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Introdução 

A depressão major é uma doença psiquiátrica altamente prevalente (8-12% na Europa), 

figurando como a terceira principal causa de incapacidade no mundo; de alta mortalidade 

(11.3/100000) e de alto encargo para os cuidadores, familiares e sistemas de saúde[1]. O 

tratamento é essencialmente sintomático e as ofertas terapêuticas disponíveis limitadas na sua 

eficácia, estimando-se, que apenas cerca de metade dos pacientes respondem à 

farmacoterapia, sendo que desses, dois terços não chegam a atingir remissão completa[2]. 

Assim sendo, com vista a um melhor entendimento da doença e melhoramento do seu 

tratamento, muitas são as esperanças depositadas na procura das bases genéticas da 

depressão major. De facto, fatores genéticos parecem desempenhar um papel moderadamente 

importante na suscetibilidade para a doença, tal como sugerido por estudos de associação 

familiar, gémeos ou de adoção, que indicam uma heritabilidade na casa 37% (a proporção da 

variabilidade inter-sujeitos em termos de diagnóstico, explicada por fatores genéticos)[3] – 

ainda que menor que a da esquizofrenia ou perturbação bipolar, por exemplo, rondando os 

80%[4]). Contudo, a identificação dos fatores genéticos (i.e. variações/mutações em genes 

específicos) que contem vindo a ser significativamente desafiada pelo facto de: 1) não ter sido 

ainda encontrada nenhuma alteração de um gene individual que seja nem necessária nem 

suficiente para a manifestação de doença; 2) cada variação genética de suscetibilidade até 

agora encontrado contribuir com uma pequena fração do risco genético total (OR<1.2); 3) 

múltiplos conjuntos de genes de suscetibilidade com sobreposição apenas parcial parecerem 

predispor (após interação com o ambiente) para síndromes clínicos indistinguíveis por inspeção 

clínica[5]. Apesar das limitações, a investigação em genética da depressão major tem vindo a 

amadurecer, desde estudos de associação com genes candidatos (nomeadamente os 

envolvidos nos sistemas da serotonina, dopamina ou das neurotrofinas como o BDNF) até 



 

estudos de associação exploratória ao nível do genoma (genome-wide association; 

particularmente relevantes para a identificação de novos genes candidatos) e estudos de 

transcriptómica (expressão génica), também eles ao nível do genoma e envolvendo vários 

tecidos (incluindo múltiplas áreas cerebrais putativamente envolvidas na fisiopatologia da 

depressão)[5].  

Neste capitulo, revemos e discutimos alguns dos últimos avanços na investigação da 

genética da depressão major (desde estudos com genes candidatos a estudos ao nível do 

genoma) bem como as suas limitações e as nossas recomendações de direções futuras, 

destacando o importante papel deste ramo para o melhoramento dos modelos etiológicos e 

terapêuticos da doença.  

 

1. Heritabilidade da depressão major 

As primeiras hipóteses de uma possível base genética para a depressão derivam de 

observações clínicas feitas ainda no século XIX por psiquiatras europeus como Morel, 

Griesinger, Maudsley e Kraepelin, que já na altura davam conta que esta perturbação afetiva 

se parecia concentrar mais em determinadas famílias[6]. Desde então vários estudos de 

associação familiar, de adoção e de gémeos (com início no século XX) têm demonstrado, de 

forma sistemática, a existência de uma componente genética para a depressão[7-9]. Uma 

meta-análise recente dos estudos de associação familiar propôs um aumento de risco para 

depressão major em familiares de primeiro grau na ordem dos 2.84 (odds ratio)[10]. Estudos de 

adoção foram também desenvolvidos no intuito de avaliar separadamente a influência do 

ambiente e do componente genético na génese da doença. Estes estudos têm sido 

desenvolvidos com dois tipos de análise: 1) a comparação da frequência do fenótipo/doença 

entre os pais biológicos e os pais adotivos, de crianças adotadas com a doença; ou 2) a 

comparação da frequência da doença em filhos biológicos adotados (à nascença) por pais 

portadores da doença com a de filhos biológicos de pais saudáveis também adotados (à 

nascença). Note-se, porém, que de acordo com a mesma revisão nenhum destes estudos foi 

considerado como sendo de alta qualidade, o que levanta importantes questões sobre a 

