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RESUMO
Corrêa Filho JM. Eficácia da ondansetrona no tratamento de dependentes de
álcool [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; 2013.
INTRODUÇÃO: A dependência de álcool é um grave problema de saúde
publica no Brasil. Seu tratamento ainda é um desafio, mesmo para os
melhores programas terapêuticos disponíveis. Esta dificuldade ocorre pelo
pequeno número de medicamentos aprovados para o uso e também pela
elevada taxa de abandono, próximo a 50%. A ondansetrona tem surgido
como uma medicação promissora para o tratamento de alcoolistas. A
identificação de pacientes com maior risco de desistência do tratamento é
uma estratégia para reverter essa taxa. Os objetivos deste estudo são: (a)
avaliar a eficácia e segurança da ondansetrona na dose de 16 mg/dia; (b)
investigar variáveis clínicas e psicossociais capazes de prever maior
aderência ao tratamento; (c) desenvolver uma tipologia para alcoolistas com
características presentes no início do tratamento; (d) testar se os diferentes
tipos podem prever o abandono ao tratamento. METODOS: Trata-se de
estudo realizado em três etapas. Na primeira foi realizado ensaio clinico
randomizado duplo-cego placebo controlado, com ondansetrona, por 12
semanas, desenvolvido na Universidade de São Paulo – Brasil. A amostra
era composta por 102 dependentes de álcool com idade entre 18 – 60 anos.
A análise foi realizada com os dados brutos e com os dados imputados. Na
segunda etapa, foi combinado o banco de dados deste estudo com os de
outros dois ensaios realizados no mesmo local (acamprosato versus placebo
e naltrexona, topiramato versus placebo), com número total de 332
dependentes de álcool. A partir da análise de quatro fatores clínicos (idade
de início dos problemas com uso do álcool, alcoolismo familiar, gravidade da
dependência do álcool e intensidade de sintomas depressivos) foi realizada
a análise de cluster tipo K–Means e, após a identificação dos tipos, foi
avaliada a associação destes com a adesão ao tratamento. Na última etapa,
analisando apenas os participantes avaliados quanto ao desejo pelo álcool
(257 alcoolistas) foi realizada uma regressão logística, com variáveis clínicas
e psicossociais, para analisar a influência dessas na retenção ao tratamento.
RESULTADO: A ondansetrona foi capaz de retardar o tempo para o primeiro
consumo de álcool (54,7 versus 40,9 dias) e, também, o primeiro consumo
pesado de álcool (58,4 versus 45,4 dias) quando comparado ao placebo.
Essa droga não influenciou a percentagem de dias bebidos durante o
estudo, mas esteve associada com menor percentagem de dias com
consumo pesado de álcool (7,8% versus 11,7%), quando comparado ao
placebo, na análise de dados imputados. Na análise de tipologia foram
identificados dois grupos de alcoolistas. O tipo de alcoolista caracterizado
pelo início precoce dos problemas com álcool, maior histórico familiar de
dependência, elevada gravidade de alcoolismo e poucos sintomas
depressivos esteve associado a maior chance de descontinuar o tratamento,
independente da medicação usada e da participação nos alcoólicos
anônimos (AA). Entre as variáveis clínicas e psicossociais estudadas, ter

idade mais elevada, participar do AA e o consumo preferencial pela cerveja
foram fatores independentes associados a maior adesão ao tratamento.
Maiores escores de depressão aumentaram o risco de abandono.
CONCLUSÃO: A ondansetrona mostrou ser segura e bem tolerada na dose
de 16mg/dia. Foi mais eficaz que o placebo em retardar o primeiro consumo
e primeiro consumo pesado de álcool, deixou dúvida sobre seu efeito na
percentagem de dias bebidos e de consumo pesado de álcool. O tipo de
alcoolista com idade precoce de problemas com álcool, elevada
dependência dessa substância, mais história familiar de alcoolismo e menos
sintomas depressivos, esteve associado ao maior risco de abandono. Idade
mais elevada, frequentar o AA e ter preferência pela cerveja aumenta a
chance de completar o tratamento proposto.
Descritores: 1.Alcoolismo 2.Ondansetrona 3. Desistência do tratamento
4.Análise por conglomerados 5.Psicotropicos 6.Ensaio clínico 7. Transtorno
relacionados ao uso de substâncias 8.Alcoólicos anônimos

SUMMARY
Corrêa Filho JM. Efficacy of ondansetron for the treatment of alcohol
dependent outpatients [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo”, 2013.
INTRODUCTION: Alcohol dependence is a serious public health problem in
Brazil. Its treatment remains a challenge, even for the best available
treatment programs. This difficulty is due to the small number of drugs
approved for use and also the high dropout rates, close to 50%. Ondansetron
has emerged as a promising drug for the treatment of alcoholics. The
identification of patients with increased risk of treatment discontinuation is a
strategy to reverse these rates. The aims of this study are: (a) to evaluate the
efficacy and safety of ondansetron in a dose of 16 mg/day; (b) to investigate
clinical and psychosocial variables that could predict treatment retention, (c)
to develop a typology of alcoholics based on clinical factors present at the
beginning of the treatment; and (d) to test if different types of alcoholics could
predict the higher withdrawal from treatment. METHODS: This study was
conducted in three stages. Firstly, a randomized, double-blind, placebocontrolled clinical trial was conducted with ondansetron for 12 weeks,
developed at the University of São Paulo - Brazil. The sample consisted of
102 alcoholics aged between 18 and 60 years old. The analysis was
performed by using only the sample of adherents and an imputed sample.
Secondly, the database of this study was combined with two other clinical
trials that were carried out in the same setting (acamprosate versus placebo,
and topiramate, naltrexone versus placebo), with a final sample size of 332
alcohol dependents. From the analysis of four clinical factors (problem
drinking onset age, family alcoholism, severity of alcohol dependence and
intensity of depressive symptoms) a K-means cluster analysis was performed
to identify types of alcoholics. In addition, the association between the
resulting types of alcoholics and treatment retention was verified. Thirdly,
using only the participants who were evaluated for craving on alcohol (257
alcoholics), a logistic regression analysis was run with clinical and
psychosocial variables as independent variables to analyze their influence on
treatment retention. RESULTS: Ondansetron was able to delay the first
alcohol consumption (54.7 versus 40.9 days) and the first heavy alcohol
consumption (58.4 versus 45.4 days) compared to placebo. Ondansetron did
not have effect on the percentage of drinking days. However, ondansetron
was associated with a lower percentage of days with heavy alcohol
consumption (7.8% versus 11.7%) in an imputed sample, when compared to
placebo. Two types of alcoholics were identified. The type characterized by
earlier problem drinking onset age, more family alcoholism, high severity of
alcoholism, and fewer depressive symptoms, was associated with a greater
chance of discontinuing treatment regardless of medication used and
participation in alcoholic anonymous groups (AA). Out of the clinical and
psychosocial variables, older age, AA attendance, and beer preference
drinkers were independent factors associated with higher treatment retention.
Higher scores on depression also increased the risk of dropout.

CONCLUSION: Ondansetron showed to be safe and well tolerated at the
dose of 16mg/day. It was more effective than placebo in delaying both the
first use and the first heavy alcohol consumption. In addition, ondansetron
was not effective in decreasing the percentage of drinking days throughout
this study. The type of alcoholics characterized by earlier problem drinking
onset age, more family alcoholism, high severity of alcoholism and fewer
depressive symptoms, was associated with greater risk of dropout.
Separately, the variables higher age, AA attendance, and beer preference
increased the chance of completing the proposed treatments.
.
Descriptors: 1.Alcoholism 2.Ondansetron 3.Patient dropout 4.Cluster analysis
5.Psychotropic drugs 6.Clinical trial 7.Substance-related disorders
8.Alcoholics anonymos.

