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BRAGA, J. E. F. B. Ensaios farmacológicos clínicos com o extrato das raízes do 
Panax ginseng C. A. Meyer no controle da ansiedade. 2011. 138p. Tese. Centro de 
Ciências da Saúde. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. Paraíba. 
 

RESUMO 
 
A ansiedade é uma resposta adaptativa do organismo às situações que a vida 
apresenta, sendo propulsora do desempenho pessoal e com componentes 
psicológicos e fisiológicos. É considerada patológica quando provoca sofrimento ao 
indivíduo, trazendo-lhe prejuízo em função dos comportamentos de fuga e esquiva 
de situações importantes da vida acadêmica, social e profissional. As manifestações 
da ansiedade patológica são agrupadas nos transtornos de Ansiedade. Várias 
classes farmacológicas são utilizadas no tratamento deste grupo de transtorno, 
destacando-se os benzodiazepínicos e antidepressivos. Entretanto, o padrão de 
reações adversas, a possibilidade de dependência e tolerância e o potencial de 
abuso dos benzodiazepínicos, adicionado a lenta resposta terapêutica dos 
antidepressivos, justificam a busca de novas possibilidades terapêuticas. Estudos 
pré-clínicos atestaram a atividade ansiolítica do extrato das raízes do Panax ginseng 
C.A. Meyer. Seu uso etnofarmacológico para ansiedade é evidenciado em todo 
mundo. O objetivo deste estudo foi testar a eficácia terapêutica do extrato das raízes 
do P. ginseng no tratamento agudo da ansiedade induzida de maneira experimental 
em voluntários saudáveis e identificar os efeitos adversos provocados pelo seu uso. 
A população do estudo foi constituída por estudantes universitários, com idade entre 
18 e 30 anos. Foram selecionados 60 voluntários saudáveis, que atenderam aos 
critérios de inclusão do estudo. Foi desenvolvido um ensaio clínico duplo-cego, 
randômico, controlado e agudo. As substâncias utilizadas foram: P. ginseng (200 
mg), Diazepam (10 mg) e Placebo. A ansiedade foi produzida de modo 
experimental, através do Teste de Simulação de Falar em Público e avaliada 
mediante o uso de medidas fisiológicas (pressão arterial, frequência cardíaca, 
temperatura de extremidades e condutância elétrica da pele) e escalas 
psicométricas (Inventário de ansiedade traço-estado e escala analógica do humor). 
Os resultados foram analisados utilizando vários métodos estatísticos paramétricos e 
não-paramétricos. Eles demonstraram que o extrato das raízes de P. ginseng 
intensifica a ansiedade, principalmente na fase de performance do Teste e 
apresenta menor capacidade de reduzi-lá na fase final, demonstrado com maior 
significância através das medidas psicológicas. Embora bem tolerado, P. ginseng 
não demonstrou eficácia no controle subjetivo da ansiedade e de alguns sinais e 
sintomas a ela associados. 
 
 
Palavras-chave: ansiedade, Panax ginseng, simulação de falar em público. 
 

 

 

 

 



BRAGA, J. E. F. B. Clinical pharmacological tests with the root extracts of Panax 
ginseng C. A. Meyer in controlling anxiety. 2011. 138p. Thesis. Health Sciences 
Center, Federal University of Paraíba, João Pessoa. Paraíba.  
 

 
ABSTRACT 

 
 
Anxiety is an adaptive response of organism to situations that life presents, and 
driving performance with personal and psychological as well as physiological 
components. It is considered pathological when it causes suffering to the individual, 
bringing him damage in terms of injury avoidance behaviors and avoidance  
important situations in his academic, social and professional life. The pathological 
manifestations of anxiety are grouped as Anxiety Disorders. Several pharmacological 
classes are used to treat this group of disorders, especially benzodiazepines and 
antidepressants. However, the pattern of adverse reactions, the possibility of 
tolerance and dependence as well as abuse potential of benzodiazepines, added to 
slow response of antidepressant treatment, justify the search for new therapeutic 
possibilities. Preclinical studies have  attested  the anxiety-relieving activity of the 
roots extract  of Panax ginseng C. A Meyer. Its ethnopharmacological use for anxiety 
is evident worldwide. The aim of this study was to test the therapeutic efficacy of the 
extract of the roots of P. ginseng in the acute treatment of experimentally induced 
anxiety in healthy volunteers and identify adverse effects caused by its use. The 
study population consisted of university students, aged between 18 and 30 years. 
We selected 60 healthy volunteers who met the study inclusion criteria. We 
developed a clinical double-blind, randomized, controlled, acute essay. The 
substances used were: P. ginseng (200 mg), diazepam (10 mg) and placebo. Anxiety 
was experimentally elicited through Simulation Test of Public Speaking, and 
evaluated through the use of physiological measures (blood pressure, heart pulse 
rate, ends temperature and skin electrical conductance) and psychometric scales 
(trait-state anxiety inventory and analog mood scale). The results were analyzed 
using several statistical, parametric and nonparametric methods. They showed that 
the extract of the roots of P. ginseng intensifies anxiety, especially during  
performance test and has a minor ability to reduce it in the final phase, with greater 
significance demonstrated through psychological measures. Although well tolerated, 
P. ginseng has not demonstrated effectiveness in controlling anxiety and subjective 
signs and symptoms associated with it.  
 
Keywords: anxiety, Panax ginseng, simulation of public speaking. 
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                                                                                                                     _       Introdução 

1. INTRODUÇÃO: 

 

No mundo contemporâneo o ser humano é constantemente ameaçado 

por estímulos provenientes do ambiente em que vive e de sua própria capacidade de 

pensar e se relacionar com o seu meio. No entanto, na sociedade globalizada e 

interligada em que se vive na atualidade intensificam-se esses estímulos e a 

necessidade de respostas das pessoas a eles na perpectiva de manter a integridade 

física, mental e social. 

Nos fatos comuns da vida o homem reage fisiologicamente às 

agressões como há milênios e sua sobrevivência continua dependendo da 

capacidade de mobilização dos mecanismos corporais (SCHMITT; KAPCZINSK, 

2004). A resposta orgânica frente a um estímulo, com suas implicações bioquímicas 

hormonais é adaptativa, capacitando o ser humano a empenhar-se em enfrentar as 

mais variadas situações. No entanto, a reação aos estímulos requer muito mais do 

que a resposta biológica do homem, envolve também aspectos psicológicos e 

sociais (PENICHE; CHAVES, 2000). 

O medo de uma situação perigosa e a antecipação mental dessa 

possibilidade levou o homem a adotar estratégias eficazes de fuga ou 

enfrentamento, que permitiram a manutenção desta espécie (SCHMITT; 

KAPCZINSK, 2004). Um estímulo, interno ou externo, ao indivíduo interpretado 

como ameaçador ou perigoso, desencadeará uma reação emocional caracterizada 

como ansiedade. Ela é definida como um estado emocional com componentes 

psicológicos e fisiológicos que mobilizam o indivíduo para enfrentamento de uma 

ameaça. É um sentimento próprio da vida humana, fazendo parte das suas 

manifestações existenciais, sendo mobilizador da ação e impulsionador da 

criatividade para superação dos problemas (GRAEFF; HETEM, 2004).  

A ansiedade pode ser considerada normal ou patológica. Para 

diferenciá-la é necessário considerar a intensidade da ansiedade que a pessoa 

apresenta em determinada situação, quanto tempo dura o episódio, com que 

frequência ela ocorre e o número de comportamentos evitativos disfuncionais. Outro 

aspecto importante é a avaliação da própria pessoa que experiencia a ansiedade 

(ZIMBARDO, 2002).  



24 
                                                                                                                     _       Introdução 

A ansiedade normal funciona como uma adaptação do sistema 

corporal humano a situações ameaçadoras que o colocam em desequilíbrio. Sua 

existência é um sinal de que esse sistema está tendo dificuldades para manter a 

homeostase e, neste sentido, desempenha um papel fundamental, pois mobiliza o 

indivíduo para enfrentamento e adaptação às situações as quais se encontra 

envolvido (GRAEFF; HETEM, 2004). 

A ansiedade patológica existe em diversas condições. Ela pode ser 

considerada tanto como um sintoma, presente em vários quadros de doença, ou 

como quadro patológico com características relativamente bem definidas (LEITE; 

SIQUEIRA, 2006). Costuma estar presente em situações variadas, como doenças, 

mediante o uso de medicamentos ou drogas, na abstinência de depressores do 

sistema nervoso central e, primariamente, nos transtornos ansiosos (BERNIK, 1999). 

Os transtornos ansiosos são os mais freqüentes dentre os transtornos 

psiquiátricos. São transtornos nos quais a ansiedade diretamente observada ou 

manifesta é a principal característica sintomatológica e o seu caráter patológico 

desempenha papel fundamental (BERNIK, 1999; LOUZÃ NETO, 1996).   

Dentre os transtornos ansiosos, conforme a Classificação Internacional 

das Doenças em sua décima edição – CID-10 (2001) e o Manual Diagnóstico e 

Estatístico dos Transtornos Mentais em sua quarta versão – DSM-IV-TR (2002), 

estão o Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), a Fobia Simples, a Fobia 

Social, o Transtorno de Pânico, o Transtorno de Estresse Pós-traumático (TEPT) e o 

Transtorno Obssessivo-compulsivo (TOC) (GROSS; HEN, 2004).  

Segundo Eisenberg e colaboradores (1998) uma em cada oito pessoas 

é afetada pelos transtornos da ansiedade, sendo mais prevalentes em mulheres e, 

geralmente, em indivíduos acima de 18 anos de idade. Um estudo transversal 

realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) acerca da prevalência dos 

transtornos mentais em 14 cidades do mundo, cuja representante brasileira foi a 

cidade do Rio de Janeiro, demonstrou que a ansiedade generalizada tem uma 

prevalência de 22,6% (OMS, 2001). Estas evidências epidemiológicas fazem com 

que, no âmbito da pesquisa psicofarmacológica, a ansiedade tenha se tornado uma 

área importante durante esta década.   
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Neste contexto, na abordagem terapêutica da ansiedade, dentre os 

diferentes grupos de psicofármacos, os benzodiazepínicos são largamente usados 

para alívio dos seus sintomas. Eles são considerados seguros quando utilizados no 

tratamento de curto prazo, embora provoquem sérios efeitos colaterais e 

dependência. Fármacos antidepressivos também são utilizados na terapêutica de 

transtornos ansiosos, especialmente transtorno de pânico e transtorno obsessivo-

compulsivo (SILVA; LEITE, 2000; PARK et al., 2005). Outros grupos farmacológicos, 

como �-bloqueadores noradrenérgicos e antihistamínicos, são utilizados no 

tratamento dos transtornos da ansiedade, embora em menor proporção. Apesar 

desta evidência e possibilidade terapêutica, o desenvolvimento de novas drogas 

ansiolíticas é considerado fundamental para ampliação das opções terapêuticas 

para os transtornos da ansiedade (ALMEIDA; BARBOSA FILHO, 2006).  

Compostos derivados de plantas também podem ser usados 

terapeuticamente para tratamento da ansiedade (BEABRUM; GRAY, 2000). Vários 

tipos de plantas medicinais são usados como drogas ansiolíticas em todo mundo e 

algumas possuem atividades comprovadamente ansiolíticas, como Piper 

methysticum G. Forst. (Kava-kava) das ilhas tropicais do pacífico, Hypericum 

perforatum (ANDREATINI, 2000), Cymbopogan citratus (DC) Stapf. (Capim-limão) 

da América do Sul e Albizzia lebbeck (L.) Benth. (Cabeça-de-negro) da Índia (PARK 

et al., 2005).  

Recentes estudos pré-clínicos evidenciaram os efeitos ansiolíticos dos 

constituintes das raízes do Panax ginseng C.A Meyer. Popularmente conhecido 

como ginseng, é uma erva medicinal derivada de raízes de várias espécies desta 

planta. Sua raiz, de cor amarela-acinzentada, tem aspecto fusiforme ou cilíndrico e 

forma retorcida. Após secagem e pulverização originam pó amarelo-claro com odor 

característico, levemente adocicado e amargo ao final. É encontrado desde as 

montanhas da China, Coreia, Japão até o leste da Sibéria e Rússia. Seus principais 

constituintes químicos responsáveis pelas suas propriedades terapêuticas são as 

saponinas triterpênicas, denominadas ginsenosídeos (AURICCHIO; LONGATTO; 

NICOLETTI, 2007).  

Park e colaboradores (2005) constataram os efeitos ansiolíticos do 

ginseng vermelho e do ginseng branco no labirinto em cruz elevado, um modelo 

animal de ansiedade experimental.  Carr e colaboradores (2006) identificaram os 
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componentes ansiolíticos do ginseng vermelho, usando o mesmo modelo animal de 

ansiedade experimental. Observaram que dentre os tipos de componentes químicos 

do ginseng, os ginsenosídeos Rb1, Rg1 e Ro, o Rb1 aumentou o número de entradas 

e o tempo de permanência dos animais nos braços abertos do labirinto em cruz 

elevado. Isto indica que o ginsenosídeo Rb1 é um dos componentes ansiolíticos 

ativos das raízes do ginseng. 

Turrola e Nascimento (2006) apresentaram informações toxicológicas 

sobre o P. ginseng com relação à toxicidade aguda, subaguda, crônica, 

mutagenicidade e teratogenicidade. Demonstraram que o ginseng apresenta baixa 

toxicidade aguda, subaguda e crônica. Não mostrou teratogenicidade in vivo, não é 

mutagênico e não afeta a fertilidade em animais. 

Na medicina popular, tanto o pó das raízes do ginseng como 

medicamentos contendo ginseng em sua constituição tem sido utilizados no 

tratamento de várias doenças e no restabelecimento de estados de exaustão 

provocado por transtornos psiquiátricos, como os da ansiedade. Entretanto, há 

pouca comprovação experimental para a utilização clínica deste produto natural 

(CARR; BEKKU; YOSHIMURA, 2006; AURICCHIO; LONGATTO; NICOLETTI, 

2007). 

A partir das evidências pré-clínicas apontadas nos estudos de Park e 

colaboradores (2005), Carr colaboradores (2006) e das informações contidas em 

Turrola e Nascimento (2006) passou-se a testar neste estudo a eficácia clínica do 

extrato das raízes de P. ginseng, em voluntários saudáveis, no controle da 

ansiedade humana induzida de maneira experimental. 

Partindo das constatações apontadas, este estudo adotou como 

premissa que o P. ginseng apresenta eficácia terapêutica no controle subjetivo da 

ansiedade induzida experimentalmente. Diante de tal pressuposto, foram 

estruturados os seguintes questionamentos que deram rumo ao trabalho 

investigativo: há diminuição na sensação subjetiva de ansiedade em voluntários 

saudáveis mediante o uso terapêutico agudo de P. ginseng? Que eventuais efeitos 

adversos são produzidos pelo uso de P. ginseng no tratamento agudo da ansiedade 

induzida de forma experimental?  
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2. JUSTIFICATIVA 
 

Dentre as diferentes classes de psicofármacos utilizadas no tratamento 

da ansiedade os benzodiazepínicos tem sido a mais prescrita. Embora esta classe 

de medicamento seja considerada segura e de ação rápida, pode produzir fortes 

reações adversas e são frequentemente usadas como droga de abuso (SILVA; 

LEITE, 2000).  

Nas últimas duas décadas, outra classe de psicofármacos, os 

antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), tem 

substituído os benzodiazepínicos como tratamento de primeira linha para ansiedade 

patológica. Esta classe de antidepressivo é considerada mais efetiva que os 

benzodiazepínicos no tratamento principalmente do transtorno de pânico e 

transtorno obsessivo-compulsivo (GROSS; HEN, 2004). 

No entanto, uma importante diferença entre os modos de ação dos 

benzodiazepínicos e os ISRS é sua cinética no cérebro. Os benzodiazepínicos agem 

rapidamente, após minutos de administração, enquanto os ISRS agem lentamente.  

Os efeitos dos ISRS somente se tornam aparente entre duas a quatro semanas 

após o início do tratamento (DAVIDSON; BOSE; SU, 2003; GROSS; HEN, 2004).  

O padrão das reações adversas, a possibilidade de dependência e 

tolerância e o potencial de abuso dos benzodiazepínicos, adicionado a lenta 

resposta terapêutica dos ISRS instiga o desenvolvimento de investigações de 

produtos naturais com possível atividade ansiolítica. Adicionado a isto, destaca-se a 

crescente incidência e prevalência dos transtornos da ansiedade na população em 

geral (SILVA; LEITE, 2000). 

Neste contexto, a investigação clínica da potencial atividade ansiolítica 

de P. ginseng amplamente utilizado no mundo e pela população brasileira, 

representa uma contribuição para o conhecimento científico desta droga de origem 

vegetal, a fim de comprovar os efeitos alegados no seu uso popular e já 

evidenciados em nível pré-clínico para a ansiedade. Até o momento a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) reconhece apenas a atividade profilática contra estresse e 

restauradora da homeostase do ginseng como comprovada cientificamente (OMS, 

2001; AURICCHIO; LONGATTO; NICOLETTI, 2007). 
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2. OBJETIVOS 

 
 
2.1. GERAL 
 
 
� Avaliar por meio de ensaios clínicos a eficácia terapêutica do extrato das raízes 

do P. ginseng no tratamento agudo da ansiedade em voluntários saudáveis 

 
 
2.2. ESPECÍFICOS 
 
 

� Avaliar o efeito ansiolítico do P. ginseng sobre parâmetros fisiológicos (pressão 

arterial, freqüência cardíaca, temperatura de extremidades e condutânca elétrica da 

pele); 

 

� Avaliar o efeito ansiolítico do P. ginseng sobre parâmetros psicológicos de 

ansiedade estado e sintomas subjetivos a ela associados; 

 

 � Identificar efeitos adversos produzidos pelo uso do P. ginseng no tratamento da 

ansiedade; 

 

� Contribuir para o conhecimento científico do P. ginseng; 
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RESUMO �
�
Objetivo: apresentar uma visão atualizada e ampla da ansiedade em sua manifestação patológica, ���
suas bases neurais e o avanço na sua abordagem terapêutica psicofarmacológica. Método: Foi ���
realizada uma revisão de literatura usando como fonte de pesquisa artigos indexados pela base de ���
dados Pubmed, Medline e pesquisas em livros específicos que investigaram a ansiedade em seu ���
aspecto patológico. Resultado: A literatura revelou que na gênese dos transtornos da ansiedade ���
vários neurotransmissores são implicados uma vez que eles participam, em maior ou menor grau, da ���
modulação e regulação dos comportamentos defensivos. As evidências obtidas até então permitem ���
constatar o progresso alcançado no tratamento dos transtornos da ansiedade com a utilização dos ���
benzodiazepínicos e, mais recentemente, com o uso de antidepressivos. Novas alternativas para o �	�
tratamento dos transtornos da ansiedade envolvem pesquisas relacionadas à descoberta de novos �
�
antidepressivos, ao uso de peptídeos neuroativos, como a colecistocinina (CCK), fator de liberação ���
de corticotropina (CRH), neuropetídeo Y, e antagonistas do receptor glutamatérgico NMDA.  ���
Conclusão: Observa-se o progresso alcançado no tratamento farmacológico dos transtornos da ���
ansiedade com a utilização principalmente dos antidepressivos. Entretanto, um longo caminho ainda ���
haverá que ser trilhado em busca de novas opções terapêuticas para abordagem destes transtornos. ���
 ���
Descritores: Ansiedade.  Psicofarmacologia. Ansiolíticos. Antidepressivos. ���
 ���
 �	�
 �
�
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ABSTRACT ��
Objective: To present an updated and broad perspective of anxiety in its pathological manifestation, ��
its neural bases and the progress in the psychopharmacological and therapeutic treatment. Method: It ��
was conduced a literarure review, using  as a source of research papers indexed by the base ��
Pubmed, Medline and research in specific books that investigated the anxiety in its pathological ��
aspect. Results: In the genesis of psychiatric Anxiety several neurotransmitters are involved since ��
they participate to a greater or lesser degree, in the modulation and regulation of defensive behaviors. ��
The evidence obtained so far allows to note the progress made in the treatment of anxiety disorders 	�
with the use of benzodiazepines and, more recently, using antidepressants. New alternatives for the 
�
treatment of the anxiety-related disorders involve research related to the discovery of new ���
antidepressants, the use of neuroactive peptides such as cholecystokinin (CCK), corticotropin ���
releasing factor (CRH), neuropetídeo Y, and glutamatergic NMDA receptor antagonists. Conclusion: ���
The progress can be observed in the pharmacological treatment of anxiety disorders with the use ���
mainly of antidepressants. However, there is still a long road to be traveled in search of new ���
therapeutic options for these disorders. ���
 ���
Descriptors: Anxiety. Psychopharmacology. Anti-Anxiety Agents. Antidepressive Agents. ���
 �	�
1 - Introdução �
�
 ���

A ansiedade apresenta-se como uma reação emocional normal a certas situações da vida. ���

Em sua manifestação patológica é um dos sintomas mais freqüentes nos consultórios médicos, sendo ���

ainda subdiagnósticada. Enquanto transtorno mental é identificada mediante critérios diagnósticos ���

bem definidos e responde ao tratamento farmacológico (FEIJO, 1999). ���

A elucidação das bases neuroquímicas da ansiedade permitiu a ampliação da pesquisa ���

clínica e a evolução da sua terapêutica farmacológica. A partir destas constatações o presente artigo ���

apresenta uma visão atualizada e ampla da ansiedade em sua manifestação patológica, suas bases ���

neurais e o avanço na sua abordagem terapêutica psicofarmacológica. �	�

 �
�

2 – Método ���

Para a realização deste estudo foi conduzida uma revisão integrativa da literatura, utilizando ���

como fonte artigos indexados pela base de dados Pubmed, Medline e pesquisas em livros ���

específicos, que investigaram a ansiedade em seu aspecto patológico. ���

As palavras-chave utilizadas para busca foram “ansiedade”, “transtornos da ansiedade” e ���

“farmacologia para ansiedade” utilizando-se os boleanos específicos destas bases a fim de obter ���

diversos arranjos de busca, maximizando tanto a abrangência quanto a qualidade da pesquisa. ���

Nenhum critério de exclusão foi utilizado.  ���

 �	�
 �
�
3 – Resultados e Discussão ���
 ���
3.1 – Ansiedade: um estado emocional humano ���
 ���

Alguns autores consideram definir ansiedade como algo impossível (BERNIK, 1999). ���

Entretanto, MAY (1980) definiu ansiedade como uma relação existente entre a pessoa, o ambiente ���

ameaçador e os processos neurofisiológicos decorrentes desta relação. Desse modo, a ansiedade ���

implica na ocorrência de uma condição aversiva, algum grau de incerteza ou dúvida e alguma forma ���

de impotência do organismo em uma dada situação. �	�
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A ansiedade é considerada normal quando consiste numa resposta adaptativa do ��

organismo, propulsora do desempenho e com componentes psicológicos e fisiológicos. Em ��

contraposição, ela é considerada patológica apenas quando a intensidade ou freqüência da resposta ��

não corresponde à situação que a desencadeia, ou quando não existe um objeto específico ao qual ��

se direcione. A patologia é definida a partir do momento em que o sofrimento provocado pela ��

ansiedade trouxer prejuízo à pessoa em função dos comportamentos de fuga e esquiva de situações ��

importantes da vida acadêmica, social e profissional do indivíduo (ANDRADE, GORENSTEIN,1998).   ��

Do ponto de vista biológico, a ansiedade é um estado do funcionamento cerebral que está 	�

ligada a contextos ambientais, relacionados a eventos reforçadores (ou eliciadores) ou de dicas 
�

associadas a esses eventos. Esta percepção é comparada com familiaridades estocadas na memória ���

e ativam sistemas cerebrais associados ao sistema de fuga/luta ou sistema cerebral de defesa. ���

Diferentes vias de neurotransmissão fazem parte dos mecanismos de mediação da ansiedade neste ���

sistema, em especial, os sistemas gabaérgico e serotoninérgico assim como os dopamínicos, ���

neuropepitidícos, entre outros (BERNIK, 1999; GRAEFF, GUIMARÃES, 2000).  ���

Como vivência universal, a ansiedade é um estado emocional humano e como tal é listada ���

entre estes estados, assim como o amor, o ódio, a raiva, a alegria, a vergonha e a culpa (BERNIK, ���

1999). Ela é composta por fatores emocionais/comportamentais e fisiológicos.  No aspecto emocional ���

o indivíduo pode manifestar sensação de medo, sentimento de insegurança, antecipação apreensiva, �	�

pensamento catastrófico, aumento do período de vigília ou alerta. Do ponto de vista fisiológico a �
�

ansiedade é um estado de funcionamento cerebral em que ocorre ativação do eixo hipotálamo-���

hipófise-adrenal (HPA), acarretando sintomas neurovegetativos, tais como insônia, taquicardia, ���

palidez, aumento da perspiração, tensão muscular, tremor, tontura, desordens intestinais, entre ���

outros (MACKENZIE, 1989; ANDRADE, GORESTEIN, 1998; GIUNTINI, 2006). Estas alterações são ���

sempre adaptativas e visam ao maior grau de sucesso do indivíduo, além de estarem ligadas à ���

herança genética (BERNIK, 1999). ���

 ���

 ���

3.2 – Bases neurais da ansiedade �	�

 �
�

Nas últimas décadas ocorreu um progresso significativo no conhecimento da estrutura dos ���

sistemas neurais relacionados com os estados de ansiedade. Pesquisas pré-clínicas demonstraram ���

que os estados de ansiedade teriam relação com os mecanismos de defesa dos animais diante de ���

estímulos ameaçadores ou em situações de perigo. Estes comportamentos de defesa envolvem dois ���

sistemas cerebrais que estariam envolvidos na ansiedade: o Sistema Cerebral de Defesa (SCD) e o ���

Sistema de Inibição Comportamental (SIC) (GRAEFF, HETEM, 2004). ���

O SCD é constituído por um conjunto de estruturas nervosas, longitudinalmente ���

organizadas, formado pela Amígdala, Hipotálamo Medial (HM) e Matéria Cinzenta Periaquedutal ���

(MCP). A amígdala possui conexões nervosas com o neocórtex, com estruturas límbicas mais �	�

profundas e funciona como interface sensório-emocional entre elas, avaliando e classificando o tipo e �
�

grau do estímulo. O resultado é transmitido ao HM e MCP. Esta, então, seleciona e organiza as ���
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reações comportamentais e fisiológicas de defesa apropriadas. O HM regula o funcionamento da ��

hipófise que, através da secreção do hormônio adrenocorticoprópico (ACTH) estimula as glândulas ��

suprarrenais a secretar glicocorticóides, como cortisol, norepinefrina e epinefrina. Como as situações ��

de ameaça geralmente necessitam de atividade vigorosa (luta ou fuga) a ativação do córtex adrenal, ��

bem como do ramo do sistema nervoso autônomo, ao levarem a liberação de glicocorticóides, cujas ��

ações nos tecidos-alvos são catabólicas, ajudarão a promover a mobilização de fontes de energia do ��

corpo para enfrentamento da situação ameaçadora (GRAEFF, HETEM, 2004; SILVA, 2001).  ��

O SIC tem como principal substrato neural o sistema septohipocampal. A ativação deste 	�

sistema por sinais condicionados de punição ou frustração, estímulos ameaçadores ou situações 
�

novas provoca inibição de qualquer movimento que o animal esteja realizando, aumento no nível de ���

vigilância, de atenção e preparo para ação vigorosa (GRAEFF, HETEM, 2004). Se o estímulo atual é ���

compatível com o esperado, então o sistema permanece no modo de “checagem” e o controle ���

comportamental não é exercido pelo SIC. Se o estímulo atual não é compatível com o esperado, o ���

SIC opera no modo de “controle” que gera a inibição comportamental, acompanhada do aumento de ���

atenção ao meio e da vigilância em direção aos estímulos potencialmente perigosos (GRAEFF, 1994; ���

SILVA, 2001).  ���

 ���
3.3 - A ansiedade em sua manifestação patológica: os transtornos de ansiedade �	�
 �
�
 ���

Dentre o grupo dos transtornos mentais, as descrições da ansiedade patológica são as mais ���

recentes, tomando maior significância no final do século XIX. As manifestações da ansiedade ���

patológica são agrupadas nos transtornos da ansiedade. Os principais sintomas deste grupo de ���

doença são compartilhados por indivíduos normais com características tanto de baixa como de alta ���

resposta de ansiedade (BERNIK, 1999).  ���

Será configurado um transtorno de ansiedade, o transtorno mental no qual a ansiedade ���

diretamente observada ou expressa é a principal manifestação sintomatológica. Em todas as formas ���

de ansiedade patológica, ou de transtornos da ansiedade, quatro componentes sintomáticos estão �	�

presentes: manifestações cognitivas, manifestações somáticas, manifestações comportamentais e �
�

manifestações emocionais. As manifestações cognitivas envolvem os pensamentos de apreensão por ���

algum desfecho desfavorável, sensação de tensão, irritabilidade, nervosismo, insegurança, mal-estar ���

indefinido, entre outros. As manifestações somáticas englobam sintomas físicos ou somáticos ���

relacionados à hiperatividade autonômica (boca seca, taquicardia, hiperpnéia, falta de ar, sudorese, ���

náusea, diarréia, disfagia, entre outros), hiperventilação (tontura, pressão no peito, parestesia, entre ���

outros) e tensão muscular (tremores, dores, dispnéia por contração diafragmática, entre outros). As ���

manifestações comportamentais são expressas por meio da insônia, inquietação, comportamentos ���

fóbicos e rituais compulsivos. As manifestações emocionais envolvem vivências subjetivas de ���

desconforto e desprazer (BERNIK, 1999). �	�

De acordo com a DSM-IV (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1994) e a CID-10 �
�

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1982) os transtornos ansiosos estão classificados em categorias ���

diagnósticas, que são agrupadas em cinco grupos de transtornos: transtorno de ansiedade ���
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generalizada, transtorno de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, transtornos fóbicos, e ��

transtorno de estresse pós-traumático. ��

 ��

3.4 – Envolvimento de sistemas neurotransmissores nos transtornos da ansiedade ��

 ��

Na gênese dos transtornos da ansiedade vários neurotransmissores são implicados, uma ��

vez que eles participam, em maior ou menor grau, da modulação e regulação dos comportamentos ��

defensivos. Entre eles destacam-se as aminas biogênicas (noradrenalina, serotonina e dopamina), 	�

aminoácidos (Ácido �- Aminobutírico - GABA, glicina), peptídeos (fator de liberação de corticotropina, 
�

corticotropina, colecistocinina) e esteróides (corticosterona) (RIBEIRO, BUSNELO, KAPCZINSKI, ���

1999; GRAEFF, HETEM, 2004). ���

A noradrenalina é uma monoamina comumente implicada na defesa e na ansiedade. Ela ���

tem sido frequentemente associada com transtornos de ansiedade. A teoria geral do papel da ���

noradrenalina nos transtornos da ansiedade é que os pacientes afetados poderiam ter uma regulação ���

noradrenérgica deficitária, com aumentos ocasionais de atividade. De todos os transtornos de ���

ansiedade, o transtorno de pânico e o de estresse pós-traumático são os que apresentam evidências ���

mais importantes de anormalidade de função noradrenérgica. Estudos em humanos mostraram que, ���

em pacientes com transtornos de pânico, agonistas �-adrenérgicos (como o isoproterenol) e �	�

antagonistas �2-adrenérgicos (como a ioimbina) podem provocar ataques de pânico freqüentes e �
�

severos (RIBEIRO, BUSNELO, KAPCZINSKI, 1999).  ���

A serotonina desempenha um papel complexo e pouco esclarecido na ansiedade, porém ���

considerado fundamental. GRAEFF, HETEM, (2004) esclarecem que este neurotransmissor ���

desempenha atividade tanto estimulatória como inibitória, de modo que várias teorias explicam sua ���

relação, bem como de seus receptores, com drogas ansiolíticas. O papel da serotonina na regulação ���

do comportamento de defesa e consequentemente na ansiedade parece ser duplo: os sinais de ���

perigo estimulariam o sistema de defesa por meio da amígdala e ativariam neurônios ���

serotoninérgicos situados nos núcleos dorsais da rafe que inervam a amígdala e a matéria cinzenta ���

periaquedutal, facilitando a defesa na primeira e inibindo nesta última, tendo, portanto, um sentido �	�

adaptativo. Em termos de emoções vivenciadas a serotonina aumenta a ansiedade, atuando na �
�

amígdala, enquanto contém o pânico, com atuação na matéria cinzenta periaquedutal. Neste sentido, ���

considerando a complexidade do sistema serotoninérgico, constituído de múltiplas vias e diferentes ���

tipos de receptores, é pouco provável que se possa atribuir a serotonina um papel unitário na ���

ansiedade. Além disso, a ansiedade patológica compreende várias classes de transtornos, cujo ���

substrato neural parece ser específico para cada uma (RIBEIRO, BUSNELO, KAPCZINSKI, 1999). ���

O GABA por ser um neurotransmissor encontrado em todo o sistema nervoso central exerce ���

uma ação inibitória sobre neurônios serotoninérgicos dos núcleos dorsais da rafe, da matéria cinzenta ���

periaquedutal e do sistema extrapiramidal. Com esta distribuição abrangente estes neurônios ���

inibitórios funcionam como controladores do sistema nervoso, garantindo uma ação moderada do �	�

mesmo (GORENSTEIN, POMPÉIA, 1999).  �
�
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O papel do GABA na ansiedade é sustentado em razão da eficácia dos benzodiazepínicos ��

na diminuição da ansiedade, sobretudo no Transtorno de Ansiedade Generalizada. A partir do estudo ��

dos mecanismos de ação dos benzodiazepínicos, no final dos anos 1960, foi evidenciada a ��

participação do GABA na ansiedade (SILVA, 2001). Os benzodiazepínicos intensificam as ações do ��

GABA no SNC em nível pós-sináptico, aumentando a afinidade dos receptores GABAA pelo ��

neurotransmissor. Os efeitos dos benzodiazepínicos são observados quando ocorre a co-expressão ��

das subunidades �, � e � do receptor GABAA. Ao se ligar com ao seu receptor, o benzodiazepínico ��

aumenta a afinidade do receptor GABAA pelo neurotransmissor GABA. Assim atuam os agonistas 	�

benzodiazepínicos, que são os ansiolíticos e anticonvulsivantes. A modulação pode também 
�

funcionar em sentido contrário, reduzindo a afinidade do GABA pelo receptor GABAA, constituindo um ���

agonismo inverso, que tem efeito ansiogênico e convulsivante. Há também as substâncias que ���

bloqueiam o efeito tanto dos agonistas como dos agonistas inversos que são denominadas ���

antagonistas, que é o caso do flumazenil (RIBEIRO, BUSNELO, KAPCZINSKI, 1999). ���

Além do envolvimento de sistemas neurotransmissores em cada grupo de transtorno da ���

ansiedade ocorrem alterações fisiopatológicas específicas. Ao tratar das alterações fisiológicas que ���

ocorrem nos transtornos da ansiedade, SILVA (2001) especifica que estudos demonstraram que ���

pacientes com TAG possuem fragilidade na resposta autonômica, com um maior tempo de ���

recuperação que os controles normais. Estes pacientes também seriam mais sensíveis a desafios �	�

com lactato e dióxido de carbono (CO2), redução de sensibilidade de receptores benzodiazepínicos �
�

centrais e possível anormalidade relacionada aos receptores 5HT1 e 5HT2 e do sistema da ���

cistocinina, já que a pentagastrina, agonista deste neuropetídeo, induz ataque de pânico em ���

pacientes com TAG em maior intensidade do que em grupo controle.  ���

Variadas condições que afetam o sistema nervoso autônomo podem provocar ataques de ���

pânico. Desse modo, a gênese biológica do pânico é sustentada por diversificadas teorias. PITTS, ���

MCCLURE, (1960) observaram que pacientes portadores de ataques de pânico apresentavam ���

consumo anormal de oxigênio, hipersensibilidade ao CO2 e produção excessiva de lactato durante o ���

exercício. A partir daí, os resultados de testes provocativos com CO2 combinados com a observação ���

de que a hiperventilação é manifestação clínica comum no transtorno do pânico levaram à proposição �	�

de que haveria hipersensibilidade do sistema de quimiorreceptores de (CO2). Outra teoria sustenta �
�

que pacientes com transtornos de pânico possuiriam um sistema de alarme de sufocação inato ���

desregulado ou hipersensível, que seria ativado espontaneamente ou devido a uma ���

hipersensibilidade ao CO2, desencadeando um ataque de pânico (GRAEFF, HETEM, 2004). ���

As hipóteses etiológicas das fobias apontam para um componente hereditário associado a ���

disfunções em circuitos dopaminérgicos e serotoninérgicos, principalmente para as fobias sociais. ���

Com relação aos transtornos relacionados ao estresse, especialmente o TEPT, estão envolvidos na ���

origem desta patologia aspectos neuroendócrinos relacionados ao eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, ���

evidenciados pela redução dos níveis de cortisol basal e maior regulação de feedback negativo; ���

aspectos relacionados à diminuição da função serotoninérgica, comprometendo o sistema de inibição �	�

comportamental; aumento da função dopaminérgica, facilitando a hipervigilância, além de alterações �
�



38�
                                                                                                              Revisão de Literatura 
�

nos sistemas gabaérgico, glutamatérgico e noradrenérgico interferindo na memória emocional ��

relacionada ao evento traumático (GRAEFF, HETEM, 2004). ��

Vários estudos demonstraram as bases biológicas do TOC. Em um deles anormalidades ��

estruturais e funcionais nos núcleos da base, particularmente caudado e putamen, parecem estar ��

associadas aos sintomas desta patologia (MERCADANTE, 2001). Outro estudo sugere haver ��

hipersensibilidade dos receptores préssinápticos tipo 5HT-1D localizados na via serotoninérgica ��

mesoestriatal, talvez responsável pela desinibição do circuito caudato-tálamo-cortical e relacionada ��

aos sintomas obsessivos-compulsivos (GRAEFF, 2001). 	�

O avanço nas descobertas da neurobiologia dos transtornos da ansiedade reforça a 
�

premissa que os fatores fisiológicos desempenham papel fundamental no desenvolvimento deste ���

grupo de desordens mentais. No entanto, não se pode desconsiderar a influência de fatores externos, ���

como condição socioeconômica e estrutura familiar, na gênese dos transtornos ansiosos (CARLSON, ���

1998). ���

 ���

3.5 – Recursos farmacológicos para tratamento dos transtornos de ansiedade ���

 ���

Os recursos farmacológicos disponíveis para o tratamento dos transtornos da ansiedade ���

são diversificados e incluem as seguintes classes de medicamentos: benzodiazepínicos (como �	�

diazepam, clordiazepóxido e lorazepam), antidepressivos (triciclicos: como imipramina e amitriptilina; �
�

Inibidores seletivos da recaptação de serotonina: como fluoxetina e sertralina; Inibidores da ���

monoaminoxidase: como fenelzina e moclobemida e outros), barbitúricos (como amobarbital e ���

mefobarbital), carbamatos (como hidroxifenamato e meprobamato), noradrenérgicos (como clonidina ���

e propanolol), antihistamínicos (como hidroxizina e cinarizina) e outros como o ácido glutâmico e a ���

buspirona (ALMEIDA, BARBOSA FILHO, 2006).  ���

 ���

Benzodiazepínicos ���

Entre os vários tipos de fármacos utilizados no tratamento da ansiedade, os ���

benzodiazepínicos (BZDs) estão entre os mais efetivos e foram por muito tempo a primeira opção �	�

para o tratamento desta manifestação em sua forma patológica (FEIJÓ, 1999). Em pelo menos três �
�

dos principais transtornos da ansiedade em adultos, como: transtorno de ansiedade generalizada, ���

transtorno do pânico e fobia social, os BZDs constituem tratamento efetivo. Contudo, o seu uso a ���

longo prazo para tratamento destes transtornos envolve um balanço adequado entre os riscos e ���

benefícios, haja vista os seus efeitos colaterais, possibilidade de tolerância, abstinência e ���

dependência (SILVA, 2001). ���

  ���

Antidepressivos ���

No que se refere aos tricíclicos está bem estabelecida a atividade ansiolítica da imipramina, ���

clomipramina, amitriptilina e trazodona (RICKELS et al., 1993; BALLENGER, 1999). Os IMAOS �	�

também parecem ter propriedades ansiolíticas, especialmente a fenelzina no controle do transtorno �
�

do pânico e fobia social (DEN BOER, SLAAP, 1998). No entanto, são pouco utilizados na prática ���
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clínica, devido aos efeitos colaterais, resultantes da interação com outros fármacos e com certos tipos ��

de alimentos. Os ISRS são considerados eficazes no tratamento de todos os transtornos de ��

ansiedade (BALLENGER, 1999). Recentemente, as pesquisas demonstraram a atividade ansiolítica ��

dos Inibidores da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina - IRSN (ANDREATINI et al., 2001; ��

RAVINDRAN, STEIN, 2010).  ��

Diversificados estudos demonstram que os agentes que afetam o sistema serotoninérgico, e ��

neste grupo também se incluindo os ISRS, são equipotentes aos benzodiazepínicos ou até mais ��

efetivos no tratamento dos transtornos da ansiedade e estão emergindo como tratamento de primeira 	�

escolha (TESAR, ROSENBAUM, 1993; BALLENGER, 1999; SILVA, 2001; RAVINDRAN, STEIN, 
�

2010). ���

 ���

Anticonvulsivantes ���

São utilizados como tratamentos adjuvantes que podem ser adicionados às terapias de ���

primeira e segunda linha dos transtornos de pânico, transtorno de ansiedade social e transtorno de ���

estresse pós-traumático. Os mais utilizados são a lamotrigina e topiramato (STAHL, 2010). ���

 ���

Antihistamínicos ���

Há vários relatos sobre o emprego de drogas antihistamínicas no tratamento de sintomas �	�

ansiosos (ANDREATINI et al., 2001). Antihistamínicos como a hidroxizina e cinarizina parecem ter �
�

alguma utilidade no tratamento da ansiedade generalizada, mas que ainda precisa ser melhor ���

esclarecida (GRAEFF, HETEM, 2004). Estudos clínicos mostraram que em quatro semanas de ���

tratamento com hidroxizina, já na primeira semana observou-se melhora dos sintomas em quadros de ���

TAG (FERRERI, HANTOUCHE, 1998).  ���

 ���

�-bloqueadores  ���

Outro grupo de fármacos utilizados no tratamento da ansiedade patológica é o dos �-���

bloqueadores adrenérgicos. Sabe-se, na atualidade, que além da ação periférica eles agem no ���

sistema nervoso central. Os estudos clínicos revelaram, entretanto, que eles não têm ação nos �	�

componentes cognitivos da ansiedade, tendo somente nos componentes autonômicos. Por isso, são �
�

considerados agentes de segunda ou terceira escolha (ANDREATINI et al., 2001). ���

 ���

Buspirona, ipsapirona e ritanserina ���

Agentes farmacológicos, como a buspirona, a ipsapirona e a ritanserina, estão sendo ���

recentemente usados no tratamento dos transtornos da ansiedade, especialmente no controle dos ���

TAG (NUTT, 1990; ANDREATINI et al., 2001).  ���

 ���

 ���

 �	�

 �
�

 ���
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3.6 - Evidências farmacológicas da terapêutica dos transtornos de ansiedade ��

 ��

Transtorno de Pânico (TP) ��

 ��

No tratamento do TP os antidepressivos tricíclicos, ISRS, IRSN, IMAO e BZD são ��

comumente empregados. Todos os ISRS e a IRSN venlafaxina se mostraram eficazes na terapêutica ��

deste tipo de transtorno, sendo efetivos no tratamento de longo prazo constituindo-se, assim, em ��

alternativa de primeira linha (KASPER et al., 2002; SALUM et al., 2009). 	�

MODIGH e colaboradores (1992) realizaram estudo duplo-cego demonstrando que dentre 
�

os tricíclicos a imipramina e a clomipramina são os mais utilizados e apresentam resultados ���

semelhantes. No entanto, são menos tolerados que os ISRS sendo a segunda linha de escolha ���

terapêutica (SALUM et al., 2009). ���

 A fenelzina é o IMAO mais utilizado e estudado no TP, embora não disponível no Brasil. ���

Conforme GRAEFF, HETEM (2004), devido maior risco de interações medicamentosas ���

potencialmente graves e da eficácia comparável dos outros antidepressivos, a tendência atual é de ���

utilizá-la cada vez menos.  ���

Dentre os BZD, o alprazolam e o clonazepam são os mais estudados em virtude de sua ���

comprovada capacidade de bloquear ataques de pânico e controlar exacerbação de sintomas em �	�

pacientes tratados com antidepressivos (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1998). �
�

Entretanto, algumas diretrizes internacionais sugerem seu uso apenas para casos refratários, já que ���

podem provocar dependência (SALUM et al., 2009). ���

 ���

Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) ���

 ���

Os BZD, buspirona e antidepressivos são medicamentos com demonstrada eficácia no ���

controle dos TAG. No entanto, os BZD são as drogas de escolha no tratamento destes distúrbios, em ���

virtude de seu início rápido de ação e efeito máximo em duas semanas (ANDREATINI et al., 2001; ���

GRAEFF, HETEM, 2004). PECKNOLD (1997) considera a buspirona tão eficaz quanto os BZD. Ela �	�

não provoca sintomas de abstinência quando interrompida bruscamente, não apresenta �
�

farmacoadição, embora o início do efeito terapêutico ocorra apenas a partir de quatro semanas de ���

administração continuada.  ���

Estudos demonstram que os antidepressivos tricíclicos, como a imipramina e amitriptilina; ���

ISRS, tais como escitalopram e paroxetina; e antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina, ���

noradrenalina e dopamina, como a venlafaxina, são superiores a placebo em estudos controlados de ���

oito semanas no controle dos transtornos da ansiedade generalizada (ANDREATINI et al., 2001; ���

DENYS, et al., 2002; DAVIDSON et al., 1993). ���

 ���

 �	�

 �
�

 ���
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Transtornos Fóbicos ��

 ��

Para os transtornos fóbicos os antidepressivos, BZD, e �-bloqueadores são utilizados em ��

larga escala (TOWNSEND, 2002).  O tricíclico imipramina e o IMAO fenelzina foram demonstrados ��

como sendo eficazes na diminuição dos sintomas de agorafobia e fobia social, que também tem seu ��

curso controlado pela utilização de ISRS, especialmente paroxetina, sertralina, fluvoxamina e ��

escitalopram (KASPER et al., 2002). Alprazolam e clonazepam são os BZD que parecem ser bem ��

sucedidos na redução dos sintomas de agorafobia associada a transtorno de pânico. O �-bloqueador 	�

propanolol atenua manifestações físicas de ansiedade de desempenho antecipatória em portadores 
�

de fobia social, tendo eficácia relativa (JEFFERSON, 1995; TOWNSEND, 2002; GRAEFF;HETEM, ���

2004). ���

 ���

Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) ���

 ���

O antidepressivo clomipramina foi a primeira droga aprovada pelo FDA para tratamento dos ���

TOC e uma das mais estudadas. No entanto, na atualidade os ISRS são o tratamento de primeira ���

escolha para estes transtornos. Estudos controlados realizados por DENYS et al., (2002) e ���

DOUGHERTY et al., (2002) demonstraram a eficácia da fluvoxamina, paroxetina, citalopram, �	�

sertralina e fluoxetina no tratamento desta patologia.  �
�

 ���

Transtornos de Estresse pós-traumático ���

 ���

  Os ISRS são amplamente utilizados no TEPT, sendo o grupo medicamentoso mais ���

avaliado e utilizado em pacientes civis, tornando-se medicamentos de primeira escolha no tratamento ���

desta doença (BERNIK et al., 2003). Sertralina e fluoxetina mostraram-se efetivos no alívio de ���

sintomas desta doença, especialmente pensamentos invasivos, hiperreatividade e pesadelos ���

(GRAEFF, HETEM, 2004). Diversos estudos abertos e controlados foram realizados envolvendo a ���

paroxetina, fluvoxamina e nefazedona demonstrando a boa resposta e boa tolerabilidade de uso �	�

destas drogas (BERNIK et al., 2003). �
�

Os antidepressivos tricíclicos imipramina e amitriptilina são frequentemente utilizados, ���

embora tenham demonstrado efeito modesto. Estudo envolvendo a amitriptilina com 62 pacientes ���

portadores de TEPT mostrou que ao fim de oito semanas de tratamento 45% dos participantes do ���

estudo ainda permaneceram com sintomas residuais (DAVIDSON et al., 1993). ���

Estudos realizados com veteranos de guerra mostraram a efetividade de estabilizadores do ���

humor, tais como lítio, cambamazepina, ácido valpróico e lamotrigina na melhora de sintomas ���

associados ao TEPT, tais como agitação psicomotora e hipervigilância (FESLER, 1991; BERNIK et ���

al., 2003). ���

 �	�

 �
�

 ���
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3.7 - Perspectivas para o tratamento dos transtornos da ansiedade ��

 ��

Há diversos estudos buscando novas alternativas para o tratamento dos transtornos da ��

ansiedade. Entre as drogas que atuam no sistema GABA/Benzodiazepínico/Canal de Cloro as mais ��

investigadas são o abecamil, iomazedil, bretazenil, gabapentina e alpidem. No grupo das drogas ��

serotoninérgicas estão o flesinoxan (agonista receptor 5-HT1A), ketanserina e cinanserina ��

(antagonista 5-HT2). Entre os antagonistas 5-HT3 está o ondasetron e entre os neuroesteróides estão ��

a pregnenolona e o allotetrahidrodeoxicorticosterona (ANDREATINI et al., 2001). 	�

Peptídeos neuroativos, como a colecistocinina (CCK), fator de liberação de corticotropina 
�

(CRH), neuropetídeo Y, e antagonistas do receptor glutamatérgico NMDA também são investigados e ���

relacionados com os transtornos da ansiedade e seu tratamento. No entanto, estudos pré-clínicos ���

utilizando-se antagonistas de CCK e diversos destes compostos não tem apresentado sucesso. Com ���

relação ao CRH resultados obtidos com antagonistas de receptores deste neuropetídeo ���

demonstraram que o bloqueio central destes receptores pode apresentar bloqueio ansiolítico (SILVA, ���

2001). O neuropeptídeo Y apresentou efeito ansiolítico em alguns modelos animais mediado por ���

receptores NPY-1. Os antagonistas de NMDA dizocilpina, fenciclidina e ketamina apresentaram ���

efeitos ansiolíticos em animais (ANDREATINI et al., 2001). ���

 �	�

4 – Conclusões �
�

 ���

Na gênese dos transtornos da ansiedade vários neurotransmissores são implicados, uma ���

vez que eles participam, em maior ou menor grau, da modulação e regulação dos comportamentos ���

defensivos. As evidências obtidas até então permitem constatar o progresso alcançado no tratamento ���

dos transtornos da ansiedade com a utilização dos antidepressivos, embora um caminho longo, ���

decerto, ainda haverá que ser trilhado em busca de novas opções terapêuticas para abordagem ���

destes transtornos. ���

 ���
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 	�

RESUMO 
�

Estudo enfoca as atuais evidências sobre a atividade ansiolítica do Panax ginseng C.A ���

Meyer.Recentes pesquisas demonstraram os efeitos ansiolíticos dos constituintes das raízes desta ���

espécie. Saponinas triterpenóides de ginseng, conhecidos como ginsenosídeos, são os componentes ���

químicos ativos das raízes desta planta relacionados à sua provável atividade ansiolítica. A interação ���

destes constituintes com ligantes do receptor GABA, aumentando a sua afinidade pelo receptor, a ���

diminuição da produção de RNAm da enzima catabólica (Abat) deste neurotransmissor  inibitório e do ���

transportador GABA (GAT1) são eventos relacionados até o momento ao efeito ansiolítico do ���

ginseng. Tanto o ginseng branco como o ginseng vermelho apresentam propriedades ansiolíticas. ���

 �	�

Palavras-Chaves: Panax; Ginsenosídeos; Saponinas; Ansiedade; Ácido Gama-aminobutírico;  �
�

 ���

 ���

 ���

ABSTRACT  ���

To focus on the current evidence on the anxiolytic activity of Panax ginseng C.A Meyer. Recent polls ���

showed the anxiolytic effects of the constituents of the roots of this species. Triterpenoid saponins of ���

ginseng known as ginsenosides, are the active chemical components of the roots of this plant likely ���

related to its anxiolytic activity. The interaction of these components with ligands of GABA receptor, ���

increasing its affinity for the receptor, decreased production of mRNA catabolic enzyme (Abat) and �	�

this inhibitory neurotransmitter GABA transporter (GAT1) are related events so far to the anxiolytic �
�

effect of ginseng.Both the white ginseng and red ginseng have anxiolytic properties.  ���

Keywords: Panax; Ginsenosídes; Saponins; Anxiety; Gamma-Aminobutyric Acid. ���

Estudo da Atividade Ansiolítica do Panax ginseng C. A. Meyer ���

Lista de Abreviaturas: ABAT: enzima catabólica do Ácido Gama Amino Butírico; GABA: Ácido Gama ���

Amino Butírico; GAT1: transportador neuronal do Ácido Gama Amino Butírico ���
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1- Introdução ��

 ��

O ginseng é um produto natural utilizado há milhares de anos, principalmente em Países ��

orientais como Koreia, China e Japão no tratamento da fadiga, da fraqueza e do estresse físico e ��

mental. Estudos clínicos e experimentais demonstram também a eficácia desta planta no controle de ��

variadas condições patológicas, como diabetes, hipertensão, disfunção erétil e câncer. É amplamente ��

utilizada do ponto de vista etnofarmacológico para controle da ansiedade (Kieffer; Pantuso, 2003).  ��

Como integrante da família Araliaceae, o ginseng pertence ao gênero Panax que é 	�

constituído por 11 espécies que crescem no Hemisfério Norte, na Ásia Oriental, especialmente na 
�

Coréia do Norte e no Leste da Sibéria, e na Rússia. Integra o Reino Plantae, Divisão Magnoliophyta, ���

Classe Magnoliopsida e Ordem Apiales (Yuan and Dey, 2001; Coleman et al., 2003). ���

Típicas de climas frios, as espécies do gênero Panax incluem: Panax notoginseng (San Qi); ���

Panax bipinnatifidus (Seem.) Panax ginseng (C.A. Meyer); Panax japonicus (C.A. Meyer); Panax ���

quinquefolius (C.A. Meyer), Panax vietnamensis (Ha eand Grushv), Panax wangianum (Suu), Panax ���

zingiberensis (Wu and Feng.), Panax pseudoginseng (Wall), Panax stipuleanatus (Tsai and Feng), ���

Panax trifolium. (Yuan and Dey, 2001; Coleman et al., 2003). ���

O ginseng asiático (P. ginseng C.A. Meyer), o americano (P. quinquefolius) e o ginseng ���

japonês (P. japonicus) são os tipos de ginseng mais utilizados (Yuan and Dey, 2001; Coleman et al., �	�

2003). Exercem efeitos específicos no corpo, de acordo com cada espécie, mas não diferem muito na �
�

composição química (Vuksan et al, 2000; Radad et al, 2006).  ���

Outras espécies de ginseng, citadas na literatura com menor frequência e colhidas nas mais ���

diversas floras do mundo, incluem: o Eleutherococcus senticosus (ginseng siberiano), o ���

Pseudostellaria heterophylla (Prince ginseng), o Withania somnifera (ginseng indiano) e o Pfaffia ���

paniculata (ginseng brasileiro) (Vuksan et al, 2000; Radad et al, 2006).  ���

A espécie P. ginseng C.A. Meyer apresenta crescimento lento, folhas verdes, frutos ���

vermelhos e raízes robustas de coloração amarela-amarronzada. As raízes são a parte da planta ���

usada medicinalmente, embora os constituintes ativos também estejam presentes em outras partes.  ���

O ginseng é encontrado em duas formas: o ginseng branco e o ginseng vermelho. Eles se �	�

diferenciam levemente na constituição química e no método de processamento da raiz, que resulta �
�

em diferentes composições de pigmento. O branco cresce no decorrer de quatro a seis anos. Depois ���

de colhido passa por processo de desidratação e permanece com conteúdo aquoso de ���

aproximadamente 12%. É seco ao ar livre, ao sol, e, por isso, pode conter menos constituintes ���

terapêuticos; esta exposição fornece à raiz uma coloração branco-amarelada. O ginseng vermelho, ���

colhido após seis anos de cultivo, é preparado no vapor, obtendo uma coloração vermelho-���

amarronzada. Em seguida as raízes são ressecadas. Essa forma de preparo parece prevenir a perda ���

dos ingredientes ativos (Leung  et al, 2007).  ���
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O ginseng é constituído quimicamente por frações saponinícas, representadas pelos ��

ginsenosídeos, e frações não-saponínicas, que contém vitaminas, minerais, aminoácidos, fenóis, ��

proteínas e polipetídeos.  Com relação à fração saponínica cerca de 40 tipos de ginsenosídeos foram ��

identificados como responsáveis pelos efeitos farmacológicos da planta (Rhim et al., 2002; Leung  et ��

al., 2007). A estrutura química básica de todos ginsenosídeos é semelhante (Figura 1). Contém um ��

núcleo esteróide com 17 átomos de carbono (ciclopentanoperidrofenantreno) dispostos em quatro ��

anéis. As diferenças no tipo, na posição e no número de moléculas de açúcar ligadas ao glicosídeo ��

nos carbonos C-3 e C-6 são determinantes das características biológicas de cada ginsenosídeo. As 	�

frações saponinas podem ser classificadas em três categorias, de acordo com suas diferenças 
�

estruturais: o grupo panaxadiol (formado pelos ginsenodídeos Rb1, Rb2, Rb3, Rc, Rd, Rg3, Rh2, ���

Rs1), o grupo panaxatriol (Re, Rf, Rg1, Rg2, Rh1) e o grupo do ácido oleanólico (Ro) (Radad et al., ���

2006).  ���

 ���

 ���

Figura 1 – Estrutura Química do Ginsenosídeo ���

 ���

Muitos mecanismos de ação dos ginsenosídeos permanecem incertos. Entretanto, podem ���

iniciar seus efeitos na membrana plasmática por interagir em múltiplos receptores e também �	�

atravessá-la livremente e produzir efeitos por atuação direta no núcleo da célula (Attele et al, 1999). �
�

Os receptores dos hormônios esteróides são apontados como possíveis alvos moleculares do ���

ginseng, respondendo pela atividade celular e fisiológica diversificada desta planta (Yuan and Dey, ���

2001; Coleman et al., 2003; Leung  et al, 2007).  ���

Recentes estudos pré-clínicos evidenciaram o efeito ansiolítico dos constituintes das raízes ���

do ginseng, principalmente da espécie P. ginseng C.A Meyer. Os componentes químicos ativos das ���

raízes desta planta relacionados à sua provável atividade ansiolítica são os ginsenosídeos. A ���

interação destes constituintes com o sistema gabaérgico é o caminho mais investigado para ���

identificação do mecanismo de ação envolvido no controle de comportamentos relacionados à ���

ansiedade. A interação de ginsenosídeos com ligantes do receptor GABA, aumentando a sua �	�

afinidade pelo receptor, a diminuição da produção de RNAm de enzima catabólica deste �
�

neurotransmissor  inibitório e do transportador GABA (GAT1) são eventos relacionados até o ���

momento ao efeito ansiolítico do ginseng (Kim et al, 2009; Kitaoka et al, 2009).   ���
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Há um significativo avanço nos estudos experimentais que avaliam a atividade ansiolítica do ��

P. ginseng e apontam as propriedades ansiolíticas desta espécie. Entretanto, não há, ainda, ��

constatações científicas que atestem os efeitos clínicos desta planta no controle da ansiedade em ��

sua forma patológica (Cha et al, 2005; Park et al, 2005; Carr et al, 2006; Kim et al, 2009; Kitaoka et al, ��

2009).  Para o progresso das investigações e incremento dos achados faz-se necessário articular os ��

resultados obtidos para direcionamento de novas pesquisas. A partir desta constatação este estudo ��

apresenta evidências experimentais acumuladas na literatura que poderão servir de base para o ��

desenvolvimento de futuras investigações psicofarmacológicas relacionadas ao efeito ansiolítico do P. 	�

ginseng C.A Meyer.   
�

 ���

2 – Método ���

Para a realização deste estudo foi conduzida uma revisão integrativa da literatura, utilizando ���

como fonte artigos indexados pela base de dados Pubmed, Medline, Biological Abstract e Quimical ���

Abstract que abordaram os efeitos relacionados às propriedades ansiolíticas do P. ginseng C.A Meyer ���

no período de 1990 a 2010. ���

Foram identificados oito artigos que abordam a atividade ansiolítica da planta em modelos ���

experimentais e um estudo clínico, publicados nos últimos 20 anos, considerando tanto as ���

publicações antigas como as mais atuais. Para seleção dos artigos e sua inclusão no estudo foi �	�

considerado como critério que o extrato da planta ou seu constituinte em avaliação apresentasse �
�

atividade ansiolítica no modelo experimental proposto.  ���

 ���

3. Evidências Científicas para uso Terapêutico do Panax ginseng  ���

O ginseng é popularmente conhecido como “tônico”, um termo que tem sido substituído por ���

adaptogênico, por ser um agente capaz de aumentar a resistência a estresse físico, químico e ���

biológico e que promove vitalidade, incluindo maior capacidade laborativa, física e mental (Kieffer and ���

Pantuso, 2003).  ���

Embora o ginseng tenha sido estudado há milhares de anos por culturas orientais, só em ���

recentes estudos clínicos randomizados, duplo-cego, placebo-controlado foi evidenciado o uso �	�

terapêutico da planta. Estudos in vivo e in vitro demonstram os efeitos benéficos do ginseng em uma �
�

variedade de condições patológicas: doenças cardiovasculares (Buettner et al, 2006), disfunção erétil ���

(Hong et al, 2002), sintomas do climatério e menopausa (Tode et al., 1999), câncer (Hofseth and ���

Wargovich, 2007), hepatotoxicidade (Radad et al, 2006), processos inflamatórios (Li and Chu, 1997; ���

Hofseth and Wargovich, 2007), na imunidade (Kieffer and Pantuso, 2003; Kaneko and Nakanishi, ���

2004), além de atuar como antioxidante (Hofseth and Wargovich, 2007). ���

Efeitos benéficos foram observados mediante o tratamento com as raízes do ginseng no ���

controle da hipertensão arterial e normalização de parâmetros cardiovasculares. Sua eficácia ���

terapêutica também foi evidenciada no controle da disfunção erétil masculina (Hong et al, 2002),  no ���

alívio de sintomas como fadiga e insônia associados ao climatério e a menopausa (Tode et al., 1999) �	�

e melhora da sobrevida em pacientes com câncer gástrico avançado, durante a fase de quimioterapia �
�

pós-operatória (Suh et al, 2002).  ���
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O extrato desta raiz demonstrou redução significativa dos casos de infecções das vias ��

aéreas respiratórias por vírus em idosos, em relação ao grupo placebo (Mcelhaney et al, 2004). Afeta, ��

também, o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e o sistema imune, realçando a fagocitose, a atividade ��

das células “natural killer” e a produção de interferon (Kieffer, Pantuso, 2003). ��

O ginseng vermelho foi capaz de reduzir a resposta dos indivíduos ao estresse associado ��

com ambientes frios e trabalho industrial, quando comparado ao placebo. Esta resposta foi associada ��

com maior resistência ao desenvolvimento de síndromes infecciosas que ocorrem em períodos frios ��

do ano, a melhora do potencial imune e a manutenção da homeostase, que nesse grupo pareceu 	�

depender principalmente dos efeitos deste tipo de ginseng no sistema endócrino e autonômico 
�

(Kaneko and Nakanishi, 2004).  ���

Alterações psicológicas e melhora de sintomas associados ao diabetes mellitus foram ���

observadas pelo tratamento prolongado com o ginseng (Buettner et al, 2006). No entanto, a literatura ���

apresenta resultados controversos em relação às alterações psicológicas e um modesto efeito em ���

relação à sua atividade hipoglicemiante (Kieffer, Pantuso, 2003). ���

Ingredientes ativos do ginseng podem exercer efeitos benéficos sobre a nocicepção. ���

Diversificados estudos registram o efeito medicinal do ginseng com ênfase particular nos efeitos ���

analgésicos da planta. Em modelos experimentais, constatou-se que o ginseng tem um potencial ���

antinociceptivo central. Este efeito está relacionado à inibição pelos ginsenosídeos dos canais de �	�

cálcio e da resposta nociceptiva induzida pela substância P (Braz et al., 2009). �
�

Investigações recentes sugerem que alguns tipos de ginseng podem atuar no sistema ���

nervoso central e nas desordens neurodegenerativas, tais como doença de Parkinson, demência ���

senil e isquemia cerebral (Liao, Newmark, Zhou, 2002; Radad et al, 2006). O tratamento de culturas ���

celulares corticais com os ginsenosídeos Rb1 e Rg3 reduziu o dano provocado pela rápida exposição ���

destas células ao glutamato. A utilização dos ginsenosídeos inibiu a superprodução do óxido nítrico, ���

responsável pela neurotoxidade e reduziu o influxo de íons cálcio, promovendo um efeito protecional ���

no sistema nervoso (Kim et al, 1998; Radad et al, 2006).  ���

Não há evidências científicas que atestam a eficácia clínica do P. ginseng no tratamento dos ���

transtornos mentais.  Entretanto, nos últimos vinte anos observa-se um maior interesse na área da �	�

psicofarmacologia pelo estudo dos efeitos das raízes desta planta no sistema nervoso central, �
�

especialmente no controle de manifestações associadas à ansiedade ���

 ���

4 – Efeito Ansiolítico do Panax ginseng: avanços nos estudos experimentais ���

A partir da segunda metade do século XX observa-se a intensificação da realização de ���

pesquisas experimentais que investigam as propriedades ansiolíticas do P. ginseng. A diversidade de ���

estudos enfoca, de maneira geral, a atividade ansiolítica desta espécie de ginseng enfatizando a ���

identificação dos componentes ativos da planta responsáveis pela suas propriedades ansiolíticas e ���

seus prováveis mecanismos de ação.   ���

Alguns estudos avaliaram o efeito ansiolítico do P. ginseng através da análise de seu �	�

extrato total ou de frações em variados modelos experimentais: �
�
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A provável atividade ansiolítica do ginseng foi investigada inicialmente em ratos e ��

camundongos usando-se modelos experimentais para ansiedade. A administração oral durante cinco ��

dias do ginseng vermelho (50mg/kg) e ginseng branco (20mg/kg) demonstrou resultados positivos ao ��

se avaliar parâmetros de ansiedade experimental, quando comparado a ação do diazepam, um ��

conhecido agente ansiolítico, administrado agudamente por via intraperitoneal. Ambas as variedades ��

de ginseng foram efetivas no teste do campo aberto, no teste labirinto em cruz elevado (plus maze) e ��

no teste do conflito comportamental. Demonstraram efeito significante sobre a atividade da enzima ��

monoaminoxidase (MAO), associada a condições como ansiedade e estresse. O Pentilenotetrazol 	�

aumenta a atividade desta enzima e este efeito foi atenuado no cérebro de ratos pela infusão destas 
�

espécies de ginseng (Bhattacharya e Mitra, 1991).  ���

Os resultados deste estudo demonstraram que o P. ginseng tem significativos efeitos ���

comportamentais qualitativamente similares ao do diazepam, porém com menor efeito sedativo, o que ���

lhe confere relativa vantagem. Destaca-se, neste estudo, a diversidade de modelos utilizada e a ���

uniformidade dos achados nestes modelos ao apontarem para atividade ansiolítica do ginseng. ���

O efeito ansiolítico do ginseng vermelho e do ginseng branco em camundongos também foi ���

comprovada em outro estudo usando-se o modelo experimental plus maze. Além disso, o efeito ���

destas espécies de ginseng foi comparado com o do diazepam. Utilizaram-se extratos totais do ���

ginseng vermelho (100mg/kg) e ginseng branco (25 e 50mg/kg) e frações butanólicas dos dois tipos �	�

(25, 50 e 100mg/kg do ginseng vermelho e 25 e 50mg/kg do ginseng branco). A fração butanol do �
�

ginseng vermelho (100mg/kg) aumentou o percentual de entrada e do tempo de permanência nos ���

braços abertos no teste deste modelo, mas o extrato total do ginseng vermelho e as frações ���

butanólicas do ginseng vermelho (25 e 50mg/kg) não demonstraram efeito comparado ao grupo ���

controle.  Por outro lado, o extrato total do ginseng branco (50mg/kg) e suas frações butanólicas (25 e ���

50mg/kg) aumentaram o percentual de entrada e o tempo de permanência nos braços abertos do ���

modelo experimental (Park et al., 2005). ���

Os resultados apresentados evidenciam que o ginseng tem efeito ansiolítico, sendo o ���

potencial ansiolítico do ginseng branco maior do que o do ginseng vermelho. O achado fundamental ���

deste estudo reside no fato que a fração saponínica do ginseng teve maior potencial ansiolítico que o �	�

extrato total, sugerindo que os ginsenosídeos provavelmente desempenham importante papel na �
�

indução dos efeitos ansiolíticos no modelo utilizado.  ���

Vários estudos avaliaram as propriedades ansiolíticas do p. ginseng a partir da investigação ���

da atividade ansiolítica de alguns constituintes integrantes de sua fração saponínica: ���

Os efeitos ansiolíticos dos ginsenosídeos Rb1, Rg1, Rg3-R, Rg3-S e Rg5 foram comparados ���

com os do placebo e diazepam. Observou-se que no teste do labirinto em cruz a administração oral ���

isoladamente dos ginsenosídeos Rb1, Rg1 e Rg5 aumentou de maneira significativa tanto a entrada ���

nos braços abertos como o tempo de permanência, comparado aos grupos controle positivo e ���

negativo, indicando uma atividade ansiolítica destes ginsenosídeos (Cha et al, 2005). ���

Estes ginsenosídeos são os únicos componentes comuns do ginseng branco e do vermelho, �	�

sendo menos abundante neste. A observação neste estudo que Rg3-R, Rg3-S não apresentaram �
�
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efeitos ansiolíticos demonstram que é necessária a investigação do potencial ansiolítico de cada ��

saponina de ginseng e sua importância na atividade ansiolítica da planta.  ��

Os ginsenosídeos puros Rb1 (representante do grupo panaxadiol), Rg1 (representante do ��

grupo panaxatriol) e Ro (representante do grupo do ácido oleanólico) foram investigados com relação ��

a sua possível atividade ansiolítica. Observou-se que apenas o Rb1 aumentou a entrada nos braços ��

abertos de modo dose-dependente (Carr et al., 2006). Um aspecto importante deste estudo é que a ��

injeção intraperitoneal do ginsenosídeo Rb1 produziu respostas agudas que são típicas de drogas ��

ansiolíticas. Em contraste, nenhum dos outros dois tipos de ginsenosídeos avaliados produziu 	�

resultados que diferem daqueles apresentados pelo grupo controle. Estes resultados apontaram que 
�

o ginsenosídeo Rb1 é um dos componentes ansiolíticos ativos das raízes do P. ginseng. ���

Embora este estudo tenha utilizado um representante de cada grupo da fração saponínica ���

decerto são necessários estudos individualizados com outros tipos de ginsenosídeos a fim de ���

constatar a atividade ansiolítica de cada integrante do grupo. Deste modo, não se pode afirmar que ���

integrantes do grupo panaxatriol ou do ácido oleanólico não possuem atividade ansiolítica. ���

Evidências experimentais apontam que apenas a fração saponínica do P. ginseng ���

apresenta propriedades ansiolíticas. Comparados os efeitos da fração saponínica e não-saponínicas ���

do P. ginseng vermelho sobre o comportamento de camundongos no plus maze observou-se ���

significativas diferenças favoráveis à fração saponínica tanto na freqüência como no tempo de �	�

permanência nos braços abertos neste modelo comportamental (Carr et al., 2006).  �
�

Entretanto, em estudo desenvolvido por Elinat e colaboradores (2007) observou-se que o P. ���

ginseng não influencia o comportamento em modelos padronizados para ansiedade, depressão e ���

mania, tais como Plus maze, teste do nado forçado e teste da hiperatividade induzida por anfetamina. ���

Neste estudo camundongos foram tratados durante três semanas com o extrato de P. ginseng em ���

uma dose de 500mg/kg/dia. Constatou-se que este extrato tem efeito sobre a atividade locomotora, ���

diminuindo-a, mas não influencia o comportamento não exercendo, portanto, efeito ansiolítico. Estes ���

resultados diferem dos obtidos nos estudos desenvolvidos por Park et al., (2005), Cha et al., (2005) e ���

Carr et al., (2006). Este contraste pode ser devido à diversidade de desenhos adotados entre os ���

estudos e os parâmetros avaliados. �	�

Embora diversificados estudos atestem o efeito ansiolítico do P. ginseng o mecanismo de �
�

ação que promove a sua atividade ansiolítica ainda não está completamente esclarecido. ���

Diversificados estudos postulam que ele está relacionado à interação dos ginsenosídeos com os ���

ligantes do complexo receptor GABA-Benzodiazepina-Canal de Cloreto. Várias evidências apontam ���

para o envolvimento do sistema gabaérgico na atividade ansiolítica do P. ginseng: os ginsenosídeos ���

Rb, Rc e Rg1 aumentam os níveis e a afinidade do [3H] flunitrazepam, agonista GABAA, por este ���

receptor (Kimura et al., 1994). O ligante [3H] muscimol, também agonista GABAA, foi modulado pela ���

infusão prolongada dos ginsenosídeos Rc ou Rg1, de modo a aumentar sua concentração (Kim et al., ���

2001). Receptores GABAA expressos em Xenopus oocytes foram modulados pelo ginsenosídeo Rc, ���

que induziu aumento de corrente do receptor GABAA (IGABA) de modo reversível e dose-dependente �	�

(Choi et al., 2003). O ginsenosídeo Rb1 ativa receptores estrogênicos � e � em culturas celulares, �
�
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destacando que este último media um efeito ansiolítico (Cho et al., 2004). O extrato de ginseng ��

induziu a liberação do GABA em culturas neuronais (Naval et al., 2006). ��

Os efeitos ansiolíticos dos ginsenosídeos Rg3 e Rh2 foram antagonizados pelo flumazenil, ��

um antagonista do receptor GABAA, mas não por antagonista de receptor serotoninérgico (Kim et al., ��

2009). A administração prolongada do P. ginseng fermentado diminuiu a expressão de RNAm da ��

enzima catabólica do GABA, denominada Abat, e do transportador neuronal do GABA (GAT1) no ��

hipocampo de camundongos promovendo uma maior concentração deste neurotransmissor inibitório ��

na fenda sináptica (Kitaoka et al., 2009).   	�

Embora estes resultados demonstrem que a administração do P. ginseng induz 
�

modificações GABAérgicas ainda não se pode descartar a possibilidade de envolvimento de outros ���

mecanismos na atividade ansiolítica das raízes desta planta. Decerto, outras investigações serão ���

produzidas no sentido de averiguar o possível envolvimento de outros sistemas neurotransmissores ���

na atividade ansiolítica da planta. ���

Do ponto vista pré-clínico observa-se um avanço nos estudos experimentais acerca do ���

potencial efeito ansiolítico do P. ginseng, com incremento das investigações e obtenção de resultados ���

positivos. A tabela 1 apresenta os principais estudos relacionados à atividade ansiolítica das raízes ���

desta planta.   ���
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Tabela 1 – Estudos Relacionados à Atividade Ansiolítica do Panax ginseng C.A. Meyer 

 

Estudo Animais Drogas Testes comportamentais Referências 

Anxiolytic Activity of Panax ginseng Roots: an 
experimental study 

-Ratos Wistar  
-Camundongos  

-Ginseng Branco 
-Ginseng 
Vermelho 
-Diazepam 

-Campo aberto 
-Labirinto em cruz elevado 
-Conflito comportamental 
-Atividade da tribulina 

Bhattacharya SK, Mitra SK. 
1991. Anxiolytic activity of 
Panax ginseng roots: an 
experimental study. Journal 
of Etnopharmacology 34(1): 
87-92. 