qualidade da investigação desenvolvida até ao momento neste campo[10]. Todavia, 

globalmente, estes sugerem na sua maioria a existência de um componente genético na 

determinação da doença. Por sua vez, os estudos de gémeos partem, tipicamente, da 

premissa de que enquanto os gémeos monozigóticos (MZ) e os dizigóticos (DZ) sofrem uma 

influência ambiental semelhante, os MZ são geneticamente idênticos e os DZ compartilham 

apenas metade da sua carga genética. Deste modo, em doenças determinadas pelo ambiente 

a concordância entre MZ e DZ será semelhante, ao passo que em doenças geneticamente 

determinadas a concordância nos MZ será significativamente maior que nos DZ, sendo tão 



 

mais próxima de 100% quanto maior a heritabilidade da doença. Uma meta-análise dos 6 

estudos de gémeos de alta qualidade produzidos até ao momento estimou uma heritabilidade 

da depressão major na casa dos 37% (31–42%, IC 95%), ou seja, uma contribuição moderada 

da componente genética para a incidência da doença[10].  

Vários estudos epidemiológicos têm vindo a descrever uma maior prevalência da doença 

em mulheres[11]. Poderá a heritabilidade na depressão ser condicionada pelo sexo? Dois 

estudos desenvolvidos até ao momento são prementes em indicar que a heritabilidade para a 

depressão parece ser, de facto, mais alta nas mulheres do que nos homens (40% versus 30% 

e 42% versus 29%)[12, 13]. O sexo emerge, assim, como um importante fator a tomar em 

conta no design e interpretação dos estudos de genética molecular na depressão (na medida 

em que sendo identificadas variantes genéticas de suscetibilidade para a depressão, estas 

serão provavelmente identificadas em maior número e com maior probabilidade no sexo 

feminino). 

. 

2. Estudos de gene candidatos 

 Baseados na forte sugestão de que a depressão apresenta uma componente 

herdável (ainda que moderadamente), vários estudos de associação têm procurado identificar 

quais são, de facto, os genes (e respetivos polimorfismos) responsáveis por esse aumento de 

suscetibilidade. Uma das abordagens possíveis e mais frequentemente utilizada consiste nos 

estudos de associação genética, que tipicamente se iniciam com a avaliação de genes 

candidatos[14]. A escolha dos polimorfismos (variações) genéticos para estudos de genes 

candidatos tem, tipicamente, por base evidência prévia sugerindo a sua relevância biológica, 

fisiológica ou funcional in vitro para a doença ou fenótipo de interesse[14]. O design 

tipicamente aplicado é o de caso-controlo, procurando esclarecer-se se um determinado alelo 

(putativamente apelidado “de risco”) para um determinado polimorfismo do gene candidato 

poderá ser mais frequentemente observado em indivíduos com a doença do que em indivíduos 

controlo[14]. Na depressão major, verificamos que apesar das inúmeras publicações geradas, a 

evidência é ainda pouca robusta e se encontra claramente além das expectativas, no que 

respeita à magnitude dos efeitos de risco observados[15][16]. Quase 200 genes foram já 

investigados em designs deste tipo (muitos deles por vários grupos de investigação 

independentes), sem que resultados consistentes e replicáveis tenham sido 

alcançados[15][16]. Uma meta-análise recente de 26 genes candidatos, cuja tabela 

apresentamos (Tabela 1) permitiu verificar que apenas sete destes genes parecem apresentar 

um efeito significativo (p<0,05): 5HTTP/SLC6A4, APOE, DRD4, GNB3, HTR1A, MTHFR e 

SLC6A3, com um odds ratio médio de apenas 1.35 (i.e. a probabilidade de alguém sofrer de 

depressão tendo o alelo de risco para cada um dos genes acima é, em média, 1.35 vezes 



 

maior do que a de sofrer da doença não tendo o alelo de risco - ou seja, um efeito considerado 

pequeno)[5]. [Para referência, um odds ratio de 1,68; 3,47 e 6.71 são consensualmente 

considerados respetivamente pequeno, médio e grande][17]. Contudo, o facto de vários destes 

candidatos terem sido igualmente associados a outras doenças neuropsiquiátricas, como por 

exemplo a esquizofrenia ou ainda as perturbações do espectro do autismo, com um odds ratio 

similar, alerta para a uma potencial baixa especificidade destas variantes de suscetibilidade[18, 

19].  

