
Renata Pauluci Gregório 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DO ÔMEGA-3 NA PREVENÇÃO DE RECAÍDAS NO 

TRANSTORNO POR USO DE ÁLCOOL: ESTUDO DUPLO-CEGO, 

RANDOMIZADO E PLACEBO-CONTROLADO  

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Federal de São Paulo – Escola Paulista de 

Medicina, para obtenção do Título de 

Mestre em Ciências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2021 
 



Renata Pauluci Gregório 

 

 

 

 

 

EFEITOS DO ÔMEGA-3 NA PREVENÇÃO DE RECAÍDAS NO 

TRANSTORNO POR USO DE ÁLCOOL: ESTUDO DUPLO-CEGO, 

RANDOMIZADO E PLACEBO-CONTROLADO  

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Federal de São Paulo – Escola Paulista de 

Medicina, para obtenção do Título de 

Mestre em Ciências.  

 

Orientador:  

Prof. Dr. José Carlos Fernandes Galduróz 

 

Coorientadora:  

Dra. Andréia Gomes Bezerra 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Prof. Antonio Rubino de Azevedo, 

Campus São Paulo da Universidade Federal de São Paulo, com os dados fornecidos 

pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauluci, Renata  

     Efeitos do ômega-3 na prevenção de recaídas no transtorno por uso 

de álcool: estudo duplo-cego, randomizado e placebo-controlado/ 

Renata Pauluci Gregório. – São Paulo, 2021. 

 viii, 66f. 

 

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de São Paulo. Escola 

Paulista de Medicina. Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia. 

 

 

Título em inglês: Omega-3 effects in relapse prevention in alcohol use 

disorder: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. 

 

1. Ômega-3. 2. Dependência de álcool. 3. Transtorno por uso de 

álcool. 4. Recaídas. 5. Pacientes internados. 

 



 

 iii 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOBIOLOGIA  

 

 

 

 

 

 

Chefe do Departamento: 

Prof. Dr. José Carlos Fernandes Galduróz  

 

 

 

Coordenador do Curso de Pós-graduação:  

Prof. Dr. Carlos Eduardo Neves Girardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 iv 

Renata Pauluci Gregório 

 

 

 

 

 

EFEITOS DO ÔMEGA-3 NA PREVENÇÃO DE RECAÍDAS NO 

TRANSTORNO POR USO DE ÁLCOOL: ESTUDO DUPLO-CEGO, 

RANDOMIZADO E PLACEBO-CONTROLADO  

 

 

 

Presidente da Banca: 

 

Prof. Dr. José Carlos Fernandes Galduróz (Orientador) 

 

 

 

Banca Examinadora: 

 

Profa. Dra. Dalva Lúcia Rollemberg Poyares 

 

Profa. Dra. Isabela Judith Martins Benseñor 

 

Prof. Dr. Ubiratan Cardinalli Adler 

 

Prof. Dr. Thiago Marques Fidalgo (Suplente) 

 

 

 

 

 



 

 v 

Dedicatória 

 

Para Lavinia e Pietro,  

o amor de vocês é o que me move.  

Obrigada pela compreensão e carinho  

durante este período no qual não pude dedicar-lhes a 

devida atenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 vi 

Agradecimentos 

 

Na realização da presente dissertação, contei com o apoio direto ou indireto de 

múltiplas pessoas e instituições às quais estou profundamente grata. Correndo o risco 

de injustamente não mencionar algum dos contributos quero deixar expresso os meus 

agradecimentos:  

 

Ao orientador desta dissertação o Prof. Dr. José Carlos Fernandes Galduróz, pela 

orientação prestada, pelo seu incentivo, disponibilidade e apoio que sempre 

demonstrou. Aqui lhe exprimo a minha gratidão.  

 

À coorientadora Dra. Andréia Gomes Bezerra, pela sua disponibilidade nos trabalhos 

de campo, pelo seu incentivo, pela sua disponibilidade e igualmente pelo seu apoio 

na elaboração deste trabalho. 

 

A todos os amigos e colegas que de uma forma direta ou indireta, contribuíram, ou 

auxiliaram na elaboração do presente estudo, pela paciência, atenção e força que 

prestaram em momentos menos fáceis. 

 

À Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa (AFIP) e à Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo nº 2015/19472-5, pelo 

financiamento do projeto de pesquisa.  

 

 

 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001. 

 

 

 

  

 

 

 



 

 vii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Os que se encantam com a prática sem a ciência são como os 

timoneiros que entram no navio sem timão nem bússola, 

nunca tendo certeza do seu destino”.  

(Leonardo da Vinci) 

 



 

 viii 

Resumo 

 

Introdução: Pesquisas recentes têm buscado os possíveis benefícios da 

ingesta do ômega-3, importante constituinte das membranas neuronais, para o 

tratamento do transtorno por uso de álcool (TUA). Objetivo: O objetivo do presente 

estudo foi avaliar se o tratamento de ômega-3 poderia proteger os indivíduos 

dependentes de álcool, de recaídas após a alta da internação. Métodos: Foi realizado 

um estudo placebo controlado, duplo-cego, randomizado, com dependentes graves 

de álcool. Os participantes foram randomizados a um tratamento com ômega-3 (n=59) 

ou placebo (n=52) durante três meses, iniciado durante a internação e acompanhados 

por nove meses após alta, com avaliações feitas a partir de instrumentos de 

autorrelato tendo como medida de desfecho primário a possível redução do número, 

intensidade das recaídas, quantidade de consumo em cada recaída e número de dias 

de consumo durante as recaídas; como desfecho secundário avaliar sintomas de 

ansiedade, depressão, grau de dependência, compulsão e craving através dos 

instrumentos de avaliação. Resultados: Os grupos foram similares em parâmetros de 

quantidade consumida e propensão a recair, no entanto, foi encontrado um efeito do 

tratamento com ômega-3 no número de dias de consumo de substâncias, aos dois 

meses (B=0,65 [0,09; 1,21], p=0,01) e três meses (B=2,6 [1,61; 3,58], p<0,001) após 

a alta, favorecendo o grupo intervenção. O efeito não se mantém quando o tratamento 

é descontinuado. Não foram encontradas diferenças em sintomas psiquiátricos e 

severidade da dependência. Conclusões: Apesar das grandes limitações do presente 

estudo, o grupo que recebeu ômega-3 teve um menor número de dias de consumo de 

doses-padrão de álcool nas avaliações de 60 e 90 dias após a alta. São necessários 

estudos mais robustos para confirmar ou refutar estes achados.  

 

 

Descritores: Ômega-3; Dependência de álcool; Transtorno por uso de álcool, 

Recaídas; Pacientes internados. 
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Abstract 

 

Introduction: Recent research have been looking for the possible benefits of omega-

3 intake, an important constituent of neuronal membranes, for the treatment of alcohol 

use disorder (AUD). Objective: The aim of the present study was to evaluate whether 

omega-3 treatment could protect alcohol-dependent individual from relapses after 

discharge from hospital. Methods: A randomized, double-blind, placebo-controlled 

study was carried out with severe alcohol dependence. Participants were randomized 

to treatment with omega-3 (n=59) or placebo (n=52) for three months, initiated during 

hospitalization and followed up for nine months after discharge, with assessments 

made using self-report instruments. The primary outcomes were the possible reduction 

in the number, intensity of relapses, amount of consumption in each relapse and 

number of days of consumption during relapses; as secondary outcomes were 

assessed symptoms of anxiety, depression, degree of dependence, compulsion and 

craving. Results: The groups were similar in parameters of quantity consumed and 

propensity to relapse, however, an effect of omega-3 treatment was found on the 

number of days of substance consumption, two months (B=0.65 [0.09; 1.21], p=0.01) 

and three months (B=2.6 [1.61; 3.58], p<0.001) after discharge, favoring the 

intervention group. The effect is not sustained when treatment is discontinued. No 

differences were found in psychiatric symptoms and severity of addiction. 

Conclusions: Despite the major limitations of the present study, the group that 

received omega-3 had a lower number of days of consumption of standard doses of 

alcohol in the evaluations of 60 and 90 days after discharge. More robust studies are 

needed to confirm or refute these findings 

 

 

Keywords: Omega-3; Alcohol addiction; Alcohol use disorder, Relapses; Inpatients. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  Transtorno por uso de álcool ou dependência de álcool 

 

O transtorno por uso de álcool (TUA) está relacionado a diversas 

consequências negativas em saúde, incluindo morbidade, mortalidade e invalidez (1). 

O tratamento farmacológico, até o momento, conta com poucos medicamentos 

aprovados. Nos EUA, o FDA (Food and Drug Administration) aprovou apenas o 

dissulfiram, naltrexone e acamprosato. Na União Europeia, a EMA (European 

Medicines Agency) liberou também o Gama-hidroxibutirato e Nalmefene (2). 

Os efeitos dos medicamentos aprovados são limitados, apenas modestamente 

superiores aos do placebo (3). Entre os desafios do tratamento dos transtornos por 

uso de álcool destacam-se as recorrentes recaídas, com taxas variando de 40% a 

60% no período de um ano (4). De acordo com o National Institute on Alcohol Abuse 

and Alcoholism (NIAAA), evidências mostraram que cerca de 90% dos dependentes 

de álcool que completaram um programa de reabilitação vão apresentar recaídas 

dentro de 4 anos. As taxas de recaídas variam muito nos estudos clínicos, alguns 

mostram uma taxa de remissão a curto prazo de 20 a 50%, outros indicam que entre 

20 e 80% das pessoas que tiveram remissão a curto prazo, recaem a longo prazo (5). 

Assim, é premente a necessidade de novas alternativas terapêuticas.  

É importante salientar que o transtorno por uso de álcool é geralmente 

associado com desnutrição, portanto o quadro pode ser acompanhado de uma 

redução da ingesta, absorção e metabolismo de várias substâncias vitais, como por 

exemplo os ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs), principalmente durante os 

períodos de uso intenso de álcool (6). 

 

1.2 PUFAs (Ácidos graxos poliinsaturados, do inglês Polyunsaturated 

fatty acids) 

 

Os PUFAs são componentes essenciais para o cérebro e contribuem com 

quase 20% de sua composição. Representam um terço das gorduras do sistema 

nervoso central (SNC) e são os principais constituintes das membranas celulares (7).  

O ômega-3 é um importante ácido graxo poliinsaturado, tem um enorme papel em 
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muitas vias neuronais e sua deficiência pode estar correlacionada com a ocorrência 

de muitas doenças psiquiátricas, como depressão, distúrbio bipolar, ansiedade e 

transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) (8). 

Pesquisas mais recentes têm buscado novos benefícios da ingesta do ômega-

3. A Cochrane Library conta com 45 revisões sistemáticas (9) envolvendo tratamento 

com o ômega-3, sendo que 14 destas estão relacionadas ao sistema nervoso central. 

O constructo teórico para essa administração baseia-se na constatação de que as 

membranas neuronais são constituídas por PUFAs (10) e sua reposição poderia 

melhorar o funcionamento das vias dopaminérgicas mesolímbicas, mesocorticais e 

serotoninérgicas (10). Além disso, particularmente o ômega-3 possui propriedades 

anti-inflamatórias e a inflamação é um dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos 

em desordens neuropsiquiátricas e neurodegenerativas (11).  

A hipótese deste estudo era que a administração de ômega-3, em ambiente 

livre do álcool (internação), poderia diminuir as recaídas, em número e intensidade 

durante o acompanhamento dos participantes da pesquisa após a alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar a eficácia do tratamento com ômega-3 durante a internação por 

Transtorno por Uso de Álcool, na prevenção de recaídas pós-alta. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Caracterizar o consumo de álcool por usuários internados em hospital 

psiquiátrico e comunidade terapêutica, antes e após a intervenção com o ômega-3 ou 

o placebo. 

Identificar possível mudança no padrão de consumo de álcool quanto a 

recaídas: latência até o lapso, quantidade consumida e número de dias consumindo 

a substância, após a intervenção com o ômega-3 ou o placebo. 

Verificar se o tratamento com ômega-3 pode alterar parâmetros relacionados à 

depressão, ansiedade, componentes obsessivos-compulsivos, fissura e gravidade da 

dependência do álcool. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 A dependência do álcool 

 

A dependência do álcool é um transtorno psiquiátrico relacionado a diversas 

consequências negativas em saúde, incluindo morbidade, mortalidade e invalidez. 

Segundo o Código Internacional de Doenças (CID-10), elaborado pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e adotado no Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, está 

codificado como F10, no grupo de transtornos mentais e comportamentais 

decorrentes do uso de substâncias psicoativas. A Associação Americana de 

Psiquiatria criou o “Diagnostic and Statistical Manual” (DSM-5) para fazer essa 

codificação, que abrange apenas os transtornos mentais e tem sido mais utilizado em 

ambientes de pesquisa, porque possui itens mais detalhados, em forma de tópicos 

(12). 

