20.200,00 

TURBO DNA-free™ Kit 500,00 25 500,00 12.500,00 

mirVana™ miRNA Isolation Kit 1.276,00 60 1.276,00 76.560,00 

Primers 500,00 6 500,00 3.000,00 

Sub-Total 120.079,80 

Orçamento total 

Total 278.479,80 
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331. Barlow DH. Manual clínico dos transtornos psicológicos: tratamento passo a passo. 2 
ed1999. 
332. Gavin NI, Gaynes BN, Lohr KN, Meltzer-Brody S, Gartlehner G, Swinson T. Perinatal 
depression: a systematic review of prevalence and incidence. Obstet Gynecol. 2005;106(5 Pt 
1):1071-83. 



 

 
 

103 

333. Yonkers KA, Smith MV, Forray A, Epperson CN, Costello D, Lin H, et al. Pregnant women 
with posttraumatic stress disorder and risk of preterm birth. JAMA Psychiatry. 2014;71(8):897-
904. 
334. Grote NK, Bridge JA, Gavin AR, Melville JL, Iyengar S, Katon WJ. A meta-analysis of 
depression during pregnancy and the risk of preterm birth, low birth weight, and intrauterine 
growth restriction. Arch Gen Psychiatry. 2010;67(10):1012-24. 
335. Chung TK, Lau TK, Yip AS, Chiu HF, Lee DT. Antepartum depressive symptomatology is 
associated with adverse obstetric and neonatal outcomes. Psychosom Med. 2001;63(5):830-4. 
336. Rahman A, Fisher J, Bower P, Luchters S, Tran T, Yasamy MT, et al. Interventions for 
common perinatal mental disorders in women in low- and middle-income countries: a 
systematic review and meta-analysis. Bull World Health Organ. 2013;91(8):593-601I. 
337. Carter W, Grigoriadis S, Ravitz P, Ross LE. Conjoint IPT for postpartum depression: 
literature review and overview of a treatment manual. Am J Psychother. 2010;64(4):373-92. 
338. Kopelman RC, Moel J, Mertens C, Stuart S, Arndt S, O'Hara MW. Barriers to care for 
antenatal depression. Psychiatr Serv. 2008;59(4):429-32. 
339. Kieler H, Artama M, Engeland A, Ericsson O, Furu K, Gissler M, et al. Selective serotonin 
reuptake inhibitors during pregnancy and risk of persistent pulmonary hypertension in the 
newborn: population based cohort study from the five Nordic countries. BMJ. 2012;344:d8012. 
340. Diav-Citrin O, Ornoy A. Selective serotonin reuptake inhibitors in human pregnancy: to 
treat or not to treat? Obstet Gynecol Int. 2012;2012:698947. 
341. Freeman MP. Antenatal depression: navigating the treatment dilemmas. Am J 
Psychiatry. 2007;164(8):1162-5. 
342. Ramezani S, Khosravi A, Motaghi Z, Hamidzadeh A, Mousavi SA. The effect of cognitive-
behavioural and solution-focused counselling on prevention of postpartum depression in 
nulliparous pregnant women. J Reprod Infant Psychol. 2017;35(2):172-82. 
343. van Ravesteyn LM, Lambregtse-van den Berg MP, Hoogendijk WJ, Kamperman AM. 
Interventions to treat mental disorders during pregnancy: A systematic review and multiple 
treatment meta-analysis. PLoS One. 2017;12(3):e0173397. 
344. Huang L, Zhao Y, Qiang C, Fan B. Is cognitive behavioral therapy a better choice for 
women with postnatal depression? A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 
2018;13(10):e0205243. 
345. Frankel LB, Christoffersen NR, Jacobsen A, Lindow M, Krogh A, Lund AH. Programmed 
cell death 4 (PDCD4) is an important functional target of the microRNA miR-21 in breast cancer 
cells. J Biol Chem. 2008;283(2):1026-33. 
346. Chau BN, Xin C, Hartner J, Ren S, Castano AP, Linn G, et al. MicroRNA-21 promotes 
fibrosis of the kidney by silencing metabolic pathways. Sci Transl Med. 2012;4(121):121ra18. 
347. Bader AG, Brown D, Winkler M. The promise of microRNA replacement therapy. Cancer 
Res. 2010;70(18):7027-30. 
348. Misso G, Di Martino MT, De Rosa G, Farooqi AA, Lombardi A, Campani V, et al. Mir-34: a 
new weapon against cancer? Mol Ther Nucleic Acids. 2014;3:e194. 
349. Issler O, Haramati S, Paul ED, Maeno H, Navon I, Zwang R, et al. MicroRNA 135 is 
essential for chronic stress resiliency, antidepressant efficacy, and intact serotonergic activity. 
Neuron. 2014;83(2):344-60. 
350. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, Group P. Preferred reporting items for 
systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA Statement. Open medicine : a peer-
reviewed, independent, open-access journal. 2009;3(3):e123-30. 

 

 

 



 

 
 

104 

10. ARTIGO 1 

 



 

 
 

105 



 

 
 

106 



 

 
 

107 



 

 
 

108 

 
 

 



 

 
 

109 



 

 
 

110 



 

 
 

111 

 



 

 
 

112 

 



 

 
 

113 

 
 

 

 



 

 
 

114 

11. ARTIGO 2 – Artigo formatado para submissão na revista “Journal of Affective 

Disorders”.  

 

Tittle: Worldwide scientific production on human microRNAs involved in depression: 

a systematic review and Altmetric analysis. 

 

Authors and their affiliations: Camila Perelló Ferrúaa, Roberta Giorgi a, Amanda Lima 

Aldrighi, Cainá Corrêa do Amaral, Fernanda Nedel 

 

a. Post-Graduate Program in Health and Behavior, Catholic University of Pelotas, 

Pelotas, RS, 96010-901, Brazil. 

camila_perello@hotmail.com  (Camila Perelló Ferrúa) 

robertagiorgi@hotmail.com (Roberta Giorgi) 

amandaldrighi@hotmail.com (Amanda Lima Aldrighi) 

caina.ca@hotmail.com (Cainá Corrêa do Amaral) 

fernanda.nedel@gmail.com (Fernanda Nedel)* 

 

*Corresponding author: Programa de Pós-graduação em Saúde e Comportamento, 

Universidade Católica de Pelotas, Rua Félix da Cunha, 412, postal code: 96010-901, 

Pelotas, RS, Brazil. Tel.: +55 53 2128 8408; fax: +55 53 2128 8229. 

E-mail address: fernanda.nedel@gmail.com (Fernanda Nedel)* 

 

 

mailto:camila_perello@hotmail.com
mailto:robertagiorgi@hotmail.com
mailto:amandaldrighi@hotmail.com
mailto:caina.ca@hotmail.com
mailto:fernanda.nedel@gmail.com
mailto:fernanda.nedel@gmail.com


 

 
 

115 

Worldwide scientific production on human microRNAs involved in depression: a 

systematic review and Altmetric analysis. 
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do Amaral, Fernanda Nedel  

Abstract: 

Background: MicroRNAs are small regulatory molecules that are closely related to 

several cellular process involved in depression. Depression is a chronic and debilitating 

condition, one of the most prevalent worldwide. Thus, the aim of this study was to 

systematically review the literature to identify the scientific production on human 

microRNAs involved in depression and to evaluate its Almetric data. Methods: The 

electronic search was conducted in PubMed, Science Direct, Scopus, Scielo, and 

Cocrhane databases, using the search terms “Depressive Disorder” or “Depression” and 

“MicroRNAs”. After, included studies investigating human microRNAs involved in 

depression were analyzed by Altmetric analysis. Results: 81 articles satisfied the 

inclusion criteria, being 36 studies reviews, 33 reported data feasible for Altmetrics 

analysis. The general mean Altmetric score was 16.83. Systematic reviews presented 

mean Altmetric score equal to 1.43 ± 1.40 and narrative reviews equal to 5.19 ± 5.90, p 

= 0.06. The social media most commonly used was Twitter (Systematic review: 2.43 ± 

2.70; Narrative review: 4.04 ± 3.83; p = 0.226). Limitations: We limited our Altmetric 

analysis to reviews studies, since it was the most prevalent study design. Studies without 

DOI were excluded from the Altmetric analysis. Conclusions: In conclusion the results 

shows that the delineation profile of included studies about microRNAs and depression 

meet all the levels of the pyramid of scientific evidence, however has been concentrated 

in review studies. The higher Altmetric scores were attributed to the narrative reviews 

when compared to systematic. Twitter has been the most commonly used social media 

regardless of the type of study analyzed. We highlight that this is the first systematic 

review followed by Altmetric analysis investigating studies on human microRNAs in 

depression. 

Key-words: microRNAs; Depressive disorder; Systematic review; Altmetric; Social 

media. 



 

 
 

116 

1. Introduction  

MicroRNAs are small molecules formed of 21-25 nucleotide of non-coding 

endogenous RNAs (He & Hannon, 2004; Jin et al., 2015; Mendell, 2005). In spite of their 

length microRNAs play fundamental modulatory roles, since they regulate transcriptional 

and post-transcriptional gene expression (Huang et al., 2010; Maffioletti et al., 2016), 

acting on a single target or regulating the expression of hundreds of genes concurrently 

(Zhang et al., 2010). MicroRNAs, therefore control physiological activities that guarantee 

homeostasis (Bhattacharyya, Das, Bucha, Das, & Choudhury, 2016; Su, Yang, Xu, Chen, 

& Yu, 2015). Thus, changes in the expression levels of these molecules are closely related 

to the emergence of several pathologies, such as diabetes mellitus (Saeedi Borujeni et al., 

2018), cancer (Ahmed & Essa, 2019; Pratap, Raza, Abbas, & Mahdi, 2018; Záveský et 

al., 2019), arterial hypertension (Klimczak, Jazdzewski, & Kuch, 2017), alzheimer's 

disease (Juźwik et al., 2019) and neuropsychiatric disorders such as depression (Camkurt 

et al., 2015; Dwivedi, 2011; Ferrúa et al., 2019). 

Scientific evidence suggests a consistent relationship between microRNAs and 

depression development (Dwivedi, 2011). MicroRNAs have shown to influence several 

cellular processes involved in depression, such as neural (Camkurt et al., 2015) and 

synaptic plasticity (Dwivedi, 2009), neurogenesis and stress response (Camkurt et al., 

2015), and therefore, microRNAs have been considered a promising biomarkers for this 

disease (Camkurt et al., 2015; Rivera-Barahona, Pérez, Richard, & Desviat, 2017; Wan 

et al., 2015). In order to better comprehend the pathophysiological mechanisms of 

depression, researches have study various microRNAs simultaneously, contributing in 

developing a profile of those most frequently involved, as well as the cellular signaling 

pathways related to depression (Ferrúa et al., 2019).  

Depression is a chronic and debilitating condition (Smith, 2014), characterized by 

signs and symptoms such as sadness, fatigue, absence of pleasure and interest in daily 

activities, sleep and appetite disorders, among others (Association, 2013). Depression is 

one of the most prevalent mental illnesses around the world (Baxter, Patton, Scott, 

Degenhardt, & Whiteford, 2013), reaching over 300 million people (WWH, 2018). In this 

context, depression has been recognized as a serious public health problem (Blazer & 

Hybels, 2004), thus many researchers around the world have bring together efforts to 
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highlight the importance of mental health globally (Almond, 2009; Baxter et al., 2013; 

McLaughlin, 2011). 

Thus, considering the close relationship between microRNAs and depression, 

given the deleterious impact that signs and symptoms of this disease can cause 

(Association, 2013) – at individual (Camkurt et al., 2015) and public health level 

(McLaughlin, 2011) - ally to new forms of knowledge production and promotion, the 

scientific research extrapolates the traditional academic environments and have been 

distributed on social networks and sharing sites (Priem, Taraborelli, Groth, & Neylon, 

2010). Thus, the aim of this study was to systematically review the literature to identify 

the scientific production on human microRNAs involved in depression and to evaluate its 

Almetric data. 

2. Methods  

2.1. Review question 

- What is the profile of studies investigating human microRNAs involved in 

depression? 

2.2 Inclusion and exclusion criteria  

The inclusion criteria for the assessment of the articles were studies that clearly 

investigated human microRNAs involved in depression. The exclusion criteria were 

studies that did not investigated and/or reported relation between the variables of interest 

- human microRNAs and depression, studies that did not investigated major depressive 

disorder, studies with confounding factors. Articles which were written in a language 

other than English, Portuguese and Spanish. Articles that were not found, even after 

attempting to contact the authors, were also excluded. No data restriction was applied. 

