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Os biomarcadores como tendência inovadora
para auxiliar no diagnóstico de doenças
mentais em trabalhadores
Biomarkers as innovative trend for aid in the
diagnosis of mental diseases among workers
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RESUMO | Com as fragilidades dos avanços tecnológicos e as transformações ocorridas no mundo do trabalho no século XXI, os
trabalhadores passaram a ser mais exigidos no ambiente laboral, aumentando a sua carga física e psíquica. Tais cargas podem levar
ao aumento de doenças relacionadas ao estresse, a quadros ansiosos e depressivos, que podem ser vistas como consequência da interação entre outras variáveis psicossociais e a organização laboral. Uma possibilidade de diagnosticar tais enfermidades é a utilização
de biomarcadores específicos, que têm sido utilizados para o diagnóstico de doenças em diversas populações, entre elas a de trabalhadores, resultando em melhores prognósticos. A Cromogranina A pode ser um biomarcador útil para investigar doenças mentais
como a ansiedade. Além desse, o cortisol salivar tem sido utilizado para avaliar o funcionamento do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal
em alterações da função cognitiva, em situações de estresse, ansiedade e depressão. O cortisol presente nos fios de cabelos também
é considerado um biomarcador útil para avaliar o estresse crônico relacionado à depressão e aos episódios depressivos. A prevenção
em relação aos riscos psicossociais e o diagnóstico precoce por meio do auxílio dos biomarcadores, junto ao exame clínico e anamnese, podem diminuir o presenteísmo e absenteísmo e promover melhorias na saúde mental dos trabalhadores. O aprofundamento do
conhecimento sobre ansiedade, estresse e depressão e o diagnostico com o auxílio os biomarcadores pode contribuir para a melhoria
das condições laborais e de saúde dos trabalhadores e, sobretudo, reverter-se na qualidade do trabalho executado por eles.
Palavras-chave | biomarcadores; saúde do trabalhador; ansiedade; estresse psicológico; depressão.
ABSTRACT | Given the weaknesses of technological advances, and the transformations in the world of work occurred in the 21st
century, the demands on workers are increasing, with consequent elevation of their physical and psychological load. Such higher load
might increase the frequency of stress-related diseases, anxiety and depression disorders, which might be seen as a consequence of the
interaction between other psychosocial variables and the organization of work. An approach to the diagnosis of these diseases involves
the use of specific biomarkers, which have been used for diagnosis of diseases in several populations, including workers, resulting
in better prognosis. Chromogranin A might be a useful biomarker for investigation of mental diseases such as anxiety. The salivary
cortisol has been used to assess the functioning of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis in cases of cognitive dysfunction, stress,
anxiety and depression. Hair cortisol is considered a useful biomarker for assessment of chronic stress associated with depression
and depressive episodes. Prevention of psychosocial hazards and early diagnosis with the help of biomarkers in combination with the
clinical interview and examination might reduce presenteeism and absenteeism, and promote improvement of the mental health of
workers. More thorough knowledge on anxiety, stress and depression, and diagnosis with the help of biomarkers might contribute to
improve the working and health conditions of workers, with reflection on the quality of the work they perform.
Keywords | biomarkers; occupational health; anxiety; psychological stress; depression.
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Eles têm sido utilizados para diagnosticar doenças
em diversas populações e, entre elas, a de trabalhadores.
Essa forma de rastreamento pode resultar em melhores prognósticos, visto que a atividade laboral é capaz de adoecer o
indivíduo que a exerce10. Dessa forma, o trabalhador pode
comprovar o seu adoecimento mental por meio da utilização de biomarcadores nas perícias médicas, podendo
assim evitar/minimizar os eventos de presenteísmo, absenteísmo e queda da produtividade no trabalho.