Um conceito muito importante é diferenciar abuso e dependência de álcool. 

Segundo o CID-10, o abuso de álcool é o padrão de uso que causa prejuízo físico ou 

mental à saúde, que tenha causado um dano real à saúde física ou mental do usuário, 

sem que os critérios para dependência sejam preenchidos. Já um diagnóstico 

definitivo de dependência só pode ser feito “se três ou mais dos seguintes critérios 

tiverem sido detalhados ou exibidos em algum momento nos últimos 12 meses”:  

“1. Forte desejo ou senso de compulsão para consumir a substância”.  

‘2. Dificuldades em controlar o comportamento de consumir a substância, em 

termos de início, término e níveis de consumo”.  

“3. Estado de abstinência fisiológica quando o uso da substância cessou ou foi 

reduzido, evidenciado pela síndrome de abstinência de uma substância específica, ou 

quando se faz o uso da mesma substância com a intenção de aliviar ou evitar sintomas 

de abstinência”.  

“4. Evidência de tolerância, de tal forma que doses crescentes da substância 

psicoativa são requeridas para alcançar efeitos originalmente produzidos por doses 

mais baixas”.  

“5. Abandono progressivo de prazeres e interesses alternativos, em favor do 

uso da substância psicoativa. Aumento, também, da quantidade de tempo necessário 

para obter ou ingerir a substância, assim como para se recuperar de seus efeitos”.  
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“6. Persistência no uso da substância, a despeito de evidência clara de 

consequências nocivas, tais como: danos ao fígado, por consumo excessivo de 

bebidas alcoólicas, estados de humor depressivos, períodos de consumo excessivo 

da substância, comprometimento do funcionamento cognitivo etc. Nesse caso, deve-

se fazer esforço para determinar se o usuário estava realmente (ou se poderia esperar 

que estivesse) consciente da natureza e extensão do dano” (13). 

Enquanto o CID-10 identifica duas condições diferentes, abuso de substância 

e dependência de substância, o DSM-5 une essas duas categorias em uma só, 

chamada de Transtornos do Uso de Substâncias (TUS), podendo ser classificados 

como leves, moderados ou graves, dependendo do número de critérios preenchidos 

(12). 

Diferentes instrumentos foram desenvolvidos para auxiliar no diagnóstico e 

estabelecer a severidade da dependência do álcool. O “Alcohol Dependence Data” 

(ADD) é uma escala de autopreenchimento, composta por 39 questões, desenhada 

para avaliar a presença e o grau da dependência do álcool. Ela foi baseada na 

Síndrome de Dependência do Álcool, tal como formulada por Edwards e Gross. (14). 

Uma forma resumida deste questionário, o “Short Alcohol Dependence Data” (SADD), 

também desenvolvido pelos mesmos autores, consiste em 15 questões apresentando 

uma efetiva padronização das características da síndrome de dependência do álcool 

(15).  

Mundialmente, a dependência de álcool ocupa o segundo lugar na lista de 

causas evitáveis de morte, ficando atrás apenas do tabagismo (16). Segundo a OMS, 

cerca de 43% da população mundial consomem álcool em todo o mundo (17). O abuso 

do álcool é um dos principais contribuintes para os problemas de saúde mundial, 

sendo responsável por 3 milhões de mortes-ano (5,3% de todas as mortes). 

Mundialmente 5,1% das doenças e lesões são atribuídas ao uso abusivo de álcool, 

conforme cálculo de Anos de Vida Perdidos, ajustados por incapacidade. Estima-se 

que 283 milhões de pessoas (237 milhões de homens e 46 milhões de mulheres) 

sofram com transtornos relacionados ao uso de álcool, com maior prevalência entre 

homens na Europa (14,8% e 3,5%, respectivamente) e na América (11,5% e 5,1%, 

respectivamente) (1). 

No Brasil, o III Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas 

(2017) apontou que 2,3 milhões das pessoas com idade entre 12 e 65 anos, 1,4% 
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(IC95%: 1,1-1,7) preencheram critérios para dependência de álcool e 66,4% dos 

entrevistados haviam bebido pelo menos uma vez na vida (18).  

 

3.1.1  O “Craving” 

 

O “National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism” (NIAAA) definiu, em 

1989, “craving” como um estado emocional-motivacional de impulso, como a fome, 

caracterizado por sintomas que simulam os da síndrome de abstinência. Os sintomas 

são desencadeados por estímulos internos e externos que evocam a memória dos 

efeitos euforizantes do álcool ou do desconforto da retirada (19). 

Modell et al. (1992) fizeram a primeira associação entre a fenomenologia 

obsessivo-compulsiva e o craving pelo álcool e, a partir desta informação e da “Yale-

Brown Obsessive Compulsive Scale” desenvolveram a “Yale-Brown Obsessive 

Compulsive Scale for Heavy Drinking”. Posteriormente essa escala foi modificada por 

Anton et al. (20) que desenvolveram e validaram a “Obsessive Compulsive Drinking 

Scale” (OCDS), constituída por 14 itens ranqueados de 0 a 4. A escala é de mais fácil 

aplicação e pode ser utilizada para medir a severidade e melhora da compulsão 

durante o tratamento. Durante o “craving”, também conhecido por fissura, os 

dependentes químicos passam por um período de grande ansiedade e sofrimento 

psicológico, combinados aos sintomas físicos que incluem tremores e dores. Esta é a 

fase de maior número de recaídas (21). 

 

3.1.2  A neurobiologia da dependência química 

 

A compreensão acerca dos mecanismos pelos quais as substâncias 

psicoativas levam à dependência ainda está no começo, uma vez que vários fatores 

participam desses processos tornando limitadas as abordagens a partir de um único 

foco. Exames de imagem avançados, que refletem a atividade neuronal e 

neuroquímica nas conexões cerebrais, trouxeram avanços que são relevantes 

na compreensão dos mecanismos de dependência química (22). Em humanos, 

estudos através da tomografia com emissão de pósitrons (PET- CT), demonstraram 

que a intoxicação por álcool e drogas libera dopamina e peptídeos opióides no striatum 

ventral do núcleo accumbens (23). 
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De modo geral, o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central 

(SNC). Antigamente, acreditava-se que seu efeito seria devido a um aumento da 

fluidez da membrana dos neurônios. No entanto, estudos demonstraram que o álcool 

interage com vários sistemas de neurotransmissores, tais como: ácido gama-

aminobutírico (GABA), glutamato, dopamina, acetilcolina e serotonina (24), (25), (26) 

e em vários neurocircuitos, como gânglios basais, amígdala e córtex pré-frontal (27).  

Estudos sugerem que, de maneira geral, os sistemas GABAérgico (GABAA) e 

glutamatérgico N-metil D-Aspartato (NMDA) são os mais sensíveis aos efeitos do 

álcool (28), (29), (26). O receptor GABAA é formado por 5 subunidades que se unem 

para delimitar um canal de cloreto (receptor ionotrópico). O álcool é capaz de se ligar 

a um dos sítios alostéricos desse receptor, potencializando a ação do GABA e 

promovendo a entrada de cloreto na célula neuronal, hiperpolarizando a membrana 

celular, o que leva a inibição do neurônio pós-sináptico (30). O álcool também é capaz 

de atuar em neurônios pré-sinápticos, aumentando a liberação do neurotransmissor 

GABA na fenda sináptica (31). Além de promover a inibição neuronal via receptor 

GABAA, o álcool também inibe o sistema glutamatérgico, principal sistema excitatório 

do SNC, por bloqueio de receptores do subtipo NMDA. O receptor NMDA, quando 

ativado, permite o influxo de cátions (Na+ e Ca2+) para o interior do neurônio (32). No 

entanto, para que esse canal iônico se abra, é necessária a presença da glicina, um 

aminoácido que atua como coagonista. O álcool se liga ao sítio da glicina, inibindo a 

função do receptor NMDA (33). Como esses receptores (GABAA e NMDA) estão 

amplamente distribuídos no SNC, o álcool exerce seu efeito inibitório por meio da 

exacerbação da transmissão inibitória e inibição da transmissão excitatória em várias 

áreas do cérebro (24), (34), (35).      

Também é importante citar o sistema de recompensa, que tem como principal 

neurotransmissor a dopamina (Figura 1). Esse sistema tem participação fundamental 

na busca de estímulos prazerosos, tais como alimentos e sexo (reforçadores naturais), 

ou até mesmo drogas (reforçadores artificiais). Por meio do reforço positivo da 

recompensa, obtida durante essas experiências, o organismo é impelido a buscá-las 

repetidas vezes, criando-se uma memória específica para isso (36). O álcool, assim 

como outras drogas de abuso, quando administrado agudamente, ativa o sistema 

dopaminérgico mesolímbico e, após administração crônica, promove alterações 

funcionais importantes do sistema de recompensa do cérebro (37), (38), (39). Além 
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disso, estudos comportamentais demonstraram que as manipulações genéticas e 

farmacológicas que diminuíram a atividade dopaminérgica também inibiram o 

consumo de etanol e a de preferência condicionada por lugar induzida por etanol (40), 

(41), (42).  

 

Figura 1 – Representação da liberação do neurotransmissor dopamina na fenda sináptica 
(43). 

 

 

Estudos têm demonstrado que, além da dopamina, a acetilcolina também 

possui um papel fundamental no funcionamento do sistema mesolímbico (44), (45), 

uma vez que vias colinérgicas interagem com regiões importantes do circuito de 

recompensa do cérebro. Na área tegmental ventral (VTA), a ativação de receptores 

colinérgicos muscarínicos e nicotínicos estimulam o sistema dopaminérgico, 

aumentando a liberação de dopamina no núcleo acumbens. Além disso, 

interneurônios colinérgicos presentes no núcleo acumbens integram informações 

corticais e subcorticais relacionadas à recompensa (46). No córtex pré-frontal, o 

sistema colinérgico contribui com os processos de aprendizagem e de memória 

implicados na fissura e recaída induzidas por drogas de abuso (47), (48). 
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3.2 Etapas dos mecanismos neurobiológicos da adição 

 

Podemos dividir o fenômeno da adição em três domínios funcionais e seus 

respectivos estágios cíclicos e recorrentes. Saliência de incentivo associado a 

intoxicação (binge), afeto negativo ligado a retirada, e função executiva na fase de 

antecipação (compulsão), quando ocorre o “craving” (49). Os três principais 

neurocircuitos associados a estas fases são gânglios basais, amígdala e córtex pré-

frontal (50).  

 

a) Saliência de incentivo (binge) 

Saliência de incentivo pode ser definido como motivação para recompensas 

derivadas de um estado psicológico e de associações previamente apreendidas, 

sobre uma recompensa mediada pelo sistema dopaminérgico mesocorticolímbico 

(51). Nessa fase, inicia-se o mecanismo de reforço condicionado, que pode ser 

definido como um estímulo previamente neutro que repete ou torna mais forte 

comportamentos associados a um reforço primário e se torna um reforço por si só 

(52). Pode ser classificado como reforço positivo, quando está relacionado a um 

prazer, ou reforço negativo, se associado a um alívio de um desconforto, por exemplo, 

tristeza. Essa propriedade reforçadora da droga, causando prazer ou aliviando as 

angústias, aumenta a chance da reutilização da droga. O uso repetido de drogas de 

abuso leva a tolerância e/ou sensibilização que contribuem para aumentar a saliência 

de incentivo e o “desejo de consumir mais drogas” (53). 

Saliência de incentivo e reforço condicionado fornecem subsídios para o que 

está por trás da busca por drogas e seu comportamento próprio e, consequentemente, 

a transição para o hábito compulsivo (54). Os fenômenos de tolerância e 

sensibilização são importantes mecanismos para essa transição (Figura 2). 

Tolerância é um estado de adaptação à exposição contínua a determinada 

substância que induz a diminuição de seu efeito, sendo necessário um aumento da 

dose desta para se alcançar o efeito desejado (55). Pode ser classificada como inata 

ou adquirida.  

A tolerância inata é determinada por variações individuais na sensibilidade à 

droga que estão presentes desde a sua primeira administração. Essas variações de 
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sensibilidade são decorrentes de polimorfismos genéticos que determinam o receptor 

da droga ou que afetam a sua absorção metabolismo e excreção. Um indivíduo 

sensível aos efeitos comportamentais do álcool apresenta efeitos agradáveis ou 

sedação após uma ou duas doses, enquanto outras pessoas com baixa sensibilidade 

necessitam de várias doses para sentir esse mesmo efeito. Jovens com baixa 

sensibilidade correm maior risco de se tornarem dependentes (56). 