2.3. Search strategy  

The electronic search was conducted without initial date restriction up to and 

including October 2019 in PubMed, Science Direct, Scopus, Scielo, and Cocrhane 

databases. An initial search was conducted using, respectively, the following entry terms: 

("micrornas"[MeSH Terms] OR "micrornas"[All Fields] OR "micrornas"[All Fields]) 
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AND (("depressive disorder"[MeSH Terms] OR ("depressive"[All Fields] AND 

"disorder"[All Fields]) OR "depressive disorder"[All Fields] OR "depression"[All Fields] 

OR "depression"[MeSH Terms]) OR ("depressive disorder"[MeSH Terms] OR 

("depressive"[All Fields] AND "disorder"[All Fields]) OR "depressive disorder"[All 

Fields])); "micrornas" AND ("depression" OR "depressive disorder"); TITLE-ABS-KEY 

( "microRNAs" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "depression" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( 

"depressive disorder" ); ("micrornas") AND ("depression" OR "depressive disorder"); 

("micrornas") AND ("depression" OR "depressive disorder") in Title Abstract Keyword.  

All references were managed in the EndNote X7 software (Thomson Reuters, 

New York, NY, US). Initially, duplicate references were excluded. Titles, abstracts, and 

study methodologies were screened based on the inclusion and exclusion criteria by two 

reviewers independently (CPF and RG). Lists were compared and in case of 

disagreement, a consensus was reached by discussion. When a consensus was not 

achieved, a third reviewer decided if the article should be included (FN). This systematic 

review followed the PRISMA statements, with some adjustments (Fig. 1) (Moher, 

Liberati, Tetzlaff, Altman, & Group, 2009). 

2.4. Altmetrics analysis 

The Altmetric analysis was performed by inserting the Digital Object Identifier 

(DOI) of the scientific articles in the Altmetric platform (www.altmetric.com).  Articles 

without DOI were excluded from this analysis. Access was made on November 13, 2019. 

This tool generates an Altmetric Attention Score, which is an automatically 

calculated weighted count of all of the attention a research output has received. It is based 

on 3 main factors: volume, source and authors. The attention score represents a weighted 

approximation of all the attention we have picked up for a research output. However, is 

worth mentioning that the attention score it is not a measure of the research or researches 

quality. 

2.5. Data extraction  

Data were extracted and tabulated, in Microsoft Office Excel 2016, independently 

by two reviewers (CPF and RG) to be submitted to a descriptive analysis. Cases of 

disagreement were handled as described above. Differences in altimetric data between 
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systematic and narrative reviews were determined using Student’s t-test. We considered 

p-value<0.05 to be statistically significant. 

3. Results 

 The initial search yielded 1047 articles; after removing 471 duplicate titles, a total 

of 567 articles were included for title and abstract screening after which 106 articles 

remained. After reading the full text, 26 studies were excluded. Of the 81 articles that 

satisfied the inclusion criteria, 33 reported data feasible for Altmetrics analysis. Figure 1 

displays the PRISMA flowchart for the study selection process. 

 

Figure 1: Flow diagram of study selection. 

The included studies in this systematic review were distributed in the most diverse 

levels of scientific evidence. Eighty-one studies were found, of which 44.44% (n=36) 

were reviews - more than 8.6% (n=7) were systematic and 35.8% (n=29) narrative 

reviews. The second most prevalent study design was case vs control, accounting for 

39.5% of the total. About 15% of the studies included were commentary, congress 

summary, editorial, expert opinion, highlight, book chapter, and clinical trial designs 

(Figure 1). 

Table 1 reports the basic distribution of the review studies. Systematic review 

studies were conducted between 2013 and 2019, with more than 50% published in the 
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last three years, and predominantly conducted in Brazil (28.57%). Narrative review 

studies were conducted between 2011 and 2019, predominantly in the United States of 

America (31.03%). Among the 36 review studies, 28 different types of publication 

vehicles were identified. Only two journals concentrate more than 16% of the review 

studies - Frontiers in Cellular Neuroscience and Journal of Affective Disorders (Table 

1). 
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Systematic review 

Author 
Last author's 

country of origin 
Journal 

Ferrúa et al., 2019 Brazil Journal of Chemical Neuroanatomy 

Gruzdev et al., 2019 Russia Cellular and Molecular Neurobiology 

Hu et al., 2017 China Current Medicinal Chemistry 

Kolshus et al., 2013 Ireland Acta Psychiatrica Scandinavica 

Mendes-Silva et al., 2016 Brazil American Journal of Geriatric Psychiatry 

Serafini et al., 2014 Italy Cellular & Molecular Neurobiology 

Yuan et al., 2018 United States Journal of Affective Disorders 

Narrative review 

Author 
Last author's 

country of origin 
Journal 

Albert et al., 2019 - Journal of psychiatry & neuroscience: JPN 

Alsharafi et al., 2017 China Clinical Science 

Alural et al., 2017 United States Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 

Brites et al., 2015 Portugal Frontiers in Cellular Neuroscience 

Cao et al., 2016 China International Journal of Molecular Sciences 

Carrick et al., 2016 United States Frontiers in Molecular Biosciences 

Codocedo et al., 2016 Chile Neuroscience & Biobehavioral Reviews 

Dalton et al., 2014 Ireland Journal of Affective Disorders 

Dwivedi et al., 2011 United States Journal of Chemical Neuroanatomy 

Dwivedi et al., 2013 United States Ann Psychiatry Ment Health 

Dwivedi et al., 2014 United States Dialogues in Clinical Neuroscience 

Dwivedi et al., 2016  United States Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 

Dwivedi et al., 2018 United States Journal of Affective Disorders 

Geaghan et al., 2015 Australia Biological Psychiatry 

Hommers et al., 2014 Germany Journal of Neural Transmission 

Im et al., 2012 United States Trends in Neurosciences 

Kichukova et al., 2015 Bulgaria Folia Medica 

Lin et al., 2019 Taiwan Psychiatry Investigation 

Lopez et al., 2018 Canada Current opinion in psychiatry 

Maffioletti et al., 2014 Italy Frontiers in Cellular Neuroscienc 

Milanesi et al., 2016 Italy Drug Development Research 

Mouillet-Richard et al., 2012 France Neurobiology of Disease 

Mustafin et al., 2018 Russia Russian Journal of Genetics 

Narahari et al., 2017 United States Innovations in Clinical Neuroscience 

O`Connor et al., 2012 Ireland Molecular Psychiatry 

Saavedra et al., 2016 Chile International Journal of Molecular Sciences 

Serafini et al., 2013 Italy Frontiers in Cellular Neuroscience 

Serafini et al., 2012 Italy Neuroscience Research 

Tavakolizadeh et al., 2018 Iran Journal of Cellular Biochemistry 

 

 
Table 1: Distribution of the review studies included in the systematic review that investigated human 

microRNAs in depression. 

 

Table 2 presents the Altmetric scores of the review studies included in the 

systematic review. The systematic review (1.43 ± 1.40) and narrative review mean 

Altmetric score (5.19 ± 5.91) presented a statistically significant difference (p = 0.006). 

The Twitter (79.22%; Systematic review: 2.43 ± 2.70; Narrative review: 4.04 ± 3.83; p = 

0.226), Wikipedia pages (7.14%; Systematic review: no data; Narrative review: 0.42 ± 
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1.24; 0.094), Patent (4.54%; Systematic review: no data; Narrative review: 0.27 ± 0.72; 

p = 0.070) and Facebook pages (3.90%; Systematic review: 0.28 ± 0.49; Narrative review: 

0.15 ± 0.61; p = 0.561) were the most popular Altmetric data resources between reviews. 

News outlet (2.60%; Systematic review: no data; Narrative review: 0.15 ± 0.46; p = 

0.103), Google user (1.30%; Systematic review: no data; Narrative review: 0.08 ± 0.27; 

p = 0.161), Redditor (1.30%; Systematic review: no data; Narrative review: 0.04 ± 0.20; 

p = 0.327) and Blog (0.65%; Systematic review: no data; Narrative review: 0.04 ± 0.20; 

p = 0.327) were infrequently used (Table 2).  

 Systematic review (n=7)  Narrative review (n=26)  

p value  Mean (Min-Max) 

% 
SD 

 Mean (Min-Max) 

% 
SD 

 

Score 1.43 (0-4) 1.40  5.19 (0-23) 5.91  0.006* 

Tweeters 
2.43 (0-8) 

11.04 % 
2.70 

 4.04 (0-12) 

68.18 % 
3.83 

 
0.226 

Blog - - 
 0.04 (0-1) 

0.65 % 
0.20 

 
0.327 

Patent - - 
 0.27 (0-3) 

4.54% 
0.72 

 
0.070 

News outlet - - 
 0.15 (0-2) 

2.60 % 
0.46 

 
0.103 

Google user - - 
 0.08 (0-1) 

1.30 % 
0.27 

 
0.161 

Redditor - - 
 0.04 (0-1) 

0.65 % 
0.20 

 
0.327 

Wikipedia pages - - 
 0.42 (0-5) 

7.14 % 
1.24 

 
0.094 

Facebook pages 
0.28 (0-1) 

1.30 % 
0.49 

 0.15 (0-3) 

2.60 % 
0.61 

 
0.561 

Total  12.34%   87.66%    

 
Table 2: Altmetric data, available in 2019, of the review studies included in the systematic review that 

investigated human microRNAs in depression. Data are expressed as the means (minimal – maxima values) 

and standard deviation. 

 

Systematic reviews presented mean Altmetric score equal to 1.43 ± 1.40 (Table 

2), ranging between 0 (absence of Altmetric data) and 4 (Supplementary data). While, the 

narrative reviews showed mean Altmetric score equal to 5.19 ± 5.90 (Table 2), ranging 

between 0 (absence of Altmetric data) and 23 (Table 2). The two review designs presented 

higher Altmetric data in Twitter, and all studies with Altmetric score different from 0 

presented at least one Twitter citation (Figure 2). 
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Figure 2: Sum of scores of tweeters data resources of review articles about human microRNAs 

related to depression in 2019. 

4. Discussion  

 Based on the results of this systematic review, we developed a profile of the types 

of studies published that investigated human microRNAs in depression. Among the 81 

articles included in this study, reviews were the most frequent (n = 36), with 29 narrative 

and 7 systematic reviews (Figure 1). Our data reveals a peak in the production of 

systematic reviews in the past three years, with more than 50% of the article published in 

this period (Table 2). According to our findings, the literature suggests that in recent 

years, the publication of systematic reviews has taken place exponentially (Page et al., 

2016). It is important to invest in this type of study, given a number of advantages over 

other methods that have inaccurate biases and delineations (Greenhalgh, 1997). It should 

be noted that among the included systematic reviews, none presented meta-analysis. We 

believed that this is attributed to the heterogeneity of the data surrounding microRNAs 

and depression (Ferrúa et al., 2019; Yuan, Mischoulon, Fava, & Otto, 2018). The lack of 

standardization between diagnostic investigation tools and depression severity, as well as 

the investigated microRNAs, the techniques for their analysis and the absence of values 

for the altered microRNA expression levels by the disease is evident (Ferrúa et al., 2019). 
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 The case vs control study (n = 32) was the second most frequent study type. This 

type of study allows one to verify possible associations between exposure and outcome 

(Lewallen, MD & Paul Courtright, 1998), that is, the potential associations between 

changes in human microRNA expression levels and depression, and therefore justifying 

our result. In addition, case vs control study are often considered faster to execute, easier 

do conduct and less expensive than other types of studies (e.g. cohort studies). Not least, 

about 15% of the studies included in this review correspond to the lowest levels of 

scientific evidence - congress summaries, editorials, expert opinion, and book chapters 

(Cook, Guyatt, Laupacis, Sackett, & Goldberg, 1995; Masic, Miokovic, & Muhamedagic, 

2008).  

It is important to observe that, although studies are heterogeneous, they meet all 

the levels of the pyramid of scientific evidence, which in decrescent order of validity 

encompasses: systematic reviews, clinical trials, cohort studies, case vs control study, 

case series and report, expert opinion, animal and in vitro studies (Rosner, 2012). This 

result can be attributed to the constant search in order to understand the 

pathophysiological mechanisms of depression, due to its deleterious effects. However, 

we highlight that the low number of studies on some levels of the pyramid of scientific 

evidence can be attributed to the discovery of microRNAs as a potential biomarkers for 

depression (Schmidt, Shelton, & Duman, 2011). 

 In relation to the countries that have carried out studies about human microRNAs 

involved in depression, we highlight that all systematic reviews were conducted by 

developed or developing countries (Table 1). Regarding narrative reviews, the United 

States of America is emerging, accounting for about 31% of scientific production in the 

area. These countries seem to contribute substantially with science, especially in the area 

of health. Briefly, in the Scimago Journal & Country Rank, they appear among the 40 

countries with the highest productivity and H index, considering medicine as the area of 

study, between 1996 and 2018 (www.scimagojr.com). 