 Em geral, os estudos de genes candidatos na depressão, como é típico na maioria 

das doenças psiquiátricas - tipicamente não-Mendelianas, ou seja, de risco poligénico e com 

razoável contribuição ambiental – sugerem que além dos múltiplos achados negativos na 

literatura, os achados positivos identificados são, geralmente, de pequeno efeito individual 

(com exceção das muito raras translocações e deleções cromossómicas como os copy number 

variants encontrados na esquizofrenia e no autismo, por exemplo, que podem chegar a atingir 

odds ratios de 14)[18, 19]. Há, no entanto, que notar que quanto menor o efeito individual de 

uma variante risco, maior a dimensão da amostra necessária para a deteção de um efeito 

significativo. Na verdade, as dimensões amostrais dos estudos de genes candidatos na 

depressão major têm sido diminutas, o que levanta questões sobre o poder estatístico dos 

estudos realizados e sobre a sua capacidade para detetar efeitos nas ordens de grandeza 

esperada[5].  

 

Referência Casos Controlos Significância 

(p) 

OR Marcador 

5-HTR2A 

Anguelova et al., 2003[20] 768 9,59 0,597 0,96 rs6311 

Jin et al., 2013[21] 1,491 2,937 0,12 NA rs6311 

5-HT6R 

Fukuo et al., 2010[22] 701 2,422 0,406 0,94 rs1805054 

5HTTLPR/SLC6A4 

Clarke et al., 2010[23] 6,836 14,903 0,007 1,09 44 bp ins/del 

Anguelova et al., 2003[20] 941 2,11 0,198 1,08 44 bp ins/del 

Anguelova et al., 2003[20] 592 2,094 >0,5 NA intron 2 
VNTR 

Furlong et al., 1998[24] 275 739 0,049 1,2 44 bp ins/del 

Lasky-Su et al., 2005[25] 1,961 3,402 0,28 1,05 44 bp ins/del 

López-Leó n et al., 2008[26] 3,752 5,707 <0,05 1,11 44 bp ins/del 

López-Leó n et al., 2008[26] NA NA NS 1,33 intron 2 
VNTR 



 

ACE 

Wu et al., 2012[27] 2,479 7,744 NS 1,15 Ins/del intron 
16 

López-Leó n et al., 2008[26] 586 5,169 >0,1 0,85 Ins/del intron 
16 

López-Leó n et al., 2008[26] NA NA NS 1,08 Ins/del intron 
16 

BDNF 

Gyekis et al., 2013[28] 331 688 0,103 0,83 rs16917204 

Gyekis et al., 2013[28] 285 746 0,527 1,16 rs2030324 

Gyekis et al., 2013[28] 777 1,541 0,831 0,98 rs988748 

Gyekis et al., 2013[28] 4,173 12,747 0,402 0,96 rs694 

Chen et al., 2008b[29] 3,879 3,151 0,918 1 rs694 

López-Leó n et al., 2008[26] NA NA NS 1,01 rs694 

Verhagen et al., 2010[30] 2,812 10,843 >0,1 1,06 rs694 

CLOCK 

Kishi et al., 2011[31] 930 2,305 0,47 0,95 rs1801260 

COMT 

López-Leó n et al., 2008[26] NA NA NS 0,98 rs4680 

DRD3 

López-Leó n et al., 2008[26] 541 606 NS 1,06 rs6280 

DRD4 

López-Leó n et al., 2008[26] 318 814 0,003 1,73 48 bp ins/del 

GABRA3 

López-Leó n et al., 2008[26] NA NA NS 0,91 CA repeat 
intron 8 

GNB3 

López-Leó n et al., 2008[26] 375 492 <0,05 1,38 rs5443 

HTR1A 

Kishi et al., 2009[32] 1,658 2,046 0,0327 0,821 rs6295 

López-Leó n et al., 2008[26] NA NA NS 1,16 rs6295 

Kishi et al., 2013[33] 3,199 4,38 0,006 0,87 rs6295 

HTR1B 

López-Leó n et al., 2008[26] NA NA NS 0,96 rs6296 

HTR2A 

Anguelova et al., 2003[20] 768 959 0,597 0,96 rs6311 

Jin et al., 2013[21] 1,491 2,937 1,12 NA rs6311 

Gu et al., 2013[34] 780 1,528 0,1 0,91 rs6311 

López-Leó n et al., 2008[26] NA NA NS 1,01 rs6311 



 