A tolerância adquirida, a mais comum, resulta do uso prolongado da substância. 

Os mecanismos principais responsáveis por esse tipo de tolerância são 

farmacocinéticos, farmacodinâmicos e apreendidos. No mecanismo farmacocinético, 

há um aumento da capacidade de metabolizar ou excretar a droga ao longo do tempo, 

associado a enzimas metabólicas como citocromo p450, resultando em menor 

concentração plasmática da droga em qualquer dose. O mecanismo da tolerância 

farmacodinâmico é causado por alterações na interação droga-receptor. Pode ocorrer 

diminuição do número de receptores ou alterações na sua afinidade de ligação. Já no 

mecanismo de tolerância aprendido, uma droga produz alterações compensatórias 

que não tem relação com a sua ação, por exemplo, a alteração comportamental, na 

qual a pessoa aprende a modificar seu comportamento para ocultar os efeitos da 

droga. 

A sensibilização, também conhecida por tolerância inversa, consiste no efeito 

oposto da tolerância. A administração repetida de uma droga provoca maior efeito de 

determinada dose ou a necessidade de uma dose menor para produzir o mesmo efeito 

(57). 

 

Figura 2: A tolerância desloca a curva de 

dose-resposta a uma droga para a direita 

já que são necessários doses maiores 

para produzir o mesmo efeito. 

Na sensibilização ou tolerância inversa, há 

um desvio da curva de dose-resposta para 

a esquerda. (58)  

A transição entre as fases de 

saliência de incentivo e afeto negativo 

é caracterizada pela impulsividade e 

compulsividade. Impulsividade é uma predisposição de reação rápida e não planejada 

a estímulos internos ou externos sem se preocupar com as consequências negativas 
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dessa reação aos outros ou a si próprio. O comportamento impulsivo é 

frequentemente acompanhado de sentimentos de prazer e gratificação. 

Uma definição de compulsividade é a manifestação de ações repetitivas e 

perseverantes que são excessivas ou inapropriadas. 

 No contexto da dependência química, indivíduos vão da impulsividade para 

compulsividade e a motivação para o comportamento de busca pela droga é 

acompanhada por períodos de reforço positivo a negativo.  No entanto a impulsividade 

e compulsividade podem coexistir e isso ocorre frequentemente nos diferentes 

estágios do ciclo da adição (59). 

 

b) Estágio de afeto negativo – retirada 

Consiste em elementos chave motivacionais como irritabilidade crônica, dor 

emocional, mal-estar, disforia, alexitimia, estados de estresse e perda de motivação 

por recompensas naturais (60). 

 A exposição crônica a drogas induz a mudanças neuroquímicas e 

neuroadaptativas; essas mudanças incluem uma diminuição na transmissão 

dopaminérgica e serotoninérgica no núcleo accumbens durante a retirada da droga 

(61) e diminuição da transmissão gabaérgica e aumento da glutamatérgica (62) e 

outras mudanças na função do receptor nicotínico no núcleo accumbens e área ventral 

tegumentar na dependência de nicotina e álcool (63). 

Essas alterações no sistema de recompensa podem persistir na forma de 

mudanças bioquímicas a longo prazo que contribui para a síndrome de abstinência 

aguda e prolongada e pode também explicar a perda de interesse em recompensas 

naturais não relacionadas às drogas. Circuitos anti-recompensa estão envolvidos com 

neuroadaptações durante o desenvolvimento da adição produzindo estado aversivo 

ou estressante. Esse estado aversivo é manifestado quando a droga é retirada 

durante abstinência aguda, mas também durante a abstinência prolongada (64). 

 A combinação da diminuição na função de recompensa e do aumento na 

função do estresse no circuito motivacional do estriado ventral, amígdala e habênula 

é um potente desencadeador de reforço negativo que contribui para a compulsiva 

busca pela droga e dependência (65). 

Um sistema antiestresse endógeno também aparece para amortecer o sistema 

de estresse cerebral e a vulnerabilidade para o desenvolvimento perpetuação da 
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adição. Neurotransmissores chave que agem em oposição a esse sistema incluem 

neuropeptídeo Y, nociceptina e endocanabinoides (66). 

 

c) Antecipação ou Compulsão (Craving) 

A fase de compulsão ou antecipação tem sido hipoteticamente o elemento 

chave da recaída em humanos e define a adição como um transtorno crônico (67).  

O córtex pré-frontal está numa posição boa para regular incentivo motivacional 

e comportamento condicionado, quando uma sugestão é apresentada ao indivíduo 

(68). 

Em humanos, “craving” induzido por sugestão parece envolver a ativação de 

circuitos similares, os quais estão associados com drogas e outros elementos de 

adição. Elementos de adição produzem ativação do córtex pré-frontal, incluindo córtex 

pré-frontal dorsolateral, giro do cíngulo anterior e cortex medial órbito-frontal (69). 

Concomitante com ativação pré-frontal de um sistema “craving”, mediado pelo 

glutamato, estudos de imagem em humanos reportaram déficit na função executiva 

causado por uma diminuição da atividade no córtex frontal que interfere com a tomada 

de decisão, controle inibitório, autocontrole e memória funcional.  Por exemplo, 

alcoolistas exibem dificuldade em manter a informação espacial, tomada de decisão 

e inibição do comportamento (50). 

 

3.2.1 Neurocircuito do estresse: o papel da corticotrofina e 

dinorfinas 

 

O estresse cerebral e o sistema de recompensa estão intrinsecamente 

ligados.  Moderadas formas de estresse, como paraquedismo, podem ativar o sistema 

de recompensa; assim como a ativação excessiva do sistema de recompensa, como 

o uso de drogas, também pode ativar o sistema de estresse cerebral. Indivíduos que 

se tornaram dependentes de drogas perdem a função normal do sistema de 

recompensa, então podem obter um “ganho” com a ativação do sistema de estresse. 

Assim, existe uma conexão entre estresse e dependência química. O estresse 

potencializa o processo de adição e o reforço negativo. A força motriz para o reforço 

negativo é o estado emocional da retirada mediada por neurotransmissores 
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relacionados ao estresse, particularmente o fator liberador de corticotrofina (CRF) e 

dinorfina (64). 

Durante o estresse agudo, o peptídeo CRF é ativado na amígdala assim como 

durante a retirada de substâncias de abuso como o álcool. O CRF estimula a liberação 

de ACTH e cortisol em humanos e de corticosterona em animais. Observou-se que 

antagonistas glicocorticóides reduzem o consumo de álcool em modelos animais de 

dependência de etanol (70). Pesquisa com humanos demonstrou que os antagonistas 

glicocorticóides reduziram “craving” e ingestão de álcool comparado com placebo (71). 

Dinorfina é um opióide kappa cuja expressão pode ser modulada pela ativação 

de receptores de dopamina ou receptores de opióides. Diferente de outros opióides, 

opióides kappa induzem sentimento de disforia. A ingestão compulsiva de drogas 

aumenta o nível de dinorfina no núcleo accumbens e amígdala, contribuindo para um 

estado de disforia. Alto nível de dinorfina sinaliza através de um looping de feedback 

negativo a diminuição na produção de dopamina. Agonistas opióides kappa diminuem 

o nível extracelular de dopamina no núcleo accumbens (72). O antagonista de opióide 

kappa nor-binaltorphimine (nor-BNI) diminui o uso excessivo de etanol em ratos, em 

modelos de dependência de álcool, de forma similar aos antagonistas CRF e 

glicocorticoides (73). 

Esse estado emocional negativo ligado ao estresse cria uma motivação 

adicional pela busca de drogas envolvendo reforço negativo (Figura 3). Denominado 

“The Dark Side of Addiction” (lado obscuro da adição), esse tipo de motivação se 

tornou conhecida como contribuidora do desespero envolvendo opióides e álcool (64). 
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Figura 3: “The Dark Side of Addiction”. (74)  

 

 

3.2.2 Marcadores epigenéticos  

Fatores genéticos e ambientais interagem e parecem ser igualmente 

importantes para o desenvolvimento da dependência de álcool (75). 

 Foi demonstrado que a exposição ao estresse no início da vida como, por 

exemplo, estresse pós-traumático ou estresse crônico são fatores preditivos de 

alcoolismo (76). O estresse no início da vida pode promover alterações no eixo 

hipotálamo-hipófise-adrenal levando a mudanças na morfologia cerebral e na 

expressão gênica do sistema mesolímbico de recompensa, os quais estão 

relacionados ao desenvolvimento da dependência de álcool (76).  

Estresse e dependência química podem induzir modificações epigenéticas 

semelhantes, levando a mudanças nas vias neuroquímicas e na plasticidade sináptica 

em várias estruturas da amígdala, sugerindo uma via comum entre alcoolismo e 

distúrbios relacionados ao estresse (77). 

Modificações do epigenoma regulam a expressão gênica afetando a 

diferenciação neuronal, maturação e plasticidade (78). O termo epigenética refere-se 

à modificação química do ácido desoxirribonucleico (DNA) e proteínas histonas, ao 

redor das quais o DNA é envolvido (79).  
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Figura 4: Esquema sobre modificações epigenéticas do DNA (80). 

 

 

A metilação e acetilação das histonas são as modificações químicas mais 

estudadas (81). Além das modificações das histonas, a metilação do DNA é uma 

alteração epigenética comum capaz de afetar a estrutura da cromatina (79) (Figura 4). 

Álcool, assim como estresse, pode levar a modificações epigenéticas que podem estar 

associadas com remodelamento sináptico e comportamento fenotípico de ansiedade 

e depressão (82).  

 

3.2.3 Tratamento farmacológico 

 

O tratamento farmacológico para a dependência do álcool, até o momento, 

conta com poucos medicamentos aprovados. Nos Estados Unidos da América (EUA), 

o “Food and Drug Administration” (FDA) aprovou apenas dissulfiram, naltrexone e 

acamprosato. Na União Européia, a “European Medicines Agency” (EMA) liberou 

também o Gama-hidroxibutirato (GHB) e Nalmefene. Dentre as drogas promissoras, 

ainda não aprovadas, mas com uso “off label” no tratamento da dependência de álcool 

temos o Topiramato, Gabapentina, Baclofeno, Ondansetrona, Vareniclina e Citicolina 

(Quadro 1). 
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Quadro 1: Medicamentos “off label” no tratamento da dependência do álcool 

Medicação Indicação original Mecanismo de ação Implicações clínicas 

Topiramato  

(83), (84) 

Epilepsia, 

 Cefaléia migrânea 

Complexo e relativamente 

desconhecido; possivelmente 

associado ao sistema 

glutamatérgico, nos receptores 

kainato. 

Precisa ser cuidadosamente 

titulado por um período 

prolongado; efeitos colaterais: 

dificuldades cognitivas e de 

memória. 

Gabapentina  

(83), (85) 

Epilepsia,  

Dor neuropática 

Inibição dos canais de cálcio 

voltagem dependentes; 

Análogo do GABA, o maior 

neurotransmissor inibitório do 

cérebro. 

Promoveu abstinência e 

diminuiu recaídas; diminuiu a 

insônia relacionada ao álcool, 

disforia e craving. Efeitos são 

dose-dependentes e mais 

notáveis com 1800mg/dia. 

Baclofeno  

(83); (86), (87) 

Espasticidade 

muscular 

Agonista dos receptores 

metabotrópicos GABAb. 

Tem sido usado no tratamento 

agudo da síndrome de 

abstinência, para diminuir 

delírios, convulsões e “Craving”. 

Porém, seu uso a longo prazo 

não está bem estabelecido. 

Ondansetrona 

(83), (2) 

Náusea, Vômitos Antagonista do receptor de 

serotonina 5HT3. 

Promissor para uso em 

dependentes de álcool de início 

precoce; a prescrição deve 

considerar aspectos genéticos. 

Vareniclina 

(83), (88) 

Tabagismo Agonista parcial do receptor 

colinérgico nicotínico α4β2. 

Foi observada diminuição do 

consumo de álcool na 

população de tabagistas em 

tratamento. 

Citicolina  

(89), (86) 

Suplemento 

utilizado para 

doença vascular 

cerebral e 

demência senil 

Modula o sistema colinérgico. É 

um precursor da fosfatidilcolina, 

estimula a produção 

de fosfolípides e atua como um 

estabilizador da membrana 

neuronal. 

Efetivo na diminuição do uso de 

cocaína em pacientes bipolares, 

melhora da função cognitiva e 

da tomada de decisões. 