Effects of ginsenosides on GABAA Receptor 
Channels Expressed in Xenopus Oocytes 

-Xenopus Laevis -Ginsenosiídeos 
Rb1, Rb2, Rc, 
Rd, Re, Rf, Rg1 
e Rg2 
 

-Patch clamp Choi SE, Choi S, Lee JH, 
Whiting PJ, Lee SM, Nah SY. 
2003. Effects of ginsenosides 
on GABAA receptor channels 
expressed in Xenopus 
Oocytes. Archives of 
Pharmacol Research 26(1): 
28-33. 

Anxiolytic-like Effects of ginseng in the 
Elevated Plus-Maze Model: Comparasion of 
Red Ginseng and Sun Ginseng 

-Camundongos ICR -Ginseng Branco 
-Ginseng 
Vermelho 
-Diazepam 

-Labirinto em cruz elevado 
 

Park JH, Cha AY, Sei J, 
Hong J, Han K, Oh K. 2005. 
Anxiolytic-like effects of 
ginseng in the elevated plus-
maze model: comparasion of 
red ginseng and sun 
ginseng.  Progress in Neuro-
psychopharmacology & 
Biological Psychiatry 29: 
895-900. 

Anxiolytic-like Effects of Ginsenosides on the 
Elevated Plus-Maze Model in Mice 

-Camundongos ICR -Ginsenosídeos 
Rb1, Rg1, Rg3-
S, Rg3-R, Rg5 e 
mistura RK 

-Labirinto em cruz elevado 
 

Cha HY, Park JH, Hong JT, 
Yoo HS, Song S, Hwang BY, 
Eun JS, Oh KW. 2005. 
Anxiolytic-like effects of 
ginsenosides on the elevated 
plus maze model in mice. 
Biol. Pharm. Bull. 28(9)1621-
1625. 

Identification of Anxiolytic ingredients in 
Ginseng Root using the Elevated Plus-Maze 
Teste in Mice. 

-Camundongos ICR -Ginseng 
Vermelho 
-Ginsenosídeos 
Rb1, Rg1 e Ro 
-Diazepam 

-Labirinto em cruz elevado 
 

Carr MN, Bekku N, 
Yoshimura H. 2006. 
Identification of anxiolitic 
ingredients in ginseng root 
using the elevated plus-maze 
test in mice. European 
Journal of Pharmacology. 
531: 160-165.  

Chronic Oral Administration of Ginseng Extrat 
results in Behavioral Change but has no 
Effects in Mice Models of Affective and 
Anxiety Disorders 

-Camundongos C57Bl/6 - Extrato de 
Ginseng 
- Anfetamina 

-Campo aberto 
-Labirinto em cruz elevado 
-Nado Forçado 
-Hiperatividade induzida por 
anfetamina 

Elinat H. 2007. Chronic oral 
administration of ginseng 
extract results in behavioral 
change but has no effects in 
mice models of affective and 
anxiety disorders. 
Phytotherapy Research 21: 
62-67. 

Fermented Ginseng Improves the First-Night 
Effects in Humans 

Camundongos C57Bl/6 -Ginseng 
Fermentado 
-Ginseng 
Vermelho 

- Labirinto em cruz elevado 
- Transição claro-escuro 
- Expressão de RNAm 

Kitaoka K, Uchida K, 
Okamoto N, Chikahisa S, 
Miyazaki T, Takeda E, Sei H. 
2009. Fermented ginseng 
improves the first-night 
effects in humans. Sleep 
32(3): 413-421. 

Anxiolytic-like effects of ginsenosides Rg3 
and Rh2 from red ginseng in the Elevated 
Plus-Maze Model  

-Camundongos ICR -Ginsenosídeos 
Rg3 e Rh2 
-Flumazenil 
- Buspirona 

- Labirinto em cruz elevado 
 

Kim TW, Choi HJ, Kim NJ, 
Kim DH. 2009. Anxiolytic-like 
effects of ginsenosides Rg3 
and Rh2 from red ginseng in 
the elevated plus-maze 
model. Planta Medica. 75(8): 
836-839. 
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 ��

Entretanto, são escassos os estudos clínicos que investigam a ação do P. ginseng no sistema ��

nervoso central e, de modo particular, o associem a uma atividade ansiolítica. Os resultados de um ��

estudo clínico randômico, duplo-cego, placebo controlado demonstraram que o ginseng não aumenta o ��

bem-estar psicológico em adultos jovens saudáveis. Na pesquisa nenhum benefício psicológico foi ��

observado no grupo experimental após 8 semanas de utilização do ginseng como suplemento alimentar ��

quando comparado ao placebo. As variáveis psicológicas avaliadas incluíram: afeto positivo e afeto ��

negativo, mensurados através da Positive Affect-negative Affect Scale e ocorrência de transtornos do 	�

humor, determinada pelo Profile of Mood States Inventory (Cardinal and Engels, 2001).  
�

Baseado nos estudos desenvolvidos até o momento sobre a provável atividade ansiolítica do P. ���

ginseng, o nosso laboratório está realizando estudo clínico, randômico, placebo-controlado em que ���

investiga a atividade ansiolítica desta espécie.   ���

 ���

5 – CONCLUSÕES ���

As investigações produzidas, essencialmente em modelos animais, evidenciam a atividade ���

ansiolítica do Panax ginseng C. A. Meyer. A fração saponínica, representada pelos ginsenosídeos, é a ���

responsável por suas propriedades ansiolíticas. O exato mecanismo da ação ansiolítica destas ���

substâncias permanece desconhecido. Contudo, a interação dos ginsenosídeos com o sistema �	�

GABAérgico é o mecanismo de ação provável de ação ansiolítica do ginseng. A interação destes �
�

constituintes com ligantes do receptor GABA, aumentando a sua afinidade pelo receptor, a redução da ���

produção de RNAm da enzima catabólica (Abat) deste neurotransmissor  inibitório e do transportador ���

GABA (GAT1) são eventos relacionados até o momento ao efeito ansiolítico do ginseng. ���

A compreensão da ação deste fitocomplexo no sistema nervoso central constitui base científica ���

para investigações futuras sobre a eficácia clínica do ginseng no controle da ansiedade em sua ���

manifestação patológica. Neste contexto, a investigação da atividade ansiolítica do ginseng adquire ���

perspectiva inovadora e crescente. ���

 ���
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Abstract ���

 ���

Objectives: the following review aims to present accumulated evidence in the literature around the main ���

human models for induction of anxiety and the measures frequently used for its evaluation. Method: It �	�

was made a bibliographic research having as source of research articles listed by Pubmed and Medline �
�

databases and research in specific books which have investigated the main human models for ���

experimental anxiety induction and the measurements frequently used for its evaluation. Discussion: ���

Both the psychological and chemical models for anxiety induction present ethical limits and are ���

constituted of fundamental links between basic research and therapeutic tests done with the patients. The ���

psychological and/or physiological measures for evaluating experimentally produced anxiety reflect body ���

changes that express the level of the elicited anxiety. Conclusion: The use of clinical models and ���

evaluation measures in the study of experimental anxiety makes possible, under the scientific research, ���

understanding the neurobiological substrate of anxiety in its pathological manifestation, beyond ���

evaluating drugs with anxyolitic potential. �	�

 �
�

Key words: anxiety; scales; evaluation; measures; psychopharmacology; ���
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Resumo ��

 ��

Objetivo: apresentar evidências acumuladas na literatura acerca dos principais modelos humanos de ��

indução da ansiedade e as medidas frequentemente utilizadas para sua avaliação. Método: Foi ��

realizada uma pesquisa bibliográfica a partir de artigos indexados na base de dados Pubmed, Medline, ��

bem como livros e teses específicos que investigaram os principais modelos humanos de indução de ��

ansiedade experimental e as medidas frequentemente utilizadas para sua avaliação. Resultados e ��

Discussão: tanto os modelos psicológicos como os modelos químicos de indução de ansiedade 	�

apresentam limites éticos e constituem-se em elos fundamentais entre a pesquisa básica e testes 
�

terapêuticos realizados em pacientes. As medidas psicológicas e/ou fisiológicas para avaliação da ���

ansiedade produzida experimentalmente refletem alterações corporais que expressam o nível de ���

ansiedade eliciado. Conclusão: A utilização de modelos clínicos e medidas de avaliação no estudo ���

ansiedade experimental permite, no âmbito da pesquisa científica, compreender o substrato ���

neurobiológico da ansiedade em sua manifestação patológica, além de avaliar drogas com potencial ���

ansiolítico. ���

 ���

 ���

Descritores: ansiedade; escalas; avaliação; medidas; psicofarmacologia.  �	�

 �
�

1 - Introduction ���

 ���

Anxiety is a universal experience characterized as a human emotional state like love, hate, ���

anger, happiness, shame and blame1. It is an emotional reaction perceived as provisional by conscience ���

and characterized by subjective feelings of tension, apprehension, nervousness and concern, which ���

intensifies the autonomic nervous system’s activity, results in changes like increasing the heart rate, ���

breathing pattern, arterial blood pressure, besides shakings, sweating and uneasiness2. Such changes ���

are always adaptive and aim at the highest degree of success of the individual, besides being connected ���

to genetic heritage1. �	�

It caused when the person is exposed to a threatening environment/situation, resulting in �
�

characteristic neurophysiologic processes. Thus, anxiety implies an aversive condition, some degree of ���

uncertainty or doubt and a way of impotence of the organism in a given situation. It is composed by ���

emotional/behavioral and physiological factors3. ���

In the emotional aspect, the individual may show fear, insecurity, misgiving, thoughts of ���

catastrophes and increase in the alert or vigil period. From the physiological perspective, anxiety is a ���

state of brain function in which there is activation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA) and����

sympathetic autonomic nervous system�resulting in neurovegetative symptoms as insomnia, tachycardia, ���

paleness, increase in the perspiration, muscle tension, shakings, dizziness, intestinal disorders, among ���

others3,4,5.  �	�
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Anxiety is traditionally classified in two ways: trait and state anxiety. The former is related to the ��

more stable individual differences in the anxiety predisposition, consisting of a personality tendency for ��

developing different degrees of anxiety facing life stimuli. The latter is an emotional transitory condition ��

characterized by consciously perceived unpleasant feelings of apprehension and tension and heightened ��

autonomic nervous system activity3,6. ��

The discovery of drugs with therapeutic potential for anxiety in its pathological manifestation ��

involves the development of scientific researches that use animal and human models of anxiety. The ��

human models which induct anxiety, though less practical, more expensive and with strong ethical limits, 	�

are fundamental links between the basic research and the therapeutic tests done with patients. In these 
�

models, the anxiety is experimentally inducted in humans by external stimulation/situations that represent ���

a sort of threaten or through drugs (chemical challenge) that may induct subjective feeling of anxiety. ���

Those which subject the individual to emotional stimulation or specific situations are classified as ���

“psychological models”. Those which involve drugs, generally with clarified mechanism of action or in ���

controlled conditions, for induction of anxiety are classified as “chemical models” 7,8,9. ���

In order to evaluate elicited anxiety in the human models for anxiety induction, it is commonly ���

used psychological and/or physiological measures. The psychological measures implicate the use of ���

psychometric scales and the physiological ones the measurement of parameters that reflect the organic ���

changes produced or resulting from the elicited state of anxiety9,10. �	�

There is a need for studies to compile the experimental models most commonly used in humans �
�

in line with the discussion of the ways to assess anxiety. Since these observations the following study ���

aims to present the accumulated evidences in the literature around the main human models for anxiety ���

induction and the measures frequently used for evaluation of the experimental anxiety state produced. ���

 ���

2 – Method ���

In order to perform the following study, an integrative review of the literature was made, with ���

articles listed by Pubmed and Medline databases, beyond a research in specific books and specific thesis ���

which have investigated the main human models for experimental anxiety induction and the measures ���

frequently used for its evaluation. �	�

The key words used for the search were “anxiety”, “human models” and “anxiety evaluation” �
�

using specific Booleans from these databases in order to obtain several combinations of search, ���

maximizing both reach and quality of research. No exclusion criterion was used. ���

 ���

3 – Results and Discussion ���

 ���

3.1 – Psychological Models of Anxiety Induction ���

The psychological models frequently used in the study of experimental anxiety are: Aversive ���

Conditioning to Tones (ACT), Simulated Public Speaking (SPS), Stroop Color-Word Test (SCWT) and ���

Fear-potentiated Startle (FPS) 7,10. �	�

 �
�

 ���
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 ��

Aversive Conditioning to Tones (ACT) ��

 ��

The ACT is a model that starts with the evidence that the initially harmless stimuli become able ��

to provoke responses that anticipate anxiety after being paired with aversive stimuli and that emotional ��

states, like anxiety, come with increase in the activity of the palm sweat glands, which are under the ��

sympathetic nervous system ‘s neural cholinergic control. Such activity can be evaluated by the skin ��

conductance responses – SCR)11. 	�

From those findings Vila and Beech developed a model for aversive conditioning in which they 
�

evaluated the SCRs resulting from blue luminous stimuli, before and after being paired with white noise of ���

aversive intensity. Guimarães and co-workers made some adaptations and started to use it as a ���

psychophysiological model of anxiety10. ���

In the model proposed by Guimarães et al, the volunteer listens to a sequence of 10 neutral ���

tones with differing intervals. In this phase there are SCRs with wide ranges. The 11th tone is followed by ���

the aversive white noise. Right after one minute, the sequence of neutral conditioned tones is applied. In ���

this phase, the SCRs with wide range reappear and keep elevated until the end of the experiment7,12. ���

In another model used by Brignell and Curran, colored circles were presented on a computer ���

screen paired with a white noise of 100db. The experiment was subdivided into four phases (habituation, �	�

acquisition, continuous reinforcement, partial reinforcement, acquisition, extinction) and aimed to �
�

compare the affects of diazepam and methylphenidate on conditioned fear13. Neumann, Waters and ���

Westbury found that use of unpleasant sounds (sound of scraping a metal plate) is an alternative for ���

research on aversive conditioning, since they have lower ethical limitations when compared to shocks ���

and loud sounds, especially when the sample is composed of children adolescents14. ���

 ���

Simulated Public Speaking (SPS) ���

 ���

The SPS starts from the premise that speaking in public provokes anxiety for great part of the ���

people, especially among students. Originally proposed by McNair et all (1982) and modified by �	�

Guimarães et al. (1987), this model basically consists of submitting the individual to an anxiogenic task �
�

which is performing a four-minutes speech facing a video camera and, later, analyzing the performance of ���

the volunteer11. ���

Such model is frequently used in the pharmacology field for evaluating new drugs. The SPS ���

inducts anxiety and the effect of the tested drugs over the generated anxiety is evaluated through ���

physiological measures, like arterial pressure and heart rate, and psychometric measures using scales for ���

evaluating subjective states such as Spielberger’s State-Trait Anxiety Inventory (TSAI) and Visual ���

Analogue Mood Scale (VAMS) developed by Norris7,10. ���

Applying this method made possible the detection of anxyolitic effects with several compounds, ���

such as diazepam, lorazepam, clomipramine and cannabidiol, which is a compound extracted from �	�

marijuana15,16. �
�

 ���
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Stroop Color-Word Test (SCWT) ��

 ��

The SCWT is frequently used to elicit discrete states of anxiety in volunteers. It was proposed ��

by Stroop in 1935 and standardized by Nakano et al in 1878. The test is based on the production of a ��

cognitive conflict that may induce anxiety. The model consists of using three black cards with elements ��

arranged in a 10x10 matrix, with lines and columns. One card contains only one word, and it is named ��

word card, the other contains only colors (color card), and the third, the color-word card, contains colors ��

and words which are discordant, for instance, the word red printed in a green card. For the proceeding, 	�

the volunteer is required to read aloud the word card, to name the colors of the color card and, finally, to 
�

name the colors in the color-word card as fast as possible. The higher the psychological stress resulting ���

from the test, the slower and less acute will be the performance. The anxyolitic drugs reduce the injury to ���

the performance7. ���

 ���

Fear-potentiated Startle (FPS) ���

 ���

The FPS is based on the evidence obtained with lab animals in which it was observed the ���

increase of the range of jump responses to acoustic stimuli in the presence of neutral stimulus that has ���

been previously paired with primarily aversive stimulus (electric foot shock) 7. �	�

In humans, Grilon and co-workers structured a model that applies the threaten of electric shock �
�

to model the startle, measured by the eye blink reflex, provoked by intense sound stimulus6,7. In the ���

proceeding, the volunteer is placed in front of two lamps, one is red and the other is green, and a digital ���

timer. The red light signs that the shocks may occur (threaten condition) and the green light signs the ���

absence of shocks (safe condition). The reflexes are registered in three experimental phases7. ���

 ���

3.2 – Chemical Models for Inducing Anxiety ���

 ���

The chemical models involve several substances used for provoking anxiety in humans. In such ���

models the substances commonly used for provoking anxiety in humans are: caffeine, pentylenotetrazol �	�

(PTZ), flumazenil, lactate, Carbon Dioxide (CO2) and adrenergic agonists (noradrenaline, adrenaline and �
�

isoprenaline). Serotonergic drugs such as the agonist meta-Chlorophenylpiperazine (mCPP) and ���

neuropeptides, as Cholecystokinin (CCK) and the corticotrophin-releasing hormone (CRH), are also used ���

to induct anxiety both in healthy volunteers and patients with anxiety disorders7,11. ���

Caffeine was one of the first substances used for inducing anxiety in humans. It is still ���

questionable, nowadays, its use in healthy volunteers for anxiety production. Its mechanism of action is ���

possibly related to the antagonism of adenosine receptors. In the past, the PTZ and benzodiazepine ���

inverse agonists were a lot used to elicit anxiety. However, they are not used anymore because they ���

provoke strong anxiety and convulsion11. ���

The flumazenil anxiogenic activity is provoked by its antagonist action over benzodiazepine �	�

receptors. The administration of flumazenil in patients with panic disorders being treated with �
�

benzodiazepine for a long time has produced panic attack1. ���
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The lactate and the carbon dioxide are very used for eliciting panic anxiety. The inhalation of ��

high concentrations of CO2 provokes the feeling of suffocation and changes in the cerebral blood flow ��

produced by hypercapnia, causing, then, sympathetic activation and panic symptoms17. ��

The result of the anxiety produced by the use of adrenergic and serotoninergic drugs is ��

changeable and, sometimes, even contradictory. The adrenergic drugs provoke anxiety due to increase in ��

sympathetic activity though such anxiety is considered superficial in some studies. The serotoninergic ��

agonists induct anxiety, according to a study18, but according to another 19 such effect was not observed. ��

Among the neuropeptides the CRH and the CCK-4 are the most used in human anxiety 	�

induction, especially panic. The CRH inducts peripheral symptoms of anxiety and the CCK-4 produces 
�

panic symptoms in healthy volunteers and in patients11. ���

 ���

3.3 – Measures for Evaluating Experimental Anxiety  ���

 ���

The use of human models for experimental anxiety induction requires, for the evaluation of the ���

produced state, the use of psychological and physiological measures9. ���

 ���

Psychological Measures for Anxiety Evaluation  ���

 �	�

In order to evaluate subjective experiences related to anxiety, the use of psychometric scales is �
�

considered a psychological measure 8. ���

The scales of evaluation are classified in two big groups: the rating scales which are filled in by ���

the observer and the self-evaluation scales, which are filled in by the volunteer himself. The choice of a ���

scale of anxiety must consider the aspects highlighted in it, for there are scales that measure normal ���

anxiety and others as pathologic or that approach specific aspects of the emotions, such as mood, ���

behavior, physical symptoms, and more. The scales must be used in a standardized and reproducible ���

way, since there is low correlation between physiological, behavioral and subjective parameters related to ���

the anxious behavior7. ���

The more frequently used scales for anxiety evaluation include: a) rating scales: Hamilton Anxiety �	�

Scale - HAM-A (Hamilton, 1959), Beck Anxiety Scale(Beck et al., 1988), Clinical Anxiety Scale – CAS �
�

(Snaith et al., 1982), Brief Anxiety Scale and Brief Psychiatric Rating Scale - BPRS (Overall et al., 1962); ���

b) self-evaluation: Spielberger’s State-Trait Anxiety Inventory - TSAI (Spielberger et al., 1970), Zung ���

Anxiety Scale (Zung, 1971), Taylor Manifest Anxiety Scale(Taylor, 1953), symptom checklist - SCL-90 ���

(Derogatis et al., 1973), POMS - Profile of Mood States (Lorr e McNAir, 1984) and hospital anxiety and ���

depression scale – HADS (Zigmond; Snaith, 1983)20,21. ���

Guimarães et al (2004) have made a study that identified the most used scales in studies ���

published in eighteen important psychiatric magazines in between 1990 and 1994. The Hamilton Anxiety ���

Scale and the Spielberger’s State-Trait Anxiety Inventory for clinical evaluation and self-evaluation, ���

respectively, and the Norris Visual Analogue Mood Scale (VAMS), used in the form of analogue scale, �	�

were the ones which excelled in frequency of use. �
�
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Hamilton Anxiety Scale (Hamilton, 1959) makes possible the evaluation of anxiety seriousness ��

in patients already diagnosed with anxiety disorders. The items of this scale cover symptoms considered ��

based on the reports provided by the patients, regarding a period of three days, at least 7. ��

Spielberger’s State-Trait Anxiety Inventory – STAI (Spielberg et al, 1970) is constituted by two ��

subscales each one with twenty items and that measure two forms of anxiety: trait anxiety, which is a ��

relatively stable characteristic of the propensity to anxiety; and state anxiety, which is a transitory ��

emotional state8. Thus, the state anxiety scores may vary in intensity according to the perceived danger. ��

The trait anxiety scores, in turn, are less vulnerable to changes resulting from given situations and they 	�

stay relatively constant in time. The STAI may be applied both in normal and in anxious individuals5,21.  
�

In both STAI subscales, each item can be scored until the value four. The total scoring can vary ���

from twenty (when it is assigned value 1 to all the responses) to eighty (all the responses with value four). ���

The attainment of a scoring that ranges from twenty and forty indicates low degree of anxiety, more than ���

forty and less than sixty reflects an average degree of anxiety and above sixty until eighty indicates high ���

degree of anxiety21,22.  ���

The Visual Analogue Mood Scale- VAMS was originally proposed Norris (1971). In Brazil, ���

Zuardi and Karniol, in 1981, translated it into Portuguese. It is constituted by sixteen pairs of adjectives, ���

with opposite meanings, separated from each other by a line 100 mm thick on which the volunteer must ���

write how he or she feels about each condition7,9,16,21. �	�

Such format of scale is considered more easily understood and filled in, having a great power of �
�

differentiation between each specified item. The items are grouped as four factors: reassurance, physical ���

sedation, mental sedation and satisfaction. The VAMS allows anxiety evaluation both in diagnosed ���

anxious people and in individuals in several situations, like students reactions to tests, pain, dental and ���

surgical procedures7,9,16,21. ���

 ���

Physiological Measures for Anxiety Evaluation  ���

 ���

Several physiological measures are often used for measuring clinical models of anxiety. They ���

are: Arterial Blood Pressure (AP), Heart Rate (HR), Skin Conductance (SC), Extremity Temperature (ET), �	�

Frontal Muscle Electromyography (FME), serum dosage of cortisol, among others that are collected by �
�

specific equipment. These measures reflect physiological changes provoked by the induction of the ���

anxiety state. When used together they allow the investigation whether there is hemodynamic and ���

thermal changes and alteration in the perspiration of extremities that generally happens in anxiety state 21. ���

The measure of AP and HR are taken considering that anxiety provokes somatic manifestations ���

related to autonomic hyperactivity and hyperventilation 21. The measure of extremity temperature is taken, ���

since its alteration is one of the most frequent symptoms in anxious moments. The use of Frontal Muscle ���

Electromyography is possible due to the important role this muscle plays in the facial expression and for it ���

is a relevant tension and attention display. The Skin Conductance reflects palm sweating, which is a ���

symptom frequently identified in anxiety states21. �	�

The physiological measures are collected through proper equipment such as the physiographer �
�

F1000 Instrumentation System, from Focused Technology. Using such equipment, surface electrodes are ���
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fixed in specific parts of the volunteer’s body. The measures are collected through the equipment which ��

registers the data, so that the researcher can analyze it later. ��

A study done by Almeida has used this kind of equipment. In the experiment, the HR were ��

registered through two active electrodes Ag/AgCl fixed in the dominant fist and one ground electrode in ��

the other fist. The ET was taken through fixation of the thermal sensor in the non-dominant hand’s ��

forefinger. The Skin Conductance was detected through two electrodes fixed in the non-dominant palm ��

and the FME was measured through fixation of two electrodes in the surface of the frontal muscle ��

presentation area (or higher activation). The unit of measurement used to take HR it’s beats per minute 	�

(bpm), for the ET it’s Fahrenheit (ºF), in SC it’s micromoh (µMHO) and in FME the adopted unit is 
�

microvolt (µV) 21. ���

 ���

4 – Conclusions ���

 ���

The models for anxiety induction analyzed show how it is possible to generate an emotional ���

state such as anxiety in a controlled and systematized way. The evaluation of produced anxiety is ���

possible due to rigorously selected/accompanied parameters that express the individual’s level of ���

suffering/commitment when facing the generated emotion. The use of such models and measures makes ���

possible, under the scientific research, understanding the neurobiological substrate of anxiety in its �	�

pathological manifestation and evaluating drugs with anxyolitic potential. �
�

 ���
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Pharmacology'. We are yet to examine the content of the  
article thoroughly. After examining the content in detail,  
if we need any further assistance, we will get back to you  
in a few days time. 
 
Leena S. 
Research Trends 
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5 – Casuística e Métodos:  

 

5.1. Casuística:  

A população do estudo foi constituída por voluntários saudáveis 

selecionados entre universitários vinculados ao Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba, uma instituição pública de ensino superior, 

localizada no município de João Pessoa/PB. A utilização desta população no estudo 

justificou-se pela constatação da presença de níveis medianos e elevados de 

ansiedade-traço 1em estudantes universitários relatada em estudos desenvolvidos 

por Gorenstein e colaboradores (1995) e Gama e colaboradores (2008). 

A amostra foi constituída por 60 voluntários (14 do sexo masculino e 46 

do sexo feminino) com idade entre 18 a 30 anos e distribuídos heterogeneamente 

entre os grupos. Outros estudos também utilizaram ambos os gêneros na 

investigação do efeito ansiolítico de drogas por meio do TSFP (PARENTE et al, 

2005; HETEM et al., 2001; CARDINAL, ENGELS, 2001; GUIMARÃES et al., 1996; 

ZUARDI et al., 1993).   O delineamento desta faixa de idade para participação no 

estudo deveu-se a evidência da identificação de maiores escores de ansiedade-

traço em estudantes universitários inseridos nesta faixa etária comparado àquelas 

faixas acima dos 30 anos (GAMA et al., 2008; NAKAZATO, SIMONARA,1989; 

STANLEY, BECK, ZEBB,1996).  

Considerou-se os seguintes critérios para exclusão da amostra: 

voluntários que apresentem qualquer transtorno somático ou psiquiátrico; grávidas; 

com tensão pré-menstrual; em uso crônico de qualquer medicamento; em uso de 

medicamentos/substâncias que interfiram no grau de ansiedade; e que apresentem 

sensibilidade ao uso do diazepam (Figura 2).  

A seleção dos voluntários foi realizada por meio da entrevista 

estruturada, adaptada da Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV elaborada 

por First e colaboradores (1997) e traduzida para o português por Del-Ben e 

colaboradores (2001). Esta entrevista contempla dados pessoais, profissionais e 

antecedentes psiquiátricos, envolvendo características do Transtorno de Ansiedade, 

a fim de caracterizar a amostra estudada e verificar os critérios de inclusão e 

exclusão (Anexo A).  
�������������������������������������������������
�� Ansiedade-traço refere-se a uma tendência do sujeito perceber, ao longo da vida, situações 
ameaçadoras (SPIELBERGER; GORSUCH, LUCHENE, 1970)  
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Antes de participar do experimento, ainda no processo de seleção, os 

voluntários foram informados sobre os objetivos e a natureza do estudo. A 

participação na pesquisa foi condicionada a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice A). Este Termo foi assinado em duas vias, ficando o 

voluntário de posse de uma delas. Neste documento ele foi esclarecido sobre a 

pesquisa e sua metodologia e conferiu seu consentimento em participar da 

investigação autorizando os autores do estudo a publicarem os resultados obtidos. 

 

 



72 
                                                                                                            Casuística e Métodos 

�

5.2. Métodos:  

 

O estudo consistiu de um ensaio farmacológico clínico, randômico, 

duplo-cego e controlado. Foi comparado o tratamento da ansiedade, induzida de 

maneira experimental, feito por meio do extrato das raízes do Panax ginseng com o 

diazepam e placebo. 

O uso do diazepam como fármaco padrão positivo  deveu-se ao fato de 

que sintomas de transtornos da ansiedade, especialmente nos quadros de 

Transtorno de Ansiedade Generalizada, são aliviados rapidamente por doses 

relativamente baixas desse ansiolítico benzodiazepínico (GRAEFF, 2007). Este 

medicamento demonstrou eficácia no controle da ansiedade produzida de maneira 

experimental no Teste de Simulação de Falar em Público (TSFP), principalmente 

nas fases basal e final (McNAIR et al., 1982; ZUARDI et al., 1993). 

O ensaio clínico foi desenvolvido seguindo as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, contidas nas 

Resoluções de nº 196/96 e 251/97 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e do 

Ministério da Saúde (MS), respectivamente. Antes de ser desenvolvido obteve a 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba, cuja certidão foi emitida em 09/06/2010 sob 

número 0255 (Anexo B). 

 

5.2.1 – Instrumentos e Desenvolvimento do Ensaio Clínico 

 

5.2.1.1 – Indução da ansiedade humana experimental 

A ansiedade humana experimental foi induzida através do TSFP, 

elaborado por McNair e colaboradores (1982), modificado e validado no Brasil por 

Guimarães e colaboradores (1987). Estudos epidemiológicos revelaram que o medo 

de falar em público é uma das maiores fobias que afetam as pessoas, sendo 

altamente prevalente entre estudantes (GEER, 1965; BRUNELLO et al., 2000). Este 

modelo provoca ansiedade pelo ato de colocar o voluntário para falar diante de uma 

videocâmera. O teste TSFP é um dos modelos clínicos mais utilizados em 

procedimentos experimentais para indução da ansiedade humana. A sua utilização 

neste estudo justificou-se pela constatação científica de que ele provoca ansiedade 
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em voluntários saudáveis independente do estado de ansiedade-traço apresentado 

(GUIMARÃES, ZUARDI, GRAEFF,1987; GRAEFF et al., 2003). 

A ansiedade induzida e o efeito produzido pelas substâncias utilizadas 

no experimento foram avaliados por meio de medidas fisiológicas e de medidas 

psicológicas (escalas psicométricas) (GARCIA-LEAL, et al., 2005;GRAEFF, et al., 

2003; GRAEFF, 2007) que serão descritas a seguir. 

 

- Medidas Fisiológicas para avaliação da ansiedade 

 

As medidas fisiológicas incluíram mensuração da pressão arterial 

sistólica (PAS) e diastólica (PAD), da frequência cardíaca (FC), da temperatura de 

extremidades (TEMP) e dos níveis de condutância elétrica da pele (CEP). Em 

conjunto essas medidas permitiram investigar a ocorrência de alterações 

hemodinâmicas, térmicas e na perspiração de extremidades que geralmente 

ocorrem em estados de ansiedade (GRAEFF, GUIMARÃES, 2000; BRANDÃO, et 

al., 2003; ALMEIDA, 2009). 

 As mensurações da PA e FC foram realizadas tendo em vistas que a 

ansiedade provoca manifestações somáticas relacionadas à hiperatividade 

autonômica e hiperventilação (BERNIK, 1999). A mensuração da temperatura de 

extremidade foi realizada, haja vista a sua alteração ser um dos sintomas mais 

freqüentes em momentos de ansiedade. A condutância elétrica da pele refletiu a 

sudorese na palma da mão, que é um sintoma frequentemente identificado em 

estados de ansiedade (ALMEIDA, 2009). 

As medidas fisiológicas de TEMP e CEP foram coletadas por meio de 

equipamento apropriado - fisiógrafo modelo I-330-C2+ da J&J Engineering (figura 3). 

Eletrodos foram fixados em partes específicas do corpo do voluntário para captação 

das medidas pelo equipamento (figura 4) que, então, efetivava o registro (figura 6), 

para posterior análise por parte dos pesquisadores. A TEMP e CEP foram captadas 

mediante fixação de sensor térmico nos dedos indicador e médio da mão não 

dominante. A PAS, PAD e FC foram registradas mediante uso de tensiômetro digital 

da marca Techmed, fixado no punho esquerdo do voluntário (figura 5). A unidade de 

medida utilizada na captação da pressão arterial foi milímetros de
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Figura 3 – Fisiógrafo I-330-C2+ da J&J Engineering 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 - Cabo para captação de temperatura de extremidades e condutância 
elétrica da pele, através do fisiógrafo I-330-C2+ da J&J Engineering�

 

 

 

Figura 5 – Tensiômetro de pulso e aferidor da freqüência cardíaca da marca 
Techmed
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Figura 6 – Demonstrativo do Registro de Medidas Fisiológicas através 

do fisiógrafo I-330-C2+ da J&J Engineering. Os quadros superiores 

demonstram o registro eletromiográfico da atividade do músculo frontal. O 

quadro inferior esquerdo demonstra o registro da condutância elétrica da pele. 

O quadro inferior direito apresenta o registro da temperatura de extremidades. 



�

 
mercúrio (mmHg), na FC batimentos por minutos (bpm), na TEMP graus Celsius (ºC) 

e na CEP picosiemens (pS). 
 

 - Medidas psicológicas para avaliação da ansiedade 

 

As medidas psicológicas avaliaram o estado subjetivo de ansiedade 

por meio da aplicação do Inventário de Ansiedade Traço-estado (IDATE) e da 

Escala Analógica do Humor (EAH). Inicialmente, foi aplicado o IDATE elaborado por 

Spielberger, Gorsuch e Lushene (1970), traduzido e validado para a língua 

portuguesa por Biaggio e Natalício (1979). O IDATE é um teste composto por dois 

questionários de auto-avaliação: o IDATE-Traço (IDATE-T) e o IDATE-Estado 

(IDATE-E), cada qual com 20 perguntas, possuindo cada uma quatro graus de 

intensidade possíveis de resposta, que variam de 1 a 4. Cada voluntário avaliado 

pode somar escores que oscilam de 20 a 80 pontos. Para avaliação da ansiedade-

traço, que é uma característica relativamente estável e depende do estilo de 

personalidade do indivíduo foi utilizado o IDATE-T (Anexo C). Para avaliar a 

ansiedade-estado que é a manifestação da ansiedade em função do momento 

vivenciado foi aplicado o IDATE-E (Anexo D). 

Juntamente à utilização dos formulários IDATE-T e IDATE-E foi 

aplicada a Escala Analógica do Humor (EAH), uma escala de auto-avaliação, 

proposta originalmente por Norris (1971), traduzida e validada para o Português por 

Zuardi e Karniol (1981). Este escala é empregada por vários estudiosos para o 

estudo dos efeitos das drogas sobre ansiedade induzida experimentalmente em 

voluntários (GUIMARÃES, 1998; GARCIA-LEAL, 2005). A EAH é constituída de 16 

itens, cada um composto de uma linha reta de 100mm que liga dois adjetivos de 

sentidos opostos que representam toda a situação vivenciada. Os extremos de cada 

linha da escala devem ser considerados como equivalentes ao máximo daquele 

sentimento avaliado e o centro ao seu estado habitual (Anexo E) (GUIMARÃES, 

1998).   

A utilização do IDATE neste estudo possibilitou identificar níveis de 

ansiedade tanto em seu aspecto traço como estado. A EAH foi utilizada nesta 

pesquisa em virtude de sua comprovada sensibilidade em detectar os efeitos das 

drogas sobre a ansiedade, conforme asseguram Graeff e colaboradores (2003). A 
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análise dos parâmetros de cada escala foi realizada com apoio de um profissional de 

psicologia. 

 

5.2.1.2 – Etapas Procedimentais do Ensaio Clínico 

 

O experimento foi desenvolvido em seções únicas e individuais quando 

cada voluntário foi submetido aos procedimentos do ensaio clínico que ocorreram 

em cinco momentos: (1) momento basal (B); (2) momento pré-teste (PT); (3) 

momento preparação para o discurso (Pr); (4) momento durante o discurso (S) e (5) 

momento final (F).  

O ambiente para realização do experimento foi adequadamente 

preparado no que se refere à iluminação, acústica, temperatura (23ºC ± 2) e 

equipamentos. Utilizou-se uma sala do Departamento de Enfermagem de Saúde 

Públca e Psiquiatria da UFPB que foi adaptada para desenvolvimento dos ensaios 

clínicos. 

A seguir estão detalhados os momentos nos quais foram realizados os 

procedimentos do ensaio clínico. 

(1) Momento basal (B): é o momento inicial em que foram realizadas 

breves explanações sobre os objetivos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados e obtido o consentimento livre e esclarecido dos participantes. Neste 

momento foram mensurados o IDATE-T, EAH, IDATE-E, PAS, PAD, FC, TEMP e 

CEP. Para efeito de administração duplo-cego dos medicamentos, os voluntários 

foram inseridos de modo aleatório em três grupos, na proporção de 1:1:1 contendo 

cada grupo quantitativo diferenciado. 

As substâncias foram prescritas por um profissional médico e 

administradas pelo pesquisador a cada grupo experimental, que recebeu os 

medicamentos identicamente encapsulados: Grupo 1 (extrato das raízes do P. 

ginseng na dose de 200 mg, padronizado com 27% de ginsenosídeos) (KIEFFER; 

PANTUSO, 2003); Grupo 2 (diazepam 10mg) (GUIMARÃES, et al. 1998) e Grupo 3 

(placebo). Os medicamentos foram fornecidos pelo Laboratório Orient Mix 

Fitoterápicos do Brasil LTDA (Figura 7). 

Ingeridas as substâncias os voluntários retornaram aos seus afazeres 

cotidianos e uma hora após foram submetidos às próximas etapas. Este tempo de 

retorno utilizado para participação nos próximos momentos foi estimado tomando-se 
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como referência a evidência científica que as substâncias ativas utilizadas no 

experimento alcançaram sua concentração máxima de 1 a 4 horas após sua 

administração (RAMOS; CORDÁS, 1999).  

 

 
Figura 7 – Substâncias utilizadas no estudo 

 

(2) Momento pré-teste (PT): Retornando ao laboratório decorrido o 

tempo estimado de uma hora após a ingestão das substâncias, ocorre a 

reambientação e a execução das medidas fisiológicas (PAS, PAD, FC, TEMP e 

CEP) e psicológicas (IDATE-E e EAH).  

(3) Momento preparação para o discurso (Pr): os voluntários foram 

informados que teriam que fazer um discurso improvisado, cujo tema era “episódios 

que mais provocaram ansiedade durante as suas vidas” (GUIMARÃES, ZUARDI, 

GRAEFF,1987). Eles tiveram 2 minutos para preparar o discurso (podendo neste 

tempo organizar por escrito ou mentalmente suas idéias) e informados que 

disporiam de 4 minutos para realizar o discurso que foi registrado por uma câmera 

de vídeo e analisado posteriormente pelo pesquisador. Foi esclarecido que durante 

o discurso o voluntário poderia se avaliar por meio de uma televisão acoplada à 

câmera. 

Antes de cada voluntário iniciar o seu discurso as medidas fisiológicas 

e psicológicas foram mensuradas (PA, FC, TEMP, CEP, EAH e IDATE-E). 

(4) Momento durante o discurso (S): Finalizada as medidas fisiológicas 

e psicológicas o discurso foi iniciado e interrompido após os dois minutos iniciais 
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para mais uma mensuração dos parâmetros fisiológicos e psicológicos (PAS, PAD, 

FC, TEMP, CEP, EAH e IDATE-E). Em seguida o discurso foi finalizado. 

(5) Momento final (F): Inicia-se 15 minutos após o término do discurso, 

quando medidas fisiológicas e psicológicas (PAS, PAD, FC, TEMP, CEP, EAH e 

IDATE-E) foram reavaliadas e os voluntários foram orientados a responder um 

formulário acerca de possíveis reações adversas, relacionadas ao uso das 

substâncias e identificadas até 24 horas após o experimento (apêndice B). 

A tabela 2 sumariza as etapas e procedimentos para realização do 

Teste de Simulação de Falar em Público, adaptado de Zuardi e colaboradores 

(1993).   

 

Tabela 2 - Momentos e Medidas para desenvolvimento do Teste de Simulação de 

Falar em Público (TSFP) 

  Momentos                    Tempo (min)                  Medidas/Procedimentos 

(1)Basal (B)                               0-40                           Explicação protocolo, IDATE-T, EAH, IDATE-E, 

PAS, PAD, FC, TEMP e CEP. Administração 

duplo cego das substâncias 

(2)Pré-teste (PT)                     100- 115             EAH, IDATE-E, PAS, PAD, FC, TEMP e CEP 

(3)Preparação (Pr)                  115- 120 EAH, IDATE-E, PAS, PAD, FC, TEMP e CEP 

(4)Discurso (S)                       120- 130 EAH, IDATE-E, PAS, PAD, FC, TEMP e CEP 

(5)Final (F)                              145- 160              EAH, IDATE-E, PAS, PAD, FC, TEMP, CEP e 

Formulários de Reações Adversas 

IDATE-T, Inventário de Ansiedade-traço; EAH, Escala Analógica do Humor; IDATE-E, Inventário de 

Ansiedade-estado; PA, Pressão Arterial Sistólica; PAD, Pressão Arterial Disastólica; FC, Frequência 

Cardíaca; TEMP, Temperatura de Extremidade; CEP, Condutância Elétrica da Pele.  

 

 

5.3 - Análise Estatística 

 

Para a análise estatística dos resultados foi utilizado o GraphPad Prism 

(version 4.00, GraphPad Software Inc., San Diego, CA, USA). 

 

Análise das medidas fisiológicas 

Para comparação entre as fases de cada grupo experimental para 

os parâmetros PAS e PAD foi utilizado ANOVA de medidas repetidas e pós-teste de 

Dunns para determinar a ocorrência da diferença. Quando necessário foi aplicado o 
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teste t pareado. Para análise da FC, TEMP e CEP utilizou-se o teste não-

paramétrico ANOVA de Friedman, seguido de Wilcoxon e Mann-Whitney quando 

conveniente.  

A análise entre os grupos experimentais foi realizada utilizando-se 

ANOVA (one way) e post hoc Tukey em casos de comparações entre pares de 

grupos. 

 

Análise das medidas psicológicas 

Para análise da relação interfases do IDATE-E utilizou-se ANOVA 

(one way) e pós-teste de Dunns, acompanhado de Wilcoxon quando necessário. 

Com os fatores da EAH foi utilizado ANOVA de Friedman, seguido do pós-teste de 

Dunns, com Wilcoxon quando importante.  

O possível efeito ansiolítico dos tratamentos foi analisado por meio 

de comparações entre os três grupos experimentais utilizando o Teste de Kruskal-

Wallis e post hoc Dunns. 

Para todas as medidas o nível de significância considerado foi de 

5% (p< 0,05).   
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6. RESULTADOS: 
 
 
6.1 – Caracterização dos Sujeitos Participantes do Estudo 
 

A amostra do estudo, constituída por estudantes universitários, foi 

composta por 60 sujeitos, distribuídos aleatoriamente entre os três grupos 

experimentais. Não foi observada diferença estatística entre os grupos com relação 

às variáveis idade e traço de ansiedade (Tabela 3). 

 
Tabela 3 – Características dos Sujeitos Experimentais 
 

Variáveis P ginseng 
200mg 

Diazepam 
10mg 

Placebo 

Número 20 20 20 
Sexo masculino 4 5 5 
Sexo Feminino 16 15 15 
Idadea 22,05 ± 0,52 23,40 ± 0,83 23,10 ± 0,96 
IDATE T 35,33 ± 1,50 34,70 ± 1,96 32,90 ± 1,30 
a Média ± erro padrão da média. IDATE T, Inventário de Ansiedade Traço. 
 
 
 
6.2 – Avaliação da Eficácia Terapêutica do Panax ginseng sobre Ansiedade 

 
 

6.2.1 – Utilização de Mensurações Fisiológicas 
 

As medidas fisiológicas utilizadas para avaliar a ansiedade eliciada 

através do TSFP foram: Pressão Arterial Sistólica (PAS), Pressão Arterial Diastólica 

(PAD), Frequência Cardíaca (FC), Temperatura de Extremidade (TEMP) e 

Condutância Elétrica da Pele (CEP). 
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 6.2.1.a - Pressão Arterial Sistólica (PAS) 

No grupo P. ginseng observa-se uma variação na Pressão arterial 

sistólica entre as fases experimentais (p = 0,004). Neste grupo ocorreu uma PAS 

maior na fase Pr. Este aumento foi verificado em relação à fase B (p =  0,009), PT (p 

= 0,006), S (p = 0,862) e F (p = 0,043).  

No grupo diazepam constatou-se que a PAS foi mais elevada na 

fase PT, diminuindo nas fases seguintes, apresentando queda significativa da fase S 

para a F (p = 0,045).  

Comparações intragrupo no Placebo revelaram diferenças 

significativas entre as fases (p = 0,002). Observou-se PAS maior na fase Pr em 

relação às fases B (p = 0,031) e PT (p = 0,002) e redução entre ela e as fases S (p = 

0,029) e F (p = 0,003). Comparações entre os três grupos experimentais não 

demonstraram diferenças estatísticas significativas, considerando todas as fases 

experimentais (Figura 8) (Tabela 4). 
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Figura 8 - Efeitos do Panax ginseng C. A. Meyer, Diazepam e Placebo sobre a Pressão Arterial 
Sistólica (PAS) em voluntários saudáveis submetidos ao Teste de Simulação de Falar em 
Público. Os resultados são expressos por média ± epm (mmHg). As medidas foram avaliadas em 
diferentes fases durante a sessão experimental: basal (B),Pré-estresse (PT), Preparação do Discurso 
(Pr), Performance (S), Final (F). 2Significativamente diferente de PT. 3Significativamente diferente de 
Pr. 4Significativamente diferente de S. mmHg= milímetros de mercúrio. 
 