 Regarding Altmetric scores, it is worth remembering that this tool assesses the 

individual impact of articles through its online repercussion (Elmore, 2018; Melero, 

2015). The score considers the number of times that an article was mentioned in social 

medias (i.e., Facebook, Twiiter), encyclopedias (i.e., Wikipedia), public policy 

documents and others (Melero, 2015). Regarding our results, the scores presented by 
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narrative review articles range from 0 to 23 (mean = 5.19) and those from systematic 

reviews between 0 and 4 (mean = 1.43) (Table 2). Therefore, the higher scores statistically 

significant, when considering means, were attributed to the narrative reviews. This could 

be justified when one considers that narrative reviews allow readers to acquires and 

updates knowledge on a specific topic easily and in a short period of time (Kowalczyk & 

Truluck, 2013), when compared to systematic reviews, which in turn are more complex, 

although its undeniable scientific relevance (Page et al., 2016). However, although 

narrative review has less scientific relevance when compared to systematic review, these 

studies are appropriate for describing and discussing the development or “state of the art” 

of a particular subject (Kowalczyk & Truluck, 2013).  

 The number of social medias has increased exponentially in recent years, being 

used as a tool for the dissemination of scientific medical knowledge (Saenger et al., 2018). 

Thus, a wide variety of social media, such as Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, 

among others, are tracked for Altmetric data generation (www.altmetric.com). Studies in 

different areas of health - Parkinson (Araújo, Sorensen, Konkiel, & Bloem, 2017), 

pediatric surgery (Chang, Desai, & Gosain, 2019), neurosurgery (Wang, Alotaibi, 

Ibrahim, Kulkarni, & Lozano, 2017), dentistry (Kolahi, Iranmanesh, & Khazaei, 2017), 

among others - have suggested Twitter as the main social media in Altmetric analysis. 

Accordingly, our results report that Twitter is the most frequently used social media 

among the review studies that investigated the involvement of human microRNAs during 

depression (mean = 13.09) (Table 2). These results could be attributed to the high ease 

that articles can be tweeted and retweeted by third parties (Thelwall, Haustein, Larivière, 

& Sugimoto, 2013). This social media presents a short message service where users post 

short messages of less than 140 characters, called tweets. These tweets can be easily 

categorized, shared, sent directly to other users and linked to websites or scientific papers 

(www.twitter.com).  

Generally, the social media as blogs, Twitter, Facebook, News agencies - play a 

far-reaching role in the medical and health sectors (Grajales, Sheps, Ho, Novak-Lauscher, 

& Eysenbach, 2014). Researchers are currently discussing how social media facilitates 

knowledge sharing and collaboration (Eysenbach, 2011; Schreiber & Giustini, 2009). In 

addition, health education institutions have used these online tools for learning promotion 

and discussions (Chretien, Goldman, & Faselis, 2008). Additionally, depression is a 
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subject that rises interest of non-academic population, presents high prevalence rates 

(Baxter et al., 2013), and has important deleterious effects (Blazer & Hybels, 2004), and 

thus may increase the interest in using Twitter to mention reviews of human microRNAs 

involved in depression. However, our Altmetric analysis identified information scarcity 

when compared to other health studies, reflecting in low Altmetric scores. Among the 

narrative and systematic reviews, respectively, the articles that presented the highest 

Altmetric scores were the studies by Dalton et al. (Dalton, Kolshus, & McLoughlin, 2014) 

(score = 4) and Yuan et al. (Yuan et al., 2018) (score = 23). Among the top most-

mentioned scholarly articles published in health field, in past year - those which have 

truly captured the public attention presents score as 7942 (Collaborators, 2018) 5667 

(Chekroud et al., 2018) 4993 (Seidelmann et al., 2018). We believe that our data reflects 

the complexity of understanding microRNAs (Breving & Esquela-Kerscher, 2010; Lee et 

al., 2010), especially involved in depression and the fact that it is very incipient issue 

(Ferrúa et al., 2019).  

In this context, the role of social media in sharing scientific production is 

undeniable. These tools play a fundamental role in the dissemination of scientific findings 

to the lay population, translating knowledge beyond research and teaching institutions 

(Grajales et al., 2014). It is noteworthy that the academic community also benefits from 

these tools. Firstly, researchers can share information among lay people, since scientific 

production contribute to the solution of societal problems (Hessels, Lente, & Smits, 

2009). Second, researchers benefit from social media, using them as discussion platforms 

with professionals from around the world (Eysenbach, 2011; Schreiber & Giustini, 2009). 

Nowadays, there are social networks for science professionals and researchers, such as 

ResearchGate, which allows members to interact and collaborate worldwide 

(www.researchgate.net). Thus, the use of these new tools is incresing, mainly because 

platforms for conventional search of scientific articles, such as Pubmed are limited and 

do not allow for example the discussion of studies by peers 

(www.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov). 

 Some methodological details and limitations of this study should be highlighted. 

Initially, it should be noted that we limited our Altmetric analysis to reviews studies, since 

it was the most prevalent study design. Studies included in the systematic review but not 

having DOI were excluded from the Altmetric analysis. Furthermore, it is worth 
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mentioning that the Altmetric data should be interpreted with caution, since articles on 

controversial topics may attract the public more, thus increasing the Altmetric attention 

scores (Trueger et al., 2015). Although Altmetric data represent a robust source for 

recognizing the scope of an article in real time, they do not replace traditional bibliometric 

tools, and both should coexist. 

In conclusion the results shows that the delineation profile of included studies 

about microRNAs and depression meet all the levels of the pyramid of scientific evidence, 

however has been concentrated in review studies. The Altmetric analysis revealed scores 

ranging between 4 and 23. The higher Altmetric scores were attributed to the narrative 

reviews when compared to systematic. In addition, Twitter has been the most commonly 

used social media regardless of the type of study analyzed. Although our study has some 

limitations, we highlight the relevance of investigating the online repercussion of 

fundamental issues in human health in the non-academic context. Moreover, we highlight 

that this is the first systematic review followed by Altmetric analysis investigating studies 

on human microRNAs in depression. 
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Systematic review 

Author Year Score Blog Patent 
News 

outlet 
Tweeters 

Google 

user 
Redditor 

Wikipedia 

pages 

Facebook 

page 

Ferrúa (1) 2019 2 0 0 0 2 0 0 0 0 

Gruzdev (2) 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hu (3) 2017 1 0 0 0 2 0 0 0 0 

Kolshus  (4) 2013 2 0 0 0 3 0 0 0 0 

Mendes-Silva (5) 2016 1 0 0 0 2 0 0 0 1 

Serafini (6) 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Yuan (7)  2018 4 0 0 0 8 0 0 0 1 

Narrative review 

Author Year Score Blog Patent 
News 

outlet 
Tweeters 

Google 

user 
Redditor 

Wikipedia 

pages 

Facebook 

page 

Albert (8) 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alsharafi (9) 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alural (10) 2017 1 0 0 0 3 0 0 0 0 

Brites (11) 2015 8 0 0 0 12 0 0 0 1 

Cao (12) 2016 2 0 0 0 4 0 0 0 0 

Carrick (13) 2016 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

Codocedo (14) 2016 3 0 0 0 3 0 0 0 0 

Dalton (15) 2014 23 0 0 2 12 0 0 0 0 

Dwivedi (16) 2011 7 0 2 0 1 0 0 0 0 

Dwivedi* (17) 2013 - - - - - - - - - 

Dwivedi* (18) 2014 - - - - - - - - - 

Dwivedi (19) 2016 2 0 0 0 3 0 0 0 0 

Dwivedi (20) 2018 1 0 0 0 2 0 0 0 0 

Geaghan (21) 2015 17 1 0 0 10 1 1 5 3 

Hommers (22) 2014 10 0 1 0 7 0 0 1 0 

Im (23) 2012 13 0 1 1 2 0 0 0 0 

Kichukova (24) 2015 2 0 0 0 4 0 0 0 0 

Lin (25) 2019 2 0 0 0 3 0 0 0 0 

Lopez (26) 2018 6 0 0 0 6 0 0 1 0 

Maffioletti (27) 2014 6 0 0 0 3 0 0 4 0 

Milanesi (28) 2016 11 0 0 1 5 0 0 0 0 
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Mouillet-Richard (29)  2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mustafin (30) 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Narahari* (31) 2017 - - - - - - - - - 

O`Connor (32) 2012 10 0 3 0 5 1 0 0 0 

Saavedra (33) 

 
2016 6 0 0 0 10 0 0 0 0 

Serafini (34) 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Serafini (35) 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tavakolizadeh (36) 2018 4 0 0 0 9 0 0 0 0 

 

 

 

Supplementary material: Altmetric data, available in 2019, of the review studies included in the systematic review that investigated human microRNAs in depression. Data 

are expressed as absolute numbers of social media mentions. * = Articles without DOI.
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Abstract: Background: MicroRNAs, small endogenous RNAs, play a fundamental role 

in regulatory functions during physiogical activities and pathologies, such as depression. 

Scientific evidence suggests that microRNAs are closely related to depression. We aim 

evaluate microRNAs expression during pregnancy in depressed women`s. Methods: 

Venous blood samples of 40 depressive and 173 non-depressive pregnant women were 

collected and the quantification of microRNAs was established using qRT-PCR. Results: 

We found microRNA-221-3p significantly downregulated (p=0.031) in depressed women 

when compared to non-depressed. In bioinformatics analysis is related to 15 statistically 

significant difference. Limitations: More studies are needed to consolidate our findings. 

Conclusions: The down-regulation of microRNA-221-3p during the pregnancy is 

associated with depression. 
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Introduction 

 MicroRNAs are small endogenous RNAs that regulate gene-expression post-

transcriptionally (1). They play a fundamental role in regulatory functions during 

physiogical activities (2). Changes in the expression levels of these molecules could 

develop many pathologies (3), for example diabetes mellitus (4), cancer (5), and 

neuropsychiatric disorders, such as depression (6).  

Scientific evidence suggests that microRNAs are closely related to depression. 

Recently, a systematic review demonstrated that over 50 microRNAs have their 

expression altered in depressed patients when compared to controls. Through 

bioinformatics analysis 29 union pathways were identified as statistically significant, 

representing a step towards understanding the complex network of microRNAs in 

depression (6).  

In relation to depression, it is known that this is a debilitating chronic disease that 

causes deleterious conditions, impairing life quality (7). Depression during pregnancy can 

negatively impact different aspects of the fetal maternal binomial (8). Furthermore, 

microRNAs involved in depression may also regulate gestational development (9). In this 

context, changes in the expression levels of microRNAs–17-5p (10), 221-3p (9) and -

423-5p has been related to preeclampsia (11). The microRNA-451a has been reported as 

a mediator of the peritoneal environment (12). The microRNAs-16-5p (13) and -17-5p 

when highly expressed were associated with gestational diabetes (14).  

However, no study until now has associated the expression of microRNAs during 

pregnancy with depression. Thus, the aim of this study was to evaluate microRNAs 

expression during the pregnancy in depressed women`s.   
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Materials and Methods 

Study design 

This cross-sectional study consisted of 213 pregnant aged 15 and 49 years old, 

enrolled from a population-based study carried out in the urban area of the city of Pelotas, 

Southern Brazil, between April 2016 to September 2018. Sample selection was performed 

by multistage clusters, considering a population of 328.275 individuals in the current 

census of 488 sectors in the city. To ensure the necessary sample inclusion, 244 census-

based sectors were systematically drawn.  

Women during the pregnancy were invited to participate, and answered a standard 

questionnaire to collect sociodemographic information, life style, psychiatric medication, 

and comorbidities. All participants were evaluated for depression using a structured 

diagnostic interview the Mini International Neuropsychiatric Interview according to the 

DSM-IV criteria (M.I.N.I. 5.0, Brazilian version/DSM IV, Medical Outcome Systems 

Inc., Jacksonville, FL, USA) and the Beck Depression Inventory (BDI-II). The MINI is a 

short-structured interview based on DSM-IV and ICD-10 criteria with adequate validity 

and reliability (15). BDI-II evaluates depressive symptoms. The depressed group included 

pregnant women considered depressive through MINI PLUS and/or with BDI-II scores 

higher or equal to 20 (16). We used a sociodemographic and economic questionnaire 

considering the following variables: age, education, socioeconomic status, works and 

living with a partner. The Brazilian Association of Research Companies criteria was used 

to assess the socioeconomic status of families (17). This classification is based on the 

accumulation of material wealth and schooling of household head, classifying the subjects 
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into terciles (A+B, C and D+E) in which the highest-income level is “A+B” and the 

lowest is “D+E”. 

 

Blood sample collection and processing 

Blood samples (10 mL) were obtained by venipuncture (10 mL). The serum blood 

was immediately centrifuged at 3000 g for 10 min at 4°C and the supernatant was 

transferred to RNase/DNase-free tubes and stored at –80°C until qRT-PCR (real-time 

quantitative reverse transcription - polymerase chain reaction) analysis.  