 

 

O dissulfiram foi aprovado pelo FDA em 1951. Não apresenta propriedades 

“anticraving”, a medicação age como uma terapia de aversão ou reforço negativo, 

como se o indivíduo fosse punido ao beber. O medicamento inibe a enzima 
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acetaldeído desidrogenase, responsável pela conversão do metabólito do etanol, o 

acetaldeído, em ácido acético. Assim, ao consumir álcool, ocorre um rápido acúmulo 

de acetaldeído no organismo, causando uma sensação muito desagradável, 

conhecida como efeito “Antabuse”, nome comercial da droga. O efeito “Antabuse” é 

caracterizado por vermelhidão, cefaleia, náusea, vômitos, dispneia, sudorese, sede, 

palpitações e fotofobia. Em casos mais severos pode ocorrer confusão mental, 

choque, bradipnéia, falência cardíaca, convulsão e até mesmo a morte (90), (2). 

 Os tratamentos mais recentes, naltrexone e acamprosato, têm alvo na 

compulsão, ou seja, são medicamentos “anticraving” (3). 

O acamprosato foi aprovado pelo FDA em 2004; a medicação é um agonista 

do glutamato derivado do aminoácido taurina (91). O glutamato é um 

neurotransmissor excitatório agonista dos receptores kainato, NMDA e alfa-amino-3-

hidroxi-metil-5-4-isoxazolpropiónico (AMPA) (2). A área mesolímbica do sistema 

dopaminérgico de recompensa recebe estimulação glutamatérgica e essa é uma área 

importante na fisiopatologia da dependência química (92), (93). Porém, o principal 

efeito do acamprosato é modular a expressão de subunidades do receptor NMDA em 

regiões específicas do cérebro  (94). Os efeitos colaterais mais relevantes são os 

gastrintestinais: diarreia, náuseas e vômitos. Também podem ocorrer cefaleia, 

fraqueza, sonolência e sintomas depressivos (95). 

O naltrexone é um antagonista seletivo de receptor opióide que bloqueia 

principalmente o receptor mu e o kappa. Liberado pelo FDA desde 1994 (uso oral) e 

2006 (uso injetável de longa duração), inicialmente foi licenciado para reverter 

overdose de opióide (2). O álcool ativa o sistema opióide endógeno. O naltrexone, ao 

bloquear os receptores opióides, faz com que o indivíduo não tenha o efeito de euforia 

ao ingerir álcool. Por outro lado, o naltrexone também bloqueia os receptores opióides 

naturais, como por exemplo as endorfinas do exercício físico, levando a uma 

diminuição das sensações de prazer. Por isso, um dos efeitos colaterais do naltrexone 

é o desenvolvimento de sintomas depressivos (96). 

O GHB foi aprovado pela EMA e é utilizado em vários países europeus. É um 

agonista parcial dos receptores GABAb, usado para tratar narcolepsia. O 

medicamento funciona como uma terapia de substituição, tal como a metadona é para 

os dependentes de opióides ou adesivos de nicotina para os tabagistas (97). Porém, 



R e v i s ã o  d a  L i t e r a t u r a  | 18 

 

devido ao abuso dessa substância observado em estudos europeus, a medicação não 

foi liberada nos EUA pelo FDA (98). 

O Nalfeme é um antagonista-agonista de receptores opióide, antagonista dos 

receptores mu e agonista parcial dos receptores kappa (99). Foi aprovado pelo FDA 

apenas para reverter overdose de opióide. Na Europa, está aprovado para uso em 

“Craving” (86). 

Os efeitos dos medicamentos aprovados são limitados, apenas modestamente 

superiores aos do placebo (3). Entre os desafios do tratamento dos transtornos por 

uso de álcool destacam-se as recorrentes recaídas, com taxas variando de 40% a 

60% no período de um ano (4). De acordo com o NIAAA, evidências mostraram que 

cerca de 90% dos dependentes de álcool que completaram o tratamento vão 

apresentar recaídas dentro de 4 anos. As taxas de recaídas variam muito nos estudos 

clínicos, alguns mostram que pacientes os quais receberam tratamento têm uma taxa 

de remissão a curto prazo de 20 a 50%. Outros estudos indicam que entre 20 a 80% 

das pessoas que receberam tratamentos e tiveram remissão a curto prazo, recaem a 

longo prazo (5). Assim, é premente a necessidade de novas alternativas 

farmacológicas. 

 

3.3 Aspectos históricos do uso de PUFAs 

 

No início de 1900 a gordura era vista apenas como um recurso calórico. Mas, 

entre 1929 e 1930, o casal George Burr e Mildred Burr publicou dois artigos na Journal 

of Biological Chemistry que mudaram esse conceito (100). Eles analisaram ratos 

alimentados com uma dieta sem lipídeos e descobriram que os ratos morriam ao 

serem submetidos a essa dieta. Logo, concluíram que a ingesta de lipídeos é 

essencial à vida. O casal Burr identificou o ácido linoleico, que hoje sabemos ser o 

precursor do ômega-3, e o denominou “ácidos graxos essenciais”. O trabalho dos Burr 

mostrou que os lipídeos não são apenas fontes de energia para suprir o crescimento, 

eles possuem funções fisiológicas vitais (101). As suas pesquisas representaram um 

marco na bioquímica nutricional e, desde então, o interesse pelos PUFAs aumentou 

progressivamente (102). 

Nessa época os pescadores ingleses costumavam separar o fígado do 

bacalhau nos barcos, o fígado sofria autólise e uma grande quantidade de óleo 
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flutuava nos barris. Esse óleo era aproveitado para fins alimentícios. Em 1935 surgiu 

a empresa British Cod Liver Oil que passou a refinar e comercializar o óleo de fígado 

de bacalhau com o nome de Seven Seas. A finalidade do óleo era suplementar 

vitaminas A e D, pois não havia nenhum suplemento alimentar com esse recurso na 

época (103). 

Na década de 50 surgiram pesquisas relacionando o elevado nível sérico do 

colesterol ao infarto agudo do miocárdio. A descoberta que uma maior ingesta de 

PUFAs poderia reduzir o colesterol, levou a um grande crescimento do consumo do 

óleo de fígado de bacalhau, pois a substância continha 20% de PUFAs (104). 

Outras utilidades dos PUFAs foram pesquisadas ao longo dos anos 50 e 60, 

como para artrite, visto que os pacientes portadores de artrite costumavam apresentar 

altos níveis de colesterol. Logo, se os PUFAs poderiam diminuir o colesterol, talvez 

pudessem ser úteis na artrite. Apesar desta hipótese não ser confirmada, a pesquisa 

levou à produção de um suplemento denominado Ethive, composto por 60% de DHA 

(Docosa-Hexaenoic-Acid) e EPA (Eicosapentaenoic Acid), a partir do processo de 

complexação de uréia (103). 

Em 1970, os médicos dinamarqueses Bang and Dyerberg foram para 

Groenlândia investigar a baixa taxa de doenças cardiovasculares entre os esquimós. 

A dieta marinha era rica em proteínas e gorduras e muito pobre em carboidratos. A 

gordura da dieta continha uma grande proporção de ômega-3, diferente da 

composição da dieta europeia. Em 1978 essa pesquisa de Dyerberg e Bang foi 

publicada sob a hipótese de que esta dieta alterava o metabolismo das 

prostaglandinas (105). 

Entretanto, os médicos eram relutantes em prescrever óleo de fígado de 

bacalhau devido ao alto nível de vitaminas A e D. Para fornecer 10g de ômega-3 era 

necessário 50g do óleo, o que significava administrar de 5 a 10 vezes a dose 

recomendada de vitaminas A e D. Essas vitaminas são lipossolúveis e em altas doses 

podem ser tóxicas ao organismo. Outro problema associado ao óleo de fígado de 

bacalhau é a composição variável de EPA e DHA. Diante destas questões, em 1981 

aconteceu a primeira conferência sobre ômega-3 na cidade de Londres, onde foi 

discutida a necessidade de um óleo de peixe com uma composição controlada de EPA 

e DHA (103). 
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Peixes como anchova, sardinha, menhadem, capelim, enguia de areia, mantêm 

sua reserva de óleo no subcutâneo, como os seres humanos. Este óleo possui baixo 

nível de vitaminas lipossolúveis e maior concentração de ômega-3. Além disso, possui 

menor custo e tem odor e paladar mais aceitáveis. Baseado nesta informação, os 

suplementos de ômega-3 passaram a ser refinados a partir do óleo corporal destes 

peixes  (100). 

O primeiro suplemento com uma proporção controlada de DHA e EPA foi o 

MaxEPA, composto de 12% de DHA e 18% de EPA. Na época, as pesquisas 

envolvendo ômega-3 eram mais centradas no EPA devido ao seu suposto mecanismo 

envolvendo prostaglandinas e leucotrienos. MaxEPA foi licenciado a uma companhia 

dos EUA e entrou no mercado norte-americano como suplemento alimentar em 1981 

(103). 

A partir de então as pesquisas envolvendo o ômega-3 cresceram 

vertiginosamente. O Pub-Med não apresentava nenhuma pesquisa com o termo 

ômega-3 antes de 1970. Na década de 70 o termo aparecia 24 vezes. Nos anos 80, 

contava com 1015 publicações e na década de 90, esse número aumentou para 3387 

(103). Hoje conta com 24572  (106). 

Dentre os pesquisadores pioneiros no estudo dos PUFAs podemos citar 

Michael Burr em Cardiff; Artemis Simpoulos em Bethesda; e Alexander Leaf em 

Harvard, presidente e fundador da ISSFAL (International Society for the Study of Fat 

Acid and Lipids) em 1991 (107). 

Alguns dos principais eventos relacionados à descoberta e uso de PUFAs estão 

destacados na Figura 5 abaixo. 

 

 

 

 

Figura 5: Linha do tempo sobre descoberta e utilização dos PUFAs 
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3.4 Aspectos bioquímicos dos PUFAs 

 

Os PUFAs são chamados de essenciais, pois são obtidos somente pela dieta, 

ou seja, o organismo animal não é capaz de sintetizá-los (8). Existem duas classes de 

PUFAs: o ômega-3 e o ômega-6. 

Os PUFAs do grupo ômega-3 apresentam como características bioquímicas 

três ligações duplas a partir do carbono número 3 (n-3). Fazem parte deste grupo o 

seu bioprecursor ácido alfa-linolênico (ALA) e seus respectivos metabólitos ácido 

octadecatetranóico, ácido eicosatetraenóico, ácido docosapentaenóico (DPA), ácido 

eicosapentaenoico (EPA) e ácido docosahexaenóico (DHA). As enzimas delta-6-

desaturase, delta-5-desaturase e elongase são responsáveis pela metabolização dos 

PUFAs no retículo endoplasmático (Figura 6). 

Os PUFAs n-6, denominados como ômega-6, são isômeros dos ômega-3 (n-3) 

e possuem três ligações duplas a partir do carbono número 6 (n-6). O bioprecursor do 

grupo ômega-6 é o ácido linolênico e seus metabólitos são ácido gamalinolênico 

(GLA), ácido di-homo-gama-linolênico, ácido araquidônico (AA), ácido 

docosatetraenóico e ácido docosapentaenóico (108). 

Essas duas classes de PUFAs são metabólica e funcionalmente distintas. Elas 

possuem funções fisiológicas opostas, pois, enquanto o n-3 suprime a síntese das 

citocinas IL-1 e IL-6 aumentando a IL-2, o n-6 produz o efeito oposto promovendo a 

liberação do hormônio corticotrófico (CRH) pelo aumento da produção das citocinas 

via AA  (109). 

O ômega-6 é encontrado em grande quantidade nos óleos vegetais (girassol, 

canola, milho, soja) e suas moléculas são conhecidas por ter propriedades 

inflamatórias (22). O óleo de prímula é rico no metabólito GLA do ômega-6. Esse 

metabólico em particular, ao contrário dos outros da série ômega-6, possui 

propriedades antiinflamatórias, pois é convertido em prostaglandina E1 (PGE1). Essa 

prostaglandina E1 tem propriedades anti-inflamatórias, vasodilatadoras e de inibição 

plaquetária. 

O ômega-3 é encontrado no óleo de peixe, no óleo de krill, vegetais verdes e 

em certos grãos como linhaça, nozes, castanhas e avelãs. A população em geral tem 

diminuído o consumo de alimentos ricos em n-3; a dieta ocidental, ao ser comparada 
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com a dieta mediterrânea (rica em n-3), tem sido correlacionada com uma maior 

incidência de câncer retal, doenças cardíacas e distúrbios neuropsiquiátricos (110). 

O balanço fisiológico entre n-3 e n-6 mantém menor síntese de citocinas 

inflamatórias (IL-1B), fator de necrose tumoral (TNF), prostaglandinas, leucotrienos e 

fosfodiesterase Tydo4, o que contribui para a homeostase do organismo (111). 