1

1. INTRODUÇÃO
1.1 Histórico do consumo de álcool
Os primeiros indícios do consumo do álcool, produtos fermentados,
por animais herbívoros foram encontrados em fósseis, que datam do período
cretáceo (há 100.000 anos). O primeiro contato do homem com essas
bebidas alcoólicas parece ter ocorrido no período Paleolítico, como
detectado em vasos dessa época (Viala-Artigues e Mechetti, 2003).
A capacidade de manipular compostos para produzir a bebida
alcoólica surgiu há 8000 anos antes de Cristo, conforme cerâmicas
encontradas na cidade de Jihau – China, as quais apontam para produtos
que apresentavam graduação alcoólica entre cerveja e vinho (Cheng, 2010).
Em toda a história da humanidade, o álcool tem sido retratado como
parte do cotidiano das populações, estando associado a rituais religiosos e
eventos sociais. Na Bíblia encontra-se uma passagem descrevendo a
intoxicação alcoólica de Noé, após o dilúvio, “... foi a primeira pessoa que fez
uma plantação de uvas. Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se
deitou nu dentro da sua barraca” (Sociedade Bíblica do Brasil, 2005).
Inicialmente, as bebidas tinham conteúdo alcoólico baixo, já que
dependiam exclusivamente do processo de fermentação (vinho e cerveja).
Com o advento do processo de destilação, introduzido na Europa pelos
árabes na Idade Média, surgiram novos tipos de bebidas alcoólicas com teor
etílico elevado, que foram incorporados aos hábitos europeus. Nessa época,
esses tipos de bebidas passaram a ser considerados como um remédio para
todas as doenças, pois "dissipavam as preocupações mais rapidamente do
que o vinho e a cerveja, além de produzirem um alívio mais eficiente da dor"
(Gately, 2008).
A partir da Revolução Industrial, registrou-se um grande aumento na
oferta desse tipo de bebida, contribuindo para um maior consumo e,
consequentemente, gerando um aumento no número de pessoas que
apresentavam algum problema devido ao uso excessivo de álcool. A
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preocupação com os problemas decorrentes do abuso de bebida alcoólica já
estava presente há mais de 3.000 anos – com leis da antiga Mesopotâmia,
que regulavam a venda de bebidas para pessoas embriagadas (Anthony,
2009).
Somente em 1952, o alcoolismo foi reconhecido como doença, sendo
colocado como um transtorno mental no Manual de Diagnóstico e
Estatística, na sua primeira versão (DSM-I). Foi reconhecido como doença
pela Organização Mundial de Saúde, na oitava edição do Código
Internacional de Doenças (CID-8), em 1969. A dependência de álcool foi
caracterizada

pelo

uso

compulsivo

de

bebidas

alcoólicas

e

pela

manifestação de sintomas de abstinência, após a cessação do uso de álcool
(Jerome, 1993).
Na metade do século XIX aumentou o interesse de pesquisadores em
estudar os problemas relacionados ao consumo do álcool. A dipsomania foi
descrita pela primeira vez, como desejo anormal e involuntário em relação
ao álcool por Bruhl-Cramer (Rússia). Esquirol descreveu o alcoolismo como
uma monomania sem delírio. O conceito de doença crônica devido à
intoxicação constante, que leva a sintomas psiquiátricos e somáticos (ou
mistos), surgiu com Magnus Huss (Laranjeira e Nicastri, 1996).
Em 1960 Jellinek elaborou uma classificação dos alcoolistas, iniciando
o conceito de tipologia no alcoolismo, ao dividi-los em cinco tipos:
a) Alcoolismo alfa representa a dependência psicológica ao álcool.
Existe perda de controle sobre o consumo, mas a abstinência
pode ser alcançada. Problemas envolvendo relação interpessoal,
trabalho e família costumam estarem presentes. A progressão
para dependência física é evitável.
b) Alcoolismo beta é caracterizado por não existir dependência física
ou psicológica. Problemas físicos associados ao uso crônico do
álcool estão presentes (como a cirrose, gastrite ou pancreatite).
Este tipo de alcoolismo tende acontecer em indivíduos de culturas
com consumo pesado de álcool e com alimentação inadequada.
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c) Alcoolismo gama é marcado por desenvolvimento de tolerância,
mudanças físicas que levam à síndrome de abstinência e à perda
de controle. Neste tipo, houve a progressão da dependência
psicológica para a física, sendo marcante a presença da tolerância
e dos sintomas de abstinência, já existindo o descontrole com o
consumo de bebida. Esta fase é devastadora em termos de
disfunção social e física. Esta variante é a mais comum entre
todas.
d) Alcoolismo delta é muito similar ao tipo gama, existe dependência
física e psicológica, mas o alcoolista é capaz de controlar, com
esforço, o consumo da bebida.
e) Alcoolismo ípsilon é descrito como episódico. Na percepção de
Jellinek é uma forma diferente das outras. É um tipo de bebedeira
esporádica, que segundo ele, seria uma espécie própria de
alcoolismo.
Em seu livro “The Disease Concept of Alcoholism” ele reconhece que
sua classificação pode não estar totalmente correta, especulando que o tipo
alfa e ípsilon podem, inclusive, serem sintomas de outras doenças (Jellinek,
1960).

1.2 Aspectos gerais do álcool
O álcool etílico é o elemento que caracteriza as bebidas alcoólicas.
Conforme o processo de produção das bebidas, elas podem ser divididas
em três grandes grupos: bebidas fermentadas, como vinho, cerveja e
espumante, produzidas pela fermentação de carboidrato (existente na uva e
cevada, por exemplo), cujo processo produz as bebidas com menor teor
alcoólico; bebidas destiladas que são mais recentes e que produzem
compostos com alta concentração de álcool, como a cachaça, vodca,
conhaque e uísque; bebidas alcoolizadas que são fermentadas e que
passam pela adição de álcool para aumentar a concentração de etanol, por
exemplo, o vinho do porto (Edwards et al., 1999).
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As bebidas obtidas a partir da destilação apresentam o teor mais
elevado de álcool. O absinto é a bebida que pode apresentar a maior
concentração de álcool, 70%. Como no Brasil existe um limite para a
concentração alcoólica, essa bebida é modificada e vendida com
percentagem menor de etanol. Na tabela 1, encontra-se a concentração
alcoólica das principais bebidas comercializadas.

Tabela 1. Tipos de bebida e concentração de álcool etílico na bebida,
expressa em percentagem.

Bebida

Concentração de álcool

Cerveja

3,5 a 5%

Vinho

10 a 14%

Espumante

10 a 15%

Vinho do Porto

20%

Aguardente

38 a 53%

Vodca

35 a 60%

Uísque

40 a 50%

Conhaque

45 a 48%

Licores

50%

Absinto

59%

Modificada a partir de Lima (2003).

1.3 Epidemiologia

A cada ano, cerca de 40% da população mundial acima de 15 anos
consome bebida alcoólica, o equivalente a dois bilhões de pessoas. Por ano,
estima-se que morrem 2 a 2,5 milhões de pessoas devido ao uso de álcool
(mortes provocadas por intoxicações agudas, cirrose hepática induzida pelo
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álcool, violência e colisões de automóveis). A proporção entre as duas
estimativas acima, indica que a cada ano as consequências nocivas do uso
do álcool são responsáveis por 1,2 mortes atribuíveis ao álcool para cada
1.000 consumidores. O custo anual estimado do uso nocivo encontra-se
entre 0,6% até 2% do produto interno bruto (PIB) global. Esses custos estão
distribuídos pelos países do mundo, frequentemente relacionados ao
consumo per capita de álcool (figura 1).
O consumo de álcool, no ano de 2005, foi de 6,13 litros de álcool puro
por pessoa com idade maior que 15 anos. Uma parcela significativa desse
consumo é decorrente da fabricação domiciliar de bebidas – 28,6% ou 1,76
litros. As bebidas mais consumidas no mundo são os destilados (45,7%). Em
alguns países chegam a compreender 71% da bebida consumida, como nos
países integrantes da já extinta União Soviética. As cervejas ocupam a
segunda colocação com 35,5%. Em terceiro, estão os vinhos com 8,6% do
consumo mundial, mas nos países produtores de vinho as taxas podem
chegar a 12% na América do Sul e 26,4% na Europa (World Health
Organization, 2011b).
O álcool é uma das poucas drogas psicotrópicas que tem seu
consumo admitido e incentivado pela sociedade. A mortalidade e a
morbidade associadas ao consumo de bebidas alcoólicas superam aquelas
associadas ao tabagismo. Calcula-se que no mundo 3,2% de todas as
mortes e 4% dos Anos de Vida Saudáveis Perdidos por Incapacitação
(DALYs – Disability-Adjusted Life Years) sejam atribuíveis ao uso nocivo do
álcool. Em países em desenvolvimento, entre os quais está o Brasil, o álcool
é o fator de risco que mais contribui para a carga de doenças, sendo
responsável por 6,2% das DALYs (World Health Organization, 2002).
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Figura 1. Mapa do consumo de álcool per capita no mundo, expresso em litros, no ano de 2005.

