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O Aspecto Genético da
O bem-estar subjetivo, mensurado em pesquisas por meio de
perguntas sobre satisfação com a vida, afetos positivos ou
felicidade, corresponde ao tópico mais importante das

Felicidade

Okbay e colaboradores (2016), mostrou que um GWAS
(Genome Wide Association Studies) com 298.420 indivíduos
com fenótipo de bem-estar subjetivo; 161.460 indivíduos com
sintomas depressivos e 170.911 indivíduos com fenótipo de
neuroceticismo.
Os pesquisadores encontraram 3 variantes associadas com o
genótipo para bem-estar subjetivo, 2 variantes associadas com
sintomas depressivos e 11 associadas com neuroceticismo.
A figura abaixo mostra a relação dos fenótipos avaliados e o
risco dos indivíduos apresentarem outras doenças ou sintomas
associados com outras doenças, como doença de Alzheimer, ou
sinais e sintomas de doenças crônicas, como alterações de
glicemia.

pesquisas de psiquiatria, economia e epidemiológica.
Nesse sentido, estudos com gêmeos mostraram que o bemestar subjetivo está geneticamente relacionado com sintomas
depressivos, tais como ansiedade, dores no corpo, pessimismo,
sentimentos negativos, bem como com sintomas ligados ao
neuroceticismo, traço da personalidade caracterizado por
experimentar experiências ruins com maior frequência, como
medo ou ansiedade.
Para tanto, a fim de testar a hipótese sobre o papel da herança
genética, um estudo publicado no periódico Nature liderado por

Portanto, as alterações genéticas não estão somente
associadas com o sistema nervoso central, mas também tem
outros alvos, como sistema adrenal e pâncreas, por exemplo.
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