Outros metabólitos do n-3, recém-descobertos, foram denominados 

mediadores especializados “pro-resolving”. Dentre eles temos os resolvins D (RD), 

resolvins E (RE), maresins e protectins. Todos eles reduziram citocinas inflamatórias 

(11). 
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__________________________________________________________________ 

LA – Ácido Linoleico – grandes quantidades no óleo de prímula. 

LNA – Ácido alfa linoleico – grandes quantidades no óleo de peixe. 

AA – Ácido Araquidônico - formação das prostaglandinas. 

DHA - Ácido Docosahexanóico – principal constituinte da fração lipídica das membranas celulares. 

 

Figura 6 – Biossíntese dos Ácidos Graxos Essenciais Poli-insaturados.   
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3.5 Ação dos PUFAs no Sistema Nervoso Central 

 

Novas evidências sugerem a relação da estrutura cerebral e alterações 

funcionais sistêmicas, incluindo sistema imunológico, estresse oxidativo, sistema 

endócrino e metabolismo da membrana lipídica (22). Na membrana neuronal, o n-3 é 

responsável pela manutenção da estabilidade e conformidade de receptores e outras 

estruturas, como: canais de sódio e potássio, canais de cálcio, canais de íons cloreto 

e proteínas caveolinas. O potencial da membrana neuronal depende do fluxo de íons 

através dos canais de sódio/potássio, o qual promove a despolarização e 

repolarização do neurônio. Essa corrente elétrica é responsável pela liberação de 

neurotransmissores na fenda sináptica, e transmissão sináptica pelo córtex. O mau 

funcionamento desse sistema pode levar a uma hipofunção neuronal, respostas mais 

lentas e diminuição das funções cognitivas e límbicas (8), (112), (113).  

A liberação dos neurotransmissores das vesículas citoplasmáticas é 

dependente da ligação de íons cálcio nas proteínas da membrana vesicular. 

Problemas nesse mecanismo, causados por instabilidade na membrana, podem fazer 

a transmissão sináptica mais lenta, causando um hipofuncionamento do SNC (114).  

A função gabaérgica, promovida por uma classe de receptores de cloreto, é 

importante para inibir a hiperestimulação de outros sistemas neuronais, diminuindo a 

hiperfunção e dano neuronal. O mau funcionamento do sistema gabaérgico está 

relacionado com distúrbios da ansiedade. Deficiência de n-3 pode alterar a 

conformação dos canais de íon cloreto, o que pode prejudicar a atividade do receptor 

gabaérgico (115).  

Caveolina é uma proteína que previne o envelhecimento dos receptores de 

membrana e sua perda de função. Aumenta a transcrição gênica desses receptores 

serotoninérgicos, glutamatérgicos e diminuem receptores dopaminérgicos tipo D1, 

associados a esquizofrenia (116).  A estrutura fosfolipídica da membrana neuronal 

pode estar alterada na esquizofrenia e essas alterações podem contribuir para vários 

aspectos da fisiopatologia observada em distúrbios psicóticos, incluindo 

neurotransmissão, ativação imune e defesa antioxidativa. Assim, deficiência de n-3 

pode ser um dos mecanismos que contribui para o risco de psicose (22). 

 A falta de PUFAs pode levar ao hipofuncionamento e morte neuronal ao afetar 

o metabolismo energético do neurônio. Além disso, pode diminuir a taxa de produção 
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de neurotransmissores e diminuir a descarga neuronal, como ocorre na deficiência de 

serotonina da depressão.  

O n-3, ao manter a integridade da membrana, é importante no transporte de 

triptofano, o precursor de serotonina no núcleo da rafe, na manutenção dos receptors 

tipo 2 de serotonina, no córtex pré-frontal, responsáveis pelo estado de humor, e no 

controle do dano oxidativo em neurônios serotoninérgicos (117). O efeito do n-3 na 

produção e ação da serotonina no cortex pré-frontal pode ajudar a preservar a 

habilidade de planejamento e execução de tarefas, as quais são perdidas durante os 

sintomas do “craving” (21).  

Ômega-3 também tem fator protetor contra o estresse, relacionado 

possivelmente com efeito modulador na atividade do eixo hipotalamo-hipofisário-

adrenocortical (HHAC) (118). A deficiência de DHA resulta em altos níveis de CRF no 

liquor e isso aumenta a resposta ao estresse e a atividade do eixo HHAC (119). 

O n-3 pode reduzir sintomas depressivos e exercer ação anti-inflamatória pela 

ação de recém-descobertos metabólitos chamados de mediadores especializados 

“pro-resolving”. Dentre eles temos os resolvins D (RD), resolvins E (RE), maresins e 

protectins. Esses metabólitos do n-3 possuem propriedades anti-inflamatórias e a 

inflamação é um dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos em desordens 

neuropsiquiátricas e neurodegenerativas (11).  

O aumento de citocinas inflamatórias, migração de células inflamatórias e 

ativação de células gliais, principalmente astrócitos, a longo prazo pode levar a um 

mau funcionamento dos neurônios e morte neuronal, por causa do estresse oxidativo 

no cérebro (120). Esse dano pode se refletir numa diminuição da neurogênese no 

hipocampo, causando sintomas depressivos (121) e, quando persistente por um longo 

período, efeitos irreversíveis podem ser observados no cortex pré-frontal e vias 

mesolímbicas, causando a demência e doença de Parkinson (122). Em estudos pré-

clínicos, o tratamento com DHA reduziu marcadores da doença de Alzheimer como 

proteína beta amiloide, placa burden e proteína tau (123). 

Em estudos pré-clínicos, em nível celular, RD aumentou o nível de serotonina 

e diminuiu a gliólise em desordens neurodegenerativas. Protectins preveniram neurite, 

retração dendrítica e apoptose nos modelos neurodegenerativos, enquanto maresins 

reduziram morte celular. Logo, terapia com metabólitos do n-3 tem um potencial 

promissor no tratamento de condições neuropsiquiátricas e neurodegenerativas (11).  
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O estudo multicêntrico NEUROAPRO CT analisou o nível de PUFAs na 

membrana celular eritrocitária e possível associação com sintomas clínicos e escalas 

psiquiátricas. Sintomas psicóticos, depressivos, maníacos foram associados com 

níveis baixos de PUFAs, o que mostra sua relevância na origem de sintomas 

psiquiátricos. Pacientes com menor nível de n-3 apresentaram maior severidade na 

psicopatologia. Maior relação n-6/n-3 foi associada a mais sintomas psicóticos e 

depressivos (22). 

O uso de ômega parece ter um efeito benéfico para o equilíbrio geral do sistema 

nervoso central. A possibilidade de tê-lo como ferramenta complementar no 

tratamento do transtorno por uso de álcool resultou no presente estudo. 

 

 



 

 

4 MÉTODOS 

 

4.1 Aspectos éticos e seleção de voluntários 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) n:0965/2017 (Anexo 1). Este estudo 

foi executado de junho de 2018 a janeiro de 2021. 

Antes da inclusão dos voluntários no grupo de estudo, estes receberam, por 

escrito, todos os esclarecimentos pertinentes à pesquisa, inclusive os aspectos 

relativos à segurança e aos riscos da substância já comercializada no Brasil. 

As informações quanto aos possíveis efeitos colaterais e risco do uso dos 

PUFAs estavam contidos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2), 

de acordo com o dispositivo das Resoluções 466/12, do Conselho Nacional de Saúde.  

Foi assegurada ao participante a interrupção da sua participação no estudo, 

seja qual fosse o motivo por ele alegado.  

No início do projeto, foram realizados diversos contatos e convites à Clínicas, 

Hospitais e Comunidades Terapêuticas atuantes na área de dependência de 

substâncias. Obteve-se sucesso em estabelecer a parceria com o Hospital Lacan 

(localizado em São Bernardo do Campo) e Comunidade Terapêutica Conquista 

(localizada em Itapecerica da Serra). 

 

4.2 Participantes 

 

Os critérios de inclusão foram os seguintes: idade entre 18 e 70 anos, sexo 

masculino, diagnóstico de transtorno do uso de álcool de acordo com os critérios DSM-

5 (13) e avaliação do grau de dependência utilizando o questionário Short Alcohol 

Dependence Data (SADD) (15). 

Os critérios de exclusão foram: alergia a peixes, histórico de doenças graves, ou 

seja, com elevado risco de mortalidade, de origem hepática, cardiovascular, renal, 

pulmonar, endócrina, neurológica ou outras. Os indivíduos com perturbações 

psiquiátricas com sintomas psicóticos, tais como esquizofrenia, ou dependência de 

drogas ilícitas também não foram incluídos no estudo. 
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4.3 Intervenções 

 

As cápsulas tinham uma aparência externa idêntica e foram manipuladas por 

uma farmácia brasileira (Famader Farmácia de Manipulação Ltda, São José dos 

Pinhais, PR, Brasil). As cápsulas de ómega-3 continham 1 g de óleo de peixe, com 

pelo menos 12% de ácido docosa-hexaenóico (DHA) e 18% de ácido 

eicosapentaenóico (EPA) na sua composição. As cápsulas de placebo continham 1 g 

de óleo de arroz. Enquanto os participantes estiveram em regime de internação as 

cápsulas foram administradas pela enfermagem da Instituição, e foram instruídos a 

ingerir 1 cápsula a cada 8 horas, ou seja, 3 cápsulas por dia, após alta até completar 

3 meses de tratamento. As cápsulas não tinham cheiro, contudo todos os participantes 

foram instruídos a tomá-las antes das refeições, porque os participantes no grupo de 

intervenção podiam experimentar "arrotos de óleo de peixe". No entanto, no presente 

estudo, nenhum participante relatou esta queixa.  

As cápsulas foram administradas durante 90 dias, e a dose escolhida para este 

estudo baseou-se na dose considerada segura, segundo o FDA, e consistiu na mesma 

dose recomendada para a prevenção de eventos cardiovasculares, ou seja, 3g por dia 

(124). Após a alta hospitalar, na avaliação mensal, a aderência ao tratamento foi 

controlada através da contagem das cápsulas restantes. Nesta reunião, as cápsulas 

para o mês seguinte foram entregues aos participantes. 

 

4.4 Randomização e cegamento 

 

O orientador da pesquisa gerou uma sequência simples (1:1) utilizando o 

programa random.org e cada grupo de alocação foi codificado por uma letra (A ou B). 

Somente este pesquisador tinha a informação sobre qual grupo o participante estava 

o alocado. Os frascos de ômega-3 ou placebo eram codificados no Departamento de 

Psicobiologia, por um outro Pesquisador que não tinha qualquer contato com os 

participantes. Foram distribuídos 2 lotes de aproximadamente 100 frascos contendo 

códigos A ou B, referindo-se a placebo ou ômega para cada uma das Instituições 

participantes. Sempre que um participante era admitido no estudo, um dos 
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investigadores consultava a lista randomizada e determinava se o novo integrante 

deveria tomar cápsulas A ou B. 

A aluna de mestrado, assim como outros investigadores que auxiliaram na 

coleta, além dos funcionários dos serviços onde os participantes estavam internados, 

não tinham qualquer informação sobre o grupo de tratamento a que o paciente foi 

alocado. No fim do estudo, o código foi revelado somente para ao estatístico que 

conduziu as análises. 

 

4.5 Avaliação clínica e instrumentos utilizados 

 

Os participantes foram submetidos à entrevista clínica para diagnosticar 

transtorno por uso de álcool e eventuais comorbidades clínicas e psiquiátricas, 

incluindo o seu exame físico. Foi solicitado a indicação de uma pessoa da rede de 

apoio do participante – podendo ser familiar ou não – para auxílio do 

acompanhamento (entrevistas) após a alta hospitalar. 

A seguir estão descritos os questionários utilizados para avaliação de 

desfechos primários e secundários.  

 

Desfechos Primários: 

Timeline Followback Method Assessment (TLFB), que permite obter 

estimativas do consumo retrospectivo de maconha, cigarro e uso de outras drogas, 

como o álcool. As estimativas quantitativas e as variáveis de consumo podem ser 

utilizadas para mensurar a mudança dos níveis de uso das substâncias. O TLFB pode 

ser uma de estimativas quantitativas sensível de captação de aumentar sua motivação 

para mudar (125). Era apresentado um calendário com os dias do mês anterior à 

avaliação e repassado dia a dia com o participante se houve consumo de doses-

padrão de álcool, ou não. O equivalente a uma lata de cerveja (350ml), uma taça de 

vinho (150ml) ou uma dose de destilado (40ml), foram considerados como dose-

padrão (cerca de 14g de álcool puro), segundo o National Institute on Alcohol Abuse 

and Alcoholism (126). 
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Desfechos Secundários: 

Escalas de Beck - para quantificar as possíveis alterações do humor (BDI) e da 

ansiedade (BAI), verificando se estas apresentam alguma relação proporcional com 

as medidas cognitivas (127).  