Total RNA extraction 

Total RNA was extracted from serum using a mirVana PARIS kit (Thermo Fisher 

Scientific) according to the manufacturer’s protocol. 

qRT-PCR  

The RNA was reverse transcribed to cDNA using TaqMan MicroRNA Assays 

(Thermo Fisher Scientific) according to the manufacturer’s protocol. Quantitative PCR 

was performed using a TaqMan Fast Advanced Master Mix kit (Thermo Fisher 

Scientific). Thermal cycling was conducted according to the manufacturer’s 

recommended program, and all experiments were performed in duplicate. The TaqMan 

MicroRNA Assays used in this study and their Taqman assay IDs are as follows: hsa-

microRNA-16-5p (Taqman assay ID: 477860), hsa-let-7d-3p (Taqman assay ID: 

477848), hsa-microRNA-432-5p (Taqman assay ID: 477848), hsa-microRNA-451a 

(Taqman assay ID: 478107), has-microRNA-221-3p (Taqman assay ID: 477981). The 

CT values were normalized according to the delta CT method with the endogenous 

controls (microRNA-17–5p), our results showed that the CT value of microRNA-17–5p 
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in both depressed and non-depressed pregnant women are very stable (data no shown). 

To determine the corresponding ΔCT value, the CT value of the target gene miRNAs was 

subtracted from the microRNA-17–5p CT value to normalize the values. 

Bioinformatics analysis 

 The microRNA-221-3p was inserted in the DIANA Tools software, mirPath v.3. 

The interactions dataset chosen was the TarBase v7.0. 

 

Statistical analysis 

Data was double-entered into an EpiData software application. One-way ANOVA 

was used to compare mean ΔCt from the expression of microRNAs in depressed and non-

depressed pregnant. Linear regression of microRNA-221-3p expression was used for all 

variables with a p-value<0.20 when associated with exposure and outcome. We 

considered associations with a p-value<0.05 to be statistically significant. For the 

bioinformatic analysis the Fisher’s Exact Test was used with a p-value threshold of 0.05. 

 

Ethical aspects 

This study was approved by the Catholic University of Pelotas (UCPel) Ethics 

Committee (protocol 1.729.653). The subjects signed a free and informed consent 

statement for the analysis and anonymous publication of the research findings. 

 

Results:  

A total of 213 pregnant women were identified, with 40 depressive and 173 non-

depressive. Table 1 shows the samples overall distribution. We found no association 

between ages, education, social class and lives with partner in depressed and non-

depressed women during the pregnancy (p>0.05). In addition, gestational age (in weeks) 
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determined by the last menstrual period (Depressive: 28.87 ± 5.82; Non-depressive: 27.45 

± 6.18; p = 0.197) and ultrasound (Depressive: 28.58 ± 5.21; Non-depressive: 27.60 ± 

5.66; p = 0.323) was not significantly different between depressed and non-depressed 

women (Table 1). Considering microRNAs expression, the microRNA-221-3p was 

significantly down-regulated (p = 0.031) in depressed women when compared to non-

depressed. There is no statistically significant difference between depressed and non-

depressed women’s regarding microRNA-451a (p = 0.694), microRNA-423-5p (p = 

0.723), microRNA-let-7d-3p (p = 0.663), microRNA-16-5p expression (p = 0.461) (Table 

2).   

In the adjusted linear regression analysis performed with the variables that 

remained in the model (p<0.20), depression (p= 0.031), past episode depression (p= 

0.846), age (p = 0.633), education (p = 0.891), social class (p = 0.293), lives with partner 

(p = 0.710) and gestational age from fetal biometry (p = 0.237) were associated with the 

microRNA-221-3p (Table 3). 

The bioinformatics analysis revealed that microRNA-221-3p relates to 16 

signaling pathways, with 15 presenting a statistically significant difference (p ≤ 0.05) 

(Suplementary data). 
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Characteristics 

Depression 

p-value Yes  No 

N (%) N (%) 

Age    0.170 

Up to 23 years 5 (12.5) 45 (26.0)  

24 to 29 years old 19 (47.5) 68 (39.3)  

30 years or older 16 (40.0) 60 (34.7)  

Education   0.757 

0 to 3 years - 5 (2.9)  

4 to 7 years old 6 (15.0) 23 (13.3)  

8-10 years old 13 (32.5) 41 (23.7)  

11 years or older 21 (52.5) 104 (60.1)  

Social classa    0.924 

A and B 7 (17.5) 36 (20.8)  

C 28 (70.0) 111(64.2)  

D and E 4 (10.0) 23 (13.3)  

Lives with partner   0.192 

No  10 (25.0) 29 (16.8)  

Yes 30 (75.0) 144 (83.2)  

Total 40 (18.8) 173 (81.2)  
aVariable with one missing data 

 

 
Table 1: Sample characteristics according to depressive and non-depressive women during the 

pregnancy. 

 

 

 

 

 
Depressive  

(N=37) 

 Non-Depressive 

(N=154) 

 
Total 

p-value 

 Mean ΔCt ± SD  Mean ΔCt ± SD  Mean ΔCt ± SD 

MicroRNA-221-3pa -0.71 ± 1.00  -0.18 ± 1.38  -0.29 ± 1.33 0.031* 

MicroRNA-451a -6.79 ± 0.63  -6.73 ± 0.93  -6.74 ± 0.88 0.694 

MicroRNA-423-5p 1.12 ± 1.06  1.20 ± 1.32  1.19 ± 1.27 0.723 

MicroRNA-let-7d-3p 1.70 ± 1.09  1.80 ± 1.22  1.78 ± 1.19 0.663 

MicroRNA-16-5p -2.76 ± 0.78  -2.87 ± 0.84  -2.85 ± 0.83 0.461 
 

aVariable with one missing datac 

ΔCt = Ct of target miRNAs-Ct of microRNA-17-5p 

SD = Standard deviation 

 

 
Table 2: MicroRNAs expression levels in blood serum of depressive and non-depressive women during 

the pregnancy. 
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Table 3: Crude and adjusted analysis related to the microRNAs-221-3p expression levels in blood serum 

of depressive and non-depressive women during the pregnancy. 

 

Discussion: 

Our results show that the down-regulation of microRNA-221-3p during the 

pregnancy is associated with depression. To the best of our knowledge this is the first 

study that evaluated in pregnancy the expression of microRNAs in depression.  

Generally, several biological functions have been revealed to the microRNA-221-

3p. In cancer, the high level of microRNA-221-3p has been related with poor prognosis 

for gastric carcinoma patients (18). Overexpression of microRNA-221-3p may potentially 

promote lymph node metastasis in cervical cancer (19). Additionally, microRNA-221-3p 

has shown to inhibit apoptosis and promoted pulmonary artery smooth muscle cell growth 

and migration during pulmonary arterial hypertension (20). 

microRNA-221-3p 

Variables 
Crude analysis 

CI 95% 
p value 

Adjusted analysis 

CI 95% 
p value 

Depression (N = 189) -0.05 (-0.99 – -0.05) 0.031* -0.05 (-0.99 – -0.05) 0.031* 

Past episode depression (N = 184) -0.07 (-0.73 – 0.60) 0.846   

Age (N = 189)     

Up to 23 years 1.00 0.633   

24 to 29 years old -0.17 (-0.66 – 0.32)    

30 years or older -0.17 (-0.68 – 0.32)    

Education (N = 189)     

0 to 3 years 1.00 0.891   

4 to 7 years old -1.13 (-2.41 – 0.15)    

8-10 years old -1.20 (-2.41 – 0.20)    

11 years or older -0.97 (-2.16 – 0.21)    

Social class (N = 185)     

A and B 1.00 0.293   

C -0.00 (-0.48 – 0.47)    

D and E 0.42 (-0.24 – 1.08)    

Lives with partner (N = 189)     

No  1.00 0.710   

Yes 0.09 (-0.40 – 0.59)    

Gestational age from fetal 

biometry (N = 174) 

0.02 (-0.01 – 0.05) 0.237   
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In agreement with our result, microRNA-221-3p has been suggested as a 

biomarker in depression (21, 22). Enatescu and collaborators reported that plasma 

microRNA-221-3p levels was down-regulated after anti-depressant treatment (22). The 

microRNA-221-3p expression in cerebrospinal fluid and serum of depressive patients 

were found up-regulated (23). Furthermore, serum microRNA-221-3p levels in patients 

with mild depressive mood were significantly higher than controls (21). Thus, one can 

assume that the down-regulation of microRNA-221-3p during the pregnancy could 

represent a protective effect, were the mothers organism induces or is induce by the fetus 

to down-regulate microRNA-221-3p, in an attempt to reverse depression; or it could 

indicate that during pregnancy the gene modulation for depression is in some way 

different from non-pregnant women.  

To better understand the involvement of microRNA-221-3p in depression during 

pregnancy we performed a bioinformatics analysis. Among the statistically significant 

pathways, the MAPK signaling pathway (p = 0.00016) and neurotrophin signaling 

pathway (p = 0.00351) (Suplementary data) presented the lower p−value. The 

neurotrophin signaling pathway has been consistently associated with depression (24). 

This hypothesis is supported by brain-derived neurotrophic factor (BDNF) - one of the 

main neurotrophins – that plays a fundamental role in synaptic maintenance and 

plasticity, and neuronal survival (25). The MAPK signaling pathway participates in 

process involved in depression regulating cellular responses, including neural plasticity, 

survival and apoptosis (26).  

It is worth mentioning that the target population of our study was composed of 

depressed women during the pregnancy and this study is the first to investigate this 

perspective. In this context, the literature has shown some evidences about the role of 

microRNA-221-3p in relation to gestation. Some studies observed that the down-
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regulation of microRNA-221-3p levels relates to uterine growth restriction (27, 28). 

Additionally, low expression levels of this microRNA have been associated with 

preeclampsia, compromising trophoblast cell growth, invasion and migration (9).  

It is known that during pregnancy the women is intensely exposed to stressful 

situations, which may alter neural mechanisms, culminating in the development of 

psychiatric diseases such as depression (29). In this sense, our bioinformatics analysis 

from microRNA-221-3p identified the prolactin signaling pathway (p = 0.01370). The 

prolactin is an adaptive hormone, commonly related to the gestational period, being 

responsible for lactogenesis. However, prolactin regulates several physiological 

processes such as angiogenesis, immune response (30) and recently has been associated 

with effects on neurogenesis and neural plasticity (31). Prolactin modulates neural circuits 

to eliminate stress, especially during lactation, interfering in hypothalamus-pituitary-

adrenal axis and triggering positive mood (32). 

In conclusion, the down-regulation of microRNA-221-3p during the pregnancy is 

associated with depression. Nevertheless, more studies are needed to consolidate our 

findings. 
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Cell signaling pathway p value 

MAPK signaling pathway 0.00016 

Neurotrophin signaling pathway 0.00351 

Glycosphingolipid biosynthesis - lacto and neolacto series 0.00459 

Ras signaling pathway 0.00459 

Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (ARVC) 0.00633 

Hepatitis B 0.00943 

Hippo signaling pathway 0.01370 

Prolactin signaling pathway 0.01370 

N-Glycan biosynthesis 0.01715 

TNF signaling pathway 0.02078 

Signaling pathways regulating pluripotency of stem cells 0.02360 

B cell receptor signaling pathway 0.03788 

Pancreatic cancer 0.03788  

T cell receptor signaling pathway 0.03895  

Chagas disease (American trypanosomiasis) 0.04081  

 
Supplementary data: Cell signaling pathways with significant p−value of the down-regulated 

microRNA-221-3p in depressive when compared to healthy pregnant women. 
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13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente tese de doutorado consolidou a relação entre microRNAs e o transtorno 

depressivo maior. Ao longo desse volume foi possível identificar vias de sinalização 

celular reguladas por microRNAs permitindo melhor compreensão dos mecanismos 

fisiopatológicos que cercam a doença. Ademais, destacou-se o perfil de estudos que vem 

sendo desenvolvidos a respeito dos pilares da referida tese – microRNAs e depressão - 

sendo o tipo mais prevalente a revisão. Ainda, salienta-se que pela primeira vez foram 

investigados dados altmétricos em relação aos microRNAs humanos envolvidos na 

depressão. Por fim, salienta-se que também pela primeira vez foram investigados os 

níveis de expressão de microRNAs em gestantes com depressão. E assim identificou-se 

a redução da expressão do microRNA-221-3p em gestantes deprimidas quando 

comparadas com não deprimidas. 
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14.ANEXOS 

 

Anexo A: Escala de avaliação da qualidade de estudos caso-controle New Castle – 

Ottawa (NOS) 

Note: A study can be awarded a maximum of one star for each numbered item within the 

selection and exposure categories. A maximum of two stars can be given for 

comparability. 