Tabela 4 – Média e erro padrão (Ep) da Pressão arterial sistólica 

 

Grupos 

experimentais 

 
Fases do Teste de Simulação de Falar em Público 

Basal 
(B) 

Pré-teste 
(PT) 

Preparação 
(Pr) 

Discurso 
(S) 

Final 
(F) 

 média Ep média Ep média Ep média Ep média Ep 

P. ginseng 117,9 3,8 117 5,1 124,5 4 124,2 4,2 118,6 3,3 

Diazepam 118,9 4,3 124 4,5 123,2 4,4 122,7 2,9 119,3 3,5 

Placebo 117,2 3,2 115,2 2,3 125,6 3,2 121,4 2,9 114,7 3,6 
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6.2.1.b - Pressão Arterial Diastólica (PAD) 

No grupo P ginseng observou-se maior PAD na fase S em relação 

às fases B (p = 0,081) ,PT (p = 0,040) e Pr (p = 0,200) e uma redução significativa 

desta pressão entre as fases S e F (p = 0,020).  

No grupo diazepam registrou-se maior nível pressórico diastólico na 

fase PT. A partir daí ocorreu uma redução a cada fase: em relação à fase Pr (p = 

0,965), Pr-S (p = 0,685) e S-F (p = 0,080). No grupo placebo na fase S ocorreu a 

maior elevação pressórica diastólica, em relação às fases B (p = 0,255), PT (p = 

0,108) e Pr (p = 0,977). Ocorreu uma redução da PAD entre as fases S e F (p = 

0,099). Comparações intergrupos não demonstraram diferenças estatísticas, 

interrelacionando as diversas fases experimentais (Figura 9) (Tabela 5). 
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Figura 9 - Efeitos do Panax ginseng C. A. Meyer, Diazepam e Placebo sobre a Pressão Arterial 
Diastólica (PAD) em voluntários saudáveis submetidos ao Teste de Simulação de Falar em 
Público. Os resultados são expressos por média ± epm (mmHg). As medidas foram avaliadas em 
diferentes fases durante a sessão experimental: basal (B),Pré-estresse (PT), Preparação do Discurso 
(Pr), Performance (S), Final (F). 2Significativamente diferente de PT.4Significativamente diferente de 
S. mmHg= milímetros de mercúrio. 

 

Tabela 5 – Média e erro padrão (Ep) da Pressão arterial diastólica 

 

Grupos 

experimentais 

 
Fases do Teste de Simulação de Falar em Público 

Basal 
(B) 

Pré-teste 
(PT) 

Preparação 
(Pr) 

Discurso 
(S) 

Final 
(F) 

 média Ep média Ep média Ep média Ep média Ep 

P. ginseng 77,7 2,6 77,1 2,6 80,2 2,3 81,8 2,5 78,4 2,6 

Diazepam 77,4 2,9 81,6 4,2 81,5 3 80,8 2,4 78,2 2,6 

Placebo 78,4 1,7 76,4 1 80,7 2,2 80,8 2,4 75,7 2,1 
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 6.2.1.c – Frequência Cardíaca (FC) 

Análises intragrupos demonstraram variação da FC entre as fases 

nos três grupos: P ginseng (p = 0,007), Diazepam (p = 0,005) e Placebo (p = 

0,0003). Correlações no P ginseng revelaram redução da FC a partir da fase B, 

apresentando significância estatística as diminuições ocorridas entre as fases B e 

PT (p = 0,033) e a B e F (p = 0,026).  

No grupo diazepam identificou-se uma redução da FC também se 

iniciando na fase B, com relavância significativa as diminuições observadas entre 

esta fase e as fases S (0,004) e F (0,005).  

No placebo evidenciou-se redução da FC desde a fase B (p = 

0,017), tendo sequência nas demais fases, com relevância estatística a redução 

ocorrida entre a fase Pr e S (p = 0,049) . Comparações entre os três grupos 

experimentais não demonstraram diferenças estatísticas significativas, considerando 

todas as fases experimentais (Figura 10) (Tabela 6). 
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Figura 10 - Efeitos do Panax ginseng C. A. Meyer, Diazepam e Placebo sobre a Frequência 
Cardíaca em voluntários saudáveis submetidos ao Teste de Simulação de Falar em Público. Os 
resultados são expressos por média ± epm (bpm). As medidas foram avaliadas em diferentes fases 
durante a sessão experimental: basal (B),Pré-estresse (PT), Preparação do Discurso (Pr), 
Performance (S), Final (F). 1Significativamente diferente de B. 3Significativamente diferente de Pr. 
bpm= batimentos por minuto. 

 

Tabela 6 – Média e erro padrão (Ep) da frequência cardíaca 

 

Grupos 

experimentais 

 
Fases do Teste de Simulação de Falar em Público 

Basal 
(B) 

Pré-teste 
(PT) 

Preparação 
(Pr) 

Discurso 
(S) 

Final 
(F) 

 média Ep média Ep média Ep média Ep média Ep 

P. ginseng 85,1 2,7 77,4 2,6 83,3 2,1 80,7 1,9 80,3 2,4 

Diazepam 87,8 3 83,2 3,5 87,3 3,5 82,9 2,6 79,4 2,5 

Placebo 89,6 2,9 83,9 2,8 86,7 3 83,8 2,8 81,6 2,3 
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6.2.1.d – Temperatura de Extermidades (TEMP) 

Nos três grupos experimentais ocorreram variações significativas (p 

< 0,0001) da TEMP. No grupo P ginseng o TSFP reduziu a TEMP ao longo da 

sessão experimental (B-F p = 0,032), verificando-se a diminuição a partir da fase PT, 

destacando-se uma maior diferença com relevância estatística entre as fases Pr-S (p 

= 0,026).  

Também no grupo diazepam ocorreu redução da TEMP (B-F p = 

0,019). Comparações intragrupo no Placebo mostraram queda dos níveis de TEMP 

(B-F p = 0,013), com intensidade significante entre as fases Pr e S (p = 0,005). 

Comparações intergrupos não demonstraram diferenças estatísticas, 

interrelacionando as diversas fases experimentais (Figura 11) (Tabela 7). 
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Figura 11 - Efeitos do Panax ginseng C. A. Meyer, Diazepam e Placebo sobre a Temperatura de 
Extremidade em voluntários saudáveis submetidos ao Teste de Simulação de Falar em 
Público. Os resultados são expressos por média ± epm (0C). As medidas foram avaliadas em 
diferentes fases durante a sessão experimental: basal (B),Pré-estresse (PT), Preparação do Discurso 
(Pr), Performance (S), Final (F). 1Significativamente diferente de B. 3Significativamente diferente de 
Pr.. 0C= graus Celsius. 

 

Tabela 7 – Média e erro padrão (Ep) da temperatura de extremidades 

 

Grupos 

experimentais 

 
Fases do Teste de Simulação de Falar em Público 

Basal 
(B) 

Pré-teste 
(PT) 

Preparação 
(Pr) 

Discurso 
(S) 

Final 
(F) 

 média Ep média Ep média Ep média Ep média Ep 

P. ginseng 31 0,8 31,2 0,8 30,7 0,8 28,8 0,7 28,4 0,9 

Diazepam 30,7 0,9 30,6 0,8 29,8 0,7 28,2 0,6 27,6 0,1 

Placebo 31,1 0,8 30,3 0,7 29,9 0,8 28,1 0,8 27,8 0,9 
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6.2.1.e – Condutância Elétrica da Pele (CEP) 

A análise intragrupo no P ginseng demonstrou variação entre as 

fases (p<0,0001), destacando-se o aumento com significância estatística dos níveis 

de condutância entre a fase Pr-S (p = 0,0001) e S-F (p = 0,014).  

No grupo diazepam ocorreu redução dos níveis de CEP entre as 

fases B e PT (p = 0,018) e aumento entre as fases Pr e S (p = 0,004), S e F (p 

=0,001). No grupo placebo ocorreu variação entre as fases (p = 0,0009), com 

aumento nos níveis de condutância a partir da fase PT: (PT-Pr, p = 0,049); (Pr-S, p = 

0,002) e (S-F, p = 0,002). Comparações entre os três grupos experimentais não 

demonstraram diferenças estatísticas significativas, considerando todas as fases 

experimentais (Figura 12) (Tabela 8). 
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Figura 12 - Efeitos do Panax ginseng C. A. Meyer, Diazepam e Placebo sobre o Nível de 
Consdutância da Pele em voluntários saudáveis submetidos ao Teste de Simulação de Falar 
em Público. Os resultados são expressos por média ± epm (µS). As medidas foram avaliadas em 
diferentes fases durante a sessão experimental: basal (B),Pré-estresse (PT), Preparação do Discurso 
(Pr), Performance (S), Final (F). 1Significativamente diferente de B. 2Significativamente diferente de 
PT.3Significativamente diferente de Pr. 4Significativamente diferente de S.µS picosiemens. 

 
 
 

Tabela 8 – Média e erro padrão (Ep) da condutância elétrica da pele 

 

Grupos 

experimentais 

 
Fases do Teste de Simulação de Falar em Público 

Basal 
(B) 

Pré-teste 
(PT) 

Preparação 
(Pr) 

Discurso 
(S) 

Final 
(F) 

 média Ep média Ep média Ep média Ep média Ep 

P. ginseng 8,2 1,3 10,1 3,7 6,8 1,1 9,8 1,3 15,4 2,2 

Diazepam 10,2 1,2 8 1,4 9 1,3 10,9 1,2 12,4 1,2 

Placebo 8,9 1 6,8 0,5 7,6 0,7 10 0,8 11,4 0,9 
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6.2.2 – Utilização de Mensurações Psicológicas 

 

Os efeitos das substâncias experimentais no TSFP foram avaliados 

utilizado-se as seguintes medidas psicológicas: Inventário de Ansiedade Estado 

(IDATE E) e Escala Analógica do Humor (EAH). 

 

6.2.2. a – Inventário de Ansiedade Estado (IDATE- E) 

 Nos três grupos experimentais ocorreram variações significativas 

(p < 0,0001) na pontuação dos escores do IDATE-E. No grupo P ginseng observou-

se um aumento da pontuação do IDATE-E entre as fases PT e S (p = 0,0003)  e uma 

redução entre as e S e F (p =  0,001).  

No grupo diazepam registrou-se maior escore de IDATE-E na fase 

Pr. Ocorreu uma redução na pontuação deste parâmetro até a fase F (p = 0,002). O 

grupo placebo apresentou aumento da pontuação do IDATE-E entre as fases PT e 

Pr (p =  0,003), com conseqüente redução desta fase até a F (p = 0,0004) 

Comparações intergrupos para cada fase evidenciaram diferenças 

estatisticamente significativas entre as fases PT (p = 0,041); S (p =  0,033) dos 

grupo P ginseng  e diazepam, tendo este último maior redução da pontuação dos 

escores do IDATE-E. A correlação entre as fases F dos grupos P ginseng e Placebo 

demonstraram uma diferença com relevância estatística, com maior escore do 

IDATE-E do grupo P ginseng (p =  0,009)(Figura 13) (Tabela 9). 
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Figura 13 - Efeitos do Panax ginseng C. A. Meyer, Diazepam e Placebo sobre o IDATE E em 
voluntários saudáveis submetidos ao Teste de Simulação de Falar em Público. Os resultados 
são expressos por média ± epm (pontuação). As escalas foram aplicadas em diferentes fases durante 
a sessão experimental: basal (B),Pré-estresse (PT), Preparação do Discurso (Pr), Performance (S), 
Final (F). *Significativamente diferente de diazepam (p<0,05).**Significativamente diferente de placebo 
(p<0,001). 2Significativamente diferente de PT. 3Significativamente diferente de Pr. 4Significativamente 
diferente de S. IDATE E= Inventário de Ansiedade Estado. 
 

Tabela 9 – Média e erro padrão (Ep) do IDATE-E  

 

Grupos 

experimentais 

 
Fases do Teste de Simulação de Falar em Público 

Basal 
(B) 

Pré-teste 
(PT) 

Preparação 
(Pr) 

Discurso 
(S) 

Final 
(F) 

 média Ep média Ep média Ep média Ep média Ep 

P. ginseng 43,4 1,8 40,1 1,7 47,7 2,2 49,7 2,5 41,8 1,8 

Diazepam 42,6 2,5 35,5 1,3 43,7 2,1 43,2 2,1 37 1,5 

Placebo 38,6 1,5 36 1,4 43,3 2,1 43,1 1,9 35 1,6 
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6.2.2. b – Escala Analógica do Humor (EAH) 

Os dados relativos à EAH são agrupados em quatro fatores 

conforme proposto por Zuardi e colaboradores (1993), considerando-se na 

metodologia de cálculo o peso relativo (tabela 4) de cada item da escala. Cada fator 

é nominado conforme previsto por Parente e colaboradores (2005): ansiedade, 

prejuízo cognitivo, sedação e desconforto. 

 

Tabela 10 – Distribuição da EAH de acordo com os pesos relativos dos fatores 
 
 

Fatores Escalas Pesos 
1.Ansiedade 2. Calmo...........................................Agitado 

10. Relaxado.......................................Tenso 
8. Tranquilo ...............................Preocupado 

0,79684 
0,79314 
0,74407 

2.Prejuízo Cognitivo 9. Perspicaz.........................Raciocínio difícil 
12. Capaz........................................ Incapaz 
6. Dinâmico......................................Apático 
4. Com idéias claras........................Confuso 
16. Sociável ...................................Retraído 
5. Ágil........................................Desajeitado 
3. Forte...............................................Fraco 

0,79269 
0,78759 
0,75456 
0,69263 
0,64888 
0,64236 
0,58922 

3.Sedação 1. Alerta........................................Sonolento 
11.Atento.......................................Distraído 

0,77782 
0,59093 

4.Desconforto 15. Interessado.....................Desinteressado 
14. Amistoso........................................Hostil 
13. Alegre............................................Triste 
7. Satisfeito.................................Insatisfeito 

0,72303 
0,70477 
0,69215 
0,56842 

Fonte: Zuardi, et al., 1993. 
 
 

a) Fator Ansiedade:  

No grupo P ginseng observa-se uma variação nos níveis de 

ansiedade entre as fases experimentais (p = 0,001). Registrou-se um maior nível de 

ansiedade na fase S. Constatou-se, também, o seu aumento da fase PT para S (p =  

0,003) e uma redução entre as fases S-F (p =  0,004). 

No grupo diazepam também se registrou uma variação entre as 

fases (p < 0,0001), com maior nível de ansiedade apresentado na fase Pr. 

Evidenciou-se, inicialmente, redução da ansiedade entre as fases B-PT (p = 0,0005), 

com seu aumento da fase PT para Pr (p =  0,0006) e uma redução com significância 

estatística entre as fases Pr-F (p = 0,0005) e B-F (p = 0,001) .  
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Ocorreu variação entre as fases no grupo placebo (p < 0,0001), com 

aumento significativo da ansiedade entre as fases PT-Pr (p =  0,0009) e redução 

entre as fases Pr-F (p =  0,0001) e B-F (p =  0,004).  

Análise intergrupos demonstram uma redução com significância 

estatística da ansiedade entre as fases F (p = 0,006), observando-se menor 

diminuição nos níveis de ansiedade no grupo P ginseng (Figura 14) (Tabela 11). 
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Figura 14 - Efeitos do Panax ginseng C. A. Meyer, Diazepam e Placebo sobre a Ansiedade 
subjetiva em voluntários saudáveis submetidos ao Teste de Simulação de Falar em Público. Os 
resultados são expressos por média ± epm (mm). As escalas foram aplicadas em diferentes fases 
durante a sessão experimental: basal (B),Pré-estresse (PT), Preparação do Discurso (Pr), 
Performance (S), Final (F). *Significativamente diferente de Diazepam e Placebo (P<0,05). 
1Significativamente diferente de B. 2Significativamente diferente de PT. 3Significativamente diferente 
de Pr 4Significativamente diferente de S. mm= milímetros. 
 

Tabela 11 – Média e erro padrão (Ep) do fator ansiedade da Escala Analógica 
do Humor 
 
 

Grupos 

experimentais 

 
Fases do Teste de Simulação de Falar em Público 

Basal 
(B) 

Pré-teste 
(PT) 

Preparação 
(Pr) 

Discurso 
(S) 

Final 
(F) 

 média Ep média Ep média Ep média Ep média Ep 

P. ginseng 47,1 3,5 44,1 3,8 57,9 4,1 58,3 4,9 45,6 3,4 

Diazepam 50,8 3,8 34 2,7 51,4 3,9 45,3 4,7 30,4 3,7 

Placebo 46,5 2,9 41,7 3,8 55,6 3,4 49,7 3,7 34 3,5 
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b) Fator Prejuízo Cognitivo:  

Comparações interfases no grupo P ginseng demonstram um maior 

prejuízo cognitivo na fase S. Observou-se aumento do prejuízo cognitivo entre as 

fases PT-S (p = 0,0045) e redução entre S e F (p =  0,007).  

No grupo diazepam o maior prejuízo cognitivo foi verificado na fase 

Pr. Ocorreu aumento deste parâmetro de modo significativo entre as PT e Pr (p =  

0,003) e redução entre Pr e F (p =  0,038).  

No grupo placebo o maior nível de prejuízo cognitivo foi também 

observado na fase Pr. Verificou-se-se aumento deste fator desde a fase B até a Pr 

(p =  0,041) e redução entre as fases Pr e F (0,006). Comparações intergrupos não 

demonstraram diferenças estatísticas, interrelacionando as diversas fases 

experimentais (Figura 15) (Tabela 12). 
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Figura 15 - Efeitos do Panax ginseng C. A. Meyer, Diazepam e Placebo sobre Prejuízo 
Cognitivo em voluntários saudáveis submetidos ao Teste de Simulação de Falar em Público. 
Os resultados são expressos por média ± epm (mm). As escalas foram aplicadas em diferentes fases 
durante a sessão experimental: basal (B),Pré-estresse (PT), Preparação do Discurso (Pr), 
Performance (S), Final (F). 1Significativamente diferente de B 2Significativamente diferente de PT. 
3Significativamente diferente de Pr. 4Significativamente diferente de S.mm= milímetros. 
 
 
Tabela 12 – Média e erro padrão (Ep) do fator prejuízo cognitivo da Escala 
Analógica do Humor 
 
 

Grupos 

experimentais 

 
Fases do Teste de Simulação de Falar em Público 

Basal 
(B) 

Pré-teste 
(PT) 

Preparação 
(Pr) 

Discurso 
(S) 

Final 
(F) 

 média Ep média Ep média Ep média Ep média Ep 

P. ginseng 40,9 4 35,4 3 35,7 3,4 42,2 3,8 36,3 3,2 

Diazepam 35,7 2,5 37,3 3,3 40,1 3,7 39,7 3,7 36,4 4,2 

Placebo 32,4 2,2 33,6 3,1 39,3 3,8 36,8 3,7 31,6 3,1 
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c) Fator Sedação: 

Correlações intrafases nos três grupos demonstraram variação 

estatisticamente significativa nos grupos P ginseng (p = 0,0019) e placebo (p =  

0,0002). No grupo P ginseng constatou-se menor nível de sedação na fase Pr. 

Verificou-se redução da sedação (ou aumento da vigilância) da fase PT para Pr (p =  

0,002) com finalização da sessão experimental em níveis menores que àqueles 

observados antes do início do discurso (PT-F p = 0,049).  

 No diazepam verificou-se maior nível de sedação na fase PT.  

Observou-se queda dos seus níveis entre as fases PT-Pr (p = 0,005) com sequência 

e término da sessão em níveis maiores do que àqueles observados na fase basal. 

No grupo placebo ocorreu redução da sedação fase a fase, 

registrando-se menor sedação na fase final (B-F - p = 0,002). Comparações entre os 

três grupos experimentais não demonstraram diferenças estatísticas significativas, 

considerando todas as fases experimentais (Figura 16) (Tabela 13). 
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Figura 16 - Efeitos do Panax ginseng C. A. Meyer, Diazepam e Placebo sobre Sedação em 
voluntários saudáveis submetidos ao Teste de Simulação de Falar em Público. Os resultados 
são expressos por média ± epm (mm). As escalas foram aplicadas em diferentes fases durante a 
sessão experimental: basal (B),Pré-estresse (PT), Preparação do Discurso (Pr), Performance (S), 
Final (F). 1Significativamente diferente de B. 2Significativamente diferente de PT. 3Significativamente 
diferente de Pr. mm= milímetros. 
 

Tabela 13 – Média e erro padrão (Ep) do fator sedação da Escala Analógica do 
Humor 
 
 

Grupos 

experimentais 

 
Fases do Teste de Simulação de Falar em Público 

Basal 
(B) 

Pré-teste 
(PT) 

Preparação 
(Pr) 

Discurso 
(S) 

Final 
(F) 

 média Ep média Ep média Ep média Ep média Ep 

P. ginseng 40,6 4,4 40,6 3,7 29,2 3,7 29,7 3,5 33,5 4 

Diazepam 42,6 4,2 54,2 4,9 40,9 4,4 44,1 5,4 45,4 5,1 

Placebo 50,1 3 42,5 3,8 37,2 3,8 35,4 3,9 34,5 3,8 
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d) Fator Desconforto:  

Os resultados demonstraram que houve variação com significado 

estatístico na correlação realizada intragrupos apenas no P ginseng (p = 0,002). 

Neste grupo experimental ocorreu maior desconforto na fase S, sendo de relevância 

estatística a elevação ocorrida entre as fases PT-S (p = 0,005) e B-F (0,034).  

No grupo diazepam detectou-se maior desconforto na fase Pr. 

Houve um aumento dos níveis deste fator no início da sessão (B-Pr – p = 0,016) com 

ocorrência de redução a partir da fase Pr até níveis inferiores ao início da sessão 

experimental (Pr-F - p = 0,010).  

No placebo ocorreu maior desconforto na fase B, ocorrendo queda 

significativa entre as fases S-F (p = 0,029). Comparações intergrupos não 

demonstraram diferenças estatísticas, interrelacionando as diversas fases 

experimentais (Figura 17) (Tabela 14). 
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Figura 17 - Efeitos do Panax ginseng C. A. Meyer, Diazepam e Placebo sobre o Desconforto em 
voluntários saudáveis submetidos ao Teste de Simulação de Falar em Público. Os resultados 
são expressos por média ± epm (mm). As escalas foram aplicadas em diferentes fases durante a 
sessão experimental: basal (B),Pré-estresse (PT), Preparação do Discurso (Pr), Performance (S), 
Final (F). 1Significativamente diferente de B. 2Significativamente diferente de PT. 3Significativamente 
diferente de Pr. 4Significativamente diferente de S. mm= milímetros. 
 

Tabela 14 – Média e erro padrão (Ep) do fator desconforto da Escala Analógica 
do Humor 
 
 

Grupos 

experimentais 

 
Fases do Teste de Simulação de Falar em Público 

Basal 
(B) 

Pré-teste 
(PT) 

Preparação 
(Pr) 

Discurso 
(S) 

Final 
(F) 

 média Ep média Ep média Ep média Ep média Ep 

P. ginseng 29,4 4,1 29,3 3,5 32,6 4 37,3 3,7 33,6 3,5 

Diazepam 28,6 3,5 35,1 2,5 36,3 3,7 32,3 3,8 28,7 3,5 

Placebo 38,8 2,7 32 3 35 3,6 34,5 2,9 28,8 2,6 
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6.3 – Avaliação das Reações Adversas provocadas pelo uso das substâncias 

experimentais 

A ocorrência de reações adversas relacionada ao uso das 

substâncias utilizadas no estudo foi investigada até 24h após a sessão experimental. 

Os resultados não apresentam diferença com significância estatística entre os 

grupos (tabela 5). 

 

Tabela 15 – Frequência das Reações Adversas provocadas pelas substâncias 
experimentais. 
 
 
Reações Referidas 

Panax ginseng 200mg 
(n = 20) 

Diazepam 10 mg 
(n = 20) 

Placebo 
(n = 20) 
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7. DISCUSSÃO: 
 
 

A ansiedade tornou-se uma importante área de interesse da 

psicofarmacologia desde o século passado. Os sintomas que ela provoca podem 

trazer desconforto e interferir no funcionamento global da pessoa (PARK, et al., 

2005). O seu estudo apresenta limitações relacionadas à própria investigação do 

sistema nervoso central, à reprodução dos dados obtidos com animais em humanos 

e à diversidade categórica dos seus transtornos classificados pela ciência 

psiquiátrica (GRAEFF; HETEM, 2004). A partir destas dificuldades, os modelos 

animais e humanos utilizados para estudá-la visam, de modo fundamental, o 

desenvolvimento de drogas com potencial terapêutico (GUIMARÃES, HETEM, 

2004). 

