
     O QUE É?

A pregnenolona é um hormônio derivado do colesterol, sintetizado principalmente nas glândulas adrenais, gônadas e em células 
do sistema nervoso central (SNC), onde atua como um neuromodulador. Além disso, é um precursor metabólico para a síntese 
endógena de diversos hormônios, tais como dehidroepiandrosterona (DHEA), androstenediona, testosterona, cortisol, estrógenos 
e progesterona. Assim, evidências apontam que a pregnenolona está envolvida na regulação de diversos processos fisiológicos, 
contribuindo para o desenvolvimento e funcionamento adequado de diferentes tecidos. 1,2

A síntese endógena de pregnenolona diminui gradativamente com a idade, sendo que aos 75 anos corresponde a aproximadamente 
metade da que ocorre no início da vida adulta. Desta forma, o potencial terapêutico da pregnenolona em terapias de reposição 
hormonal vem sendo investigado, a fim de avaliar sua eficácia em condições clínicas associadas à diminuição das concentrações 
endógenas de diferentes hormônios esteroidais, incluindo a menopausa e a andropausa. Ainda, evidências apontam os efeitos 
benéficos da suplementação de pregnenolona na melhora do bem-estar geral do organismo, do humor e das funções cognitivas, 
sobretudo em condições de estresse e em alguns transtornos psiquiátricos. 1–5

PREGNENOLONA

FIGURA 1 – Estrutura química da pregnenolona. Adaptado de www.shutterstock.com, 2021.
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     QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

A esteroidogênese consiste no processo através do qual o colesterol é convertido em hormônios biologicamente ativos e que 
possuem em comum uma estrutura esteroidal básica, caracterizada pela presença de 17 átomos de carbono dispostos em 
quatro anéis ligados entre si. Na primeira etapa da esteroidogênese, a enzima mitocondrial P450scc (CYP11A1) catalisa a 
conversão do colesterol à pregnenolona, que é o principal precursor para a síntese endógena de quase todos os demais 
hormônios esteroides, incluindo DHEA, testosterona, estrógenos, progesterona e cortisol. Estes hormônios, por sua vez, exercem 
inúmeros efeitos biológicos através da regulação direta da expressão gênica e da ativação de diferentes vias de sinalização 
intracelular (efeitos não genômicos). 1,6

Evidências vêm demonstrando que a pregnenolona é um ativador endógeno do receptor pregnano X (também conhecido como 
PXR, PAR, SXR ou NR1I2) – um receptor nuclear envolvido principalmente na regulação transcricional de diversos genes. Além 
disso, no SNC a pregnenolona também atua como um neuromodulador, regulando a excitabilidade e a função neuronal através 
de diferentes mecanismos, sobretudo a ativação de receptores glutamatérgios do tipo NMDA, a modulação alostérica do receptor 
GABA

A
 e a interação com a proteína 2 associada a microtúbulos (MAP-2), o que aumenta a polimerização dos microtúbulos 

e facilita o crescimento neural. Desta forma, a pregnenolona tem sido associada à modulação da plasticidade sináptica, bem 
como à ativação de circuitos neurais envolvidos na regulação das emoções e da cognição. A redução dos níveis endógenos de 
pregnenolona, por sua vez, parece contribuir para o declínio cognitivo associado ao processo de envelhecimento, assim como 
para a gênese de alguns transtornos psiquiátricos (incluindo esquizofrenia e transtornos do humor). 2,6–10

Adicionalmente, já foi demonstrado que a pregnenolona exerce um efeito protetor contra diferentes condições neuroinflamatórias. 
Ao promover a ubiquitinação e degradação de proteínas envolvidas na estabilização e ativação de receptores Toll-like (TLRs, 
componentes cruciais da imunidade inata), a pregnenolona reduz a liberação de mediadores inflamatórios por macrófagos e 
células microgliais, tais como o fator de necrose tumoral alfa (TNFα). Além disso, a pregnenolona pode ser convertida a cortisol 
– glicocorticoide que desempenha um papel crítico na regulação do sistema imunológico através da interação do receptor de 
glicocorticoides (GR). 11,12

FIGURA 2 – Principais mecanismos de ação responsáveis pelos efeitos biológicos da pregnenolona.  Adaptado de www.shutterstock.com, 2021.