López-Leó n et al., 2008[26] NA NA NS 0,96 rs6313 

HTR2C 

López-Leó n et al., 2008[26] NA NA  1,03 rs6318 

HTR6 

Fukuo et al., 2010[22] 701 2,422 0,406 0,94 rs1805054 

MAOA 

López-Leó n et al., 2008[26] NA NA NS 0,86 VNTR 
promoter 

MTHFR 

Peerbooms et al., 2011[35] 3,341 13,84 0,579 1,016 rs1801133 

Lewis et al., 2006[36] 1,241 1,1021 0,003 1,36 rs1801133 

Gilbody et al., 2007[37] 1,28 10,429 <0,05 1,14 rs1801133 

Zintzaras, 2006[38] 291 897 >0,1 1,15 rs1801133 

López-León et al., 2008[26] 875 3,859 <0,05 1,2 rs1801133 

Gaysina et al., 2008[39] 1,222 835 0,39 0,96 rs1801133 

NET/SLC6A2 

Zhao et al., 2013[40] 1,673 1,41 0,78 1,02 rs5569 

Zhao et al., 2013[40] 1,681 2,938 0,78 1,03 rs2242446 

López-Leó n et al., 2008[26] NA NA NS 0,97 rs2242446 

DAT/SLC6A3 

López-Leó n et al., 2008[26] 151 272 <0,05 2,06 VNTR 3-
UTR 

López-Leó n et al., 2008[26] NA NA NS 0,94 VNTR 3-
UTR 

TPH1 

Chen et al., 2008[41] 1,812 2,223 >0,1 NA rs1800532 

TPH1 

López-Leó n et al., 2008[26] NA NA 0,88 0,71 – 
1,09 

rs1800532 

 

Tabela 1 – Esta tabela sumariza informação relativa aos estudos de meta-análise da associação de 

genes candidatos com a depressão major (adaptado de Flint&Kendler, 2014[5]) (NA – Informação não 

disponível; NS – Não significativo; Informação relativa à dimensão amostral de casos e controlos, odds 

ratio de cada uma das variantes testadas e poder estatístico para a associação obtida são apresentados 

nas respetivas colunas. O poder estatístico é calculado a partir do efeito estimado por meta-análise e 

assumindo uma prevalência de 10%.) 

 

 

 



 

3. Estudos de associação ao nível do genoma (GWAS) 

Ao contrário dos estudos de associação de genes candidatos, os estudos de associação ao 

nível do genoma encontram-se tipicamente desprovidas de qualquer hipótese prévia acerca do 

polimorfismo, do gene ou da região genómica potencialmente relevante[42]. Cada individuo é, 

assim, genotipado para milhares de polimorfismos distribuídos ao longo do genoma, sendo 

realizados posteriormente testes estatísticos para determinar a possível associação de cada 

um dos polimorfismos testados com a doença/fenótipo (num design de caso-controlo)[42]. 

Desde o seu advento em 2005, os estudos de GWAS tem subservido a identificação de 

variantes genéticas de risco para várias condições médicas, incluído psiquiátricas e traços 

fenotípicos[43], com sejam por exemplo o neuroticismo, por sua vez fator de risco para 

múltiplas perturbações psiquiátricas afetivas[43-46]. A principal vantagem dos GWAS decorre 

do seu potencial para a descoberta de variantes putativamente relevantes, mas não previstas 

pelo estado da arte sobre a biologia da doença[42]. Nove estudos de GWAS na depressão 

major foram desenvolvidos com este propósito desde 2010 (ver Tabela 2 para resumo). Note-

se que, excluindo o estudo recente de Hyde et al[47], nenhum outro estudo prévio demonstrou, 

com robustez, a existência de variantes significativamente associadas com a doença, 

considerando o limiar de significância estatística consensual para GWAS de p=5x10-8 (que tem 

em conta as milhares de comparações múltiplas realizadas a cada análise). Atente-se, porém, 

que já em 2011 Kohli et al.[48] reportavam pela primeira vez a existência de um marcador 

cromossómico próximo do gene SLC6A15 significativamente associado com a doença – 

resultado no entanto ainda não replicado. Um estudo recente na população chinesa feminina 

reportou também uma associação significativa da doença com dois loci, um no gene HLPP e 

outro próximo do gene SIRT1, sendo que nenhum destes marcadores pôde ainda ser validado 

na população Europeia, onde estes alelos são extremamente raros[49].  Não obstante ao 

insucesso obtido até então, Hyde et al.[47] veio trazer um novo fôlego à investigação da 

genética da depressão. Utilizando uma amostra de 75607 indivíduos auto-reportando um 

diagnóstico clínico de depressão e 231747 indivíduos controlo este estudo é, assim, o primeiro 

a reportar a existência de 17 variantes genómicas em 15 regiões cromossómicas significativos 