Modificada a partir de Public Health Information and Geographic Information Systems (World Health Organization,
2005).
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O consumo abusivo do álcool é uma ameaça particularmente grave
para os homens. Ele é o principal fator de risco para mortes em homens
entre 15 – 59 anos, devido principalmente aos agravos para a saúde do uso
do álcool, violência e doença cardiovascular. O álcool é responsável por
6,2% das mortes em homens e 1,1% entre as mulheres. A bebida etílica
ocasiona maior carga de problemas ao longo da vida nos homens – com
7,4% para eles e 1,4% para as mulheres. Ser homem produz quatro vezes
mais chance de beber pesado – o que pode explicar em parte a maior
mortalidade e taxa de incapacidade (World Health Organization, 2011b).
Nos Estados Unidos da América (EUA) a dependência de álcool
compromete 10 a 14 % da população durante a vida, sendo que o sexo
masculino apresenta maior propensão para essa doença (Gaburtt et al.,
1999; Robins et al., 1984). No ano de 2007, foi encontrada uma prevalência
entre os americanos para o alcoolismo de 12,5% na vida e 3,8% nos últimos
12 meses (Hasin et al., 2007). A União Europeia é o maior consumidor de
álcool do mundo. Em média, consomem-se três doses de álcool por dia para
cada habitante maior que 15 anos de idade. Em Portugal, 3,2 a 5,4% dos
habitantes podem ser diagnosticados como dependentes de álcool. Na
França, acredita-se que 3,4% do total de 58,3 milhões de habitantes sejam
alcoolistas (World Health Organization, 2011a).
O Brasil apresenta posição intermediária no consumo per capita de
álcool, entretanto possui números preocupantes quando analisado o padrão
de consumo do álcool. Ele tem elevada percentagem de beber pesado
episódico, sendo visto em 5,5 a 15,5% na população adulta. Em populações
específicas, como estudantes, pode-se chegar a valores alarmantes - 36,4%
(Silveira et al., 2008).
Na primeira análise populacional sobre consumo de droga feita em
domicílio, que incluiu 107 cidades com mais de 200.000 habitantes,
encontrou-se uma taxa de consumo de álcool na vida de 68,7%, com ligeiro
predomínio para os homens (77,3% contra 60,6% das mulheres). Foi
estimado que 2,5 milhões de pessoas residentes nas cidades estudadas
apresentavam critérios para dependência de álcool, correspondendo a
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11,2% da população estudada. A prevalência de alcoolismo em homens foi
três vezes superior à feminina (17,1 versus 5,7, respectivamente) (Carlini et
al., 2001).
Com a realização do segundo levantamento domiciliar em 2005,
houve a primeira análise de tendência da população brasileira. Evidenciouse o aumento na prevalência de uso de álcool na vida de 68,7% para 74,6%
dos entrevistados. Entretanto, a estimativa de dependência de álcool nos
dois estudos não mostrou diferença significativa (11,2% do primeiro versus
12,3% do segundo estudo). Uma explicação para o aumento na taxa de uso
de álcool na vida pode ser a extensa campanha publicitária, feitas pelas
companhias de cervejas na mídia televisiva (Fonseca et al., 2010; Carlini et
al., 2007).
No Brasil, existem vários levantamentos sobre o uso de drogas
psicotrópicas, em estudantes do ensino fundamental e médio (com idade
entre 10 e 18 anos), sendo que o mais recente deles mostra que 65,2% dos
entrevistados haviam consumido álcool na vida e 11,7% destes estudantes
bebe frequentemente (Galduroz et al., 2005). No segundo levantamento
domiciliar, os jovens com idade entre 18 a 24 anos, faixa etária dos
estudantes universitários, Carlini et al. (2007) encontraram uma prevalência
de uso de álcool na vida 78,6% e de problemas relacionados ao consumo do
álcool de 12%. O primeiro levantamento com estudantes universitários,
realizado nas 27 capitais brasileiras, mostrou que o uso de álcool na vida era
de 86,2%, taxa maior que a encontrada na população da mesma faixa etária,
como citado acima. Também mostrou que 60,5% dos estudantes deste
levantamento tinham consumido álcool no ultimo mês, um indicativo de
consumo recorrente de álcool. A análise do consumo entre os universitários
mostrou um beber pesado episódico de 35,7% no ultimo ano e de 25,3% no
último mês. A análise dos gêneros entre os estudantes universitários
mostrou proporção muito próxima a 1:1, não indicando uma maior exposição
de um dos gêneros. O padrão de consumo de álcool foi diferente para o
beber pesado episódico, com a ocorrência de 43,7% nos homens e de 29%
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nas mulheres nos últimos 12 meses e de 31,3% nos homens e 20,3% nas
mulheres no ultimo mês (Andrade et al., 2010).
Um estudo realizado por Noto et al. (2002) analisando 726.429
internações por uso de psicotrópicos realizadas no território nacional, entre
1988 e 1999, mostrou que o álcool foi responsável por cerca de 90% destas.
No período houve uma tendência de queda de internações por problemas
por álcool de 95,3% (1988) para 84,5% (1999). Outro estudo, analisando
6.048 internações no Distrito Federal, entre 2000 e 2009, também mostrou
uma tendência de queda, de 75,6% (2000) para 62,2% (2009), das
internações por álcool. Essa tendência de declínio das internações por álcool
pode ser atribuída à melhora de estratégias de tratamento ambulatorial e,
também, pelo aumento nas internações por outras drogas (Passos, 2010).
O primeiro estudo sobre o padrão de consumo de álcool da população
brasileira foi feito por Laranjeira et al. (2007). Nesse levantamento, 52% dos
adultos, com mais de 18 anos, consomem bebida alcoólica ao menos uma
vez por ano; nos homens este valor chega a 65% e entre as mulheres 41%.
Entre os adultos que bebem 60% dos homens e 33% das mulheres
consumiram cinco ou mais doses de álcool no último ano. Entre os homens
11% bebem álcool todos os dias, 27% usam frequentemente (1 a 4 vezes
por semana). As mulheres fazem uso de álcool com menor frequência,
apenas 2% bebem todos os dias e 11% usam frequentemente. Outro dado
interessante apresentado nesse levantamento está na maior porcentagem
de pessoas que bebem serem da classe A e B e estar na Região Sul,
enquanto, o maior consumo de doses a cada vez que se bebe ter sido
encontrado nos Estados do Norte, do Centro-Oeste e do Nordeste nos
integrantes da classe E. Esse estudo apresentou a cerveja como a bebida
mais consumida pelo brasileiro (61%), seguido pelo vinho 25%, destilados
12% e bebidas ice (preparados de destilados com suco ou refrigerantes) 2%.
O tipo de bebida consumida tende a variar conforme as classes
socioeconômicas, com maior frequência o vinho é consumido pelas A e B e
de destilados pela classe E (tabela 2). O destilado mais bebido no Brasil foi a
cachaça, relatada em 66% dos casos (figura 2).
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Tabela 2. Consumo dos brasileiros quanto ao tipo de bebida e classe socioeconômica.

Tipo de bebida

Classe socioeconômica
Total

A

B

C

D

E

Vinho

25%

38%

27%

25%

24%

18%

Cerveja

61%

45%

61%

65%

59%

51%

Bebidas ice1

2%

2%

3%

1%

1%

0%

Destilados

12%

15%

8%

9%

15%

31%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

(2007).

Bebidas ice são as combinações de sucos industrializados ou refrigerantes com destilados. Fonte Laranjeira et al.
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Figura 2. Distribuição do tipo de bebida destilada consumida pelo brasileiro.

Tipo de destilado (em %)
70%

66%

60%

50%

40%
28%

30%
24%

23%

20%
13%
10%
4%
0%
Cachaça

Uisque

Modificado a partir de Laranjeira et al. (2007)

Rum

Vodca

Conhaque

Outras
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1.4 Farmacocinéticas do álcool

O álcool etílico é uma molécula pequena, lipossolúvel e absorvida em
velocidades diferentes: através do estômago (relativamente lento), intestino
delgado e cólon (nesses mais rápidos). O tempo para atingir a concentração
sanguínea máxima é de 30 a 90 minutos. Distribui-se pelo corpo e vários
tecidos, como coração, cérebro e músculos (Van Sassenbroaeck et al.,
2003).
O índice de absorção do álcool é influenciado de duas maneiras:
fatores que aceleram a absorção do álcool (alta concentração de álcool nas
bebidas, presença de dióxido de carbono e bicarbonato em bebidas
efervescentes); fatores que retardam a absorção do álcool (presença de
alimento no estômago especialmente carboidrato, temperatura corporal
baixa, exercício físico e presença de açúcar nas bebidas alcoólicas) (Milton,
2006).
A concentração sanguínea do álcool pode variar de acordo com o
gênero (mulheres têm volemia sanguínea menor), estatura, composição
corporal, exposição prévia ao etanol, tipo de bebida e uso de medicação que
altere o esvaziamento gástrico (Auty e Branch, 1977).
De uma maneira geral para cada dose de álcool ingerida espera-se
que a elevação do álcool siga um padrão, conforme o sexo e peso do sujeito
(tabela 3).
Cerca de 90% do etanol ingerido é metabolizado e o restante é
eliminado pelos rins e pelo ar expirado. As concentrações hepáticas do
álcool são maiores que o restante do corpo, devido a ele receber o sangue
da veia porta que traz as substâncias absorvidas pelo estômago e intestino.
O metabolismo do etanol ocorre quase que totalmente no fígado,
principalmente por uma via que envolve oxidações sucessivas, inicialmente
a acetaldeído e, em seguida, a ácido acético. Como o etanol é, tipicamente,
consumido em altas doses, isto representa uma carga substancial para os
sistemas oxidativos do fígado, os quais exibem uma cinética de saturação,
de tal forma que a fração do álcool etílico metabolizada diminui, à medida
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que a concentração de etanol que chega ao fígado aumenta. Nessas
situações nada incomuns, muito do álcool etílico não metabolizado chega à
circulação sanguínea, como apresentado na tabela 4.
A capacidade de depuração do etanol em pessoas saudáveis é de
15mg de álcool por 100 ml de sangue por hora. Existem variações
individuais, entre elas, as variações da eficiência das enzimas hepáticas.
Bebedores pesados periodicamente tendem a acelerar a metabolização do
álcool, a menos que exista comprometimento da integridade do fígado
(Saunders e Paton, 1981).