           

      ESQUIZOFRENIA E TRANSTORNOS AFETIVOS

A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico crônico, que geralmente se manifesta na adolescência ou início da vida adulta. 
É caracterizado por uma combinação de sintomas positivos (delírios, alucinações, fala e comportamento desorganizados), 
negativos (catatonia, depressão, apatia e anedonia) e cognitivos (prejuízos na função executiva e na memória de trabalho), 
que comprometem de maneira significativa a qualidade de vida destes indivíduos. A etiologia deste transtorno é complexa 
e envolve tanto fatores genéticos quanto ambientais, que acarretam em alterações morfológicas e funcionais no SNC. Uma 
vez que a pregnenolona e seus metabólitos modulam processos envolvidos na regulação da excitabilidade e da função 
neuronal, bem como da plasticidade sináptica, o envolvimento destes neuroesteroides na fisiopatologia da esquizofrenia 
vem sendo investigado. Neste contexto, estudos clínicos já demonstraram uma redução significativa dos níveis séricos de 
pregnenolona em indivíduos esquizofrênicos, e evidências apontam o efeito promissor da administração de pregnenolona 
como adjuvante no tratamento deste transtorno. 13,14

Para avaliar o efeito da associação de pregnenolona à terapia medicamentosa comumente utilizada para o manejo da 
esquizofrenia, um estudo clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo foi conduzido com 52 pacientes 
(idade entre 21 e 33 anos) diagnosticados com este transtorno há menos de 5 anos. Após 8 semanas de tratamento, 
foi observado que os pacientes que receberam pregnenolona (50 mg ao dia, por via oral) apresentaram uma redução 
significativa na manifestação de sintomas negativos em comparação aos indivíduos do grupo placebo. Ainda, já foi 
demonstrado que o tratamento por via oral com pregnenolona e L-teanina, além de atenuar a manifestação de sintomas 
negativos, também reduz a ansiedade associada à esquizofrenia. Em um estudo randomizado, duplo-cego e controlado 
por placebo realizado com 38 pacientes esquizofrênicos (com idade média de 32 anos), o tratamento diário com 50 mg 
de pregnenolona e 400 mg de L-teanina, durante 8 semanas, promoveu uma redução significativa na Escala de Avaliação 
de Sintomas Negativos (SANS) e na Escala de Hamilton para Ansiedade (HAM-A), demonstrando uma melhora no quadro 
clínico destes indivíduos. Adicionalmente, outro estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo envolvendo 52 
pacientes esquizofrênicos (7 mulheres e 45 homens, com idade entre 21 e 33 anos ) demonstrou que o tratamento por via 
oral com 50 mg de pregnenolona ao dia, durante 8 semanas, atenuou os prejuízos de atenção visual e função executiva, 
sugerindo um efeito benéfico sobre a capacidade cognitiva destes indivíduos.  15–17

Evidências também apontam o papel da pregnenolona na regulação de circuitos neurais envolvidos no processamento 
das emoções. Assim, o efeito da administração de pregnenolona no tratamento de transtornos afetivos e transtornos de 
humor vem sendo investigado. 5,18,19

 
      OUTRAS EVIDÊNCIAS

Com base em dados pré-clínicos que apontam para a ação analgésica de alguns neuroesteroides, um estudo clínico 
randomizado, duplo-cego e controlado por placebo avaliou o efeito da pregnenolona no tratamento de dor lombar crônica 
(com duração superior a 6 meses). Dos 94 indivíduos recrutados para este estudo (84 homens e 10 mulheres, com idade 
média de 37 anos), aqueles que receberam o tratamento por via oral com 100 a 500 mg de pregnenolona (administrados 
em duas doses, durante 4 semanas) apresentaram uma redução significativa da intensidade da dor em comparação com 
o grupo tratado com placebo, sugerindo o potencial terapêutico deste neuroesteroide em condições associadas à dor 
crônica.

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA



IMPORTANTE

Como toda terapia de reposição hormonal, é essencial que seja realizada uma avaliação clínica e laboratorial adequada 
dos indivíduos que serão submetidos ao tratamento com pregnenolona, bem como o acompanhamento destes por parte 
do prescritor.
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OBSERVAÇÕES

O uso de pregnenolona é contraindicado durante a gravidez e lactação. 
Adicionalmente, pode acarretar em alterações endócrinas e no ciclo menstrual.