à escala genómica, envolvendo as seguintes regiões: TMEM161B--[]---MEF2; []--VRK2; 

[L3MBTL2]; NEGR1--[]; TMEM161B---[]--MEF2C; [RERE]; HACE1--[]--LIN28B; [OLFM4]; 

[PAX5]; RSRC1--[]-MLF1; []---SLC6A15; KIAA0020---[]---RFX3. Este é o primeiro estudo de 

GWAS na depressão com uma dimensão amostral meritoriamente poderosa para detetar 

variantes de pequeno efeito (e.g. odd ratio=1.2, de acordo com as prospeções de Flint&Kendler 

numa revisão recente[5]). Vários dos genes implicados (i.e. contíguos ao polimorfismo detetado 

como associado) são expressos no cérebro, nomeadamente fatores de transcrição relevantes 

no neurodesenvolvimento[47]. Mais apoiando a implicação putativa destes polimorfismos na 

génese da doença, os mesmos autores reportaram uma associação significativa entre um 



 

score poligénico de risco baseado nas mesmas e vários fenótipos associados à doença, como 

seja por exemplo o recurso a farmacoterapia no tratamento da doença, a presença de sintomas 

de pânico co mórbidos, a idade e a precocidade de aparecimento dos sintomas, a presença de 

sintomas como a insónia ou ansiedade concomitantes[47]. Adicionalmente, a ausência de 

efeito deste score noutras amostras como esquizofrenia, doença bipolar, doenças neurológicas 

(doença de Alzheimer ou doença de Parkinson) ou ainda outras doenças não-

neuropsiquiátricas como a alteração do metabolismo lipídico, parece apoiar a especificidade 

das variantes encontradas para a depressão major[47].  

Interessantemente, nenhum dos resultados dos estudos de genes candidatos mencionados 

na secção anterior foram replicados pelos estudos de GWA, o que, sendo os últimos de maior 

amostragem, tem motivado algum ceticismo quanto à veracidade dos primeiros. Em perspetiva, 

embora o recente, e muito maior, estudo de Hyde et al[47] tenha demonstrado associações 

significativas positivas, o tamanho do maior efeito de risco foi, na verdade, similar ao dos 

estudos de genes candidatos (OR = 0,95). Tal não é surpreendente pois, à semelhança de 

outras doenças psiquiátricas, é de crer que a heritabilidade da depressão seja maioritariamente 

explicada pela presença combinada centenas a milhares de vários polimorfismos 

independentes comuns de efeito de risco pequeno, em conjunto. [Note-se, porém, que na 

depressão, ainda não foram identificados polimorfismos induzindo um tamanho de risco maior 

(como copy number variants em que largas zonas genómicas incluindo vários genes estão 

ausentes ou duplicadas), como descoberto já na esquizofrenia ou no autismo com odds ratios 

na casa de 14[50]. Este tipo de variação embora de alta magnitude, explica mesmo assim uma 

proporção bastante baixa da heritabilidade total, atendendo à baixa frequência da sua 

distribuição na população]. Uma meta-análise recente dos dados dos estudos de GWAS 

desenvolvidos até ao momento sugere que estas variantes de alta frequência parecem explicar 

cerca de 21%-30% da heritabilidade total[51]. A aplicação de técnicas de sequenciação à 

escala do exoma, com uma maior cobertura de polimorfismos potencialmente relevantes (e 

com um desequilíbrio de linkage mais alto) permitirá, à semelhança do verificado noutras 

doenças, aumentar a percentagem de heritabilidade explicada e incrementar o conhecimento 

relativo às bases genéticas da depressão[52]. 