1.4.1 Efeito do álcool no sistema nervoso central

Cada vez mais, o alcoolismo é entendido como doença crônica,
associada à alteração da neurotransmissão cerebral. Esses efeitos decorrem
da ingestão aguda de etanol, e também, de mudanças neuroadaptativas da
exposição prolongada ao álcool etílico.

1.4.2 Anatomia da via da recompensa

O sistema da recompensa (ou sistema dopaminérgico) está presente
em todos os mamíferos, dos mais primitivos até o ser humano. Esse sistema
tem participação fundamental na busca de estímulos causadores de prazer
(tais como: alimentação, sexo, descontração como assistir a um filme,
conversa com amigos e apreciar uma melodia). Com o reforço positivo
obtido durante as experiências prazerosas, o organismo é levado a buscálas repetidas vezes. Cria-se uma memória específica para isso. O sistema
de recompensa, desse modo, é um importante mecanismo de preservação
(Vasconcelos et al., 2002).
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Tabela 3. Concentração sérica de álcool, estimada, conforme o gênero e peso, de acordo com o número de doses
consumidas.

Peso
Doses

Gênero

1

2

3

4

40 kg

45 kg

50 kg

60 kg

70 kg

80 kg

90 kg

100 kg

Masculino

-

-

0,30

0,25

0,25

0,20

0,15

0,15

Feminino

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

0,25

-

-

Masculino

-

-

0,60

0,50

0,45

0,40

0,30

0,25

Feminino

0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,45

-

-

Masculino

-

-

0,95

0,75

0,65

0,55

0,50

0,45

Feminino

1,40

1,25

1,10

0,95

0,75

0,65

-

-

Masculino

-

-

1,25

1,00

0,90

0,75

0,65

0,60

Feminino

1,85

1,65

1,50

1,25

1,00

0,90

-

-

Adaptada a partir de Van-Thiel e Gavaler (1988). A alcoolemia é expressa em gramas de álcool por litro de sangue. Uma
dose equivale a 350 ml de cerveja, 120 ml de vinho ou 40 ml de destilado.
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Tabela 4. Volume de álcool em cada tipo de bebida e concentração sanguínea de álcool.

Tipo de bebida

Cerveja

Vinho

Destilado

Número de doses*

1

3

5

1

3

5

1

2

6

12

Quantidade de álcool1

20

60

100

10

30

50

10

20

60

120

Concentração sérica2

30

120

200

15

50

100

20

40

120

140

Modificada a partir de Saunders e Paton (1981). * Dose padrão para cada tipo de bebida (correspondendo a 350 ml de
cerveja, 140 ml de vinho ou 40 ml de destilado), 1 Quantidade de álcool para cada dose, expressa em gramas de álcool, 2
Concentração sérica do álcool esperada para cada dose consumida, expressa em mg de álcool/100ml de sangue.
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A dopamina é o neurotransmissor sintetizado dentro do sistema de
recompensa. Para sua síntese é necessária a presença do aminoácido
tirosina. Por meio da enzima tirosina hidroxilase, a tirosina é transformada
em DOPA (3,4-hidroxifenilalanina). A dopamina tem sua origem a partir da
descarboxilação da DOPA. Em seguida, a dopamina é armazenada nas
vesículas dos terminais pré-sinápticos, para ser liberada na fenda após um
estímulo neuronal. Esse estímulo pode ser a torta predileta, um carinho, uma
conversa agradável com amigos, enfim, situações que certamente valerão a
pena serem repetidas (Enoch, 2008).
Uma vez liberada na fenda, a dopamina atua sobre os receptores
dopaminérgicos produzindo uma sensação de bem-estar. Logo após a
ligação com os receptores dopaminérgicos, ela é retirada da fenda. Parte da
dopamina é recaptada (pela bomba de recaptação de dopamina) e estocada
no neurônio pré-sináptico para ser reutilizada. Outra parcela é destruída por
enzima ou dissolvida pela fenda (Ross e Peselow, 2009).
O sistema dopaminérgico é de grande interesse para o entendimento
da

neurobiologia

da

dependência

química.

O

trato

mesolímbico-

mesocortical, que se projeta a partir da área tegmental ventral para a maior
parte do córtex frontal (funções psíquicas superiores) e sistema límbico
(emoção), parece ser a via relacionada à recompensa. Estudos têm
demonstrado relação íntima entre algumas estruturas cerebrais e a
recompensa. O nucleus accumbens e a área tegmental ventral parecem
moderar o estímulo à recompensa, induzido por substâncias psicoativas
(Biramijamal et al., 2010).
Grande parte da propriedade aditiva das drogas está na ativação do
sistema dopaminérgico. Isso pode ser feito de modo direto ou indireto.
Substâncias psicoativas como a cocaína e a anfetamina agem diretamente
sobre esse sistema, enquanto a nicotina, álcool e os opiáceos estimulam a
via dopaminérgica indiretamente. As causas naturais que normalmente
estimulam o sistema da recompensa chegam a aumentar em até 100% sua
atividade. Na vigência de substâncias psicoativas, no entanto, essa atividade
pode ser 1000 vezes maior (Ross e Peselow, 2009).
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1.4.3 Neurobiologia do álcool

O álcool é um depressor do sistema nervoso central, sua ação na via
da recompensa, ao contrário de outras drogas, não ocorre pelo estímulo
direto no sistema dopaminérgico. Possivelmente, alguns dos seus efeitos
são mediados, principalmente, por um mecanismo mais específico,
envolvendo receptores glutamatérgicos (NMDA) e gabaérgicos, sistemas
serotoninérgicos (5-HT), opióides e dopaminérgicos.
Em relação ao efeito dos neurotransmissores, o etanol reduz a
atividade do receptor de glutamato NMDA (N-metil-D-aspartato), bem como
inibe a produção do segundo mensageiro (GMPc – guanosina monofosfato
cíclico) induzido por este receptor. Com o uso crônico de etanol ocorre
aumento dos sítios de ligação do glutamato nos receptores NMDA, bem
como um “up-regulation” (termo usado para indicar o aumento no número de
receptores). A partir desse substrato pode-se elucidar a hiperatividade
glutamatérgica que ocorre na síndrome de abstinência alcoólica. Outros
receptores de glutamato, o Kainato e AMPA (ácido alpha-amino-3-hidroxi-5metil-4-isoxazol-propiônico), também sofrem a inibição induzida pelo
consumo crônico de etanol, embora em menor escala do que o NMDA
(Johnson, 2008).
O etanol potencializa a ação do GABA (ácido gama-amino-butírico),
que é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Os
receptores GABA sofrem modulação alostérica por diferentes drogas, entre
elas

benzodiazepínicos,

barbitúricos,

anestésicos,

neuro-esteroides

endógenos e o álcool. A ativação do receptor GABA, por essas substâncias,
produz efeitos similares, como: efeito ansiolítico, sedativos hipnóticos,
anticonvulsivante, incoordenação motora e prejuízo cognitivo. O uso crônico
de álcool induz tolerância cruzada do benzodiazepínico e barbitúrico. O
etanol atua sobre os receptores GABAA de maneira semelhante aos
benzodiazepínicos. Entretanto, seu efeito sobre esses receptores é menos
consistente do que os benzodiazepínicos (Enoch, 2008).
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O uso crônico de álcool, estimulando continuamente os receptores
GABA, produz uma inibição cerebral difusa. Na dependência, com a
exposição persistente ao álcool, ocorre uma redução funcional dos
receptores GABA. Esse fenômeno ocasiona a necessidade de aumento do
volume ingerido de álcool para obtenção dos mesmos efeitos, fenômeno
conhecido como tolerância (Volpicelli e Teitelbaum, 2010).
O sistema opióide endógeno, particularmente através das suas
interações com o córtex dopaminérgico mesolímbico, esta envolvido na
expressão de reforço do álcool. Os receptores opióides também apresentam
interação com outros neurotransmissores, incluindo os do glutamato, GABA,
serotoninérgicos (5-HT), canabinóides e sistema das