 

Selection 

 

1) Is the case definition adequate? 

a) yes, with independent validation ✯ 

b) yes, eg record linkage or based on self reports 

c) no description 

 

2) Representativeness of the cases 

a) consecutive or obviously representative series of cases ✯ 

b) potential for selection biases or not stated 

 

3) Selection of Controls 

a) community controls ✯ 

b) hospital controls 

c) no description 

 

4) Definition of Controls 

a) no history of disease (endpoint) ✯ 

b) no description of source 

 

Comparability 

 

1) Comparability of cases and controls on the basis of the design or analysis 

a) study controls for _______________ (Select the most important factor.) ✯ 

b) study controls for any additional factor ¯ (This criteria could be modified to indicate 

specific control for a second important factor.) 

 

Exposure 

 

1) Ascertainment of exposure 

a) secure record (eg surgical records) ✯ 

b) structured interview where blind to case/control status ✯ 

c) interview not blinded to case/control status 

d) written self report or medical record only 

e) no description 
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2) Same method of ascertainment for cases and controls 

a) yes ✯ 

b) no 

 

3) Non-response rate 

a) same rate for both groups ✯ 

b) non respondents described 

c) rate different and no designation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

156 

 

 

 

 

 

 

Anexo B: Manual de aplicação da escala de avaliação da qualidade de estudos caso-

controle NewCastle – Ottawa (NOS) 

Selection 

 

1) Is the Case Definition Adequate? 

a) Requires some independent validation (e.g. >1 person/record/time/process to extract 

information, or reference to primary record source such as x-rays or medical/hospital 

records). ✯ 

b) Record linkage (e.g. ICD codes in database) or self-report with no reference to primary 

record. 

c) No description. 

 

2) Representativeness of the Cases 

a) All eligible cases with outcome of interest over a defined period of time, all cases in a 

defined catchment area, all cases in a defined hospital or clinic, group of hospitals, health 

maintenance organisation, or an appropriate sample of those cases (e.g. random sample). 

✯ 

b) Not satisfying requirements in part (a), or not stated. 

 

3) Selection of Controls 

This item assesses whether the control series used in the study is derived from the same 

population as the cases and essentially would have been cases had the outcome been 

present. ✯ 

a) Community controls (i.e. same community as cases and would be cases if had 

outcome). 

b) Hospital controls, within same community as cases (i.e. not another city) but derived 

from a hospitalised population. 

c) No description. 

 

4) Definition of Controls 

a) If cases are first occurrence of outcome, then it must explicitly state that controls have 

no history of this outcome. If cases have new (not necessarily first) occurrence of 

outcome, then controls with previous occurrences of outcome of interest should not be 

excluded. ✯ 

b) No mention of history of outcome. 

Comparability 

 

1) Comparability of Cases and Controls on the Basis of the Design or Analysis 

A maximum of 2 stars can be allotted in this category. 

Either cases and controls must be matched in the design and/or confounders must be 

adjusted for in the analysis. Statements of no differences between groups or that 

differences were not statistically significant are not sufficient for establishing 

comparability. Note: If the odds ratio for the exposure of interest is adjusted for the 
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confounders listed, then the groups will be considered to be comparable on each variable 

used in the adjustment. 

There may be multiple ratings for this item for different categories of exposure (e.g. 

ever vs. never, current vs. previous or never). 

Age = ✯, Other controlled factors = ✯. 

 

Exposure 

 

1) Ascertainment of Exposure 

Allocation of stars as per rating sheet. 

 

2) Non-Response Rate 

Allocation of stars as per rating sheet. 
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Anexo C: MINI INTERNATIONAL NEUROPSYCHIATRIC INTERVIEW (MINI), 

versão brasileira 5.0.0 
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Anexo D: Inventário de Depressão de Beck (BDI – II) 

 

 
 
 

Quest: ______    Nome: ____________________________________________________ 

 

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Por favor, leia cada uma delas cuidadosamente. Depois, escolha uma frase de cada grupo, a 

que melhor descrever o modo como você tem se sentido nas duas últimas semanas, incluindo o dia de hoje. Faça um círculo em volta do número 

(0, 1, 2 ou 3) correspondente à afirmação escolhida em cada grupo. Se mais de uma afirmação em um grupo lhe parecer igualmente apropriada, escolha 

o número mais alto neste grupo. Verifique se não marcou mais de uma afirmação por grupo, incluindo o item 16 (alterações no padrão de sono) e no 

item 18 (alterações no apetite). 

 
1. Tristeza 
(0) Não me sinto triste. 
(1) Eu me sinto triste grande parte do tempo. 
(2) Estou triste o tempo todo. 
(3) Estou tão triste ou tão infeliz que não consigo suportar. 
 
 
2. Pessimismo 
(0) Não estou desanimado(a) a respeito do meu futuro. 
(1) Eu me sinto mais desanimado(a) a respeito do meu futuro do que de costume. 
(2) Não espero que as coisas dêem certo para mim. 
(3) Sinto que não há esperança quanto ao meu futuro. Acho que só vai piorar. 
 
 
3. Fracasso passado 
(0) Não me sinto um(a) fracassado(a). 
(1) Tenho fracassado mais do que deveria. 
(2) Quando penso no passado vejo muitos fracassos. 
(3) Sinto que como pessoa sou um fracasso total. 
 
 
4. Perda de prazer 
(0) Continuo sentindo o mesmo prazer que sentia com as coisas que eu gosto. 
(1) Não sinto tanto prazer com as coisas como costumava sentir. 
(2) Tenho muito pouco prazer nas coisas que eu costumava gostar. 
(3) Não tenho mais nenhum prazer nas coisas que costumava gostar. 
 
 
5. Sentimentos de culpa 
(0) Não me sinto particularmente culpado(a). 
(1) Eu me sinto culpado(a) a respeito de várias coisas que eu fiz e/ou que deveria ter feito. 
(2) Eu me sinto culpado(a) a maior parte do tempo. 
(3) Eu me sinto culpado(a) o tempo todo. 
 
 
6. Sentimentos de punição 
(0) Não sinto que estou sendo punido(a). 
(1) Sinto que posso ser punido(a). 
(2) Eu acho que serei punido(a). 
(3) Sinto que estou sendo punido(a). 
 
 
7. Auto-estima 
(0) Eu me sinto como sempre me senti em relação a mim mesmo(a). 
(1) Perdi a confiança em mim mesmo(a). 
(2) Estou desapontado(a) comigo mesmo(a). 
(3) Não gosto de mim. 
 
 
8. Autocrítica 
(0) Não me critico nem me culpo mais do que o habitual. 
(1) Estou sendo mais crítico(a) comigo mesmo(a) do que costumava ser. 
(2) Eu me critico por todos os meus erros. 
(3) Eu me culpo por tudo de ruim que acontece. 
 

 
 
 
 
 
 
Bdi1__ 
 
 
 
 
 
Bdi2__ 
 
 
 
 
 
Bdi3__ 
 
 
 
 
 
Bdi4__ 
 
 
 
 
 
Bdi5__ 
 
 
 
 
 
Bdi6__ 
 
 
 
 
 
 
Bdi7__ 
 
 
 
 
 
Bdi8__ 
 
 
 
 
 
Bdi9__ 
 
 
 
 
 
Bdi10__ 
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9. Pensamentos ou desejos suicidas 
(0) Não tenho nenhum pensamento de me matar. 
(1) Tenho pensamentos de me matar, mas não levaria isso adiante. 
(2) Gostaria de me matar. 
(3) Eu me mataria se tivesse oportunidade. 
 
 
10. Choro 
(0) Não choro mais do que chorava antes. 
(1) Choro mais agora do que costumava chorar. 
(2) Choro por qualquer coisinha. 
(3) Sinto vontade de chorar, mas não consigo.  
 
 
11. Agitação 
(0) Não me sinto mais inquieto(a) ou agitado(a) do que me sentia antes. 
(1) Eu me sinto mais inquieto(a) ou agitado(a) do que me sentia antes. 
(2) Eu me sinto tão inquieto(a) ou agitado(a) que é difícil ficar parado(a). 
(3) Estão tão inquieto(a) ou agitado(a) que tenho que estar sempre me mexendo ou fazendo alguma coisa. 
 
 
12. Perda de interesse 
(0) Não perdi o interesse por outras pessoas ou por minhas atividades. 
(1) Estou menos interessado(a) pelas outras pessoas ou coisas do que costumava estar. 
(2) Perdi quase todo o interesse por outras pessoas ou coisas. 
(3) É difícil me interessar por alguma coisa.  
 
 
13. Indecisão 
(0) Tomo minhas decisões tão bem quanto antes. 
(1) Acho mais difícil tomar decisões agora do que antes. 
(2) Tenho muito mais dificuldades em tomar decisões agora do que antes. 
(3) Tenho dificuldade para tomar qualquer decisão.  
 
 
14. Desvalorização 
(0) Não me sinto sem valor. 
(1) Não me considero hoje tão útil ou não me valorizo como antes. 
(2) Eu me sinto com menos valor quando me comparo com outras pessoas.  
(3) Eu me sinto completamente sem valor. 

 
 

15. Falta de energia 
(0) Tenho tanta energia hoje como sempre tive. 
(1) Tenho menos energia do que costumava ter. 
(2) Não tenho energia suficiente para fazer muita coisa. 
(3) Não tenho energia suficiente para nada. 
 
 
16. Alterações no padrão de sono 
(0) Não percebi nenhuma mudança no meu sono. 
(1a) Durmo um pouco mais do que o habitual. 
(1b) Durmo um pouco menos do que o habitual. 
(2a) Durmo muito mais do que o habitual. 
(2b) Durmo muito menos do que o habitual. 
(3a) Durmo a maior parte do dia 
(3b) Acordo 1 ou 2 horas mais cedo e não consigo voltar a dormir. 
 
 
17. Irritabilidade 
(0) Não estou mais irritado(a) do que o habitual. 
(1) Estou mais irritado(a) do que o habitual. 
(2) Estou muito mais irritado(a) do que o habitual.  
(3) Fico irritado(a) o tempo todo.       
 
 
18. Alterações de apetite 
(0) Não percebi nenhuma mudança no meu apetite. 
(1a) Meu apetite está um pouco menor do que o habitual. 
(1b) Meu apetite está um pouco maior do que o habitual. 
(2a) Meu apetite está muito menor do que antes. 
(2b) Meu apetite está muito maior do que antes. 
(3a) Não tenho nenhum apetite.  
(3b) Quero comer o tempo todo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bdi11__ 
 
 
 
 
 
Bdi12__ 
 
 
 
 
 
 
Bdi13__ 
 
 
 
 
 
Bdi14__ 
 
 
 
 
 
Bdi15__ 
 
 
 
 
 
Bdi16__ 
 
 
 
 
 
 
 
Bdi17__ 
 
 
 
 
 
Bdi18__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bdi19__ 
 
 
 
 
 
Bdi20__ 
 
 
 
 
 
 
Bdi21__ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

169 

19. Dificuldade de concentração 
(0) Posso me concentrar tão bem quanto antes.  
(1) Não posso me concentrar tão bem como habitualmente.  
(2) É muito difícil para mim manter a concentração em alguma coisa por muito tempo. 
(3) Eu acho que não consigo me concentrar em nada. 
 
 
20. Cansaço ou fadiga 
(0) Não estou mais cansado(a) ou fadigado(a) do que o habitual. 
(1) Fico cansado(a) ou fadigado(a) mais facilmente do que o habitual. 
(2) Eu me sinto muito cansado(a) ou fadigado(a) para fazer as muitas das coisas que costuma fazer.  
(3) Eu me sinto muito cansado(a) ou fadigado(a) para fazer a maioria das coisas que costumava fazer. 
 
 
21. Perda de interesse por sexo 
(0) Não notei nenhuma mudança recente no meu interesse por sexo. 
(1) Estou menos interessado(a) em sexo do que costumava estar. 
(2) Estou muito menos interessado(a) em sexo agora. 
(3) Perdi completamente o interesse por sexo. 
 

 
 
 

SOMAR PONTUAÇÃO DAS QUESTÕES 01 ATÉ 21: __ __ 
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Anexo E: Sistema de pontos para averiguação da classe social, segundo o Critério de 

Classificação Econômica - Brasil, do ano de 2015. 