Nesse sentido, cabe mencionar que o uso dos biomarcadores
não exclui a necessidade da avaliação clínica e da anamnese do
paciente, sendo essas avaliações fundamentais e importantes
para o diagnóstico. O biomarcador pode ser utilizado como
um método auxiliar para comprovar o diagnóstico e ajudar
no prognóstico da doença mental de forma a se correlacionar
com os fatores investigados na avaliação clínica e na anamnese
do indivíduo. Essas devem ser realizadas de forma detalhada,
buscando avaliar os fatores estressores de natureza psíquica, social
e ocupacional para um diagnóstico preciso e baseado na Lista de
Doenças Relacionadas ao Trabalho, uma vez que os transtornos
mentais fazem parte do Grupo V da Classificação Internacional
das Doenças (CID-10). Nos últimos anos, pesquisas utilizando
os biomarcadores como método de investigação de doenças
mentais se se solidificaram como um indicador inovador de
grande potencial para identificação e diagnóstico em todo o
mundo11. Pesquisas atuais demonstram a efetividade dos biomarcadores para avaliação dos riscos psicossociais relacionados à
saúde ocupacional12-14. Com isso, tendem a ser uma tendência
inovadora, segura e eficaz para o diagnóstico de doenças mentais
entre os trabalhadores e as demais populações. Assim, podem
promover diagnósticos mais rápidos e melhores prognósticos
aos trabalhadores acometidos por doenças mentais, proporcionando melhores condições laborais e de vida. Esse artigo teve
como objetivo apresentar algumas das doenças mentais mais
diagnosticadas nos trabalhadores como a ansiedade, o estresse
e a depressão, bem como alguns dos biomarcadores que têm
sido utilizados para auxiliar nos seus diagnósticos. Além disso,
pretende-se apresentar algumas evidencias científicas que
comprovam a eficácia dos biomarcadores.

INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, a sociedade brasileira tem buscado
avanços na saúde do trabalhador por meio de políticas
públicas, que incluem desde ações assistenciais e de promoção
à saúde, como de prevenção e vigilância dos agravos à saúde
provocados pelo trabalho. Contudo, tais avanços ainda são
frágeis para possibilitar melhores indicadores nacionais devido
aos diversos obstáculos encontrados para a solidificação
dos programas e ações voltadas à saúde dos trabalhadores1.
Com as fragilidades desses avanços e as transformações
ocorridas no mundo do trabalho no século XXI, os trabalhadores passaram a ser mais exigidos no ambiente laboral e,
consequentemente, aumentaram a sua carga física e psicológica2. Os fatores psicossociais e a organização do trabalho
têm um impacto significativo sobre a saúde de quem o exerce,
no seu bem-estar e na sua qualidade de vida3.
Riscos psicossociais são entendidos como todos os fatores
ou agentes de risco presentes no ambiente de trabalho que
podem gerar prejuízos à saúde mental/psíquica do trabalhador e estão associados às tensões da vida diária, dentre
elas as provenientes do trabalho4. Relacionam-se com a forma
como o trabalho é concebido, organizado e comandado,
podendo levar a alterações da saúde físicas e/ou mentais do
trabalhador5, contribuindo com um maior nível de estresse.
Dentre as alterações psicossociais mais referidas entre
trabalhadores, destacam-se o estresse, a ansiedade e a
depressão, que podem ser vistas como consequência da
interação entre outras variáveis psicossociais e a organização
laboral, bem como causa de incapacidade para o trabalho6.
Tais doenças podem ser diagnosticadas de acordo com
os sintomas que se apresentam no individuo, medidas por
meio de escalas ou inventários, na maioria das vezes do
tipo likert, e utilizadas, com frequência, em pesquisas para
avaliar populações7. Outra possibilidade de diagnosticar tais
doenças é com a utilização de biomarcadores específicos.
Biomarcadores podem ser compreendidos como substâncias
ou seus produtos biologicamente transformados (sangue, saliva,
cabelo, urina, fezes), bem como qualquer alteração bioquímica
precoce cuja determinação nos fluidos biológicos, tecidos ou
ar exalado avalie a intensidade da exposição e o risco à saúde8.
Consistem em testes preditores para diagnósticos de algumas
patologias como, por exemplo, os cânceres de intestino e fígado
e as doenças mentais. O seu emprego pode ser compreendido
como uma estratégia de busca e vigilância em saúde9.