glicinas, que

contribuem para os seus efeitos sobre o consumo do etanol.
O álcool tem complexas interações neurobiológicas, que afetam a
produção, secreção e ligação dos opioides com seus receptores. Essa
relação, no entanto, permanece mal compreendida. Por exemplo, os animais
acostumados a consumir etanol, apresentam uma liberação exagerada de
beta-endorfina após a ingestão de etanol. No entanto, a capacidade de
antagonistas opioides (naltrexona) de suprimir aumentos de beta-endorfina,
associadas ao consumo de etanol, parece ser mais eficiente em animais não
acostumados a consumir bebidas à base de álcool (Johnson, 2008).
A serotonina (5-HT) tem sido implicada no alcoolismo. A menor
liberação dessa monoamina está associada ao maior risco de abuso do
álcool. A ingestão de etanol promove a liberação de 5-HT, via estímulo
dopaminérgico; por outro lado, a serotonina, através do receptor 5-HT3,
parece modular a liberação dopaminergica, aumentando o estímulo da
recompensa, quando ocorre o consumo do etanol. Em modelos animais, a
atuação sobre esta via serotoninérgica diminui a procura pelo álcool (Heilig e
Egli, 2006).
O uso crônico do álcool promove a redução funcional dos receptores
GABA, provocando a redução da capacidade do etanol e benzodiazepínico
em estimular os receptores gabaérgicos, que está associada à diminuição da
densidade do RNAm (ácido ribonucleico mensageiro) desencadeado pela
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ligação do etanol e benzodiazepínicos aos receptores GABA. Não foi
demonstrada a diminuição no número de receptores GABA (Edwards et al.,
2011).
Com consumo persistente de álcool, a instalação do fenômeno da
tolerância, com o aumento no número de receptores NMDA e diminuição
funcional

dos

receptores

GABA,

estão

criadas

as

condições

neuroadaptativas dos alcoolistas. Caso ocorra a diminuição ou interrupção
do consumo de álcool, cessa a inibição persistente do cérebro. A diminuição
dos estímulos induzidos pelo álcool aos receptores GABA que apresentavam
diminuição funcional e desinibição dos receptores NMDA, que já
apresentavam “up-regulation”, favorece a hiperativação cerebral responsável
pela instalação da síndrome de abstinência ao álcool (Hoffman e
Weinhouse, 2011).

1.5 Aspectos clínicos

O consumo de bebidas alcoólicas pode levar a um leque amplo de
manifestações, a depender da combinação de fatores, como: a prédisposição genética, influência sociocultural, carga de exposição ao etanol
(frequência e quantidade), estado nutricional, presença de comorbidades
clínicas e psiquiátricas.

1.5.1 Uso social

A definição de uso social do álcool não é precisa, pois leva em conta
o contexto cultural, diferindo, portanto, nas diversas culturas, e tendendo a
variar à medida que a sociedade muda com o passar do tempo. De uma
maneira geral, quando o álcool é consumido de forma diferente do que é
aprovado pela cultura, ou quando dentro dos padrões aceitos culturalmente,
mas com a ocorrência de prejuízo individual ou social, isso pode indicar um
uso nocivo (World Health Organization, 1994).
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Como todos os abusadores e dependentes de álcool tiveram um
consumo ocasional ou social, no início de sua carreira como bebedor, cabe
aqui reconhecer o potencial risco do chamado consumo social. Quando a
neurotransmissão cerebral é afetada, de forma que o comportamento do
indivíduo passa a ser perigoso para si ou para os outros, levando a prejuízo
ou angústia clinicamente significativos, considera-se que o bebedor
ultrapassou o limiar do simples uso social (Thomas et al., 2003).
Para identificar o que seria um uso normal de álcool, em termos de
frequência e quantidade, foram criadas diretrizes que identificam o padrão
de consumo saudável de bebida alcoólica pela Organização Mundial de
Saúde (OMS). Para o homem, o uso de até duas doses de álcool e para a
mulher de até uma dose por dia, o consumo não pode ocorrer todos os dias
da semana, ficando sem consumir o álcool ao menos dois dias na semana.
Em algumas situações específicas, a OMS não recomenta uso de álcool: as
mulheres gestantes ou tentando engravidar; aos motoristas, que venham a
dirigir; trabalhadores que necessitem de alerta e atenção; a pessoas em
tratamento medicamentoso ou com condições clínicas que possam ser
influenciadas negativamente pelo álcool; aos alcoolistas em recuperação;
por fim, aos menores de 18 anos de idade (World Health Organization,
1994).

1.5.2 Intoxicação alcoólica

É definida como a ingestão aguda de álcool etílico, provocando
alterações mentais como: alteração do nível de consciência, da cognição, da
percepção, da capacidade de julgamento, do afeto e do comportamento ou
de funções fisiológicas. Normalmente são sinais da intoxicação: rubor facial,
fala pastosa, marcha instável (andar ébrio), euforia, aumento da atividade,
comportamento desordeiro, reações retardadas, julgamento prejudicado,
incoordenação motora, labilidade emocional e estupor. Devido à aceitação
social do uso de álcool, a intoxicação pelo etanol é a forma mais frequente
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de transtorno mental associado ao consumo da bebida etílica (Reynolds et
al, 2012).
As

alterações

mentais

e

físicas

ocasionadas

pelo

álcool,

normalmente, mantêm relação direta com a concentração etílica no sangue,
ou seja, com a quantidade de etanol consumida (tabela 5).

1.5.3 Uso nocivo ou abuso do álcool

No DSM-IIIR foi utilizado o termo abuso de álcool para definir um
padrão mal adaptado de uso do etanol que indica um uso persistente ou
recorrente, apesar da

bebida

causar problemas sociais, pessoais,

psicológicos, físicos, legais ou profissionais. Os sintomas que caracterizam
esse quadro não podem preencher critérios para o diagnóstico de
dependência de álcool.
Os dois instrumentos diagnósticos existentes, DSM-IV (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, 4ª edição) e CID-10 (Classificação
Internacional de Doenças – 10ª edição), apresentam, como ponto comum, a
impossibilidade do diagnóstico do uso abusivo de álcool em indivíduos com
diagnóstico atual de dependência de álcool. Porém, esses instrumentos
divergem quando há possibilidade do diagnóstico de abuso do álcool em
pessoas que já tiveram o diagnóstico de dependência no passado. O CID-10
contempla a possibilidade do diagnóstico de uso nocivo de álcool nas
pessoas que tiveram diagnóstico pregresso de dependência; já o DSM-IV
não permite esse diagnóstico (Gigliotti e Bessa, 2004).
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Tabela 5. Correlação entre o nível de álcool sérico e as alterações
mentais correspondentes à alcoolemia.

Alcoolemia (G/L)

Efeitos clínicos

0,1 a 0,3

Leve euforia e relaxamento;
Diminuição da timidez;
Função visual e acompanhamento de movimentos já
alterados.

0,4 a 0,6

Movimentos alterados;
Taquicardia e aumento do padrão respiratório;
Dificuldade de processamento de informações;
Tarefas de atenção prejudicadas;
Diminuição da inibição;
Relaxamento.

0,6 a 1

Aumento dos sintomas ansiosos e depressivos;
Diminuição da Atenção e reações mais lentas;
Problemas de coordenação e de força muscular;
Baixa capacidade de tomar decisões.

1 a 1,5

Reações ainda mais lentas;
Dificuldade de equilíbrio, de movimentos e de função visual;
Fala arrastada.

1,6 a 2,9

Diminuição de respostas a estímulos externos;
Problemas motores (queda e falta de coordenação motora).

3 a 3,9

Mais de 4

Desmaios, Anestesia;
Estupor.

Dificuldades respiratórias;
Morte.

Modificada a partir de Dubowaki (1985).
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1.5.4 Transtorno Amnésico

O transtorno amnésico consiste em episódios transitórios de amnésia
que acompanham vários graus de intoxicação. É caracterizado por amnésia
retrógrada, para eventos ocorridos durante os períodos de intoxicação. Tais
episódios

podem

estar

associados

com

o

beber

excessivo,

não

necessariamente em dependentes de álcool. Teorias atuais acreditam que a
base para isto seja a diminuição da serotonina e a desregulação dos
receptores NMDA (McIntosh e Chick, 2004).

1.5.5 Intoxicação Idiossincrática

A intoxicação patológica (intoxicação alcoólica idiossincrática) é
caracterizada por um comportamento destrutivo, impulsivo, desorganizado,
sem um foco ou objetivo específico, desencadeado pelo uso de pequenas
doses de álcool. Normalmente é seguida de exaustão e amnésia lacunar
para o episódio. O álcool pode desencadear comportamentos agressivos,
mas normalmente existe concordância com níveis elevados de alcoolemia.
Muitas vezes pode ser difícil diferenciá-la de distúrbio de comportamento
presente após traumatismo crânio-encefálico e de quadros dissociativos
(Perr, 1986).