 

- Variáveis 

 

 Quantidade 

 0 1 2 3 4 ou + 

Banheiros 0 3 7 10 14 

Empregados domésticos 0 3 7 10 13 

Automóveis  0 3 5 8 11 

Microcomputadores 0 3 6 8 11 

Lava louça 0 3 6 6 6 

Geladeira 0 2 3 5 5 

Freezer 0 2 4 6 6 

Lava roupa 0 2 4 6 6 

DVD 0 1 3 4 6 

Micro-ondas 0 2 4 4 4 

Motocicleta 0 1 3 3 3 

Secadora de roupa 0 2 2 2 2 

 

- Grau de instrução do chefe de família  

 

Escolaridade da pessoa de referência 

Analfabeto / Fundamental I incompleto 0 

Fundamental I completo / Fundamental II incompleto 1 

Fundamental II completo / Médio incompleto 2 

Médio completo / Superior incompleto 4 

Superior completo 7 

 

- Acesso a serviços públicos 

  

 

 

 

 

 

- Cortes do Critério Brasil 2015 

 

Classe Pontos 

A 45 - 100 

B1 38 - 44 

B2 29 - 37 

C1 23 - 28 

C2 17 - 22 

D-E 0 - 16 

 

 

 

 

Serviços públicos 

 Não Sim 

Água encanada 0 4 

Rua pavimentada 0 2 
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- Estimativa para a Renda Média Domiciliar para os estratos do Critério Brasil 2015 

 

Estrato Sócio 

Econômico 

Renda Média Domiciliar 

A 20.272,56 

B1 8.695,88 

B2 4.427,36 

C1 2.409,01 

C2 1.446,24 

D-E 639,78 
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Anexo F: Protocolo de aplicação do sistema de pontos para averiguação da classe social, 

segundo o Critério de Classificação Econômica - Brasil, do ano de 2015. 

 

Procedimento na coleta dos itens  

É importante e necessário que o critério seja aplicado de forma uniforme e precisa. 

Para tanto, é fundamental atender integralmente as definições e procedimentos citados a 

seguir.   

Para aparelhos domésticos em geral: Devem ser considerados todos os bens que 

estão dentro do domicílio em funcionamento (incluindo os que estão guardados) 

independente da forma de aquisição: compra, empréstimo, aluguel, etc. Se o domicílio 

possui um bem que emprestou a outro, este não deve ser contado pois não está em seu 

domicílio atualmente. Caso não estejam funcionando, considere apenas se tiver intenção 

de consertar ou repor nos próximos seis meses.  

 

Banheiro 

O que define o banheiro é a existência de vaso sanitário. Considerar todos os 

banheiros e lavabos com vaso sanitário, incluindo os de empregada, os localizados fora 

de casa e os da (s) suíte (s). Para ser considerado, o banheiro tem que ser privativo do 

domicílio. Banheiros coletivos (que servem a mais de uma habitação) não devem ser 

considerados. 

 

Empregados Domésticos  

Considerar apenas os empregados mensalistas, isto é, aqueles que trabalham pelo 

menos cinco dias por semana, durmam ou não no emprego. Não se esqueça de incluir 

babás, motoristas, cozinheiras, copeiras, arrumadeiras, considerando sempre os 

mensalistas. Note bem: o termo empregado mensalista se refere aos empregados que 

trabalham no domicílio de forma permanente e/ou continua, pelo menos cinco dias por 

semana, e não ao regime de pagamento do salário.  

 

Automóvel  

Não considerar táxis, vans ou pick-ups usados para fretes, ou qualquer veículo 

usado para atividades profissionais. Veículos de uso misto (pessoal e profissional) não 

devem ser considerados. 

 

Microcomputador  

Considerar os computadores de mesa, laptops, notebooks e netbooks. Não 

considerar: calculadoras, agendas eletrônicas, tablets, palms, smartphones e outros 

aparelhos.  

 

Lava-Louça  

Considere a máquina com função de lavar as louças.  

 

Geladeira e Freezer  

No quadro de pontuação há duas linhas independentes para assinalar a posse de 

geladeira e freezer respectivamente. A pontuação será aplicada de forma independente: 

Havendo uma geladeira no domicílio, serão atribuídos os pontos (2) correspondentes a 

posse de geladeira; Se a geladeira tiver um freezer incorporado – 2ª porta – ou houver no 

domicílio um freezer independente serão atribuídos os pontos (2) correspondentes ao 

freezer. Dessa forma, esse domicílio totaliza 4 pontos na soma desses dois bens.  
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Lava-Roupa  

Considerar máquina de lavar roupa, somente as máquinas automáticas e/ou 

semiautomática. O tanquinho NÃO deve ser considerado.  

 

DVD  

Considere como leitor de DVD (Disco Digital de Vídeo ou Disco Digital Versátil) 

o acessório doméstico capaz de reproduzir mídias no formato DVD ou outros formatos 

mais modernos, incluindo videogames, computadores, notebooks. Inclua os aparelhos 

portáteis e os acoplados em microcomputadores. Não considere DVD de automóvel.  

 

Micro-ondas  

Considerar forno micro-ondas e aparelho com dupla função (de micro-ondas e 

forno elétrico). 

 

Motocicleta  

Não considerar motocicletas usadas exclusivamente para atividades profissionais. 

Motocicletas apenas para uso pessoal e de uso misto (pessoal e profissional) devem ser 

consideradas.  

 

Secadora de roupas  

Considerar a máquina de secar roupa. Existem máquinas que fazem duas funções, lavar 

e secar. Nesses casos, devemos considerar esse equipamento como uma máquina de lavar 

e como uma secadora. 
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Anexo G: Carta de aceite da instituição 
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Anexo H: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para gestantes maiores de idade 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA SÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E COMPORTAMENTO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Pesquisador Responsável:Ricardo Tavares Pinheiro 

Contatos:E-mail: gravidezcuidadabebesaudavel@gmail.com; Telefones: (53)2128-8246 

 

Você está sendo convidada a participar como voluntária e autorizar a participação de seu bebê, da pesquisa 
“Transtornos neuropsiquiátricos maternos no ciclo gravídico-puerperal: detecção e intervenção precoce e suas 
consequências na tríade familiar”. 

 
OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 
 Avaliar a eficácia de intervenções terapêuticas para prevenir e tratar a depressão gestacional e do pós-parto, e 

identificar fatores que possam estar alterados no sangue e que se relacionem aos transtornos psiquiátricos. Dessa forma 

procura-se uma alternativa mais eficaz para a prevenção, diagnóstico e tratamento da depressão gestacional, pós-parto e 

dodesenvolvimento da criança. 

PROCEDIMENTOS 
Você será avaliada por testes psicológicos e será coletada pequena amostra de sangue da veia do seu braço no 

primeiro e segundo trimestre da gestação, assim como noventa dias após o nascimento do seu bebê. Nesta ocasião também 

será realizada avaliação sobre o desenvolvimento do seu bebê e coleta de pequena quantidade de saliva dele. Após as 

mulheres que apresentarem risco ou depressão serão dividas em dois grupos de psicoterapia. 

DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS: 
 Será utilizado material totalmente descartável evitando riscos de contaminação e a coleta realizada por equipe 

treinada. Em caso de vermelhidão ou desconforto local, você pode entrar em contato a qualquer momento com o pessoal de 

nossa equipe.  

A participação no estudo pode trazer riscos ao perceber que apresenta depressão gestacional e/ou pós-parto, assim como na 

coleta do sangue.Sobre saber que apresenta depressão ou risco para depressão, isso poderá lhe trazer o benefício de ser 

tratada pela equipe da pesquisa. O sangue e a saliva do bebê ficarão armazenados em freezer para análises clínicas 

posteriores. 

  

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE SEGREDO: 

 Você será esclarecida sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar e é livre para recusar sua participação ou de 

seu filho(a), assim como interromper a participação a qualquer momento. A participação é voluntária e a recusa em participar 

não lhe trará qualquer prejuízo. Os pesquisadores irão tratar a sua identidade em segredo. Uma cópia deste consentimento 

informado será arquivada com o responsável pela pesquisa e outra será fornecida a você. 

 
CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO E RESSARCIMENTO: 
 A participação no estudo não lhe trará despesas, mas também não haverá nenhum tipo de pagamento. 

 

Eu, _______________________________________, fui informada dos objetivos da pesquisa acima de maneira 
clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Declaro que concordo em participar deste estudo. 

Declaro também aceitar que meu/minha filho(a)_________________________________ participe da avaliação. 
 

 

Pelotas,___ de ________de 201_. 

 

_____________________________                                                               ____________________________ 

 Assinatura Entrevistador(a)  Assinatura da Participante 
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Anexo I: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para gestantes menores de idade 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA VIDA E DA SÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E COMPORTAMENTO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Pesquisador Responsável:Ricardo Tavares Pinheiro 

Contatos:E-mail: gravidezcuidadabebesaudavel@gmail.com; Telefones: (53)2128-8246 

 

Eu, ___________________________________________, na condição de ___________________________________, 
autorizo _________________________________________________________,a participação como voluntária, assim 
como a de seu bebê, na pesquisa “Transtornos neuropsiquiátricos maternos no ciclo gravídico-puerperal: detecção e 
intervenção precoce e suas consequências na tríade familiar”. 

 
OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 
 Avaliar a eficácia de intervenções terapêuticas para prevenir e tratar a depressão gestacional e do pós-parto, e 

identificar fatores que possam estar alterados no sangue e que se relacionem aos transtornos psiquiátricos. Dessa forma 

procura-se uma alternativa mais eficaz para a prevenção, diagnóstico e tratamento da depressão gestacional, pós-parto e 

dodesenvolvimento da criança. 

PROCEDIMENTOS 
Você será avaliada por testes psicológicos e será coletada pequena amostra de sangue da veia do seu braço no 

primeiro e segundo trimestre da gestação, assim como noventa dias após o nascimento do seu bebê. Nesta ocasião também 

será realizada avaliação sobre o desenvolvimento do seu bebê e coleta de pequena quantidade de saliva dele. Após as 

mulheres que apresentarem risco ou depressão serão dividas em dois grupos de psicoterapia. 

DESCONFORTOS, RISCOS E BENEFÍCIOS: 
 Será utilizado material totalmente descartável evitando riscos de contaminação e a coleta realizada por equipe 

treinada. Em caso de vermelhidão ou desconforto local, você pode entrar em contato a qualquer momento com o pessoal de 

nossa equipe.  

A participação no estudo pode trazer riscos ao perceber que apresenta depressão gestacional e/ou pós-parto, assim como na 

coleta do sangue.Sobre saber que apresenta depressão ou risco para depressão, isso poderá lhe trazer o benefício de ser 

tratada pela equipe da pesquisa. O sangue e a saliva do bebê ficarão armazenados em freezer para análises clínicas 

posteriores. 

  

GARANTIA DE ESCLARECIMENTO, LIBERDADE DE RECUSA E GARANTIA DE SEGREDO: 

 Você será esclarecida sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar e é livre para recusar sua participação ou de 

seu filho(a), assim como interromper a participação a qualquer momento. A participação é voluntária e a recusa em participar 

não lhe trará qualquer prejuízo. Os pesquisadores irão tratar a sua identidade em segredo. Uma cópia deste consentimento 

informado será arquivada com o responsável pela pesquisa e outra será fornecida a você. 

 
CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO E RESSARCIMENTO: 
 A participação no estudo não lhe trará despesas, mas também não haverá nenhum tipo de pagamento. 

 

Eu, _______________________________________, fui informado(a) dos objetivos da pesquisa acima de 
maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Declaro que autorizo e concordo com a participação de 
_____________________________ ,neste estudo, assim como seu/sua filho(a)_________________________________ 
participem da avaliação. 
 

 

Pelotas,___ de ________de 201_. 

 

_________________________________________________________ 

 Assinatura Entrevistador(a)Assinatura do Responsável 
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14. APÊNDICES: 

 

Apêndice 1: Revisão sistemática 

 

Características conceituais 

A revisão sistemática é uma modalidade de revisar a literatura em que se realiza 

um compêndio sobre determinado assunto, de modo não tendencioso e com o intuito de 

responder a uma questão de revisão pré-estabelecida. Além disso, compreende a 

utilização de métodos explícitos e sistemáticos para seleção e análise de estudos 

primários, passíveis de serem reproduzidos por quaisquer pessoas que obtiverem acesso 

a revisão sistemática em questão. Esse tipo de estudo consiste em sintetizar o resultado 

dos estudos primários previamente selecionados e os relacionar de forma qualitativa ou 

quantitativa (4). Quando os estudos selecionados apresentam baixa heterogeneidade, os 

resultados obtidos são passíveis de uma análise quantitativa, através da inclusão desses 

em uma análise estatística, chamada de meta-análise. Outrora quando presente vasta 

heterogeneidade, opta-se por uma análise qualitativa, onde há uma descrição dos 

resultados obtidos (Figura 1) (5). 

 

Guia de passos para a realização de uma revisão sistemática: 

Formulação da questão de revisão: Essa etapa inicial consiste em definir uma 

pergunta de revisão adequada e objetiva, formular hipóteses para a questão recém-

elaborada e desenvolver um título para a revisão (1). A pergunta de revisão deve ser 

estruturada considerando os seguintes aspectos: a população alvo, as intervenções ou 

exposições a que essa população é submetida, o desfecho, bem como o desenho do estudo 

a ser investigado (2). Os títulos, por sua vez, deverão ser curtos, inequívocos, descritivos 

e concisos (1, 2). 