MÉTODOS
Trata-se de um ensaio teórico e de opinião acerca da
utilização dos biomarcadores para auxiliar no diagnóstico
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de doenças mentais em trabalhadores. O ensaio teórico
possui como base a apresentação lógica e reflexiva, com
arguição minuciosa, além de um nível elevado de interpretação e crítica pessoal15. Esse estudo foi elaborado com
base nas avaliações e percepções críticas e minuciosas dos
autores sobre a temática, com apoio de literaturas nacionais
e internacionais relacionadas ao uso de biomarcadores para
o diagnóstico de doenças mentais.
Não houve necessidade de apreciação desse estudo por
um Comitê de Ética em Pesquisa, por se tratar de estudo
teórico e de opinião.
Foram elaborados pontos norteadores para apresentar
os biomarcadores estudados nessa pesquisa. Para a criação
desses pontos, observou-se e refletiu-se sobre os principais
biomarcadores discutidos na literatura, bem como as principais doenças mentais que afetam os trabalhadores com
base nas significâncias dos resultados e correlações entre
os determinantes avaliados (Cromogranina A × ansiedade;
cortisol salivar × estresse; cortisol capilar × depressão).
Os pontos de reflexão criados foram: a Cromogranina
A (CgA) como biomarcador para a ansiedade, o cortisol
salivar como biomarcador para o estresse e o cortisol capilar
como biomarcador para a depressão.

um estado psíquico-emocional capaz de causar perturbações
fisiológicas, emocionais e de convivência, podendo provocar
a incapacidade quando atinge níveis mais altos. Esses desequilíbrios podem acontecer devido às pressões e aos fatores
de estresse provenientes do ambiente de trabalho18.
A ansiedade pode ser caracterizada como uma emoção
de apreensão, compreendida pela consciência e pelo sistema
nervoso autônomo. Logo, entende-se que altos níveis de
ansiedade podem comprometer a aprendizagem e o desempenho profissional19. Pode ser diagnosticada de acordo com
os sintomas, por meio de escalas ou inventários7. Além disso,
outra forma utilizada tem sido por meio de biomarcadores
salivares. A saliva é vista como uma forma de diagnóstico
favorável, pois sua coleta não é invasiva e não coloca a
pessoa em risco20.
A saliva é composta de 98% de água, sendo o restante
de sua composição formada por eletrólitos, mucopolissacarídeos, glicoproteínas, substâncias antissépticas e enzimas.
Dentre as glicoproteínas presentes na saliva encontra-se a
Cromogranina A, segregada e armazenada por exocitose
das vesículas na medula suprarrenal e nos nervos simpáticos com as catecolaminas21,22.
A CgA é também denominada secretogranina I e compõe
um grupo de proteínas presentes em diversos tecidos neuroendócrinos. Essa proteína é abundante em células endócrinas
que secretam hormônios peptídicos das vesículas de armazenamento e atua na secreção neuroendócrina por meio
da ligação de cálcio intravesicular23. Essa substância tem
chamado bastante atenção como um biomarcador salivar,
tanto em pessoas saudáveis como em pacientes com doenças
crônicas. Possui como principal vantagem a sua durabilidade. O intervalo entre o período de um estímulo mental
e o pico salivar da CgA é pequeno. Além desse fator, pode
continuar elevada na saliva por até 60 minutos depois do
estímulo, na fase de recuperação. Dessa forma, pode-se
afirmar que a CgA salivar pode ser um biomarcador útil
para investigar doenças mentais24.