 

Origem da 

amostra 

Amostra Casos Controlos SNPs Fenótipo Marcador OR Significância 

(p) 

Lewis et al., 2010 [53]  

UK Descoberta 1,636 1,594 471,747 DMR rs9416742 0.719 1.30 x 10_7 

UK Descoberta+Replicação 1,418 1,918 - - rs606149 1.248 2.57 x 10_6 

Muglia et al., 2010 [54] 

Europe Descoberta+Replicação 1,359 1,782 494,678 DMR rs4238010 0.58 5.80 x 10_6 

Sullivan et al., 2009 [55] 



 

Netherlands Descoberta 1,738 1,902 435,291 DM rs2715148 0.79 7.70 x 10_7 

Netherlands Replicação 6,079 5,893 - - rs2715148 NA 8.20 x 10_1 

Shyn et al., 2011 [56] 

U.S. Descoberta 1,221 1,636 382,598 DM/DMR rs12462886 0.76 1.73 x 10_6 

U.S. Descoberta+Replicação 3,957 3,428 - - rs1106634 1.295 6.78 x 10_7 

Shi et al., 2011 [57] 

U.S. Descoberta 1,020 1,636 671,421 DM/DMR rs17077450 1.61 1.83 x 10_7 

Wray et al., 2012 [58] 

Australia/ 
Europe/U.S. 

Descoberta 2,431 3,673 1,251,157 DM/DMR rs182358 0.78 

 

8.80 x 10_6 

Australia/ 

Europe/U.S. 

Descoberta+Replicação 5,763 6,901 - - rs12446956 1.22 1.10 x 10_6 

 

Ripke et al., 2013b [59] 

Australia/ 
Europe/U.S. 

Descoberta 9,240 9,519 1,235,109 DM/DMR rs11579964 0.846 

 

1.00 x 10_7 

 

Australia/ 
Europe/U.S. 

Replicação 6,783 5,0695 - - rs1969253 1.049 4.79 x 10_6 

Kohli et al., 2011[48] 

Europe/U.S. Descoberta 353 366 365,676 DM/DMR rs1545843 2.84 5.53 x 10_8 

Europe/U.S. Replicação 3,738 10,635 - - rs1545843 1.315 1.40 x 10_9 

Rietschel et al., 2010 [60] 

German Descoberta 604 1,364 491,238 DM rs2765493 1.45 2.26 x 10_7 

German Descoberta+Replicação 1,013 1,905 - - rs7713917 0.75 1.48 x 10_6 

Converge Consortium 

China Descoberta 5,303 5,337 21,356,798 DMR rs12415800 1.164 1.92 × 10−8 

China Replicação 3,231 3,186 - - rs12415800 1.130 7.71 × 10−4 

China Descoberta 5,303 5,337 21,356,798 DMR rs35936514 0.839 1.27 × 10−8 

China Replicação 3,231 3,186 - - rs35936514 0.838 1.68 × 10−5 

 

Hyde et al., 2016[47] 

Europeia Descoberta+Replicação 75,607 231,747 13,519,496 DM rs10514299 

 

- 8.50 × 10−11 

 

Europeia Descoberta+Replicação 75,607 23,1747 13,519,496 DM rs1518395 

 

- 2.01 × 10−7 

 

Europeia Descoberta+Replicação 75,607 231,747 13,519,496 DM rs2179744 

 

- 9.24 × 10−8 

 

Europeia Descoberta+Replicação 75,607 23,1747 13,519,496 DM rs11209948 

 

- 1.01 × 10−8 

 

Europeia Descoberta+Replicação 75,607 231,747 13,519,496 DM rs454214 

 

- 2.42 × 10−8 

 

Europeia Descoberta+Replicação 75,607 23,1747 13,519,496 DM rs301806 

 

- 7.28 × 10−6 

 

Europeia Descoberta+Replicação 75,607 231,747 13,519,496 DM rs1475120 

 

- 1.14 × 10−6 

 

Europeia Descoberta+Replicação 75,607 23,1747 13,519,496 DM rs10786831 

 

- 1.09 × 10−6 

 

Europeia Descoberta+Replicação 75,607 231,747 13,519,496 DM rs12552 

 

- 5.74 × 10−13 

 

Europeia Descoberta+Replicação 75,607 23,1747 13,519,496 DM rs6476606 

 

- 9.30 × 10−6 

 

Europeia Descoberta+Replicação 75,607 231,747 13,519,496 DM rs8025231 

 