Definição dos critérios de inclusão e exclusão: Nessa etapa é preciso que os 

aspectos como a população, intervenção ou exposição, desfecho e o desenho experimental 

dos estudos com potencial inclusão para a revisão sistemática estejam bem estabelecidos 

a fim de que seja possível determinar categoricamente a inclusão ou exclusão dos 

mesmos. Não obstante, existem outros pontos que podem ser considerados nesse processo 

de seleção, por exemplo, o número mínimo de participantes em cada grupo investigado, 

estudos publicados versus estudos não publicados, restrições de idioma e de data de 

publicação (1). 
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Definição das estratégias de busca e localização dos estudos: As estratégias 

para definição de uma busca correta de artigos devem começar através da eleição de 

palavras-chave, ou termos MESH, adequados e precisos, que sejam capazes de atrelar o 

maior número de artigos e os mais bem correlacionados ao tema investigado – ou seja, 

que haja alta sensibilidade e especificidade (1). As buscas de artigos devem contemplar 

diversos bancos de dados eletrônicos, através  dos bancos mais bem adequados ao tema 

proposto. Não obstante, existem outras fontes de seleção de artigos, como a verificação 

de listas de referência de artigos, revistas de pesquisa manual, comunicação com 

especialistas ou expertises na área de interesse (1, 2) – conhecida popularmente, como 

literatura cinza. 

Seleção dos estudos: Uma vez que uma lista abrangente de resumos tenha sido 

obtida, de posse de todos os estudos que parecem respeitar os critérios de inclusão, é 

preciso obtê-los e revisá-los na íntegra. Assim, essa etapa consiste essencialmente, em 

revisar todos os artigos selecionados, por uma dupla de pesquisadores cegos e 

previamente calibrados. Em caso de discordância, um terceiro sujeito é recrutado, com 

intuito de elucidar o ponto de dúvida (1). 

Extração dos dados: Nessa fase os dados de interesse, necessários para obter a 

questão de revisão são obtidos a partir dos estudos incluídos na revisão sistemática. A 

extração de dados dos estudos incluídos deve ser realizada também por uma dupla de 

pesquisadores cegos e previamente calibrada, com o intuito de estabelecer confiabilidade 

inter-avaliador e evitar erros de entrada de dados. Além disso, nessa fase é interessante 

que os dados sejam extraídos e posteriormente organizados em tabelas ou formulários 

para fins organizacionais (1). 

Avaliação da qualidade dos estudos: Durante essa fase é realizada a averiguação 

da qualidade e a presença de possíveis vieses nos estudos incluídos na revisão sistemática 

(1-3). Para auxiliar os autores na investigação da qualidade dos estudos incluídos, uma 

série de ferramentas estão disponíveis gratuitamente online – Escala de Taxa de 

Qualidade Oxford (apropriada para ensaios de drogas), Escala de avaliação da qualidade 

de estudos caso-controle NewCastle – Ottawa (apropriada para ensaios do tipo caso 

controle), Escala de avaliação da qualidade de estudos de coorte NewCastle – Ottawa 

(apropriada para estudos do tipo coorte), entre outras. No entanto, embora haja fácil 

acessibilidade a essas ferramentas, um reporte sobre as características das revisões 

sistemáticas biomédicas na última década, relata que mais de um terço das revisões 
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sistemáticas publicadas não menciona como fora realizada a avaliação do risco de viés 

(6). 

 

Análise e interpretação dos estudos: Essa etapa acontece de posse das 

evidências obtidas já sumarizadas para posterior análise descritiva ou qualitativa (2). 

Inicialmente, a heterogeneidade dos estudos incluídos precisa ser averiguada de modo 

que uma grande heterogeneidade limita a aplicação da análise quantitativa (meta-análise) 

e a descrição dos resultados obtidos de forma descritiva/qualitativa torna-se a opção mais 

adequada (1). 

No que diz respeito aos estudos em potencial para análise quantitativa, do tipo 

meta-análise, seus dados extraídos serão submetidos a um processo de combinação para 

estimativa de um resultado único (7). Para realização da meta-análise existem diversos 

programas estatísticos disponíveis que mensuram o tamanho individual do efeito, o 

intervalo de confiança de cada estudo e apresentam os dados finais na forma de gráfico.   

O gráfico gerado a partir da meta-análise é do tipo Forest Plot. Esse tipo de gráfico 

apresenta a sumarização de todos os estudos incluídos na meta-análise, sob a forma de 

um diamante. Posicionada centralmente em relação ao gráfico, existe uma linha vertical 

que condiciona a interpretação do resultado final – diamante posicionado à esquerda da 

linha sugere que o resultado favoreceu a condição de exposição, ao passo que quando 

posicionado à direita da linha, o diamante sugere que a condição controle investigada fora 

favorecida. 

Disseminação dos achados: Por fim, a última etapa para realização de uma 

revisão sistemática consiste em, uma vez redigido, divulgar para a comunidade científica 

o produto final (1). Espera-se que as revisões sistemáticas sejam atualizadas 

regularmente, com propósito de que os dados fornecidos estejam de acordo com o que 

vem sendo publicado recentemente (1, 8). 
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Revisão sistemática no contexto atual 

Nos últimos anos, a publicação de revisões sistemáticas tem acontecido de modo 

exponencial. Recentemente, fora realizado um estudo que caracterizou o perfil dos artigos 

de revisões sistemáticas, onde fora reportada a estimativa que têm sido indexadas 

anualmente, no MEDLINE, mais 8000 revisões sistemáticas, cerca de 22 revisões 

sistemáticas/dia, sugerindo um aumento de 3 vezes na última década (9). Parte desse 

crescente número de revisões sistemáticas pode ser creditado ao fato de que profissionais 

clínicos e pesquisadores da área da saúde tem por objetivo realizar estudos que prezem 

pelo modelo de pesquisa mais bem-conceituado na medicina baseada em evidências – a 

revisão sistemática.   

Conforme Cook e colaboradores propuseram em 1995, os níveis de evidências das 

produções científicas podem ser organizados hierarquicamente, apresentados sob a forma 

geométrica de uma pirâmide, de acordo com o grau de confiança dos estudos relacionado 

à qualidade metodológica dos mesmos (10). Não obstante, a medicina baseada em 

evidências pode contemplar outras fontes, porém menos confiáveis, como um consenso 

geral, a opinião de especialistas, relatos ou série de casos, estudos do tipo caso-controle, 

estudos de coorte, ensaios clínicos randomizados, experimentação animal e ensaios in 

vitro (Figura 2) (10, 11). 

 

 

Figura 2: Hierarquização dos níveis de evidência científica (adaptado de Cook et al., 

1995).  

 

É deveras válido que diversos grupos de pesquisa invistam nessa modalidade de 

estudo, haja vista uma série de vantagens em detrimento a outros métodos que apresentam 
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vieses e que possuem delineamentos não confiáveis e imprecisos. Devido a precisão dos 

dados gerados, as revisões sismtemáticas podem ser ferramentas úteis para fornecer 

informações para provedores de saúde e contribuir para a geração de políticas públicas 

(12). Além disso, a realização de revisões sistemáticas permite identificar lacunas na 

ciência e assim sugerir propostas futuras de pesquisa (13, 14). 

 Diante desse contexto, embora sejam claras as vantagens de utilizar esse 

delineamento de estudo, dado ao desenfreado número de publicações, é necessário 

observar os resultados dessas revisões sistemáticas com cautela, visto que várias delas 

estão sendo conduzidas por pessoas sem habilidades necessárias para realizá-las com 

excelência (15). Esse exorbitante número de revisões sistemáticas publicadas na última 

década, pode ser atribuído ao incentivo financeiro que alguns países instituíram, seguindo 

a normativa de que as instituições de pesquisa recebam suporte monetário à medida que 

publicam mais artigos científicos. Assim, favorecendo quantidade em prol de qualidade 

(16), possibilitando que seus resultados não contribuam ou contribuam de forma 

equivocada para tomada decisões (13, 14).  
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Apêndice 2: Altmetria 

 

A forma como os pesquisadores produzem e promovem seu conhecimento atualmente, 

bem como no modo em que interagem com a comunidade academia e não acadêmica 

merece destaque. Observa-se que a pesquisa cientifica extrapola cada vez mais os 

ambientes acadêmicos tradicionais e têm sido distribuída em redes sociais e sites de 

compartilhamento. Ademais, constantemente, o texto impresso deixa de ser veiculado, 

dando espaço aos sistemas online – repositórios institucionais, websites pessoais e redes 

acadêmicas. E a informatização permite que os links desses sites sejam compartilhados 

em redes sociais abertas, corroborando para que haja rompimento das tradicionais 

barreiras do mundo acadêmico. 

 Nesse contexto, novas formas de comunicação científica exigem novos métodos 

para medição do impacto. É irrefutável a necessidade de incorporar novas técnicas, 

métodos, dados e métricas que representem dentro desse panorama o espectro de 

interações da produção científica atual. Assim, surge a altmetria como um conjunto de 

aplicações que investiga rastros de disseminação cientifica e a atenção na mídia social. A 

altmetria ou métricas alternativas, são indicadores da comunicação científica que 

contribuem para a compreensão de como os resultados de pesquisa são vistos e usados 

em ambientes online, complementando a analise tradicional.   

 O termo altmetria surge em meados de 2010, através de um tweet de Jasom Priem  

e posteriormente foi proposto no Manifesto Altmétrico (1), sugerindo que as métricas 

alternativas seriam uma resposta à crise dos filtros da ciência – revisão por pares, 

contagem de citações e fatores de impacto – frente à translação ao ambiente online. Além 

dos aspectos que cercam a mudança no perfil de divulgação dos artigos científicos, as 

criticas que cercam os tradicionais métodos de avaliação da produção cientifica 

corroboram para o surgimento e consolidação da altmetria. 

Os métodos tradicionais revelam inviabilidade de realizar comparações entre periódicos 

de diferentes áreas do conhecimento, rejeitando o fato de que cada área possui 

comportamentos próprios e padrões específicos de citação na comunidade cientifica  (2), 

bem como o uso de variáveis no calculo do fator de impacto, como o tipo de artigo, idioma 

original do artigo, ocorrência de autocitação, os quais não estão diretamente relacionados 

com a qualidade dos artigos (3). Outra crítica deveras relevante relaciona-se com o tempo 

necessário para o calculo e divulgação do fator de impacto e número de citações, uma vez 

que esses fatores são realizados pelo menos após 1 ano de publicação do estudo, o que 
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torna inviável mensurar a repercussão imediata do artigo. No entanto, apesar de evidentes 

as limitações que a bibliometria apresenta, vale destacar que não se objetiva substituir os 

dados tradicionais em detrimento aos alternativos, mas sim associá-los (Figura 1).    

 

 

Figura 1: Esquema representativo das métricas acadêmicas (bibliometria) e alternativas (altmetria). 

 

Não obstante, a utilização de métricas alternativas torna-se deveras interessante 

haja vista suas vantagens, como a possibilidade de mensurar outros produtos de pesquisa, 

como por exemplo documentos de trabalhos, literatura cinzenta, programas 

computacionais, conjuntos de dados, tabelas e gráficos, que raramente recebem citações 

de modo formal. Outra vantagem é poder conhecer o impacto dos resultados de pesquisas 

cientificas dentro e fora da comunidade acadêmica, quando leigos se beneficiam das 

informações sem necessariamente citar os artigos acadêmicos. Com esse propósito, 

recentemente têm surgido várias ferramentas que produzem métricas alternativas, entre 

elas as mais utilizadas pela comunidade acadêmica são Altmetric, ImpactStory, PLOS 

ALM e Plum Analytics (Tabela 1). Os quais baseiam-se em três principais fatores para 

calcular o escore altmétrico: volume (número de vezes que o artigo é mencionado), fontes 

(local onde são realizadas as menções) e autores (quem está realizando a menção). 
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Bancos de dados públicos de armazenamento de informações a respeito de métricas alternativas 

Ferramentas URL 

Altmetric https://www.altmetric.com 

ImpactStory https://profiles.impactstory.org 

PLOS ALM https://alm.plos.org 

Plum Analytics https://plumanalytics.com 

 

Tabela 1: Levantamento das ferramentas e endereços virtuais para investigação de 

altmetria. 
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Apêndice 3: Protocolo simplificado do Kit mirVana PARIS 

 

1. Resumo dos procedimentos do Kit mirVana PARIS 

- Rompimento das amostras e extração orgânica 

Para isolar o RNA, a amostra é misturada com 2x Denaturing Solution e 

submetido ao Acid-Phenol: Clorofórmio, que promove a purificação do RNA e remove 

quantidade significativa de DNA. 