 

Escala OCDS (Obsessive-Compulsive Drinking Scale) – é uma escala de 

autopreenchimento que inclui 14 questões, com perguntas que avaliam a compulsão 

parar beber (“craving”) e os componentes obsessivos compulsivos. Desenvolvida por 

Anton et al (20), ela pode ser completada em cerca de 5 minutos. 

 

Escala Penn (Penn Alcohol Craving Scale) – é uma escala multi-itens, 

autoadministrada de forma breve que avalia a fissura por álcool, organizada em cinco 

questões. As três primeiras abordam a frequência, intensidade e duração dos 

pensamentos quanto ao uso/consumo de álcool. A quarta aborda solicita ao 

participante que registre sua capacidade de resistir ao consumo de bebidas alcoólicas, 

e em caso positivo, a última, e quinta questão pede que o participante avalie o “médio” 

de craving que tivera na semana anterior (128).  

 

SADD (Short Alcohol Dependence Data) – adaptada e validada para as 

condições brasileiras. Trata-se de uma escala de autopreenchimento que fornece o 

grau de dependência ao álcool (129). 

 

 

4.6 Desenho do estudo 

 

Foi realizado um estudo clínico placebo controlado, duplo-cego, randomizado, 

em pacientes internados em hospital ou comunidade terapêutica para tratamento do 

TUA. Durante o período de intervenção do estudo, os participantes mantiveram os 

tratamentos habituais recomendados pela instituição, farmacológicos (sertralina, 

clorpromazina, diazepam e vitamina do complexo B) e não-farmacológicos 

(psicoterapia, terapia ocupacional e atividades físicas). O critério adotado para se 

garantir a abstinência de uso de álcool dos participantes durante a internação foi a 
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análise de intercorrências descritas nos prontuários. Não houve nenhum relato de uso 

de álcool pela equipe de funcionários durante a internação. 

O estudo compreendeu 2 grupos: controle (Placebo) e o grupo de tratamento 

com ômega-3.  

Antes do início do uso dos tratamentos, foram aplicadas as escalas descritas 

anteriormente (T0).  Após a alta hospitalar, os pacientes foram encaminhados para a 

realização de acompanhamento ambulatorial no Departamento de Psicobiologia da 

UNIFESP.  

Os participantes foram avaliados após a alta em 1 (T1), 2 (T2), 3 (T3), 6 (T4) e 

12 (T5) meses. Quando não se conseguiu contatar o participante, a pessoa indicada 

pelo participante em T0, foi entrevistada.   

O acompanhamento pós-alta foi realizado predominantemente de forma 

presencial. Na impossibilidade de comparecimento do participante, como no período 

de isolamento social causado pela pandemia COVID-19, ele foi realizado por via 

telefônica. 

 

4.6.1 Desfechos esperados 

Desfecho primário: Verificar a possível redução do número e da intensidade 

das recaídas, em pacientes dependentes de álcool que receberam ômega durante 3 

meses de internação hospitalar, utilizando o questionário Timeline Followback, pré-

intervenção e após a intervenção.  

Desfechos secundários: Avaliar sintomas de ansiedade, depressão, grau de 

dependência, compulsão e craving através dos instrumentos de avaliação.  

 

4.7 Análises estatísticas 

 

O tamanho da amostra foi calculado usando o software GPower 3.1, baseado 

na ANOVA (Analysis of Variance) para medidas repetidas, efeitos entre sujeitos, nível 

de significância de 5%, poder de 80%, correlação entre medidas repetidas de 0,5, 2 

grupos, quatro medições e um tamanho esperado de efeito pequeno (0,2), que rendeu 

126 participantes. A estimativa do tamanho do efeito foi baseada em dois estudos 

anteriores que testaram a eficácia do ômega-3 no tratamento de dependência do 

álcool (130) e dependência do tabaco (131). Para contabilizar possíveis perdas 
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durante os acompanhamentos ou recusas, o cálculo basal do tamanho da amostra foi 

aumentado em 46%, a maior taxa de perda/abandono, obtida no estudo de Zaparoli 

(131). Houve um adicional de 10% para a maior complexidade das análises, sendo 

planejado inicialmente um tamanho total da amostra de 208 participantes para a 

realização do presente estudo. 

Devido à pandemia de Covid 19, tivemos que interromper a coleta de dados, 

resultando em um tamanho de amostra menor do que o originalmente planejado. 

As análises foram conduzidas no software R versão 4.0.2, utilizando o pacote 

glmmTMB - Generalized Linear Mixed Models Template Model Builder (132). 

Inicialmente foi feita a caracterização da amostra na linha de base, comparando a 

pontuação nos desfechos e características demográficas utilizando testes T, para 

variáveis contínuas e Qui-quadrado (χ²), para variáveis categóricas, objetivando 

avaliar o sucesso da randomização.  

A abordagem analítica do presente estudo foi intention-to-treat incluindo os 

pacientes randomizados a um dos grupos experimentais nas análises 

independentemente do número de follow-ups que responderam, ou seja, se o 

participante teve ao menos um retorno de avaliação, independente de qual ordem de 

avaliação, ele entrou na análise. A abordagem intention-to-treat é um procedimento 

analítico que inclui nas análises tanto os pacientes que concluíram o tratamento 

quanto os que o abandonaram. Portanto, evita analisar apenas os participantes que 

concluíram o tratamento. Ao incluir aqueles que descontinuaram sua participação ao 

longo do processo, indiretamente corrige a análise para aspectos subjetivos como 

motivação e percepção de benefício do tratamento. Devido à presença de poucas 

observações por grupo aos 12 meses (n=3 no grupo ômega e n=5 no grupo controle), 

os dados dos participantes em T5 não foram incluídos nas análises.  

Modelos generalizados mistos foram utilizados para avaliar a eficácia da 

intervenção ao longo do tempo. Em todos os modelos, foram incluídos grupo, tempo 

e interação entre grupo e tempo como efeitos fixos. O identificador (id) dos 

participantes foi adicionado como efeito aleatório. Consideramos variáveis 

sociodemográficas que diferiram na linha de base como variáveis de controle. A 

distribuição das variáveis dependentes foi escolhida de acordo com a natureza delas.  

Os desfechos de quantidade de substância consumida no período, intensidade 

da fissura, severidade da dependência, comportamentos obsessivos, compulsivos, 
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ansiedade e depressão foram modelados seguindo a distribuição linear. A presença 

ou ausência de recaída considerou a distribuição binomial. O número de dias de 

consumo e latência até a primeira recaída são variáveis de contagem, portanto, foi 

utilizada a distribuição Poisson. 

 

 

 



 

 

5 RESULTADOS 

 

5.1 Participantes e características da amostra 

 

Um total de 166 participantes foram convidados para participar da pesquisa. 

Destes, apenas 111 aceitaram ou estavam aptos a participar e foram randomizados 

de forma aleatória para um dos dois grupos de intervenção. O fluxograma completo 

do estudo pode ser visualizado na Figura 7. Pode-se notar a grande perda amostral 

ao longo do estudo. No grupo placebo houve uma perda de 34 participantes (65,4%) 

e apenas 12 completaram os seis meses da pesquisa, ou seja, 40 participantes 

desistiram (77%). Em relação ao grupo ômega-3 houve uma perda de 40 participantes 

(67,8%) e apenas 13 completaram os seis meses da pesquisa, ou seja, 46 

participantes desistiram (77,9%). 

As características dos participantes na linha de base estão demonstradas na 

Tabela 1. A amostra foi composta em sua totalidade por homens, com idades entre 

21 e 68 anos (média=41,6; DP=9,7). Setenta e um participantes relataram não 

possuírem vínculo empregatício (64%); 22 (20%) relataram não possuírem nenhum 

rendimento mensal e 52% deles tinham renda inferior a 2 salários-mínimos. Apenas 

18% reportaram o estado civil casado, no entanto, a maioria declarou possuir filhos 

(73%). Os dois grupos, controle e intervenção, apresentaram diferenças em 

escolaridade e estado civil na linha de base, variáveis pelas quais controlamos as 

análises subsequentes. Conforme explicado no Consolidated Standards of Reporting 

Trials -CONSORT (133) pode-se considerar que essas diferenças ocorreram ao acaso 

e não como resultado de um viés de seleção entre os grupos, que foram distribuídos 

aleatoriamente. As variáveis consideradas como desfechos primários e secundários 

do estudo foram equivalentes na linha de base, entre os grupos, conforme 

apresentado na Tabela 2. 

O uso de tabaco foi relatado por 48% dos participantes, que consumiam, em 

média, 28 cigarros ao dia. 

Mais da metade dos participantes (53%) relatou já ter passado por alguma 

internação previamente, com uma média de 4,3 (±6,9) internações na vida. 

 

 



R e s u l t a d o s  | 35 

 

 

  

 

Figura 7: Fluxograma do estudo, segundo o CONSORT. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas da amostra total e por grupo 
experimental, na linha de base. 

  
Amostra total 

(n=111) 
Ômega 
(n=59) 

Placebo 
(n=52) p 

Idade – média ± (DP) 41,61 (9,76) 41,02 (9,65) 42,29 (9,93) 0,50 

Renda mensal familiar- n (%)     

Sem rendimentos 22 (20%) 13 (22%) 9 (17%) 

0,23 

Até 1 salário-mínimo 36 (32%) 16 (27%) 20 (38%) 

De 1 a 2 salários-mínimos 22 (20%) 15 (25%) 7 (13%) 

De 2 a 3 salários-mínimos 14 (13%) 7 (12%) 7 (13%) 

De 3 a 5 salários-mínimos 11 (10%) 7 (12%) 4 (8%) 

De 5 a 10 salários-mínimos 2 (2%) 0 (0%) 2 (4%) 

De 10 a 20 salários-mínimos 2 (2%) 0 (0%) 2 (4%) 

Mais de 20 salários-mínimos 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Escolaridade - n (%)     

Sem instrução 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

0,01* 

Ensino Fundamental 
incompleto 35 (32%) 25 (42%) 10 (19%) 

Ensino Fundamental completo 20 (18%) 6 (10%) 14 (27%) 

Ensino Médio incompleto 18 (16%) 8 (14%) 10 (19%) 

Ensino Médio completo 29 (26%) 18 (31%) 11 (21%) 

Ensino Superior incompleto 6 (5%) 2 (3%) 4 (8%) 

Ensino Superior completo 3 (3%) 0 (0%) 3 (6%) 

Estado civil - n (%)     

Casado 20 (18%) 6 (10%) 14 (27%) 

0,04* 
Viúvo 4 (4%) 2 (3%) 2 (4%) 

Divorciado 15 (14%) 6 (10%) 9 (17%) 

Solteiro 71 (64%) 44 (75%) 27 (52%) 

Internações anteriores - n (%) 53 (48%) 29 (49%) 24 (46%) 0,81 

Tabagista - n (%) 53 (48%) 29 (49%) 24 (46%) 0,40 

*p<0,05 nas comparações entre grupo placebo e ômega considerando teste t para 
variáveis contínuas e qui-quadrado para variáveis categóricas 
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Tabela 2. Média ± (DP) da pontuação nas medidas relacionados ao consumo de substâncias, 

fissura, ansiedade e depressão na linha de base (T0) na amostra total e por grupos. 

Medidas 
Amostra 

total (n=111) 

Ômega 

(n=59) 

Placebo 

(n=52) 
p 

Número de dias de consumoa nos 

últimos 30 dias (pré-internação) 
3,48 (6,23) 3,93 (6,81) 2,97 (5,54) 0,49 

Dose-padrão consumidab nos últimos 30 

dias (pré-internação) 
13,95 (35,59) 10,98 (33,87) 10 (28,73) 0,87 

Intensidade da fissura (Escala Penn)b 12,06 (8,28) 12,22 (8,06) 11,87 (8,60) 0,82 

Comportamentos compulsivos (OCDS) b 9,83 (5,92) 9,42 (6,04) 10,29 (5,82) 0,46 

Comportamentos obsessivos (OCDS) b 18,03 (8,20) 17,53 (8,31) 18,59 (8,13) 0,51 

Severidade da dependência (SADD)b 26,12 (10,89) 26,19 (10,70) 26,04 (11,21) 0,94 

Ansiedade (BAI) b 17,14 (14,18) 15,52 (13,17) 19,04 (15,20) 0,21 

Depressão (BDI) b 18,95 (11,33) 19,23 (11,68) 18,61 (11,00) 0,78 

A análise considerou modelos de regressão Poissona ou linearb comparando os grupos na 

linha de base. BAI: Beck Anxiety Inventory, BDI: Beck Depression Inventory, OCDS: 

Obsessive-Compulsive Drinking Scale, SADD: Short Alcohol Dependence Data 

 

 

 

5.2 Desfechos encontrados 

 

Foram randomizados 111 participantes a um dos grupos, resultando em 59 

participantes para o grupo ômega-3 e 52 participantes para o grupo placebo.  