- 4.66 × 10−9 

 

Europeia Descoberta+Replicação 75,607 23,1747 13,519,496 DM rs12065553 

 

- 2.88 × 10−6 

 

Europeia Descoberta+Replicação 75,607 231,747 13,519,496 DM rs1656369 

 

- 6.05 × 10−8 

 



 

Europeia Descoberta+Replicação 75,607 23,1747 13,519,496 DM rs4543289 

 

- 8.23 × 10−8 

 

Europeia Descoberta+Replicação 75,607 231,747 13,519,496 DM rs2125716 

 

- 9.58 × 10−7 

 

Europeia Descoberta+Replicação 75,607 231,747 13,519,496 DM rs2422321 

 

- 3.28 × 10−7 

 

Europeia Descoberta+Replicação 75,607 23,1747 13,519,496 DM rs7044150 

 

- 1.24 × 10−6 

 

 

Tabela 2 – Esta tabela sumariza informação relativa aos estudos de GWAS na depressão major: incluindo 

informação relativa à dimensão amostral de casos e controlos, número total de variantes genotipadas, 

odds ratio e significância (em amostra de descoberta e/ou replicação e/ou combinação de ambas) de 

cada uma das variantes identificadas são apresentados nas respetivas colunas (adaptado de 

Flint&Kendler, 2014[5]) (DM – Depressão major; DMR – Depressão major recorrente). 

 

4. Subtipos genéticos de DM? 

Será que todos os pacientes com depressão major apresentam os mesmos factores 

genéticos causativos? A dificuldade em caracterizar estatisticamente as bases genéticas da 

depressão, e em geral das doenças psiquiátricas, é provavelmente em parte explicada por uma 

caracterização pouco rigorosa e pouco quantitativa ao nível do fenótipo, ou seja, neste caso na 

delimitação do diagnóstico[61]. Este é, de acordo com guidelines atuais, dependente de uma 

apreciação clínica orientada por critérios bastante heterogéneos e baseada em sintomas auto-

relatados pelo paciente, desconhecendo-se em que medida esta categorização tem uma 

correspondência direta com as putativas bases biológicas da doença[62]. A titulo de exemplo, 

pacientes com ‘percursos’ patofisiológicos putativamente diferentes poderão, através da 

categorização diagnóstica correntemente implementada, estar a ser agrupados dentro de um 

mesmo grupo de casos ao abrigo do diagnóstico lato de depressão major, diluindo-se, assim, o 

‘sinal’ de possíveis polimorfismos implicados na génese da doença de alguns subgrupos de 

doentes. Como resposta a esta heterogeneidade, diferentes formas de definir a depressão 

major em subtipos, como por exemplo a classificação em dimensional, hierárquica, ou 

categórica[63], poderão ser úteis. Outra abordagem útil é naturalmente a estratificação por 

sexo, já que a depressão parece ser significativamente mais herdável em mulheres que 

homens (sendo a correlação entre sexos apenas 60%[5]). 

Irrespetivamente do sexo, existirá também um sub-tipo mais herdável (determinado 

geneticamente) de depressão? Uma antiga distinção entre “Endógena” e “Reativa” parte da 

presumível ocorrência de episódios depressivos independentes de eventos precipitantes (na 

primeira), em comparação com episódios que constituem uma reação exagerada a 

acontecimentos de vida adversos (na segunda). Será a forma endógena da depressão major 



 

mais determinada geneticamente do que as restantes? Aparentemente, não; de fato, o que foi 

demostrado é que aqueles que parecem relatar eventos de vida mais estressantes apresentam 

mais frequentemente história familiar – o que por sua vez está associado a maior precocidade, 

severidade e taxa de recorrência na doença[64].  

Por fim, influências ambientais parecem, também elas, contribuir para a estratificação 

da depressão[65]. Estudos de gémeos parecem sugerir que a carga genética condiciona não 

só a ocorrência da doença, mas também especificamente a sensibilidade a um conjunto de 

fatores ambientais depressogénicos (por ex, eventos de vida adversos na infância ou 

acontecimentos stressantes recentes na vida adulta)[66]. Estes estudos de heritabilidade 

pressupõem, portanto, a existência de interações gene-ambiente que deverão ser tidas em 

conta em estudos genéticos, usando uma estratificação com base no grau de exposição a 

fatores de risco ambientais – de modo a ser possível a identificação de fatores genéticos 

dependentes de fatores ambientais[67].  