- Purificação final do RNA sobre o filtro  

Os procedimentos são distintos para a purificação do RNA total ou para RNAs de 

menos de 200 bases (Iremos utilizar a purificação do RNA Total*). 

- Purificação final do RNA total 

Adiciona-se etanol nas amostras. As amostras serão filtradas através do Filter 

Cartridge, um filtro contendo um dispositivo de fibra de vidro que vai imobilizar o RNA. 

O filtro é lavado e finalmente o RNA é eluido com uma solução de baixa força iônica.  

Observação: para obter RNA para perfil da expressão de miRNA recomenda-se 

o protocolo para isolar RNA total. Isso faz com que seja possível avaliar criticamente a 

qualidade do RNA para verificar se está adequado para análise, bem como sua quantidade. 

A população de miRNA deve ser purificada antes da “rotulagem” das amostras para 

análise desse miRNA. 

 

2. Procedimentos mirVana PARIS  

- Preparação das soluções 

 Adicionar 375 µl de 2-mercaptoetanol em uma garrafa rotulada 2x Denaturing 

Solution. Misturar bem.  

 

Observação: 2x Denaturing Solution pode solidificar a 4°C. Para evitar a 

solidificação a solução pode ser armazenada, por um mês, em temperatura ambiente. Caso 

tenha havido a solidificação, deve-se aquecer a solução a 37°C com eventuais agitações 

até estar em completa solução.  

 

 Wah solution 1: Adicionar 21 mL de ACS etanol 100% na garrafa rotulada 

miRNA Wash Solution. Misturar bem.  

 Wash solution 2/3: Adicionar 40 mL de ACS grade etanol 100% na garrafa 

rotulada Wash Solution 2/3. Misturar bem. 

Observação: um precipitado pode ser formado nos dias seguintes da mistura, pois o 

EDTA saiu da mistura. Assim, basta deixar esses cristais no frasco ao remover a Wash 

Solution para o uso. 
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- Extração orgânica para amostras líquidas 

 Misturar em um ependorfe 625 µl da amostra com igual volume de 2x Denaturing 

Solution (625 µl), a temperatura ambiente.  

 

Observação: Se o volume de amostra for menor que 100 µl, adiciona-se Cell 

Disruption Buffer para tornar o volume maior que 100 µl e imediatamente misturar o 

mesmo volume de 2x Denaturing Solution. 

 

 Incubar a mistura no gelo, por 5 minutos. 

 Adicionar 1250 µl de Acid-Phenol: Clorofórmio ao volume total da amostra 

somado com 2x Denaturing Solution.  

 

Observação: Certifique-se de retirar a fase contendo Acid-Phenol: Clorofórmio. Não 

o tampão aquoso que se encontra na parte superior da mistura. 

 

 Vórtex de 30 à 60 segundos para misturar. 

 Centrifugação por 5 minutos em velocidade máxima, maior ou igual a 10.000 g, 

em temperatura ambiente para separar a mistura em fase aquosa e orgânica.  

 Depois de centrifugar, a interfase deve ser compacta, caso não seja, deve-se repetir 

a centrifugação. 

 Remover a fase aquosa e transferir para um novo tubo cuidadosamente 

*Anotar o volume transferido. 
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- Isolamento Final de RNA 

 

 O RNA pode ser eluído em qualquer água livre de nuclease ou em Eluation 

Solution. 

A Eluation Solution é livre de nucleasse 0.1M EDTA, assim, deve-se estar atento 

se isso pode interferir no tipo de amostra usada, se sim, preferir a água. 

 A Eluation Solution ou a água livre de nuclease deve ser pré-aquecida até 95°C 

para uso na eluição do RNA no filtro. 

 Se o etanol 100% estiver armazenado gelado, deve-se deixá-lo atingir a 

temperatura ambiente para usar no Isolamento Final do RNA. 

 Rotação para centrifugação do Filter Cartridges deve ser à 10.000 g. 

 

Observação: a partir desse ponto os procedimentos para o isolamento do RNA total 

e para o isolamento de RNA com espécies de RNA com menos de 200 nucleotídeos são 

distintos. Como esse protocolo trata de isolar o RNA para obtenção final de microRNA, 

optou-se por mencionar os procedimentos apenas para o isolamento do RNA total.  

 

- Procedimentos para Isolamento Total de RNA 

 Adicionar 1.25 volumes de etanol 100% na fase aquosa e misturar por inversão.  

Exemplo: se forem 300 µl de fase aquosa, serão 375 µl de etanol. 

 Filtragem da mistura lisado/etanol: 

Para cada amostra, colocar um Filter Cartridge em um Collection Tube. 

 Pipetar a mistura lisado/etanol sobre o filtro.  

 

Observação: O máximo de mistura colocada em cada filtro é de 700 µl por vez, 

contudo um mesmo filtro pode ser usado para mais de uma aplicação, no caso da amostra 

ter volume maior que 700 µl. 

 

 Centrifugar por cerca de 30 segundos ou até toda a mistura passar via filtro.  

 Descartar o conteúdo que passou pelo filtro e repetir até que toda a mistura 

lisado/etanol tenha sido filtrada filtro. Guardar os Collection Tubes para usar nos 

passos de lavagem. 

 Aplicar 700 µl da Solution 1 de lavagem no filtro. 

 Centrifugar por cerca de 15 segundos, para a solução passar pelo filtro. 

 Descartar o conteúdo que foi filtrado e recolocar o filtro no mesmo Collection 

Tube. 

 Aplicar 500 µl de Solution 2/3 de lavagem sobre o filtro, como no item anterior. 

Fazer esse procedimento duas vezes. 

 Descartar o conteúdo filtrado da última lavagem, recolocar o filtro no mesmo 

Collection Tube e “spin the assembly” por 1 minuto para remover algum fluido 

residual do filtro.  

 Eluir o RNA com 100 µl de Elution Solution á 95°C ou água livre de nuclease: 

Transferir o filtro para um Collection Tube novo. Aplicar 100 µl de Eluation 

Solution (95°C) ou da água livre de nucleasse no centro do filtro e fechar a tampa. 
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 Centrifugar por cerca de 30 segundos para recuperar o RNA.  

 Coletar o eludato (que contém o RNA) e armazenar em – 20°C ou em menor 

temperatura.  
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Apêndice 4: Protocolo simplificado para obtenção de cDNA, via Taq Man Advanced 

miRNA cDNA Synthesis Kit 

 

 

 
Prepare cDNA templates 

 

Input RNA sample 

▼ 
“Perform the poly(A) tailing reaction“ 

(55 minutes) 

▼ 
“Perform the adaptor ligation reaction“ 

▼ 
“Perform the reverse transcription (RT) reaction“ 

(20 minutes) 

▼ 
“Perform the miR-Amp reaction“ 

(30 minutes) 

▼ 

Perform real-time PCR 

“Prepare PCR reaction plate“ 

▼ 
“Set up and run the real-time PCR instrument“ 

(45 minutes) 

▼ 
“Analyze the results“ 

 

 

1. Amostra de entrada de RNA  

Será utilizado entre 1 e 10 ng de RNA total por reação (concentração da amostra deverá ser ≤ 5 ng/µl); 

Utilizar 2 µl da amostra eluente por reação (obtida do procedimento de isolamento da amostra); 

 

2. Executar a reação de retalhamento da cauda poli(A)  

Descongelar as amostras e reagentes para a síntese de cDNA; 

Passar os componentes delicadamente no vórtex; 

Centrifugar rapidamente (spin) para “descer” o conteúdo e remover bolhas; 

Em um eppendorfe preparar o mix para reação da cauda poli(A): 

 
 

Passar o mix delicadamente no vórtex; 

Centrifugar rapidamente (spin) para “descer” o conteúdo e remover bolhas; 

Adicionar 5 µl de Proteína Inibidora de RNase por poço; 

Adicionar 2 µl de amostra por poço; 

Adicionar 3 µl do mix por poço;  

Fechar a placa e passá-la no vórtex delicadamente;  

Centrifugar rapidamente (spin) para “descer” o conteúdo e remover bolhas; 

Colocar a placa no termociclador: 
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3. Realizar a reação de ligação do adaptador 

Em um eppendorfe preparar o “Ligation Rection Mix”: 

 

 
 

*50% PEG 8000 – temperatura ambiente  segura a pipeta dentro do material por cerca de 10 segundos e espera ele 

entrar na ponteira, pois é muito viscoso e quando vai descarta-lo proceder da mesma forma; 

Passar o mix delicadamente no vórtex; 

Centrifugar rapidamente (spin) para “descer” o conteúdo e remover bolhas; 

Adicionar 10 µl do mix em cada poço (totalizando nesse momento um volume de 15 µl por poço); 

Fechar a placa e passá-la no vórtex ou shaker (1900 RPM por 1 minuto); 

Centrifugar rapidamente (spin) para “descer” o conteúdo e remover bolhas; 

Colocar a placa no termociclador: 

 

 
 

4. Realizar a reação de transcrição reversa  

Em um eppendorfe preparar “RT reaction Mix”: 

 

 
 

Passar o mix delicadamente no vórtex; 

Centrifugar rapidamente (spin) para “descer” o conteúdo e remover bolhas; 

Adicionar 15 µl do mix em cada poço (totalizando nesse momento um volume de 30 µl por poço); 

Fechar a placa e passá-la no vórtex ou shaker; 

Centrifugar rapidamente (spin) para “descer” o conteúdo e remover bolhas; 

Colocar a placa no termociclador: 
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5. Realizar a reação de amplificação do microRNA  

Em um eppendorfe preparar a “miR-Amp reaction mix”: 

 

 
 

Passar o mix delicadamente no vórtex; 

Centrifugar rapidamente (spin) para “descer” o conteúdo e remover bolhas; 

Adicionar 45 µl do mix por poço em uma placa nova; 

Adicionar 5 µl do produto “RT Reaction” em cada poço (totalizando nesse momento um volume 50 µl por 

poço); 

Fechar a placa e passá-la no vórtex; 

Centrifugar rapidamente (spin) para “descer” o conteúdo e remover bolhas; 

Colocar a placa no termociclador: 
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Apêndice 5: Protocolo simplificado do kit para RT-PCR, TaqMan Fast Advanced Master 

Mix 
 

Perform reverse transcription 

▼ 

Perform real-time PCR amplification 

Prepare the PCR reaction mix 

▼ 
Prepare the PCR reaction plate or TaqMan® Array Card 

▼ 
Set up a plate or card document, or experiment file 

(or use the document provided with the cards or custom plates) 

▼ 
Run the PCR reaction plate or TaqMan® Array Card 

▼ 

Analyze the data 

 

 
1. Executar o PCR 

Descongelar o Taq Man Fast Advanced Master Mix; 

Misturar completamente, mas de modo delicado; 

 

2. Preparar o mix para reação de PCR 

Preparar PCR reaction mix; 

Preparar diluições de cDNA (5 µl do produto de reação do miR-Amp e 45 µl de 0.1X TE buffer); 

Preparar o mix: 

 
 

Misturar o mix gentilmente (não inverter a garrafa); 

Centrifugar para “levar a mistura” para o fundo do eppendorfe; 

 

3. Preparar a placa para reação de PCR  

Transferir o volume apropriado do mix para cada um dos poços em uma placa de reação óptica (15 µl do 

PCR reaction mix); 

Adicionar 5 µl do cDNA diluído em cada poço da placa para reação, totalizando nesse momento volume 

de 20 µl; 

Fechar a placa com filme óptico adesivo;  

Passar a placa num vórtex delicadamente; 

Centrifugar brevemente; 

Aplicar na placa uma almofada de compressão (se necessário no sistema de RT-PCR utilizado); 
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4. Configurar um arquivo ou documento de placa 

Configurar um arquivo ou documento de placa no software do RT-PCR usando as seguintes condições: 

 

 
 

Selecionar o bloco apropriado (se essa opção for aplicável ao sistema de RT-PCR utilizado); 

Selecionar o tipo de experimento (se essa opção for aplicável ao sistema de RT-PCR); 

Selecionar Taq Man Reagentes para detectar a sequência alvo (se essa opção for aplicável ao sistema de 

RT-PCR);  

Selecionar um modo de corrida: 

 

 
Introduzir as amostras: 

- numa placa de 384 poços, volume de amostra de 10 µl; 

- numa placa de 96 ou 48 poços, volume de amostra de 20 µl; 

 

5. Executar a reação na placa de PCR 

Abrir o documento criado referente ao arquivo que corresponde a placa analisada no software; 

Carregar a placa de reação; 

Começar a corrida; 

 

6. Análise dos dados 

Será realizado um teste de normalidade Shapiro-Wilk, teste T não alternativo, calculados usando 

GraphPad Prism5 e SPSS 20 e considerando o valor de p maior que 0.05 estatisticamente significante. 

 