Um estudo realizado com alunos de enfermagem no
Japão apontou associação do aumento dos níveis de CgA
em situações estressantes, principalmente sintomas de ansiedade ao realizarem avaliações25. Outro estudo evidenciou
que a CgA salivar pode aumentar durante as tarefas de carga
estressoras, demonstrando sua possível candidatura como
biomarcador de carga mental, como o estresse e a ansiedade26. Uma investigação sobre o aumento do estado de

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Cromogranina A como
biomarcador para a ansiedade
A ansiedade patológica é vista como um problema
psiquiátrico que pode ser definido como um estado de
apreensão desagradável, vago, acompanhado de sensações
como o vazio no estômago, opressão no peito, palpitações,
aumento dos batimentos cardíacos, tremores, sintomas
decorrentes da ativação do sistema simpático ou um sentimento de insegurança causado pela expectativa de algum
perigode fonte incerta, desconhecida16.
O transtorno de ansiedade afeta indivíduos do mundo
inteiro. É classificada, mundialmente, como a sexta maior
causa de perda de saúde. Em 2015, 264 milhões de pessoas
viviam com transtornos de ansiedade no mundo. As Américas
foram consideradas a terceira região com maior número de
casos, onde 21% da população mundial vivia com a doença17.
Esse transtorno está entre as doenças psíquicas de maior
prevalência entre alguns trabalhadores. É determinada como
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ansiedade ao dirigir veículos demonstrou uma correlação
positiva com o aumento de seus níveis27.
Nota-se, portanto, que a CgA pode ser utilizada para
auxiliar no diagnóstico de doenças ou sintomas mentais,
entre elas a ansiedade. No entanto, cabe enfatizar que o
exame clínico e a anamnese do paciente são fundamentais e importantes para correlacionar com a alteração
desse biomarcador, para obter um excelente diagnóstico.
Nesse sentido, afirma-se a necessidade de mais investigações direcionadas ao adoecimento mental dos trabalhadores e sua relação com a CgA.

mobilizam os reservatórios de carboidratos no fígado e nos
músculos aumentando o nível de glicose no sangue para
oferecer combustível suficiente ao esforço, além de reforçar
o sistema imunológico para a defesa31.
O estresse no trabalho é um fenômeno que se apresenta
no organismo do trabalhador e que, por esse motivo, pode
afetar sua saúde. Os principais fatores geradores de estresse
presentes no meio ambiente de trabalho envolvem os aspectos
da organização, administração e sistema de trabalho e da
qualidade das relações humanas32.
Quando se trata de estresse, há dois aspectos essenciais, ou
seja, a situação que pode desencadeá-lo (estímulo estressor)
e o retorno do indivíduo diante do estímulo (resposta ou
o processo de estresse). Se tal resposta for negativa, desencadeando um processo adaptativo inadequado e podendo
gerar enfermidades, é chamada distress e, se a pessoa reage
bem à demanda, eustress33.
O estresse ativa o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal
(HHA), que resulta na elevação dos níveis de glicocorticoides circulantes. A exposição ao estressor ativa os neurônios do núcleo paraventricular do hipotálamo que secretam
hormônios liberadores, como de corticotrofina (corticotropin-releasing hormone – CRH), secretado nos terminais de
neurônios hipotalâmicos próximos da circulação porta da
eminência média da hipófise mas pode, também, exercer seus
efeitos em várias outras áreas como amígdala, hipocampo e
locus coeruleus. Esse hormônio vai agir na hipófise anterior
promovendo a liberação do hormônio adrenocorticotrófico
(adrenocorticotropic hormone – ACTH) que, por sua vez, vai
atuar no córtex da glândula adrenal iniciando a síntese e liberação de glicocorticóides como, por exemplo, do cortisol em
humanos. O pico dos níveis plasmáticos de glicocorticóides
ocorre dezenas de minutos após o início do estresse34,35.
O cortisol é um hormônio glicocorticóide primário, sintetizado a partir do colesterol pelo córtex supra-renal sob ação
do ACTH. É sinônimo de hidrocortisona, cuja fisiologia é
11-ß,17-a,21-triidroxi-4-pregnen-3,20-diona, fórmula molecular =C21H30O5 e massa molecular =362,466 g/mol.
É essencial à vida, regulando o metabolismo de carboidratos,
proteínas e lípides. Além disso, mantém normal a pressão arterial
e funciona como inibidor de reações alérgicas e inflamatórias36.
