Podcast SNC – Episódio 5
Biomarcadores em Psiquiatria
Dr. Sergio Perocco
Caro ouvinte,
Seja bem vindo a mais um podcast do canal SNC. Meu nome é Sergio Perocco, e sou atual
gerente médico da franquia de Sistema Nervoso Central da GSK Brasil. Lembro a todos que o
conteúdo desse episódio encontra-se integralmente disponível em nosso site, e que todas as
referências utilizadas para produção desse texto e outros assuntos relacionados aos produtos
GSK ou suas áreas terapêuticas, podem ser solicitadas por qualquer um dos senhores junto ao
nosso departamento de informações médicas através de nosso site, e-mail medinfo@gsk.com e
do nosso 0800. Hoje gostaria de falar para vocês a respeito dos biomarcadores na psiquiatria.
Embora os transtornos psiquiátricos estejam entre as principais causas de incapacidade em todo
mundo, com custos financeiros exorbitantes, eles ainda são considerados complexos, de
etiologia desconhecida e patofisiologia de díficil compreensão. A complexidade deve-se em
parte a falta de limites precisos entre o que se considera normal e patológico, a notável
sobreposição de sintomas entre as condições, a grande variação entre indíviduos e entre
populações e a ausência de biomarcadores moleculares e/ou de imagem para esses transtornos
o que contribui para a dificuldade do diagnóstico preciso. O uso de biomarcadores na Psiquiatria
está no começo com a utilidade clínica ainda muito limitada. No presente, os transtornos
psiquiátricos são diagnosticados através de sinais, sintomas e curso da doença e possuem como
referência manuais tais como o DSM-V. A especialidade depende da interpretação desses dados
que refletem como um paciente se sente e/ou se comporta e algumas pessoas poderiam
argumentar que essa experiência particular nunca poderá ser substituida por marcadores de
qualquer natureza. 1 Qual a demanda para que um biomarcador seja considerado útil? Em
primeiro lugar ele precisa ser passível de mensuração objetiva e ser considerado um indicador
de um processo biológico normal ou de um processo patológico. Ele deve possuir sensibilidade
(detectar uma alta proporção de casos com o transtorno em questão), especificidade (não
identificar muitos falso-positivos) e precisão.1 A pesquisa de biomarcadores atingiu grande
sucesso em várias especialidades como na reumatologia, no estudo das doenças hepáticas e na
cardiologia. O emprego da troponina como marcador do infarto agudo do miocárdio é um
exemplo disso. Um marcador para ser considerado “perfeito” tem que ser de fácil emprego e
agir de uma maneira não-invasiva. Assim sendo, o sangue é considerado a fonte ideal pois ele
reflete a homeostase do organismo e possui em tese contato com todos os orgãos do corpo.2
Entretanto, inúmeras dificuldades estão associadas ao uso do sangue como por exemplo a
imensa quantidade de proteínas presentes e a dificuldade em interpretar os dados que elas
representam.2

Outro material biológico de interesse é o liquido cefalo-raquidiano; entre suas vantagens estão
o fato dele refletir os processos metabólicos que ocorrem dentro do cérebro e a alta
concentração de diversas moléculas que não atravessam para o plasma devido a barreira
hematoencefálica.Todavia, muitos ainda consideram a punção lombar um procedimento
invasivo e com riscos.2 Uma das tendências no desenvolvimento de um marcador ideal é
incrementar a caracterização clínica dos pacientes e assim procurar por um marcador que tenha
forte associação com a dimensão específica de determinado sintoma.1 Assim como acontece
em todo o campo de pesquisa, os estudos permitirão o progresso da especialidade. Por exemplo,
a hipótese das neurotrofinas admite que a depressão seja um fenômeno secundário a alteração
da expressão do fator neurotrófico derivado do cerébro (BDNF).1 Meta-análises confirmaram
que as concentrações de BDNF no soro de pacientes deprimidos é menor que em controles
saudáveis e que podem ser normalizados com o tratamento antidepressivo no entanto os níveis
de BDNF não demonstraram qualquer associação com a severidade da depressão. Estudos
futuros devem investigar a correlação entre a expressão do BDNF no ceréro e sua concentração
no soro. 1 Muitos transtornos psiquiátricos são episódicos de modo que os pacientes
experimentam remissão e relapso. Biomarcadores deverão ser medidos longitudinalmente a fim
de que eles possam refletir o estado do paciente em qualquer estágio da doença. Biomarcadores
que demonstrem o manejo a longo prazo do transtorno, como é o caso da hemoglobina glicada
no diabetes, podem ser úteis em Psiquiatria. Contudo até mesmo o biomarcador ideal não é
uma panacea. O monitoramento dos níveis de glicose e a reposição de insulina estão bem
estabelecidos e ainda assim alguns indíviduos ainda tem episódios de hiper e hipoglicemia.
Psicoeducação, suporte psicológico e acima de tudo uma aliaça terapêutica forte são e
continuarão a ser essenciais no cuidado aos pacientes. 1 Finalmente, biomarcadores prometem
ser a ferramenta mais poderosa para Psiquiatria desde a introdução dos antipsicóticos na
década de 1950. Eles terão o potencial não só de ajudar no diagnóstico precoce e na classificação
da extensão do transtorno, mas também para apontar quando e como tratar o que em última
análise representa a base da medicina personalizada. A sociedade certamente precisa se
preparar para o debate das questões científicas, sociais e éticas que prometem vir a tona em
consequência da realização dessa promessa.
Chegamos ao final de mais um episódio. Espero ter levado aos senhores informações que sejam
relevantes e contribuam de alguma forma à sua prática clínica diária. No próximo mês
lançaremos um novo episódio e contamos com a sua presença.
Obrigado por sua participação e até a próxima!
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