1.5.6 Síndrome de Dependência do Álcool
A dependência de álcool seria um relacionamento alterado entre a
pessoa e sua forma de beber, em que as razões pelas quais o indivíduo
começou a beber adicionam-se àquelas relacionadas à dependência. Assim
sendo, a dependência torna-se um comportamento que se retroalimenta e
que abrange muito mais que tolerância e abstinência (American Psychiatric
Association, 1994).
Característica comum na síndrome de dependência é a priorização do
consumo da bebida alcoólica, em detrimento a outras atividades que eram
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previamente prazerosas, ocorrendo uma redução do repertório de vida do
alcoolista, em consequência ao persistente consumo de bebida (Giglotti e
Bessa, 2004).
Os elementos chaves na síndrome de dependência ao álcool estão
expostos a seguir:

a) Estreitamento de repertório.
No início, a pessoa bebe com flexibilidade de horários, de quantidade
e até de tipo de bebida. Com o tempo, passa a beber com maior frequência,
até estar bebendo todos os dias, em quantidades crescentes, ampliando a
frequência e desconsiderando a inadequação da situação.
Nos estágios avançados, o indivíduo consome bebida alcoólica de
modo compulsivo e incontrolável para aliviar os sintomas de abstinência,
sem importar-se com os danos orgânicos, sociais e psicológicos. Sua
relação com a bebida torna-se rígida e inflexível.

b) Saliência do comportamento em buscar o álcool.
Com o estreitamento do repertório, há uma tentativa de o indivíduo
priorizar o ato de beber, mesmo em situações inaceitáveis (no trabalho e, em
situações de risco). Em outras palavras, o beber passa a ser o centro da
vida, imperando sobre outros valores, como: saúde, família e trabalho.

c) Aumento da tolerância ao álcool.
Com a progressão do consumo de álcool, há necessidade de
consumo de doses crescentes de etanol para obter o mesmo efeito
conseguido com doses menores, anteriores, ou pela capacidade de realizar
atividades apesar do consumo de elevadas doses de álcool.

d) Sintomas repetidos de abstinência.
Quando ocorre a diminuição ou interrupção do consumo de álcool,
surgem sinais e sintomas de intensidade variável. No princípio, eles são
leves, intermitentes e pouco incapacitantes, mas, nas fases mais avançadas,
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podem manifestar-se os sintomas mais significativos, como tremor intenso e
alucinações.

e) Alívio ou evitação dos sintomas de abstinência pelo aumento do
consumo de álcool.
É um sintoma importante da dependência, sendo difícil de ser
identificado nas fases iniciais. Torna-se mais evidente com a progressão do
quadro, como o consumo de bebida pela manhã para o paciente se sentir
melhor, já que passou a noite toda sem ingerir bebida.

f) Percepção subjetiva da necessidade de beber.
Descrita como pressão psicológica ou desejo intenso de consumir
bebida alcoólica e aliviar os sintomas de abstinência, também chamada de
“fissura”.

g) Reinstalação após abstinência.
Mesmo após longos períodos sem beber, se o alcoolista tiver uma
recaída, rapidamente voltará ao padrão de consumo antigo.

O diagnóstico da síndrome de dependência de álcool é realizado a
partir de critérios rígidos (CID-10), que foram elaborados pela Organização
Mundial de Saúde. Existe também um segundo grupo de critérios (DSM-IV)
que é concordante com o CID-10, elaborado pela Associação Americana de
Psiquiatria (APA). A maior parte dos países do mundo, inclusive o Brasil,
elegeu como instrumento de diagnóstico o CID-10. Ele é usado
rotineiramente na prática clínica, para o indivíduo receber o diagnóstico
definitivo, deve preencher mais de três, dos seis critérios (quadro 1).
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Quadro 1: Critérios para diagnóstico de Síndrome de Dependência de
Álcool.
1. Desejo persistente ou senso de compulsão para consumir o álcool.
2. Síndrome de abstinência quando diminuído ou interrompido o consumo de
etanol.

3. Evidência do fenômeno de tolerância.
4. Dificuldade de controlar o comportamento de consumir o álcool em termos
de início, término ou níveis de consumo.

5. Abandono progressivo de prazer ou interesses alternativos em favor do uso
do álcool, aumento da quantidade de tempo necessário para obter ou tomar
a substância ou para se recuperar dos efeitos da mesma.

6. Persistência do uso do álcool, a despeito da evidência clara de
consequências nocivas advindas do consumo.

Elaborado a partir da Organização Mundial de Saúde (1992).

1.5.7 Síndrome de Abstinência do Álcool

As pessoas que bebem de forma excessiva, quando diminuem o
consumo ou se abstêm completamente, podem apresentar um conjunto de
sintomas e sinais, denominados Síndrome de Abstinência do Álcool (SAA).
Alguns sintomas, como tremores, são típicos da SAA. Entretanto, muitos
outros sintomas e sinais físicos e psicológicos considerados como parte da
síndrome

são

insidiosos,

pouco

específicos,

o

que

torna

o

seu

reconhecimento e sua avaliação processos complexos.
O repertório clínico e a intensidade dos sintomas podem ser bem
diferentes, a depender de fatores genéticos, constituição corporal, padrão de
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consumo, fatores socioculturais e características individuais (psicológicas e
biológicas). Os sinais e sintomas mais comuns da SAA são: agitação,
ansiedade, alteração do humor (disforia), tremores, náusea, vômito,
taquicardia, hipertensão arterial, hipertermia leve (até 38°C). Em casos
graves pode ocorrer a presença de complicações como: alucinações, o
delirium tremens e convulsão (Laranjeira et al., 2000).
O fenômeno de neuroadaptação é ocasionado pela exposição crônica
ao álcool, “up-regulation” de receptores NMDA e redução da função de
receptores GABA. Quando ocorre a diminuição ou interrupção do consumo
de álcool, existe hiperatividade glutamatérgica e hipoatividade do GABA.
Esse fenômeno produz um aumento de liberação de noradrenalina e
redução da dopamina, condição responsável por grande número das
reações fisiológicas, tais como: taquicardia (ativação de receptores betaadrenérgicos);

hipertensão

arterial

(ativação

dos

receptores

alfa-

adrenérgicos); aumento da força de contração cardíaca (ação adrenérgica
inotrópica positiva); náusea e vômito (por redução do esvaziamento
gástrico);

tremores

(por

facilitação

de

neurotransmissão

muscular);

piloereção; midríase; aumento do consumo de oxigênio; também, aumento
da temperatura corporal em até 2°C (McIntosh e Chick, 2004).
Outras

alterações

presentes

na

SAA

são:

hipoatividade

dopaminérgica associada ao reforço negativo e disforia; hipoatividade
gabaérgica provocando ansiedade, convulsão e aumento da atividade do
glutamato; hiperatividade glutamatérgica que está associada à confusão
mental e alucinações e também convulsão (Maciel e Kerr-Correa, 2004).
O quadro inicia-se entre 6 e 24 horas após o a mudança no consumo
do álcool. A presença de quadros graves ocorre em 10% dos casos.
Complicações como convulsão e delirium tremens ocorrem em 5% dos
pacientes com SAA, não tratados. A presença dessas complicações é um
indicativo de risco elevado de morte, entre 10 e 25%. As convulsões podem
ocorrer em qualquer momento da abstinência, mas quanto mais precoces,
indicam maior gravidade (Hillemarcher et al., 2012).
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O delirium tremens caracteriza-se como estado confusional breve,
que se acompanha de perturbações somáticas. Normalmente indica
dependentes graves de álcool, com histórico longo de uso de álcool. Podem
existir sintomas prodrômicos inespecíficos (insônia, tremores e medo),
algumas vezes podem ser precedidos por crises convulsivas por abstinência.
É definida pela presença da tríade: obnubilação da consciência ou confusão
mental; alucinações ou ilusões vividas, afetando qualquer modalidade
sensorial (são típicas alucinações visuais de pequenos animais: ratos ou
baratas); tremores marcantes. Ocorrem entre o primeiro e o terceiro dia de
abstinência, duração média de 10 a 12 dias, podendo se estender de uma
semana a dois meses (Laranjeira et al., 2000).

1.5.8 Alucinose Alcoólica

Sintomas psicóticos como as alucinações (alucinose alcoólica) ou
ideias delirantes podem estar presentes em dependentes de álcool. As
ideias delirantes são frequentemente de conteúdo persecutório e pouco
estruturadas. As alucinações normalmente são auditivas ou visuais,
habitualmente vívidas, e ocorrem na ausência de rebaixamento do nível de
consciência. A alucinose alcoólica em geral se inicia após períodos de
redução ou cessação do consumo do álcool, tem curta duração, apesar de
poder haver cronificação, quando os sintomas estão presentes por mais de 6
meses, produzindo quadro semelhante à esquizofrenia (Bayard et al., 2004).

1.5.9 Encefalopatia de Wernicke

Carl Wernicke que em 1881 descreveu, pela primeira vez, uma
patologia com início súbito, caracterizada por paralisia dos movimentos
oculares, marcha atáxica e confusão mental – observou que os portadores
desse quadro eram frequentemente alcoolistas, mas estes não eram os
únicos a apresentar o quadro. O quadro posteriormente chamado de
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“Síndrome de Wernicke” estava presente em estados nutricionais deficitário,
como na deficiência de vitaminas do complexo B, particularmente tiamina
(vitamina B1), um cofator importante na utilização de glicose (Zubaran et al.,
1996).
A tríade clássica descrita por Wernicke é composta por confusão
mental, ataxia cerebelar e alterações oculares (oftalmoplegia bilateral e
nistagmo, principalmente). Pode ocorrer a forma incompleta, ou estar
associada a outras manifestações neurológicas. Trata-se de um quadro
agudo, que pode ser desencadeado pela administração de glicose,
previamente à de tiamina, em indivíduos com deficiência nutricional (FidalgoNavarro et al., 2012).
Distúrbios de consciência e do estado mental ocorrem em 10% dos
pacientes e manifestam-se como um estado confusional global, no qual o
paciente está apático, desatento e com mínima expressão verbal. Sintomas
de abstinência ao álcool, como alucinações, agitação, alteração da
percepção e hiperatividade autonômica podem estar presentes, com menor
frequência.
Ocorre por lesões hemorrágicas agudas na substância cinzenta e em
corpos mamilares, no terceiro e quarto ventrículos e aqueduto. Com a
instituição da terapêutica adequada (reposição de tiamina por via
parenteral), ocorre a remissão completa dos sintomas, mas, do contrário, há
risco de evolução para a forma crônica, conhecida com demência de
Korsakoff (Charness, 2010).