Há quatro métodos distintos utilizados para testar os
níveis de cortisol (sangue, saliva, urina e capilar). A coleta
das amostras para dosagem de cortisol na saliva não é invasiva nem cara, além disso, é fácil de ser realizada37.

O cortisol salivar como
biomarcador para o estresse
O estresse constitui um risco ocupacional para os trabalhadores, daí a relevância de ser reconhecido precocemente.
A expressão estresse é empregada como uma resposta do
organismo a qualquer tipo de estímulo, seja ele bom, ruim
ou imaginário e que altere o equilíbrio do corpo. Por isso,
está diretamente relacionado a homeostase, pois modifica
o estado de equilíbrio dos sistemas corporais entre si e do
organismo com o meio ambiente. O estresse é considerado, ainda, como um processo biopsicossocial pois, para
ocorrer, depende de caraterísticas pessoais e ambientais28.
Tanto para eventos positivos como para os negativos, a
resposta do organismo será a mesma.
Programas voltados ao seu manejo devem ser elaborados
além das planejadas intervenções com o objetivo de extinguir ou minimizar agentes estressores do ambiente, focadas
no indivíduo e que visem reduzir o impacto dos riscos já
existentes por meio do desenvolvimento de um adequado
repertório de estratégias de enfrentamento individuais29.
Os mediadores de estresse incluem, principalmente,
esteróides produzidos pelas glândulas suprarrenais e as
catecolaminas (adrenalina e noradrenalina), além de outros
hormônios como a dihidroepiandrosterona (DHEA), a prolactina, o hormônio do crescimento (GH) e as citocinas com
atividade imune30.
A resposta a um estressor é muitas vezes considerada como uma reação de luta ou fuga porque, levada ao
extremo, prepara o organismo para essas duas eventualidades.
Durante essa reação, o organismo acelera a respiração e a
frequência cardíaca para aumentar o fluxo de oxigênio até
os músculos principais; induz vasoconstrição na pele para
diminuir o sangramento em caso de ferimento; e as glândulas
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Na área da saúde ocupacional, sabe-se que trabalhar longas
horas está associado ao estado depressivo, ansiedade, insônia
e doenças cardíacas45. As condições de trabalho se constituem
em um importante determinante dos distúrbios mentais e de
bem-estar psicológico, particularmente a depressão46. No Brasil,
quase 30% de trabalhadores de enfermagem de Unidades
de Terapia Intensiva apresentaram níveis de depressão e as
características associadas a esse transtorno foram: trabalhar
no turno da noite, trabalhar em turnos dobrados e a condição
de estar separados ou divorciados47.
O eixo hipotálamo-pituitária-adrena (HPA) exerce
um papel fundamental na resposta aos estímulos externos
e internos, incluindo os estressores psicológicos. A hiperatividade do eixo HPA na depressão maior é um achado
consistente. Pacientes com depressão maior apresentam
concentrações aumentadas de cortisol no plasma, na urina
e no liquido cerebrospinal (LCR); resposta exagerada de
cortisol após estimulação com hormônio adrenocortitrópico
e aumento tanto da pituitária como das glândulas adrenais48.
Em relação aos biomarcadores em longo prazo, a atividade do eixo HPA pode sofrer alterações e o cortisol presente
nos fios de cabelos (CORT) é considerado um biomarcador
para o estresse crônico49. Pesquisadores sugerem que o
CORT pode ser o melhor marcador biológico para avaliar
o estresse crônico, pois não necessita de medidas repetidas,
reduzindo os gastos com outros reagentes bioquímicos50.
Recentes estudos relacionados ao estresse mostram o interesse
e a ascensão em medir o CORT13. No entanto, diferentes grupos
de pesquisas têm usado distintos métodos para analisá-lo dificultando, assim, a comparação e a padronização dos resultados51.
O ambiente de trabalho pode ser considerado um importante fator estressor psicossocial e têm sido associados com
a liberação demasiada de cortisol, diminuição da função
imunológica e aumento da susceptibilidade a infecções
e neoplasias52. Assim, um estudo feito com profissionais
de enfermagem verificou padrões atípicos de secreção de
cortisol e do estresse crônico relacionado ao trabalho53.