 

5.2.1 Desfechos primários 

 As taxas de adesão às intervenções não foram significativamente diferentes 

entre os grupos (χ²(4) 0,14, p 0,99). Na Figura 8, temos ilustrados os números 

absolutos de participantes em cada grupo e em cada fase de avaliação. 
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Figura 8. Adesão dos participantes aos grupos ômega e placebo. T0=Triagem 

(internados). Pós-alta: T1=1 mês, T2=2 meses, T3=3 meses, T4=6 meses e T5=12 meses. O 

número de participantes em cada avaliação está demonstrado em número absoluto acima de 

cada barra. Não houve diferenças significativas entre os grupos. (χ²(4)   0,14, p   0,99). 

 

 

Não foram encontrados efeitos do tratamento com ômega na propensão a ter 

um episódio de consumo (lapso ou recaída) no mês anterior à avaliação (Wald χ² (4) 

=1,66, p=0,80). O percentual de participantes de cada grupo que apresentou pelo 

menos um episódio de consumo em cada período avaliado está ilustrado na Figura 9.  
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Figura 9. Porcentagem de participantes que apresentaram pelo menos um episódio de 

consumo, (lapso ou recaída) avaliado pelo TLFB, entre os grupos ômega e controle ao longo 

do tempo. T0=Triagem (internados). Pós-alta: T1=1 mês, T2=2 meses, T3=3 meses, T4=6 

meses e T5=12 meses. Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos 

(Wald χ²(4) 1,  , p 0,80). 

 

 

Não foram encontradas diferenças entre os grupos na quantidade de álcool 

consumida (dose-padrão) em nenhum dos períodos avaliados (Wald χ² (4)  1, 8, 

p=0,78). Entretanto, conforme a Tabela 3, pode-se notar que os participantes do grupo 

ômega consumiram álcool em menos dias, comparado ao grupo controle, em T2, dois 

meses pós-alta (B=0,65 [0,09; 1,21], p=0,01) e T3 (B=2,6 [1,61; 3,58], p<0,001), três 

meses pós-alta, sendo o aumento da diferença progressivo entre essas duas medidas 

temporais. Ambas as diferenças são consistentes (Wald χ² (4)  29,89, p<0,001).  

A latência até um primeiro episódio de consumo de substâncias não diferiu 

entre os grupos (Wald χ²(4) 2, 0, p 0, 1). Os resultados dos modelos de regressão 

prevendo os desfechos do TLFB podem ser observados na Tabela 3. A Figura 10 

mostra gráficos de linha representando as médias de número de dias de consumo, 

quantidade de álcool consumida e latência até primeiro episódio de consumo no 

período. 
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5.2.2 Desfechos secundários 

 

Como pode-se notar nas Tabelas 4 e 5 as variáveis estudadas (sintomas de 

ansiedade, depressão, grau de dependência, compulsão e craving) não apresentaram 

significância estatística, tanto no grupo placebo, quanto no grupo ômega-3. 

 

 

 



 

 

 

Tabela 3. Coeficientes de regressão não padronizados (acompanhados dos intervalos de confiança a 95%) dos modelos mistos prevendo 
desfechos relacionados ao consumo de álcool mensurado pelo Timeline Followback. 

 Recaída¹ Doses-padrão consumidas² 
Número de dias de 

consumo² Latência² 

 Exp. B (95% IC) B (95% IC) B (95% IC) B (95% IC) 
Tempo (referência=Triagem) 

Primeira visita 0,07 (0,02; 0,30) -15,80 (-26,47; -5,13) -2,77 (-3,50; -2,04) 0,43 (0,32; 0,54) 

Segunda visita 0,12 (0,03; 0,48) -11,62 (-23,08; -0,17) -1,03 (-1,41; -0,65) 0,37 (0,25; 0,49) 

Terceira visita 0,08 (0,02; 0,41) -14,49 (-26,88; -2,09) -2,7 (-3,60; -1,79) 0,36 (0,23; 0,49) 

Follow Up (6 meses) 0,2 (0,04; 0,97) -7,13 (-21,43; 7,18) 0,08 (-0,30; 0,47) 0,19 (0,04; 0,35) 

Grupo (referência=Ômega) 

Placebo 0,74 (0,24; 2,32) -2,2 (-12,62; 8,21) -0,52 (-1,53; 0,49) -0,11 (-0,38; 0,17) 

Tempo*Grupo 

Primeira visita 0,96 (0,13; 7,34) 2,1 (-13,55; 17,75) -0,45 (-1,7; 0,8) 0,08 (-0,09; 0,25) 

Segunda visita 1,11 (0,16; 7,92) 2,43 (-14,36; 19,21) 0,65 (0,09; 1,21)* 0,11 (-0,07; 0,29) 

Terceira visita 3,33 (0,43; 26,05) 11,64 (-6,16; 29,43) 2,6 (1,61; 3,58)* 0,01 (-0,18; 0,2) 

Follow Up (6 meses) 0,81 (0,08; 7,95) 0,19 (-20,44; 20,82) 0,27 (-0,27; 0,81) 0,13 (-0,10; 0,35) 

Modelos mistos generalizados considerando (1) distribuição binomial com coeficientes exponenciados e (2) distribuição Poisson. Em todos 
os modelos, tempo, grupo e interação foram incluídos como efeitos fixos, o ID do sujeito como efeito aleatório, escolaridade e estado civil 
foram adicionados como variáveis de controle. *p<0,05. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 10. Média do número de dias de consumo 

de álcool, número de doses-padrão consumidas 

no período (um mês) e latência até primeiro 

episódio de consumo ao longo do tempo entre os 

grupos. Houve diferença significativa no número 

de dias de consumo de substâncias, favorecendo 

o grupo que recebeu ômega 3 (Wald χ² (4) 

=29,89, p<0,001). Observa-se que também 

houve menor consumo de substâncias, 

numericamente, favorecendo o grupo ômega, nos 

mesmos tempos, embora essa diferença não 

represente um efeito significativo (Wald χ² (4) 

=1,78, p=0,78). Também observamos uma 

latência numericamente maior no grupo ômega 

em T3, mas não foram identificados efeitos (Wald 

χ² (4) =1,06, p=0,90). 
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Tabela 4. Coeficientes de regressão não padronizados (acompanhados dos intervalos de confiança a 95%) dos modelos mistos prevendo 

desfechos relacionados à dependência de álcool. 

 
Fissura SADD Obsessivo Compulsivo 

 B (95% IC) B (95% IC) B (95% IC) B (95% IC) 
Tempo (referência = Triagem) 

Primeira visita -5,62 (-8,39; -2,85) -10,77 (-14,92; -6,62) -3,71 (-5,50; -1,93) -12,17 (-14,71; -9,62) 

Segunda visita -7,25 (-10,26; -4,23) -15,56 (-19,91; -11,2) -5,67 (-7,64; -3,7) -14,11 (-16,92; -11,31) 

Terceira visita -6,72 (-10,02; -3,41) -19,35 (-24,12; -14,58) -6,57 (-8,69; -4,45) -15,41 (-18,41; -12,4) 

Follow-up (6 meses) -4,85 (-8,99; -0,70) -17,21 (-23,17; -11,25) -6,74 (-9,29; -4,19) -13,76 (-17,38; -10,15) 

Grupo (referência = Ômega) 

Placebo -1,33 (-4,06; 1,4) -2,55 (-6,76; 1,66) 0,09 (-1,87; 2,06) 0,19 (-2,52; 2,9) 

Tempo*Grupo 

Primeira visita -2,26 (-6,34; 1,83) -1,1 (-7,12; 4,92) -3,22 (-5,88; -0,57) -2,77 (-6,54; 1,01) 

Segunda visita -0,29 (-4,77; 4,2) -2,47 (-8,91; 3,98) -1,8 (-4,69; 1,09) -0,9 (-5; 3,21) 

Terceira visita -0,17 (-4,91; 4,58) 0,93 (-5,93; 7,79) -0,52 (-3,63; 2,59) -0,64 (-5,07; 3,78) 

Follow-up (6 meses) -0,93 (-6,7; 4,85) -0,16 (-8,5; 8,17) -0,5 (-4,11; 3,11) -2,2 (-7,34; 2,93) 

Modelos lineares mistos. Em todos os modelos, tempo, grupo e interação foram incluídos como efeitos fixos, o ID do sujeito como efeito 

aleatório, escolaridade e estado civil foram adicionados como variáveis de controle. SADD: Short Alcohol Dependence Data. 
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Tabela 5. Coeficientes de regressão não padronizados (acompanhados dos intervalos de confiança a 95%) dos modelos mistos 

prevendo ansiedade e depressão. 

 
BAI BDI 

 B (95% IC) B (95% IC) 
Tempo (referência = Triagem) 

Primeira visita -7,17 (-11,22; -3,12) -8,70 (-12,08; -5,32) 

Segunda visita -13,25 (-17,73; -8,77) -14,25 (-17,91; -10,59) 

Terceira visita -14,46 (-19,27; -9,65) -14,62 (-18,54; -10,7) 

Follow-up (6 meses) -13,03 (-19,01; -7,06) -13,66 (-18,51; -8,81) 

Grupo (referência = Ômega) 

Placebo 1,85 (-2,6; 6,3) -1,22 (-5,24; 2,79) 

Tempo*Grupo 

Primeira visita -5,37 (-11,45; 0,7) -0,08 (-5,06; 4,9) 

Segunda visita -0,53 (-7,24; 6,18) 2,98 (-2,42; 8,38) 

Terceira visita 0,5 (-6,42; 7,43) 0,97 (-4,73; 6,66) 

Follow-up (6 meses) -2,42 (-10,78; 5,93) 0,54 (-6,31; 7,4) 

Modelos lineares mistos. Em todos os modelos, tempo, grupo e interação foram incluídos como efeitos fixos, o ID do sujeito como 

efeito aleatório, escolaridade e estado civil foram adicionados como variáveis de controle. BAI: Beck Anxiety Inventory, BDI: Beck 

Depression Inventory.  



 

 

6 DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, houve uma redução do número de dias em que o álcool 

foi consumido entre os participantes que receberam a intervenção, dois e três meses 

após a alta, de maneira progressiva. Também houve uma diferença numérica entre 

os grupos na latência e número de doses ingeridas, mas esse dado não teve 

significância estatística. Aqui vale a pena lembrar que o número de amostra pequeno 

pode não ter dado poder para as análises, resultando em um erro tipo 2. Tais 

resultados não foram encontrados no estudo prévio de nosso grupo de pesquisa (130). 

Ao contrário do estudo anterior, a intervenção do estudo atual foi iniciada em ambiente 

protegido do álcool (internação). Sabe-se que o uso de álcool altera a absorção e 

metabolismo de substâncias vitais como os PUFAs, então, talvez o fato de a 

intervenção ter se iniciado em âmbito livre de álcool, tenha contribuído para esse 

resultado (6). No entanto, a administração diária de ômega-3 por um período de 3 

meses, não reduziu as recaídas nos pacientes com transtorno por uso do álcool. Esse 

resultado é semelhante ao encontrado em estudo prévio, realizado em pacientes 

ambulatoriais (130).  

Terminada a intervenção de 90 dias, o resultado não se manteve, pois não 

houve diferença entre os grupos no número de dias consumindo álcool segundo a 

avaliação de seis meses. Não há dados na literatura sobre a duração ideal do 

tratamento com ômega-3 e se deve ser descontinuado, já que o transtorno por uso de 

álcool é uma doença crônica. 

Quanto aos outros parâmetros relacionados ao consumo de álcool, propensão 

a recair, severidade da dependência e sintomas psiquiátricos, não houve diferença 

significativa entre os grupos, embora haja na literatura estudo referindo redução nos 

níveis de ansiedade em pacientes com transtorno por uso de substâncias que 

receberam tratamento com ômega-3 (21). 