Vários modelos humanos são utilizados para o estudo da ansiedade 

experimental. Neles, ela pode ser produzida por meio de métodos químicos ou 

psicológicos e avaliada por instrumentos específicos. Neste estudo, optou-se por 

utilizar um modelo clínico, o TSFP, por ele induzir ansiedade em voluntários 

saudáveis mediante um estímulo que consiste em submeter o participante a 

realização de um discurso em frente a uma câmera filmadora, visualisando a sua 

própria imagem. O TSFP é um modelo validado, desenvolvido por McNair e 

colaboradores (1982) e modificado por Guimarães e colaboradores (1987), utilizado 

com freqüência para identificação de efeitos ansiolíticos ou ansiogênicos de 

fármacos ou de substâncias com potencial farmacológico (GUIMARÃES, ZUARDI, 

GRAEFF,1987; ZUARDI, et al.,1993). 

A avaliação da ansiedade produzida nos sujeitos participantes deste 

estudo foi realizada por meio de medidas fisiológicas (pressão arterial, freqüência 

cardíaca, temperatura de extremidades, níveis de condutância da pele) e 

psicológicas (escalas de auto-avaliação, como o Inventário de Ansiedade Estado – 

IDATE-E e Escala Analógica do Humor) que permitiram identificar o efeito das 

substâncias experimentais. 

A observação da inexistência de comprovação experimental em 

humanos para utilização do P ginseng no controle da ansiedade (CARR, BEKKU, 

YOSHIMURA, 2006; AURICCHIO, LONGATTO, NICOLETTI, 2007) e seu uso 

disseminado, como fitocomplexo ou adicionado a outras fórmulas farmacêuticas 
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para este fim, moveu a realização desta investigação. Para tanto, partiu-se do 

pressuposto que a utilização deste fitoterápico, de forma aguda, exerceria um 

controle da ansiedade subjetiva induzida experimentalmente.  

Pesquisas realizadas em bases de dados demonstram que não 

existem, ainda, estudos clínicos avaliando a eficácia P ginseng em modelos clínicos 

de ansiedade (ANDRADE, 2009). Este é o primeiro estudo que utiliza modelo clínico 

específico de indução da ansiedade para avaliar possíveis efeitos ansiolíticos do P 

ginseng em humanos. Este fitoterápico, extraído das raízes do ginseng coreano, é 

utilizado há séculos em todo mundo no combate à fadiga e fraqueza. O avanço nas 

pesquisas demonstra sua possível indicação para outras doenças, inclusive que 

envolvem o sistema nervoso central (KIEFFER, PANTUSO, 2003; KENNEDY, 

SCHOLEY, 2003). Diversos estudos pré-clínicos foram realizados comprovando a 

atividade ansiolítica deste produto natural ou de um dos seus principais 

constituintes, os ginsenosídeos (BHATTACHARYA, MITRA, 1991; CARR, BEKKU, 

YOSHIMURA, 2006; KIM et al., 2009; KITAOKA et al., 2009; PARK et al., (2005). No 

entanto, as investigações clínicas que relacionassem o P ginseng à ansiedade não 

obtiveram o progresso necessário. Daí a necessidade de empreendimento desta 

investigação. Os resultados são discutidos a seguir. 

Com relação à caracterização da amostra observou-se que ocorreu 

maior participação feminina (77%) do que masculina (23%). Os Voluntários 

apresentaram idade média de 23 anos e foram classificados como de baixa 

ansiedade, considerando-se alta ansiedade escore do IDATE T � 40 (ZUARDI et al., 

1993).  

As medidas fisiológicas avaliadas demonstraram que o TSFP 

produziu ansiedade de modo experimental, como demonstrado em estudos prévios 

(GARCIAL-LEAL et al, 2010; GUIMARÃES, ZUARDI, GRAEFF, 1987; ZUARDI et al., 

1993), ao provocar alterações a partir dos valores basais de cada parâmetro 

avaliado e principalmente entre as fases Pr-S. Análises intragrupos demonstraram a 

efetividade do modelo e o efeito de cada substância em cada fase experimental. 

Observou-se que os três grupos se comportaram de modo similar em cada 

parâmetro fisiológico avaliado.   

Sabe-se que um estado emocional transitório como a ansiedade, 

fortemente marcado por tensão, apreensão e ativação do sistema nervoso 
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autônomo, tende a aumentar a pressão arterial, freqüência cardíaca, condutância da 

pele e diminuir a temperatura nas extremidades (GRAEFF, GUIMARÃES, 2000; 

BRANDÃO, et al., 2003; ALMEIDA, 2009). Estas respostas são reguladas por 

conexões recíprocas entre a amígdala e o locus coeruleus (STAHL, 2010). Com 

relação à PAS e PAD observaram-se diferenças estatísticas apenas entre as fases 

experimentais de cada grupo. No entanto, não foram observadas diferenças com 

significância estatística entre os três grupos experimentais, demonstrando um 

comportamento similar entre eles. Os dados relativos à FC expressam que nos três 

grupos observou-se uma menor ativação simpática, com eles apresentando um 

desempenho semelhante. 

A temperatura de extremidades reduziu fase a fase em todos os 

grupos experimentais, sem que haja diferença estatística entre eles. De acordo com 

Almeida (2009), essa redução ocorre em virtude da ansiedade produzida pela tarefa, 

que provoca alterações autonômicas, tais como, constrição dos vasos periféricos, 

transpiração, redução da transferência de calor para as partes distais do corpo 

intensificando a perda de calor, através da evaporação, e resposta eletrodérmica. 

Esta evidência demonstra que a ativação autonômica produzida pela ansiedade não 

foi revertida pelas substâncias experimentais. 

A condutância da pele aumentou de modo expressivo nos três 

grupos nas fases de preparação e realização do discurso, sem que houvesse 

diferença estatística entre eles. Chama atenção o incremento do aumento dos níveis 

deste parâmetro na fase F em todos os grupos experimentais (Figura 12).  Os níveis 

de condutância refletem a atividade das glândulas sudoríparasa da pele podem 

permanecer aumentados após o discurso em virtude da permanência do suor 

eliminado durante a situação estressante (SILVA; LEITE, 2000). A atividade 

eletrodérmica tem relação com ansiedade antecipatória, sendo determinada pelo 

córtex pré-frontal medial (FOWLES,1980; 2000) e associada a punições futuras 

(BECHARA et al.,1999; CHAVES, 2007). 

A avaliação dos parâmetros fisiológicos demonstra, portanto, que o 

P. ginseng apresenta, no modelo utilizado neste estudo, comportamento semelhante 

aos controles utilizados. Estudos prévios (GRAEFF et al., 2003; GUIMARÃES, 

ZUARDI, GRAEFF,1987; ZUARDI et al.,1993) demonstram que os 

benzodiazepínicos, como o diazepam, afetam o aumento da ansiedade provocado 
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pelo TSFP, diminuindo o seu nível ao longo da sessão experimental (GRAEFF et al., 

2003).  

O aumento da ansiedade subjetiva eliciada pelo TSFP também foi 

observada por meio da análise das mensurações psicológicas, conforme relatado 

em outros estudos (GUIMARÃES, ZUARDI, GRAEFF, 1987; McNAIR et al., 1982; 

ZUARDI et al., 1993). Entretanto, constatou-se que o P ginseng não apresentou 

eficácia na redução dos níveis de ansiedade produzidos no modelo clínico e nos 

sentimentos subjetivos a ela associados.  

A utilização do Inventário de Ansiedade Estado (IDATE-E) (Figura 

13) demonstrou que na fase de pré-teste e performance os escores de ansiedade 

aumentaram de forma mais pronunciada no grupo Panax ginseng do que no controle 

diazepam. Na fase final do experimento este grupo também apresentou maior 

pontuação do IDATE-E do que o controle negativo placebo. Isto demonstra um 

inefetivo controle do P ginseng nos níveis de ansiedade produzidos pela tarefa 

ansiogênica. Embora estudos atestem a menor sensibilidade do IDATE-E em 

relação à Escala Analógica do Humor – EAH (GRAEFF et al., 2003; GUIMARÃES et 

al., 1987; ZUARDI et al.,1993) na detecção dos efeitos de drogas sobre ansiedade, a 

maioria dos estudos nesta área (GUIMARÃES, HETEM, 2004) utiliza este 

instrumento como medida de avaliação.  

Dentre os fatores avaliados na EAH o parâmetro ansiedade 

demonstrou diferença significativa no grupo P. ginseng, comparando-se com os 

controles positivo e negativo na fase final do TSFP. Isto demonstra que neste grupo 

foi detectado maior nível de ansieade na fase final do TSFP (Figura 14). 

Os demais fatores relacionados à ansiedade avaliados na EAH 

(prejuízo cognitivo, sedação e desconforto) não demonstraram diferença com 

relevância estatística no efeito do P. ginseng em relação aos grupos controle.  

Desse modo, a partir dos resultados obtidos neste estudo e de sua 

análise, observou-se que o P. ginseng apresentou um efeito intensificador da 

ansiedade evidenciado, exclusivamente, por meio dos parâmetros psicológicos 

(IDATE-E e fator ansiedade da EAH). 

Diante dos resultados, princilpamente àqueles relativos aos 

parâmetros fisiológicos, questionamentos emergem com relação à adequação 
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metodológica do modelo clínico adotado e à farmacocinética das drogas diante da 

tarefa ansiogênica, de modo a não mascarar os resultados. O TSFP é um modelo 

clínico utilizado largamente para estudar as bases biológicas do medo e da 

ansiedade (GARCIA-LEAL et al., 2010). É um modelo adotado em vários estudos 

para avaliação da atividade de drogas com potencial ansiolítico (McNAIR et al., 

1982; ZUARDI et al., 1993; HETEM et al., 1996; SILVA et al., 2001; GARCIA-LEAL 

et al., 2010). Com relação à delimitação do tempo de início da tarefa ansiogênica, 

dentro do modelo, depende da farmacocinética das substâncias experimentais. No 

presente estudo o intervalo entre a fase B (basal) – momento em que são 

administradas as substâncias – e a PT (pré-teste) – fase em que o experimento se 

reinicia - foi estimado de uma hora, por considerar-se que o diazepam apresenta 

rápida absorção, sendo completamente absorvidos por via oral, atingindo uma 

concentração plasmática máxima após 30 – 90 minutos e o P ginseng é excretado 

na urina 3 horas após a ingestão (RAMOS; CORDÁS, 1999; TAWAB et al., 2003).  

A potencial ação ansiolítica do P ginseng em humanos ainda não foi 

investigada em suficiência nos estudos clínicos, sendo realizados somente poucos 

estudos crônicos (ANDRADE, 2009; KENNEDY, SCHOLEY, 2003) e observando-se 

maior intensidade das investigações pré-clínicas (CHA et al, 2005; PARK et al, 2005; 

CARR, BEKKU, YOSHIMURA, 2006; KIM et al, 2009; KITAOKA et al, 2009). Há um 

avanço considerável nas pesquisas acerca dos efeitos do P ginseng no SNC, 

principalmente no que se refere à memória e neuroproteção (KENNEDY, SCHOLEY, 

2003). Em ansiedade, porém, há um progresso a ser alcançado. 

A presumível ação ansiolítica do P ginseng foi evidenciada em 

estudos pré-clínicos, relacionada à interação do seu principal constituinte, os 

ginsenosídeos, com ligantes do complexo receptor GABA-Benzodiazepina-Canal de 

Cloreto, aumentando a sua afinidade pelo receptor (CHOI et al., 2003; KIM et al., 

2001; KIMURA et al., 1994), à diminuição da produção de RNAm da enzima 

catabólica (Abat) deste neurotransmissor  inibitório e do transportador GABA (GAT1)�

(KITAOKA et al., 2009). Em humanos, estes fenômenos, ainda, não foram 

investigados. 

O benefício psicológico do P ginseng sobre a ansiedade e suas 

manifestações em humanos foi relatado por Andrade (2009) em estudo crônico em 

que avaliou a eficácia deste fitoterápico sobre a fibromialgia. Este estudo utilizou 
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uma Escala Visual Analógica (EVA) para avaliação e identificação de 

sintomas/sinais relacionados à ansiedade. P ginseng reduziu a ansiedade a partir da 

nona semana de tratamento, enquanto as substâncias controle, placebo e 

amitriptilina, promoveram uma melhora já a partir da terceira semana. Cardinal e 

Engels (2001) realizaram um estudo clínico randômico, duplo-cego, placebo 

controlado onde demonstraram que P ginseng não aumenta o bem-estar psicológico 

em adultos jovens saudáveis. Na pesquisa nenhum benefício psicológico foi 

observado no grupo experimental após 8 semanas de utilização do produto como 

suplemento alimentar quando comparado ao placebo. As variáveis psicológicas 

avaliadas incluíram: afeto positivo e afeto negativo, mensurados através da Positive 

Affect-negative Affect Scale e ocorrência de transtornos do humor, determinada pelo 

Profile of Mood States Inventory. 

Estudos agudos envolvendo a administração do P ginseng foram 

empreendidos direcionados para o desempenho cognitivo (memória) e humor 

(KENNEDY, SHOLEY, WESNES, 2001; KENNEDY et al., 2003; KENNEDY, 

SCHOLEY, 2003) e demonstraram que doses únicas do extrato do produto 

fortalecem o humor e a memória, além de exercer um efeito direto sobre o sistema 

nervoso, modulando a atividade elétrica cerebral (KENNEDY, SCHOLEY, 2003). 

Entretanto, não mencionam efeitos sobre a ansiedade.    

Utilizando-se de modelo agudo, este estudo possibilitou avaliar a 

ação P ginseng sobre a ansiedade, principalmente antecipatória e de desempenho, 

eliciada de modo experimental, através de desafio psicológico. Outros ensaios 

clínicos, decerto, deverão ser empreendimentos para avaliação dos efeitos de P 

ginseng sobre ansiedade, por meio de modelos agudos e crônicos.  

Com relação aos efeitos adversos referidos pelos participantes do 

estudo, observou-se a sua ocorrência nos três grupos experimentais, porém em 

menor proporção no P ginseng do que nos grupos controle. Em geral, P ginseng é 

bem tolerado, produzindo efeitos adversos reversíveis (KIEFER, PANTUSO, 2003). 

As reações adversas comumente referidas na literatura como decorrentes do uso do 

fitoterápico incluem: dor de cabeça, desordens do sono e gastrintestinais, 

manifestações alérgicas, hipertensão arterial, ação hipoglicemiante, nervosismo e 

irritabilidade (AURICCHIO, LONGATO, NICOLETTI et al., 2007; KIEFFER, 

PANTUSO, 2003; TSUNG, CHENG, 2000).  
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Neste estudo P. ginseng foi utilizado sob a forma de uma monodroga 

e como tal a ocorrência de reações adversas graves pelo uso deste produto é 

incomum (COON, ERNEST, 2002; ANDRADE, 2009). O extrato bruto utilizado nesta 

pesquisa foi padronizado com até 27% de ginsenosídeos, contendo 200 mg do 

produto. Em ensaio clínico realizado por Andrade (2009) foi utilizado o mesmo 

produto com a mesma forma de preparo e observou-se que as substâncias 

fornecidas foram de boa qualidade, com baixo risco de efeitos adversos graves e 

com possibilidade de contaminação na manipulação diminuta. 

Os achados deste estudo apontam, a priori, para a necessidade de 

ampliação das investigações acerca dos efeitos de P ginseng, sobre ansiedade 

normal ou patológica, utilizando-se diferentes doses, e abrangendo a população 

para portadores de transtornos de ansiedade, empreendendo-se, inclusive, modelos 

clínicos agudos e crônicos.  

Os resultados desta investigação, portanto, não esgotam a relação 

“P ginseng – ansiedade”, pois o possível efeito farmacológico de uma substância e a 

descoberta de seu potencial terapêutico requer exaustiva pesquisa. Mas, direcionam 

para o delineamento de caminhos de investigação que possam aprofundá-la e 

resultar em progresso para a abordagem clínica da ansiedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114�
                                                                                                                    ____Conclusões 
�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����!��"�� 
 

 

 

 

 

�



114�
                                                                                                                    ____Conclusões 
�

8. CONCLUSÕES: 
 
 

A partir dos resultados obtidos neste ensaio clínico é possível 

concluir que: 

 

�                O extrato das raízes de P. ginseng, na concentração de 200mg, 

administrado de modo agudo, não demonstrou eficácia no controle subjetivo da 

ansiedade, produzida de modo experimental, e de alguns sintomas a ela associados; 

�               O extrato das raízes de P. ginseng apresentou boa tolerabilidade, 

mediante administração aguda, provocando reações adversas de intensidade 

suportável e não letais.  

�              Estudos agudos, que utilizem outros modelos experimentais, devem 

ser realizados para ampliação da avaliação da eficácia clínica do extrato das raízes 

de P. ginseng. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A – QUESTIONÁRIO SEMI-ESTRUTURADO 

 

QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 
 
 

Nome: __________________________________ Idade: ________ Sexo: ____ 
Data de Nascimento: ___/___/____   Local de Nascimento: ________________ 
End.: ___________________________________________________________ 
Bairro: _____________ Cidade: _________________ Fone: _______________ 
 
 
1. Há quanto tempo reside nesta cidade? 
[  ] menos que 1 ano   [  ] 1 - 6 anos   [  ] 7 - 10 anos   [  ] mais de 10 anos 
 
2. Mora com: 
[  ] esposa/marido   [  ] filhos   [  ] pais   [  ] outros 
 
3. Cor: 
[  ] branca   [  ] preta   [  ] parda   [  ] amarela 
 
4. Qual seu estado civil: 
[  ] solteiro   [  ] casado   [  ] divorciado/desquitado   [  ] separado   [  ] viúvo 
[  ] mora com alguém 
Há quanto tempo? _________ anos __________ meses 
 
5. Qual sua religião: 
[  ] nenhuma   [  ] católica   [  ] protestante   [  ] espírita   [  ] afro-brasileira    
[  ] orientais   [  ] israelita   [  ] outra ________________ 
 
6. Qual sua escolaridade? 
[  ] 1º grau incompleto   [  ] 1º grau completo   [  ] 2º grau incompleto   [  ] 2º grau completo   [  ] 
superior incompleto   [  ] superior completo   [  ] pós-graduando 
 
7. Qual sua profissão atual: 
[  ] nenhuma  [  ] estudante  [  ] dona de casa  [  ] liberal  [  ] outra ________________________ 
 
8. Está trabalhando no momento? 
[  ] sim, período integral   [  ] sim, um turno   [  ] sim, mas “bicos”   [  ] não 
 
9. Qual é a renda familiar (em salários mínimos)? 
[  ] ½ - 1   [  ] 1 – 2   [  ] 2- 5   [  ] 5 – 10   [  ] 11-20   [  ] mais de 20   [  ] não sabe 
 
10. Já participou de algum projeto de pesquisa como voluntário? 
[  ] Sim. Onde? _______________________________________________________________ 

Quando? _____________________________________________________________ 
Qual projeto? _________________________________________________________ 

[  ] Não 
 
11. Caso não seja selecionado para esse projeto, teria interesse em participar de outros projetos do 
nosso centro de pesquisas? [  ] Sim   [  ] Não 
SAÚDE 
 
12. Você atualmente tem algum problema médico? Como por exemplo: 
(Marque com um X as respostas afirmativas) 
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[  ] diabetes (açúcar no sangue) 
[  ] problemas de fígado, hepatite 
[  ] queixas urinárias (ardência ou queimação quando urina) 
[  ] problemas de intestino (diarréia, prisão de ventre) 
[  ] úlcera 
[  ] tuberculose 
[  ] doença cardíaca (angina, infarto do miocárdio, insuficiência e etc.) 
[  ] pressão alta 
[  ] artrite 
[  ] sinusite/rinite 
[  ] asma 
[  ] meningite 
[  ] doença de tireóide (caroço no pescoço ou papeira) 
[  ] anemia 
[  ] epilepsia (convulsões) 
[  ] dor de cabeça ou enxaqueca 
[  ] doença neurológica (Parkinson, esclerose e etc.) 
[  ] paralisia (facial, de prega vocal e etc.) 
[  ] dor na parte inferior das costas 
[  ] outro, especifique: __________________________________________________________ 
 
13. Alguma vez você esteve internado em um hospital? 
[  ] Sim. Por que motivo? ________________________________________________________ 
[  ] Não 
 
14. Você usou alguma dessas medicações no último mês? 
(Marque com um X as respostas afirmativas) 
 
[  ] aspirina 
[  ] outro medicamento anti-inflamatório, analgésico ou derivados de cortisona (celestone, decadron, 
meticorten e etc.) 
[  ] calmantes ou medicamentos para diminuir a tensão ou o nervosismo ou para dormir (diazepam,. 
Valium, lexotan, lorax e etc.) 
[  ] medicação para depressão (tofranil, anafranil, tryptanol e etc.) 
[  ] anticonvulsivante (para ataque epilético) 
[  ] anticoncepcional (“pílula”) 
[  ] medicação para baixar a pressão 
[  ] medicação para asma ou bronquite 
[  ] diuréticos (lasix, higroton e etc.) 
[  ] hormônios (puran, cynomel, levoid e etc.) 
[  ] medicação para diabetes 
[  ] medicação do tipo haldol, equilid, amplictil, neozine (antipsicótico) 
[  ] antibióticos 
[  ] pílulas para emagrecer ou diminuir o apetite 
[  ] outros ____________________________________________________________________ 
Especifique quais medicamentos você tomou no último mês (e o número de dias em que tomou-os): 
___________________________________________________________________ 
 
15. Você fuma atualmente?   [  ] Sim   [  ] Não 
 
a. Caso afirmativo, quanto cigarros por dia? 
[  ] 1 – 10 cigarros   [  ] 11 - 20 cigarros   [  ] mais que 20 
b. Com que idade você começou a fumar? _____ anos de idade 
c. Você fuma logo após (30 minutos) acordar pela manhã?   [  ] Sim   [  ] Não 
 
16. Nos últimos 3 meses, quantos dias por semana tem consumido bebidas alcoólicas? 
[  ] 1 – 3 vezes/semana   [  ] 4 – 6 vezes/semana   [  ] todos os dias   [  ] menos que uma vez/semana   
[  ] nenhuma (pule para a questão 21) 
 
17. Nos dias em que bebe, quantas doses você costuma beber em cada ocasião? 



125�
                                                                                                        _              ____Anexos 
�

__________ doses 
 
(Calcule o número de doses de acordo com o quadro abaixo) 

Pinga/Whisky Vinho Cerveja 
1 copinho = 1 dose 1 copo = 1 dose 1 garrafa = 2 doses 

½ garrafa = 10 doses 1 garrafa = 6 doses ½ garrafa = 1 dose 
1 litro = 20 doses   

 
18. Você já teve algum dos problemas abaixo devido ao uso de álcool? 
(Marque com um X as respostas afirmativas) 
 
        Nº de vezes 
[  ] perdeu a escola ou horário no trabalho?              __________ 
[  ] bebeu constantemente por 2 ou mais dias seguidos      __________ 
[  ] perdeu amigos       __________ 
[  ] divórcio ou separação                    __________ 
[  ] foi despedido ou suspenso no emprego    __________ 
[  ] teve um acidente de carro em serviço    __________ 
[  ] teve que ir para o hospital (exclua acidente de carro)  __________ 
[  ] teve que ser internado                 __________ 
[  ] tem tremores nas mãos ou pernas     __________ 
[  ] não lembra o que aconteceu enquanto bebia   __________ 
[  ] sentiu um forte desejo ou necessidade de beber   __________ 
[  ] já quis parar de beber ou diminuir e não conseguiu      __________ 
19. Você acha que tem algum problema com álcool atualmente? [ ] Sim [  ] Não 
 
20. Você tem/teve algum destes problemas de saúde devido ao consumo de bebidas alcoólicas? 
(Marque com um X as respostas afirmativas) 
 
[  ] doença de fígado (cirrose) 
[  ] doença de estômago 
[  ] adormecimento ou formigamento dos pés ou mãos 
[  ] alteração da memória mesmo sem estar bebendo 
[  ] outros, especifique: _________________________________________________________ 
 