Pesquisas concluíram que o CORT apresentou qualidades
importantes para avaliação em larga escala (3.507 participantes), confirmando que tanto os estados de saúde mental
quanto os físicos estão relacionados a esse biomarcador.
Na depressão maior, os níveis de CORT estavam aumentados13,14. Esse estudo pode sugerir novas oportunidades
para prevenir e tratar a depressão visando a possíveis diagnósticos por meio do cortisol medido no cabelo.

A dosagem do cortisol salivar avalia o funcionamento
do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal em alterações da
função cognitiva, em situações de estresse, ansiedade,
depressão, síndrome do pânico, na avaliação da privação
de sono em pacientes trabalhadores noturnos e naqueles
com fadiga crônica38.
Um estudo realizado com enfermeiras hospitalares em
Cingapura, que avaliou e comparou a autopercepção do
estresse ocupacional e os níveis de cortisol salivar, demonstrou que as enfermeiras de emergência apresentaram os
níveis de estresse ocupacional mais elevados e que os níveis
de cortisol matutinos estavam correlacionados ao estresse
ocupacional39. Outra investigação que analisou a presença
do cortisol como resultado de alterações emocionais,
causadas por exposição aos agentes estressores, demonstrou que a presença de cortisol apresenta relação com o
estresse40. Uma pesquisa realizada no Japão examinou os
efeitos da tensão psicossocial do trabalho sobre a excreção
de hormônios do estresse neuroendócrino (adrenalina,
noradrenalina e cortisol) e evidenciou que a concentração
de cortisol salivar foi significativamente menor no grupo
de alta tensão. Os baixos níveis de cortisol do grupo de alta
tensão podem indicar distúrbio do ritmo circadiano induzido por estresse no trabalho41.
Dessa forma, o estudo do cortisol como auxiliar nas
pesquisas sobre estresse vem chamando a atenção dos
estudiosos interessados em aprofundar tais investigações
visando o controle dos efeitos do estresse não só na qualidade de vida dos indivíduos, como também no rendimento
e eficiência dos trabalhadores em geral.
O cortisol capilar como
biomarcador para a depressão
A depressão atinge mais de 350 milhões de pessoas,
sendo uma das principais causas de incapacidade em todo o
mundo42. Pode ser desencadeada por diversos fatores como
a perda de um ente querido, término de relações, dificuldades financeiras, longas jornadas de trabalho, pressões,
competitividade e estresse43.
No entanto, os aspectos biológicos relacionados à
depressão são iguais e independentes do sexo. São caracterizados por períodos de melancolia, ansiedade, emagrecimento, baixa autoestima, ideias de culpa, falhas na liberação
de neurotransmissores e consequentemente a redução da
função das estruturas anatômicas44.
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biomarcadores podem ser utilizados para a avalição dessas
doenças entre trabalhadores de diversificadas áreas.
A identificação dos fatores agressores e de adoecimento
mental no trabalho podem ser consideradas agente de
mudanças. Essa identificação pode ser feita com o auxílio dos
biomarcadores, junto com a avaliação clínica e a anamnese
do paciente. Uma vez identificados tais fatores, os trabalhadores e gestores poderão discuti-los e propor possíveis soluções para minimizar seus efeitos, tornando o cotidiano dos
trabalhadores mais produtivo e menos desgastante, valorizando-os no que se refere aos aspectos humanos e profissionais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A prevenção em relação aos riscos psicossociais e o diagnóstico precoce com o auxílio dos biomarcadores podem
diminuir o presenteísmo e absenteísmo e promover melhorias na saúde mental dos trabalhadores.
Assim, o aprofundamento do conhecimento sobre
a ansiedade, o estresse e a depressão pode contribuir para a
melhoria das condições laborais e de saúde dos trabalhadores
e, sobretudo, reverter-se na qualidade do trabalho executado
por eles. Vários estudos têm demonstrado que diferentes
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