5- Farmacogenética da depressão 

O impacto do background genético do paciente na sua resposta à farmacoterapia com 

fármacos da classe dos anti-depressivos tem igualmente sido alvo de investigação [68, 69]. 

Nomeadamente, com o antidepressivo SSRI (inibidor do reuptake da serotonina pelo 

transportador da serotonina), uma meta-análise de um polimorfismo (inserção-deleção) no 

promotor do gene do transportador da serotonina revelou que (nos Caucasianos mas não os 

Asiáticos), os homozigotas para o alelo ‘long’ têm uma melhor taxa de resposta e de remissão, 

ainda que com uma magnitude de efeito pequena (odds ratio = 1.5)[70]. Uma segunda meta-

análise identifica os indivíduos portadores do genótipo heterozigótico para o polimorfismo 

rs6265 (causador de uma mudança de aminoácido: Val66Met) na proteína BDNF (um factor 

neurotrófico que auxilia o desenvolvimento das células neuronais cerebrais) como os pacientes 

que apresentam melhor resposta à terapêutica com SSRIs[70], ainda que também aqui o 

tamanho de efeito seja pequeno (odd ratio=1.53). Dado a magnitude dos efeitos tipicamente 

reportados em estudo deste cariz, e apesar da sua potencial relevância clínica, é de notar que 

dificilmente estes biomarcadores farmacogenéticos poderão vir a constituir uma ferramenta 

clinicamente útil, pelo menos quando avaliados isoladamente (para mais informação sobre a 

utilidade clínica de biomarcadores em psiquiatria, sugerimos o nosso artigo de revisão[71]).  

 

6 - Conclusão e recomendações: 

A depressão major é uma doença moderadamente herdável (37%), parecendo sê-lo mais 

significativamente em mulheres do que em homens. No entanto a identificação das bases 



 

moleculares genéticas da depressão major tem vindo a demonstrar-se um dos principais 

desafios científicos da psiquiatria translacional do momento. Complicada pela heterogeneidade 

fenotípica da doença e pela inexistência de um método standard de diagnóstico de cariz 

biológico, só muito recentemente surgiram os primeiros achados significativos ao nível do 

genoma (GWA) – sendo que a magnitude dos efeitos de risco de cada gene individual 

permanece ainda assim bastante abaixo do espectável. Replicações futuras em amostras 

independentes, das associações genéticas encontradas atestarão a sua robustez e são 

necessárias. Globalmente, a suscetibilidade genética na depressão parece acontecer, à 

semelhança de outras doenças psiquiátricas, num intricado cenário envolvendo interações 

gene-gene (epistáticas) e também de gene-ambiente[65]. Recomendações para estudos 

futuros incluem, portanto: 1) um aumento das dimensões amostrais, passível de ser obtido 

através da meta-análise de coortes independentes de casos (tipicamente de menor ordem de 

grandeza)[72]; 2) a utilização de métodos de análise que capturem o cariz poligénico desta 

condição, por exemplo, incorporando informação prévia relativa a possíveis interações gene-

gene[73]; 3) a utilização de coortes de pacientes de maior homogeneidade clínica/biológica, 

onde métodos de estratificação baseados quer em endofenótipos ou outros biomarcadores de 

fenótipo poderão ser aplicados (note-se que endofenótipos imagiológicos e eletrofisiológicos, 

putativamente mais próximos da dimensão genética da doença, foram já identificados para a 

depressão); 4) a inclusão de informação relativa a factores de modulação epigenéticos (como 

sejam por exemplo dados provenientes de análises de associação metil-ómica)[74, 75]; 6) 

estratificação como base em fatores ambientais, concebendo a existência de interação gene-

ambiente, e 7) procura de copy number variants (CNVs) ao nível do genoma, que poderão 

explicar parte da heritabilidade, ainda que em casos mais raros[76]. Uma vez atingida a 

robustez necessária, o conhecimento derivado permitirá avançar com novos alvos moleculares 

para o design de novas abordagens terapêuticas para além dos antidepressivos 

monoaminérgicos clássicos e, também, com novos potenciais biomarcadores clinicamente 

relevantes para o diagnóstico, prognóstico e previsão de resposta terapêutica na depressão 

major ou seus potenciais subtipos. 
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