Até o momento, não há dados com significância estatística publicados sobre a 

eficácia do ômega-3 no tratamento das recaídas do transtorno por uso de álcool. Uma 

revisão sistemática analisou 2231 estudos envolvendo ômega-3 e dependência de 

álcool e, apesar de ter obtido resultados inconclusivos em ensaios clínicos, encontrou 

melhorias em estudos pré-clínicos em nível comportamental, celular e molecular  

(134).  
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Por outro lado, uma revisão narrativa sugeriu que a ingesta do metabólito do 

ômega-3, o ácido docosahexaenóico (DHA), na infância e adolescência tem um papel 

importante no neurodesenvolvimento do córtex pré-frontal, área envolvida com o 

controle de impulsos, contribuindo para uma diminuição da vulnerabilidade a 

dependência de álcool (135). Além disso, um ensaio clínico avaliou o efeito do 

tratamento com ômega-3 (1g diário de óleo de peixe) durante 3 semanas em um grupo 

de pacientes internados devido a transtorno por uso de álcool. Foram observados 

redução nos níveis de cortisol e diminuição dos sintomas de estresse, porém não foi 

avaliada a taxa de recaídas no pós-alta (136).  

Outros estudos foram realizados envolvendo pacientes com transtorno por uso 

de outras substâncias como a cocaína (21) e o tabagismo (131). A administração 

diária de 2.250mg de EPA e 500mg de DHA, por 3 meses, diminuiu escores de raiva 

e de ansiedade em um grupo de dependentes de cocaína. O aumento de EPA e DHA 

foi avaliado no plasma. Uma elevação nos níveis de EPA foi associada a um escore 

menor de ansiedade, enquanto aumento no DHA esteve relacionado a baixos escores 

de raiva (21). 

Um estudo transversal com tabagistas mostrou que fumantes possuem 

concentrações séricas menores de DHA comparados com os não fumantes. Nesse 

mesmo estudo, o tratamento de n-3 (389,52mg DHA/632,97mg EPA) por 3 meses não 

teve diferença significativa na dose sérica de nicotina, nem no consumo de cigarro 

(131). Além disso, outro ensaio clínico com tabagistas pesados em que foi utilizada a 

dose de 5g de ômega-3 por dia (dose maior que a considerada segura pelo FDA) 

durante 3 meses, demonstrou redução no número de cigarros com significância 

estatística (137).  

A interpretação dos resultados deve ser avaliada dentro do contexto de suas 

limitações. Não foi possível atingir o número da amostra, conforme cálculo amostral 

de 208 participantes. Inicialmente houve dificuldades em estabelecer parcerias com 

instituições psiquiátricas de internação. A partir de março de 2020, durante o período 

de isolamento social da pandemia COVID-19, ocorreu a proibição da entrada dos 

pesquisadores nas instituições parceiras; as novas inclusões foram interrompidas e 

as escalas de avaliação passaram a ser aplicadas por contato telefônico. Porém, como 

o recrutamento e grande parte das intervenções ocorreram antes da pandemia, 

provavelmente não houve impacto nos resultados obtidos.  
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Não foi possível fazer a diferenciação de lapso e recaída na coleta de dados. 

Recaída é quando o paciente retorna ao padrão habitual de uso, enquanto lapso é um 

único episódio de consumo isolado (54). Esta informação foi coletada como “a partir 

de um episódio de consumo”, conforme demonstrado na Figura 3.  

O nível plasmático de PUFAs dos participantes não foi dosado, o que 

impossibilitou analisar a relação ômega-6/ômega-3 e pode ter gerado um viés 

relacionado a dieta, pois os hábitos alimentares variam bastante entre os indivíduos. 

Alguns autores argumentam que é necessário analisar a relação entre os PUFAs 

ômega-6 e ômega-3, pois os metabólitos do ômega-6 (exceto ácido gamalinolênico) 

possuem propriedades inflamatórias, enquanto o ômega-3 possui propriedades anti-

inflamatórias (109). Existe uma associação do aumento desta relação com a 

incidência de diversas doenças, pois o desequilíbrio a favor da elevada quantidade de 

ômega-6 é altamente pró-inflamatório (138) e a inflamação é um dos mecanismos 

fisiopatológicos das doenças psiquiatricas (11). A dieta ocidental atual, rica em 

alimentos processados, contém altos níveis de ômega-6 e baixos níveis de ômega-3 

levando à desproporção entre os PUFAs. Nas últimas décadas houve aumento da 

ingestão de ômega-6 em detrimento do ômega-3, aumentando de 1:1 PUFAs nos 

primórdios da evolução, para 20:1 atualmente. Alguns estudos afirmam que a 

proporção ideal entre ômega-6 e ômega-3 deve ser em torno de 4:1, respectivamente 

(108). 

 

 

6.1 Dificuldades encontradas 

 

A execução da pesquisa apresentou muitas dificuldades e não foi possível 

atingir o número da amostra calculada inicialmente. 

Em meados de março de 2020 nos deparamos com a pandemia causada pela 

COVID-19 e tivemos que interromper novas coletas. O Hospital Lacan e Comunidade 

Terapêutica Conquista receberam orientações da “Assessoria Técnica de Saúde 

Mental da Coordenadoria de Controle de Doenças/CCD” para evitarem a entrada de 

pessoas externas ao serviço. Em relação aos voluntários de pesquisa que já estavam 

incluídos, seguimos as recomendações sanitárias de distanciamento social e 

continuamos as avaliações por meio de consultas telefônicas e Skype, tanto para 
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pacientes que continuavam internados nos serviços quanto àqueles que estavam de 

alta, alocados em suas residências. A medicação/placebo foi enviada via motoboy ou 

correio. Conseguimos dar uma continuidade satisfatória em relação a esses 

voluntários. A UNIFESP também prezou pelo isolamento social e interrupção das 

atividades científicas. Assim, a coleta presencial ficou totalmente impossibilitada. 

Optamos pela interrupção de novas coletas de forma remota, pois em nosso 

entendimento esse novo contexto traria alguns vieses. Todos os voluntários incluídos 

até o presente momento haviam passado por uma apresentação geral do projeto 

presencial, então tiveram pelo menos um contato com os pesquisadores. 

 

Alto índice de analfabetismo e deficiência intelectual  

A maioria dos pacientes triados possuía baixa escolaridade. Havia muitos 

analfabetos, analfabetos funcionais e pessoas com déficit intelectual, o que dificultou 

a aplicação das escalas de autopreenchimento.  

 

Perda de seguimento (n=74)  

Grande número dos participantes estavam em situação de rua, o que dificultou 

o contato e agendamento de retornos. A maioria dos participantes moravam bem 

distante da UNIFESP, o que também dificultou o seguimento pois muitos tinham 

condições econômicas precárias e não possuíam dinheiro para o transporte até o 

nosso ambulatório, mesmo com o reembolso do valor da passagem pelo projeto. De 

qualquer forma, como em outros estudos clínicos com transtorno por uso de álcool, a 

maioria dos participantes que são incluídos em um ensaio clínico, não conseguem 

finalizá-lo. A taxa de “drop-out” varia de 20 a  0  tanto no Brasil (130); (139), quanto 

internacionalmente (140); (141). Essa perda de seguimento foi ainda maior no 

presente estudo por causa da pandemia (66,7%). Classicamente, estudos com perdas 

de seguimento superiores a 20% devem ser considerados com grande viés e 

interpretados com cautela (142).  

 

 

 

 

 



 

 

7 CONCLUSÕES 

Apesar das grandes limitações do presente estudo, o grupo que recebeu 

ômega-3 teve um menor número de dias de consumo de doses-padrão de álcool nas 

avaliações de 60 e 90 dias após a alta. São necessários estudos mais robustos para 

confirmar ou refutar estes achados.  
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ANEXO 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado a participar de um estudo intitulado “Dependência do álcool: 

estudo longitudinal de prevenção das recaídas com ácidos graxos poli-insaturados 

  UF s ”. Um dos principais componentes dos PUFAs é o ômega-3 que é obtido pelo 

organismo através da alimentação saudável. 

As informações abaixo estão sendo fornecidas para esclarecê-lo sobre sua possível 

participação voluntária neste estudo, que tem como objetivo verificar se o ômega-3 é capaz 

de diminuir a intensidade da vontade de beber e o número de recaídas após a sua internação 

hospitalar. Este estudo será feito da seguinte maneira: no último mês da sua internação, você 

fará uso de placebo (que é uma substância que não tem nenhum efeito sobre seu organismo) 

ou o ômega-3. Tanto o placebo quanto o ômega-3 serão preparados em cápsulas idênticas. 

Portanto, você poderá estar participando do grupo placebo ou grupo ômega-3 e isto será 

determinado por sorteio.  

O estudo chama-se duplo-cego, pois tanto você como o pesquisador só saberão o que você 

tomou após o término do estudo, ou seja, vocês estarão “cegos” em relação a qual dos grupos 

você pertencerá. 

A sua participação consiste em tomar uma cápsula três vezes ao dia (pode ser o placebo ou 

ômega-3) durante o último mês da internação e continuar tomando a mesma substância logo 

após a alta hospitalar durante mais dois meses. No total, você tomará as cápsulas durante 

três meses. Após esse período, acompanharemos o seu estado geral, através de aplicação 

de questionários. Caso não seja possível vir até a nossa unidade, poderemos aplicar os 

questionários por telefone. A fase de uso das cápsulas após a internação será feita na 

Unidade de Dependência de Drogas (UDED) que é um setor da Universidade Federal de São 

Paulo – UNIFESP. Nesse período vocês realização de Terapia Cognitiva Comportamental, 

coordenada por um psicólogo, durante o período de 2 meses.  

Em resumo, a sua participação consistirá em usar adequadamente às cápsulas, responder 

questionários relacionados a detecção de sintomas depressivos e ansiosos, assim como à 

sua vontade de beber (compulsão), quantificar à quantidade usada, caso você não consiga 

se manter sem beber. Após o término da Terapia Cognitiva Comportamental e do uso das 

cápsulas, convidaremos você a retornar a nossa unidade 6 meses e 12 meses para 

avaliarmos seu estado geral (incluindo consulta médica e aplicação de questionários.  

Os possíveis efeitos colaterais do ômega-3 são: fezes amolecidas e azia. Esses efeitos são 

quase sempre de pouca intensidade e tendem a diminuir, ou mesmo desaparecer após os 
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primeiros dias de uso. Tomar a cápsula logo após as refeições minimizam a possibilidade de 

azia (queimação no estomago. Entretanto qualquer desconforto deve ser comunicado 

imediatamente ao pesquisador principal. 

Você tem toda a liberdade de retirar o seu consentimento e deixar de participar do estudo a 

qualquer momento sem penalização alguma. Neste caso você poderá continuar seu 

tratamento na Instituição sem problemas.  

Todas as informações obtidas a seu respeito neste estudo, serão analisadas em conjunto com 

as de outros participantes, não sendo divulgado a sua identificação ou de outros pacientes 

em nenhum momento.  

Você tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu respeito, assim como qualquer 

material coletado só serão utilizados neste estudo.  

Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal lhe será garantido o direito a tratamento 

gratuito na Instituição.  

Você não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua participação neste 

estudo. Da mesma forma, não terá nenhuma despesa pessoal em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Caso necessite, você terá reembolso com despesas de 

transporte, durante a sua participação no estudo.  

A qualquer momento, se for de seu interesse, você poderá ter acesso a todas as informações 

obtidas a seu respeito neste estudo, ou a respeito dos resultados gerais do estudo.  

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa 

para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr. José Carlos F. 

Galduróz que pode ser encontrado no Departamento de Psicobiologia – UNIFESP, Rua 

Napoleão de Barros, 925 Telefone: 5549-2500.  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Prof. Francisco de Castro, n: 55, - 04020-

050. O Email é: cep@unifesp.edu.br. Telefones: 011-5571-1062; 011-5539-7162.  

Quando o estudo for finalizado, você será informado sobre os principais resultados e 

conclusões obtidas no estudo. Caso o uso da substância ativa (ômega-3) tenha sido benéfico 

e você tenha usado a substância inativa (placebo), receberá o mesmo tratamento com ômega-

3.  

Esse termo foi elaborado em duas vias que deverão ser devidamente assinadas, sendo que 

uma ficará com o Sr. e a outra conosco. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo “Dependência do álcool: estudo longitudinal de 
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prevenção das recaídas com ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs)”. Eu discuti com o Dr. 

José Carlos F. Galduróz sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros 

para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 

desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 

acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante 

ele, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, 

ou no meu atendimento neste Serviço.  

 

Data: ____/____/____  

Nome do participante da pesquisa                                         

Assinatura  

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e Esclarecido 

deste participante. Declaro ainda que me comprometo a cumprir todos os termos aqui 

descritos. 

Data: ____/____/___ 

Nome do pesquisador principal                                                                                  

Assinatura 
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