21. Em que período você costuma dormir?   [  ] Manhã   [  ] Tarde   [  ] Noite 
 
22. Suas atividades profissionais (trabalho ou escola) são: [  ] Diurnas [  ] Noturnas 
 
23. Quantas horas por dia você costuma dormir? __________ horas 
 
24. Qual a qualidade de seu sono nos últimos 2 meses? 
[  ] Ruim   [  ] Regular   [  ] Boa   [  ] Ótima 
 
25. Você apresenta algum destes comportamentos durante o sono? 
(Marque com um X as respostas afirmativas) 
 
[  ] falar durante o sono 
[  ] grita durante o sono 
[  ] range os dentes 
[  ] mexe-se em excesso 
[  ] pesadelos constantes 
[  ] transpira muito 
[  ] terror noturno 
[  ] incontinência urinária (urinar na cama) 
[  ] sonambulismo (caminhar dormindo) 
[  ] acordar várias vezes durante o sono 
[  ] outros ____________________________________________________________________ 
[  ] Não apresento nenhum desses problemas 
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26. Você apresenta dificuldades para adormecer ou continuar dormindo, ou tem sempre a sensação 
que dormiu pouco, ficando cansado significativamente durante todo o dia, irritado, desatento, não 
conseguindo desempenhar suas atividade, há pelo menos 1 MÊS, pelo menos 3 VEZES POR 
SEMANA? 
[  ] Sim   [  ] Não 
 
27. Durante os ÚLTIMOS 6 MESES você sentiu, DE REPENTE, um ataque de medo intenso, grande 
ansiedade ou mal-estar, sem uma causa aparente? 
[  ] Sim   [  ] Não 
 
EM CASO AFIRMATIVO, esse ataque veio acompanhado de: 
(Marque com um X as respostas afirmativas) 
 
[  ] falta de ar ou dificuldade para respirar 
[  ] vertigem, sensação de desmaio 
[  ] palpitação ou taquicardia (coração batendo mais rápido) 
[  ] tremor 
[  ] sudorese (suor nas mãos, rosto) 
[  ] náuseas, desconforto abdominal 
[  ] sensação de estar separado de parte ou todo do seu corpo 
[  ] sensação de irrealidade, de estar em um sonho, etc. 
[  ] anestesia ou formigamento do corpo 
[  ] ondas de calor ou calafrios 
[  ] dor ou desconforto no peito 
[  ] medo de morrer 
[  ] medo de enlouquecer ou cometer ato descontrolado 
[  ] Não senti nenhum destes sintomas 
 
a. Com que freqüência (nº de crises por mês) você tem estas crises? 
_________ crise/mês 
[  ] Marque aqui caso seja menos de 1 crise por mês 
 
b. Você sentiu (ou sente) medo de apresentar novamente este ataque? 
[  ] Sim   [  ] Não 
 
c. Estes sintomas levaram você a apresentar muito medo e até evitar certas situações com medo de 
ter um ataque e não poder ter socorro imediato? 
[  ] Sim   [  ] Não 
 
d. Marque com um X as situações que você teve medo ou evitou 
[  ] estar sozinho fora de casa 
[  ] permanecer numa fila 
[  ] viajar de ônibus, trem ou automóvel 
[  ] estar em um restaurante 
[  ] estar numa multidão 
[  ] estar numa ponte 
[  ] outros ____________________________________________________________________ 
 
28. Você sente medo excessivo de situações onde está exposto a possível observação ou 
fiscalização pelos outros, co medo que algo lhe aconteça ou que você seja humilhado (por exemplo, 
não conseguir falar para um grupo de pessoas, engasgar com alimento quando está comendo na 
presença de outros, não conseguir urinar em banheiro público, ficar com as mãos tremendo quando 
escreve na presença de outros e etc.)?   [  ] Sim   [  ] Não 
 
a. EM CASO AFIRMATIVO, especifique de que situação você tem medo: 
____________________________________________________________________________ 
Você acha que este medo é excessivo ou sem sentido?   [  ] Sim   [  ] Não 
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29. Você sente medo persistente e intenso de alguma coisa, animal, situação ou qualquer outro 
estímulo (por exemplo, cachorros, cobras, insetos, sangue ou ferimentos, altura, espaços fechados e 
etc)?   [  ] Sim   [  ] Não 
 
a. EM CASO AFIRMATIVO, do que tem medo? ______________________________________ 
 
b. Na grande maioria das vezes que você está diante deste estímulo apresenta grande ansiedade ou 
nervosismo, dificuldade de respirar, suor, coração batendo rápido?   [  ] Sim   [  ] Não 
 
c. Na tentativa de evitar estes estímulos você muda sua rotina de vida ou de trabalho ou seu 
relacionamento com os outros?   [  ] Sim   [  ] Não 
 
30. Alguma vez na sua vida você teve idéias, pensamentos ou imagens persistentes, que invadiram 
sua mente, SEM MOTIVO APARENTE, por 2 OU MAIS SEMANAS, e que lhe causaram repulsa ou 
desagrado (por exemplo, assassinar alguém que ama, idéias obscenas, blasfêmias e etc)? 
[  ] Sim   [  ] Não 
 
a. EM CASO AFIRMATIVO, qual era o pensamento persistente? ________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
b. Quando lhe ocorreu pela última vez? ____________________________________________ 
 
c. Você tentou evitar ou se livrar de alguma forma destes pensamentos, pois eles causaram bastante 
sofrimento ou interferiram em sua vida diária? 
[  ] Sim   [  ] Não 
Como? ______________________________________________________________________ 
 
d. Você acha que esses pensamentos, idéias ou imagens são produto da sua própria mente, ou seja, 
não são impostos por ninguém?   [  ] Sim   [  ] Não 
 
31. Alguma vez na sua vida, você apresentou comportamentos repetidos, como algum gesto ou ato 
que tivesse que fazer repetidamente, mesmo considerando como sem sentido e irracional, e que você 
tentava resistir em fazê-lo, como por exemplo, lavar as mãos a todo momento, mesmo elas estando 
limpas; cortar os mesmos objetos inúmeras vezes ou conferir de maneira excessiva a realização de 
um ato?   [  ] Sim   [  ] Não 
 
a. EM CASO AFIRMATIVO, qual comportamento você repetia excessivamente? 
____________________________________________________________________________ 
 
b. O que você temia que pudesse acontecer se não fizesse isto? 
___________________________________________________________________________ 
 
c. Como você se sentia caso não conseguisse realizar o ato desejado? ___________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
d. Este comportamento ainda persiste?   [  ] Sim   [  ] Não 
 
e. Quando lhe ocorreu pela última vez? ____________________________________________ 
 
32. Você já vivenciou um acontecimento que lhe foi muito doloroso e traumatizante?   [  ] Sim   [  ] 
Não 
 
a. EM CASO AFIRMATIVO, qual foi o procedimento? _________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
b. Após este trauma, você tem apresentado, por MAIS DE 1 MÊS: 
(Marque com um X as respostas afirmativas) 
 
[  ] dificuldade de dormir ou permanecer dormindo 
[  ] irritabilidade ou explosões de raiva 

______________________________________________________________________Anexos�������������
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[  ] dificuldade de concentração 
[  ] hipervigilância, isto é, exageradamente atento a tudo 
[  ] resposta de sobressalto exagerada a qualquer barulho 
[  ] batimentos rápidos do coração, suor aumentado, tremores quando exposto a situações 
semelhantes ao que lhe causou o trauma 
[  ] sonhos perturbadores recorrentes com o acontecimento 
[  ] sensação de reviver a experiência desagradável tendo alucinações, ilusões (isto é, visões) 
 
33. Nos últimos 6 MESES você tem se mostrado excessivamente preocupado com algo normalmente 
sem muita importância, apresentado este sentimento na maior parte do dia, na maioria dos dias deste 
período?   [  ] Sim   [  ] Não 
 
a. EM CASO AFIRMATIVO, responda pensando nestes períodos nos últimos 6 MESES em que você 
se sentiu ansioso. Durante estes períodos você se sente freqüentemente com: 
(Marque com um X as respostas afirmativas) 
 
[  ] tremores 
[  ] os músculos tensos, doloridos 
[  ] inquietação 
[  ] cansaço fácil 
[  ] fôlego curto ou falta de ar 
[  ] palpitações ou batimentos rápidos do coração 
[  ] suor exagerado ou mãos frias e úmidas 
[  ] boca seca 
[  ] sensação de cabeça leve, atordoamento, vertigens ou tontura 
[  ] náuseas, diarréia, mal estar ou dor de estômago 
[  ] calafrios ou ondas de calor 
[  ] vontade freqüente de urinar 
[  ] dificuldade para engolir ou bolo na garganta 
[  ] impaciência ou agitação 
[  ] sobressalto ou susto exagerado a qualquer barulho repentino 
[  ] dificuldade em concentrar-se ou sensação de “branco” 
[  ] dificuldade para adormecer ou continuar dormindo 
[  ] irritação 
 
34. Você já apresentou, de repente, um período de humor exaltado (alegria ou euforia exagerada) ou 
irritável (bravo por qualquer coisa), diferente do seu normal, SEM MOTIVO APARENTE, por alguns 
dias?   [  ] Sim   [  ] Não 
 
a. EM CASO AFIRMATIVO, neste período você sentiu: 
(Marque com um X as respostas afirmativas que ocorreram neste período) 
 
[  ] sua auto-estima (gostar de como você é) aumentada, ou sentia-se mais capaz, mais auto 
confiante que o habitual 
[ ] necessidade de sono diminuída, isto é, dormia menos mas acordava disposto 
[  ] mais falante do que o habitual ou falava mais rapidamente que o habitual 
[  ] idéias embaralhadas ou os pensamentos passavam rapidamente pela sua cabeça 
[  ] muito distraído em relação às coisas ou fatos importantes ou muito atento a detalhes sem 
importância 
[  ] agitado, movimentando-se excessivamente, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo 
[  ] envolvido em atividades que posteriormente tiveram conseqüências desagradáveis (por exemplo, 
comprou coisas desnecessárias) 
[  ] prejuízo em seu relacionamento com os outros em conseqüência de seu estado de euforia ou 
irritação 
 
b. Quando lhe ocorreu pela última vez? ____________________________________________ 
 
c. Quanto tempo duraram estes sentimentos? _______________________________________ 
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35. Já lhe ocorreu um período de pelo menos 2 SEMANAS, em que SEM UMA CAUSA CONCRETA, 
aproximadamente TODOS OS DIAS, você se sentiu: 
(Marque com um X as respostas afirmativas que ocorreram neste período) 
 
[  ] deprimido, triste ou irritado a maior parte do tempo 
[  ] sem interesse em todas ou quase todas atividades do dia a dia na maior parte do tempo 
[  ] com diminuição (ou aumento) excessivo do seu apetite com conseqüente diminuição (ou aumento) 
de peso 
[  ] com insônia ou muita sonolência 
[  ] muito quieto (ou o inverso, muito agitado, inquieto) de forma a ser percebido pelos outros 
[  ] facilmente cansado ou sem energia 
[  ] culpado por tudo ou que você não valia nada, era incapaz 
[  ] sem concentração, esquecido ou indeciso em relação a maioria das situações 
[  ] como se não valesse a pena continuar vivendo ou pensava na idéia de cometer suicídio 
[  ] nunca me senti assim 
 
a. EM CASO AFIRMATIVO (exceto no último item), quando lhe ocorreu pela última vez? 
____________________________________________________________________________ 
 
b. O que você acha que causou isto? ______________________________________________ 
c. Quantas vezes já se sentiu assim? ______________________________________________ 
 
36. Você acha que tem algum problema sexual?   [  ] Sim   [  ] Não 
 
a. EM CASO AFIRMATIVO, qual problema sexual você acha que tem? ___________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
b. Já procurou algum tipo de ajuda (psicológica ou médica) para seu problema sexual?   [  ] Sim   [  ] 
Não 
 
37. Você já teve a impressão de que as pessoas estavam falando sobre você ou dando atenção 
especial a você?   [  ] Sim   [  ] Não 
 
38. E a impressão de estar recebendo mensagens especiais da TV, do rádio, jornal ou a maneira que 
as coisas estavam arranjadas ao seu redor tinham um significado (mensagem) especial para você?   [  
] Sim   [  ] Não 
 
39. Você já teve a sensação de que alguém estava tentando dificultar-lhe a vida, prejudicá-lo ou feri-
lo?   [  ] Sim   [  ] Não 
 
a. EM CASO AFIRMATIVO, como isto era feito? _____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
40. Você já se sentiu especialmente importante de algum modo, ou que você tinha poderes para fazer 
coisas que as outras pessoas não conseguiram fazer? 
[  ] Sim   [  ] Não 
 
41. Você já sentiu que parte de seu corpo tinha mudado ou tinha parado de funcionar?   [  ] Sim   [  ] 
Não 
 
a. EM CASO AFIRMATIVO, o que o médico disse? ___________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
42. Você já sentiu que alguém ou algo fora do seu corpo controlava seus pensamentos ou ações 
contra sua vontade?   [  ] Sim   [  ] Não 
 
 
43. E que certos pensamentos que não eram seus eram colocados em sua mente?   [  ] Sim   [  ] Não 
 
a. Ou ao contrário, que seus pensamentos eram tirados da sua mente? 

______________________________________________________________________Anexos�������������
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[  ] Sim   [  ] Não 
 
44. Você já sentiu como se seus pensamentos fossem irradiados para fora de sua cabeça, tão alto 
que as outras pessoas podiam realmente ouvir o que você estava pensando?   [  ] Sim   [  ] Não 
 
45. Você já ouviu coisas que as outras pessoas não podiam ouvir, tais como barulho ou vozes de 
pessoas sussurrando ou falando?   [  ] Sim   [  ] Não 
 
a. EM CASO AFIRMATIVO, em que situação isto ocorreu? _____________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
b. O que você ouviu? 
[  ] um barulho 
[  ] uma voz 
[  ] mais de uma voz 
[  ] mais de uma voz que conversavam entre si 
[  ] duas ou mais vozes que comentavam o que você estava pensando ou fazendo 
 
46. Você já teve visões ou viu coisas que as outras pessoas não podiam ver? 
[  ] Sim   [  ] Não 
 
a. Você estava acordado?   [  ] Sim   [  ] Não 
 
47. Você já procurou alguma ajuda profissional devido a problemas psicológicos (psicólogo ou 
psiquiatra)?   [  ] Sim   [  ] Não 
 
a. Qual foi o motivo? (Caso o motivo esteja incluído em alguma questão anterior, escreva o número 
da questão) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
48. Alguma vez você foi internado em um hospital psiquiátrico? [  ] Sim  [  ] Não 
 
a. EM CASO AFIRMATIVO, qual foi o motivo? (Caso o motivo esteja incluído em alguma questão 
anterior, escreva o número da questão) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Caso você deseje acrescentar algo importante que não tenha sido perguntado ou fazer algum 
comentário sobre seu problema, utilize as linhas abaixo. 
 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Você teria algum comentário ou sugestão a fazer sobre este questionário (tamanho, dificuldades, 
etc.)? 
 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO!!! 
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ANEXO B – CERTIDÃO DE APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO C – IDATE – T  
 

Avaliação do Estado de Ansiedade, conforme Inventário de Ansiedade Traço-Estado 

(IDATE) elaborado por Spielberger et al. (1970). 

IDATE – T 

Instruções: A seguir serão feitas algumas afirmações que têm sido usadas para descrever 
sentimentos pessoais. Faça um X no número que melhor indicar o estado como você geralmente se 
sente. Não há respostas erradas ou corretas. Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas 
tente assinalar a alternativa que mais se aproximar de como você geralmente se sente. 

Avaliação 

1 = quase nunca; 2 = às vezes; 3 = frequentemente; 4 = quase sempre 

 

 Afirmações 1 2 3 4 

1 Sinto-me bem     

2 Canso-me facilmente     

3 Tenho vontade de chorar     

4 Gostaria de ser tão feliz quanto os outros parecem ser     

5 Perco oportunidades porque não consigo tomar 
decisões rapidamente 

    

6 Sinto-me descansada     

7 Sou calmo(a), ponderado(a) e senhor(a) de mim 
mesmo 

    

8 Sinto que as dificuldades estão se acumulando de tal 
forma que não consigo resolver 

    

9 Preocupo-me demais com coisas sem importância     

10 Sou feliz     

11 Deixo-me afetar muito pelas coisas     

12 Não tenho muita confiança em mim mesmo     

13 Sinto-me seguro(a)     

14 Evito ter que enfrentar crises ou problemas     

15 Sinto-me deprimido(a)     

16 Estou satisfeito(a)     

17 Idéias sem importância me entram na cabeça e ficam 
me preocupando 

    

18 Levo os desapontamentos tão sérios que não consigo 
tirá-los da cabeça 

    

19 Sou uma pessoa estável     

20 Fico tenso(a), perturbado(a) quando penso nos meus 
problemas no momento 
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ANEXO D – IDATE – E 

  

Avaliação do Estado de Ansiedade, conforme Inventário de Ansiedade Traço-Estado 

(IDATE) elaborado por Spielberger et al. (1970). 

IDATE – E 

Instruções: A seguir serão feitas algumas afirmações que têm sido usadas para descrever 
sentimentos pessoais. Faça um X no número que melhor indicar o estado que você se sente agora, 
neste exato momento. Não há respostas erradas ou corretas. Não gaste muito tempo numa única 
afirmação, mas tente assinalar a alternativa que mais se aproximar de como você se sente agora. 
 

Avaliação: 

1 = Absolutamente não; 2 = Um pouco; 3 = Bastante; 4 = Muitissimo 

 

 Afirmações 1 2 3 4 

1 Sinto-me bem     

2 Sinto-me seguro(a)     

3 Estou tenso(a)     

4 Estou arrependido(a)     

5 Sinto-me à vontade     

6 Sinto-me perturbado(a)     

7 Estou preocupado(a) com possíveis infortúnios     

8 Sinto-me descansado(a)     

9 Sinto-me ansioso(a)     

10 Sinto-me “em casa”     

11 Sinto-me confiante     

12 Sinto-me nervoso(a)     

13 Estou agitado(a)     

14 Sinto-me uma pilha de nervos     

15 Estou descontraído(a)     

16 Sinto-me satisfeito(a)     

17 Estou preocupado(a)     

18 Sinto-me super-excitado(a) e confuso(a)     

19 Sinto-me alegre     

20 Sinto-me bem     

  

 

 



134�
                                                                                                        _              ____Anexos 
�

ANEXO E – ESCALA ANALÓGICA DO HUMOR 

 

 Escala Analógica de Humor elaborada por Norris (1971). 

 

Instruções: avalie como você se sente agora em relação aos itens abaixo. Considere cada linha como 
representando a gama completa de cada dimensão, isto é, as extremidades indicam os máximos de 
cada condição. Marque claramente cada linha com um traço vertical. 
 
ALERTA 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 SONOLENTO 

CALMO 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 AGITADO 

FORTE 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 FRACO 

CONFUSO 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 COM IDÉIAS CLARAS 

ÁGIL 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 DESAGEITADO 

APÁTICO 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 DINÂMICO 

SATISFEITO 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 INSATISFEITO 

PREOCUPADO 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 TRANQUILO 

RACIOCÍNIO DIFÍCIL 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 PERSPICAZ 

TENSO 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 RELAXADO 

ATENTO 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 DISTRAÍDO 

INCOMPETENTE 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9  10COMPETENTE 

ALEGRE 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 TRISTE 

HOSTIL 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 AMISTOSO 

INTERESSADO 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9   10  DESINTERESSADO 

RETRAÍDO 0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 SOCIÁVEL 
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APÊNDICE  A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Título do Projeto: Ensaio farmacológico clínico com o extrato das raízes do Panax ginseng 
no controle da ansiedade. 

 

Investigador Principal: João Euclides Fernandes Braga 
Orientador: Dr. Reinaldo Nóbrega de Almeida. Diniz 
Co-Orientador: Drª Margareth de Fátima Formiga Melo 
 

Informações sobre a pesquisa: 

A ansiedade é uma emoção que afeta o indivíduo desde o nascimento. 

Entretanto, ela pode manifestar-se de forma patológica, podendo estar presente em 

situações variadas como doenças médicas, mediante o uso de medicamentos ou drogas, na 

abstinência de depressores do sistema nervoso central e, primariamente, nos transtornos 

ansiosos. Os transtornos ansiosos são transtornos psiquiátricos nas quais a ansiedade 

diretamente observada ou manifesta é a principal manifestação sintomatológica (BERNIK, 

1999)2. 

Neste contexto, na abordagem terapêutica da ansiedade, dentre os diferentes 

grupos de medicamentos, os benzodiazepínicos são largamente usados para alívio dos 

sintomas de ansiedade. Eles são considerados seguros quando utilizados no tratamento de 

curto prazo, embora provoquem sérios efeitos colaterais e dependência. Além deles, os 

antidepressivos ganharam espaço no tratamento dos transtornos da ansiedade. No entanto, 

sua ação terapêutica é considerada lenta. 

Partindo da necessidade de ampliar as opções de tratamento para a 

ansiedade patológica, este estudo tem como objetivo geral testar a eficácia terapêutica do 

extrato das raízes do Panax ginseng C.A. Meyer no controle da ansiedade induzida de 

maneira experimental em voluntários saudáveis. 

Para participar da pesquisa você terá que responder a escalas de avaliação 

da ansiedade e submeter-se a medidas fisiológicas (Pressão Arterial, Freqüência Cardíaca, 

Temperatura Periférica e Condutância Elétrica da Pele). Além disso, deverá ingerir uma 

cápsula de uma das substâncias utilizadas no experimento, que não será identificada, mas 

fornecida gratuitamente pelo pesquisador. Um dos três grupos do estudo poderá receber 

diazepam ou placebo, sem prejuízos à saúde dos participantes, tendo em vista que os 

�������������������������������������������������
2 BERNIK, M. A. Ansiedade normal e patológica. São Paulo: EDUSP,. In: Benzodiazepínicos: quatro 
décadas de experiência, p. 59-67, 1999. 
�
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estudos científicos nessa área sempre utilizam grupo controle. Para realização destas 

atividades você levará aproximadamente 40 minutos. Como se trata de pesquisa que 

envolve a ingestão de substâncias fica o participante ciente de que os profissionais que o 

estão conduzindo são capacitados e bem treinados, de forma oferecer os maiores 

benefícios possíveis.  

 Ficará resguardado o seu nome, mas os dados da pesquisa deverão ser 

publicados sem identificação dos voluntários participantes. Informo que sua participação é 

voluntária e que não será prejudicado de forma nenhuma caso não queira participar do 

estudo. Você não receberá compensação financeira por eventuais injúrias que lhe possam 

ocorrer. Será também garantido a você o direito de desistir da pesquisa, em qualquer tempo, 

sem que essa decisão o prejudique. 

Todos os dados da participação neste estudo serão documentados e 

mantidos confidencialmente, sendo disponíveis apenas para as autoridades de saúde.  

Esperando contar com o seu apoio, desde já agradecemos a sua 

colaboração. 

           ____________________________ 

              PESQUISADOR RESPONSÁVEL 

 

Autorização 

Após ter recebido os esclarecimentos acima e informado sobre a finalidade da pesquisa 
intitulada “Ensaio farmacológico clínico com o extrato das raízes do Panax ginseng no 
controle da ansiedade” autorizo a realização da mesma. 
 
João Pessoa/PB, _______de _________ de 2011. 

 

__________________________________     

(Assinatura do Participante da Pesquisa)    

 

__________________________          ____________________ 

     (Assinatura de Testemunha)  (Assinatura de Testemunha) 

 

Contato com o pesquisador responsável: 

Caso necessite maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para 
o pesquisador João Euclides Fernandes Braga, telefone 3235-5965 ou 8852-6955 ou 
procurar no seguinte endereço: Rua Edilson Paiva de Araújo, 1022. Bancários. João 
Pessoa/PB. 

 

�
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO SOBRE REAÇÕES ADVERSAS 

 
 

Questionário sobre Reações Adversas  
 
Instruções: A seguir serão apresentadas algumas reações. Marque uma (+) naquela(s) que 
você apresentou e um (-) naquela(s) que você não apresentou após tomar o medicamento.   
 

 
Reações 

Ocorrência= + 
Não-
ocorrência= - 

Psiquiátricos  
Confusão mental  
Alucinações / visões  
Desorientação  
Insônia  
Irritabilidade  
Gastrintestinais  
Náuseas  
Vômitos  
Falta de apetite  
Diarréia  
Aftas  
Cólicas intestinais  
Gosto estranho na boca  
Cardiovasculares  
Dor de cabeça  
Dor no peito  
Queda de pressão  
 Aumento da pressão  
Anticolinérgicos  
Boca seca  
Narinas secas  
Perturbação visual  
Prisão de ventre  
Neurológicos  
Formigamentos  
Zumbidos  
Falta de coordenação motora  
Tonturas  
Cefaléia  
Cutâneos  
Manchas  
Coceiras  
Outros (descrever)  

 
 

�
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