1.5.10 Síndrome de Korsakoff

Magnus Huss, em 1885, fez menção a um distúrbio de memória em
alcoolistas. Entre 1887 e 1891 o psiquiatra russo Sergei Sergeievich
Korsakoff relacionou a desordem da memória à patologia descrita por
Wernicke, afirmando que seriam “duas faces da mesma doença”. A Psicose
ou Síndrome de Korsakoff foi postulada como decorrente da doença de
Wernicke em 1897 por Murawieff (Vein, 2009).
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O estado amnésico característico da síndrome de Korsakoff é marcado
por uma lacuna permanente na memória do paciente. O principal aspecto da
desordem da memória é o defeito do aprendizado (amnésia anterógrada) e
perda da memória passada (memória retrógada) A memória imediata está
intacta, mas a memória de curto prazo está comprometida. O defeito do
aprendizado é que leva a incapacitação do alcoolista para a sociedade,
ficando apto apenas para tarefas simples e habituais. A memória de longo
prazo parece ser mantida através de rede neural multifocal, mais do que
pontos anatômicos específicos, uma vez que pacientes com quadros graves
de psicose de Korsakoff podem ter memória excelente (Zubaran et al.,
1996).
A confabulação é um achado característico desta patologia. Nas fases
iniciais,

caracterizadas

por

quadro

de

confusão

mental

grave,

a

confabulação é evidente e significativa. Na fase convalescente o paciente
tem lembranças fragmentadas da experiência da fase aguda, produzindo
uma distorção na memória. Os pacientes normalmente não percebem sua
condição. O achado de atrofia de corpos mamilares é um sinal relativamente
especifico da síndrome de Korsakoff. Os portadores dessa moléstia
raramente se recuperam, normalmente necessitam de supervisão e apoio
social (Kessels e Kopelman, 2012).

1.5.11 Síndrome Demencial

A síndrome demencial alcoólica é semelhante à demência propriamente dita,
como a de Alzheimer. Acomete dependentes de álcool com histórico de uso
prolongado de bebida e com problemas nutricionais. Essa forma de
demência pode ocorrer mesmo sem a síndrome de Wernick-Korsakoff. O
álcool pode provocar lesões difusas no cérebro, prejudicando além da
memória, a capacidade de julgamento e planejamento, de abstração de
conceitos. A personalidade pode se alterar, o comportamento como um todo
fica prejudicado (Marsui et al., 2012).
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Normalmente, estão presentes complicações clínicas como: pelagra,
anemia, insuficiência pancreática e hepática, que também decorrem do uso
persistente do etanol e de subnutrição. A pessoa torna-se incapaz de
sustentar-se (Charness, 2010).

1.5.12 Tipologia para alcoolistas
Em algumas doenças crônicas como diabetes, câncer, asma e
hipertensão arterial, assim como no alcoolismo, têm sido crescentes o
interesse dos pesquisadores em desenvolver tipologias, que visam não
apenas nomear e classificar, mas também, desenvolver teorias etiológicas
para os diferentes subgrupos e ajudar o desenvolvimento de estratégias
preventivas e terapêuticas mais eficazes (Ribeiro et al., 2008).
Varias tipologias para alcoolistas foram desenvolvidas ao longo do
século XX. São exemplos destas: Knight; Menninger, Jellinek; Conley e
Prioleau; Von Knorring; Morey e Skinner; Zucker; Cloninger; Babor; Mezzich;
Johnson e Pickens. Contudo, as tipologias, que têm despertado maior
interesse cientifico, são as tipologias de Cloninger, Babor e Lesch (Ribeiro et
al, 2009).
A tipologia desenvolvida por Cloninger, a partir do Stockholm Adoption
Study (SAS), para avaliar a contribuição de fatores genéticos e ambientais
no alcoolismo, identificou dois tipos de alcoolistas, nomeados Tipo 1/Tipo 2,
entre os 862 homens suecos envolvidos no estudo (Cloninger et al., 1981).
Pesquisadores indicaram que os subtipos identificados não representariam
entidades nosológicas distintas, mas sim, antes de tudo, os dois extremos de
um espectro contínuo de manifestações clínicas do uso disfuncional de
álcool, de cada indivíduo (Cloninger et al., 1996).
a) Os integrantes do subtipo denominado “Tipo 1” se caracterizam por
abuso leve, com rápida progressão para abuso intenso e início
tardio de problemas relacionados ao álcool. Mais frequentemente
desenvolvem complicações médicas e manifestam sentimentos de
culpa e medo com relação à dependência ao álcool. Em relação aos
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traços de personalidade, apresentam menores taxas de busca de
novidade e mais elevada de comportamentos de evitação de danos,
de busca de gratificação, ansiedade cognitiva e consumo para alívio
de ansiedade; impulsividade e traços de personalidade antissocial
não são frequentes. A existência de alcoolismo familiar tem menos
peso neste subgrupo e o ambiente contribuiu de forma importante
para o abuso/dependência de álcool.
b) O “Tipo 2” caracterizou-se por abuso moderado e início precoce dos
problemas relacionados ao álcool. Eles têm maior dificuldade para
abster-se do consumo e se envolvem mais em brigas e prisões.
Quanto aos traços de personalidade, estes tendem a buscar mais
as novidades, a serem mais impulsivos, a apresentarem ansiedade
somática e características antissociais. Neste subtipo, a indução de
euforia é uma grande motivação para beber. Os fatores genéticos
têm papel mais relevante que os ambientais. Alguns dos problemas
desta tipologia estão na dificuldade de aplicação clínica das 16
variáveis necessárias para identificação dos alcoolistas; ainda a
distinção

entre

desenvolvimento

a
do

influência

ambiental

alcoolismo

é

por

e

genética
vezes

para

o

complicada

(Sigvardsson et al., 1996).

Lesch et al. (1988) em estudo prospectivo durante 18 anos,
acompanhando 444 dependentes de álcool, observando características da
personalidade, padrão de uso do álcool, história familiar, dados clínicos e
sociais destes alcoolistas, propuseram uma classificação com quatro tipos
de alcoolistas, com estratégias de tratamento distintas para cada tipo.
a) Tipo I é caracterizado por síndrome de abstinência grave
(acompanhado às vezes de convulsão), que tipicamente inicia o
consumo de álcool de modo social progredindo para consumo
constante. Ele está bem adaptado socialmente, mantém atividades
de lazer, bom convívio social e familiar. Normalmente não apresenta
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história de distúrbios na infância ou envolvimento em crimes. O foco
do tratamento neste grupo deve ser a abstinência.
b) O tipo II pode ser confundido com o bebedor social, não apresenta
comprometimento

somático.

Ele

apresenta

aparente

beber

controlado, tem bom convívio social e menos atividades de lazer.
Tipicamente sofre com o domínio materno, tem comportamento
passivo e, quando alcoolizado, muda o seu comportamento. O
álcool tem o papel de tratar sua ansiedade, chegando a ser
consumida com outras drogas sedativas. Este tipo se beneficia
também de psicoterapia e terapias alternativas.
c) O tipo III apresenta graves danos sociais e, tipicamente, apresenta
comprometimento psiquiátrico. Normalmente bebe sozinho, têm
problemas sociais e familiares graves, histórico de agressões a
pessoas próximas (com e sem álcool), crimes relacionados ao
álcool

e

desemprego

frequentes.

Apresenta

tendência

autodestrutiva e pensamentos suicidas. Tem história pessoal e
familiar de doença psiquiátrica, o álcool é consumido como
automedicação, apresentando pouco tempo de abstinência. O
tratamento

deve-se

basear

na

comorbidade

psiquiátrica

diagnosticada.
d) O tipo IV apresenta dano cerebral neonatal ou até os 14 anos de
idade, com complicações somáticas importantes (deterioração
cerebral, epilepsia ou polineuropatia), decorrentes de hipóxia
periparto, meningites e traumas. Histórico pessoal de enurese
noturna, gagueira e dificuldade social estão presentes. Apresentam
graves sinais de intoxicação alcoólica, mesmo com baixas doses de
álcool. Evidências de anormalidades psiquiátricas, somáticas e
sociais não estão limitadas ao período de consumo de álcool. Para
este grupo terapias de neurorreabilitação devem ser desenvolvidas
(Zago-Gomes e Nakamura-Palacios, 2009; Lesch et al., 1996; Lesch
et al, 1990).
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Em 1992 Babor et al. propuseram, após acompanharem 321
alcoolistas, uma tipologia pautada na análise de 17 variáveis destes
pacientes, que podem ser agrupadas em quatro características: risco prémórbido e vulnerabilidade; gravidade da dependência; gravidade dos
problemas com o álcool, psicopatologia associada. Os dois tipos
identificados estão citados abaixo:
a) Tipo A caracteriza-se por alcoolistas de início tardio, evolução lenta,
menor frequência de fatores de risco na infância, menor influência
genética, menor frequência de psicopatologia associada e melhor
prognóstico.
b) Tipo B caracteriza-se pelo início do consumo do álcool precoce,
maior frequência de alcoolismo familiar, maior gravidade de
dependência, frequente dependência de outras substâncias, maior
comorbidade de psicopatologia associada, maior frequência de
fatores de risco familiar e pior prognóstico.

Existe grande discussão acerca da natureza e do número de subtipos
que devem ser usados para caracterizar a heterogeneidade clínica e
etiológica presentes nesses grupos de alcoolistas. Contudo, existe uma
tendência à identificação de dois tipos básicos de alcoolistas. Um tipo
seria caracterizado pelo início tardio do consumo de álcool, evolução
mais lenta, menos complicações, menor comorbidade psicopatológica e
melhor prognóstico. O outro tipo apresentaria predisposição genética,
início precoce do consumo de álcool, evolução mais rápida para
dependência, mais comorbidade psicopatológica, sintomas mais graves
de dependência e pior prognóstico (Babor et al, 2006; Ribeiro et al,
2002).

1.6 Tratamento
A

dependência

de

álcool

é

um

transtorno

médico

crônico

caracterizado por recaídas frequentes. Apesar das implicações sociais e
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psicológicas, uma vez estabelecida, a dependência do álcool tem que ser
vista como um distúrbio cerebral que se assemelha a outras desordens
crônicas recorrentes, como o diabetes e a hipertensão. De fato, um
tratamento baseado exclusivamente em medidas psicossociais, sem uso de
terapia medicamentosa, está associado a resultados clínicos insatisfatórios,
com o retorno ao uso de álcool em 70% dos pacientes no período de um ano
de tratamento (Finney et al., 1996).
O tratamento médico do alcoolismo ocorre, inicialmente, em regime
ambulatorial ou, em casos específicos, em regime de internação, que pode
acontecer em leitos de hospital geral ou psiquiátrico. Os grupos de mútua
ajuda (para o dependente ou para sua família), entidades religiosas e
comunidades terapêuticas mostram-se também como opções terapêuticas
para casos específicos.
Os alcoolistas têm mudanças em seu comportamento frente ao
consumo de álcool durante vários estágios de suas vidas. Em 1982, a partir
da observação de dependentes de nicotina, foi desenvolvido um modelo dos
estágios de mudança desses frente ao consumo de substância da qual são
dependentes. Esse modelo postula que os pacientes passam por cinco
estágios para conseguir a abstinência (tabela 6). Caso o paciente apresente
uma recaída, no uso da substância, passaria novamente por todos os
estágios (Diclemente e Prochaska, 1982; Pelc, 1997).
Como em todas as doenças crônicas com recaídas frequentes, o
alcoolismo,

necessita

de

abordagem

multidimensional,

utilizando

abordagens psicossociais, comportamentais e psicofarmacológicas. Até o
momento estão aprovados apenas três medicamentos para o tratamento de
alcoolista pelo FDA (Food and Drug Administration, órgão do governo
americano responsável pela autorização do uso de medicamentos nos EUA),
a saber: o dissulfiram, acamprosato e naltrexona. Desta forma o
desenvolvimento de novas possibilidades farmacológicas no tratamento de
alcoolismo tem se tornado uma área de interesse crescente entre
pesquisadores sobre o alcoolismo (Baltieri et al., 2008; Brower et al., 2008;
Johnson et al., 2000a).
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Tabela 6. Fases dos dependentes de álcool frente ao tratamento.
Fase

Descrição

1) Pré-contemplação

Os alcoolistas minimizam seus problemas relacionados
ao álcool. Não manifestam desejo em mudar seu
comportamento. Já existe a pressão externa para a
pessoa parar o consumo de álcool.

2) Contemplação

Os alcoolistas estão conscientes dos seus problemas com
o álcool, mas são incapazes, nesse momento, de tomar
uma posição frente a deixar de beber. Existe o conflito
entre o desejo de beber e o de buscar tratamento.

3) Preparação

Iniciam tentativas em mudar seu comportamento aditivo,
eles estão motivados a fazer um tratamento.

4) Ação

Os alcoolistas colocam em prática as medidas que o
levam a ficar abstinentes.

5) Manutenção

Nesta fase os alcoolistas evitam a recaída, modificam seu
estilo de vida, alcançam abstinência e consolidam suas
mudanças.

Produzido a partir do modelo de DiClemente e Prochaska (1982).
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1.6.1 Aspectos gerais do tratamento
A dependência de álcool é percebida como um transtorno crônico de
natureza multidimensional. O tratamento deve contar com abordagens
diversificadas, capazes de atender às múltiplas demandas das pessoas
acometidas por esse transtorno. Apesar de existirem algumas controvérsias
no tratamento, entre essas qual a melhor combinação das abordagens
terapêuticas, não existe dúvida de que a associação delas é melhor que um
tratamento isolado. (Kahn, 1990). A combinação dessas abordagens facilita
a adesão do paciente aos programas de tratamento, aumenta as chances de
abstinência e de os pacientes completarem o tratamento (Oslin et al., 2008;
Pettinati et al., 2005).

1.6.2 Abordagens não farmacológicas
Das modalidades de psicoterapias usadas para alcoolismo a
psicanálise, apesar de ser amplamente usada, tem pouca evidência
científica que confirme sua efetividade. Atualmente, as abordagens mais
eficazes utilizadas são intervenções de caráter cognitivo-comportamental,
terapia familiar e de casal, treinamento das habilidades sociais, entrevista
motivacional, contrato terapêutico e intervenções breves (Carroll, 2005;
Marques, 2001).

1.6.2.1 Terapia cognitivo-comportamental
As intervenções puramentes cognitivas, sem um componente
comportamental, têm resultados desanimadores. Por outro lado, existem
abundantes evidências de que as abordagens de Terapia cognitivocomportamental (TCC) dirigidas ao aumento do autocontrole e das
habilidades sociais dos dependentes levam à diminuição do consumo de
bebida (Miller e Wilbourne, 2002). As técnicas cognitivo-comportamentais
são usadas para melhorar o autocontrole. Essas terapias baseiam-se em

38

dois pontos centrais: as habilidades cognitivas e comportamentais têm papel
central no desenvolvimento e manutenção do alcoolismo; as abordagens
cognitivo-comportamentais empregam algum grau de treinamento de
habilidades de enfrentamento, para lidar com as dificuldades cognitivas e
comportamentais apresentadas por esses dependentes (Morgenstern e
Longabaugh, 2000).
A TCC tem por objetivo desenvolver o autocontrole por meio da
substituição de comportamentos disfuncionais por funcionais. Isto ocorre por
técnicas que focam no automonitoramento, fixação de objetivos, gratificação
pela realização de metas, análise funcional das situações de ingestão de
bebidas alcoólicas e aprendizado de habilidades de enfrentamento
alternativas (Liese e Franz, 2005).

1.6.2.2 Intervenções breves
As intervenções breves variam em relação ao conteúdo trabalhado e
ao tempo de duração, podendo tanto ser disponibilizadas em poucos
minutos, quanto em alguns encontros. O conteúdo e tempo não uniforme
dessas

intervenções

produzem

uma

modalidade

terapêutica

muito

heterogênea, que prejudica a análise dos seus resultados. Moyer et al.
(2002) agruparam essa modalidade em dois grupos básicos: o primeiro com
intervenções de curta duração, feitas em serviços básicos de saúde, voltado
para pacientes não graves relacionados ao consumo de álcool e com baixa
motivação para o tratamento; o segundo grupo usadas em centros
especializados, muitas vezes usados como grupo controle, normalmente
mais longos, estruturados e realizados por especialistas.
Os principais objetivos das intervenções breves são estimular o
reconhecimento de problemas, o compromisso com a mudança, a redução
do consumo de álcool e um breve treinamento de habilidades (Brown, 2001).
Em 1995, Miller e Wilbourne publicaram uma revisão sobre as
psicoterapias. Eles apontaram que as intervenções breves foram as que
obtiveram maior pontuação entre as abordagens capazes de promover
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algum efeito benéfico sobre a redução do consumo de álcool. Contudo uma
grande crítica foi feita a esta conclusão, pois a população que recebeu
intervenção breve foi de pessoas com problemas com o consumo de álcool,
mas não necessariamente dependentes dessa substância. Outro ponto em
discussão nessa intervenção é o tempo de duração mais adequado (Moyer
et al., 2002).

1.6.2.3 Treinamento de habilidades sociais
Essa abordagem constitui-se no treinamento de habilidades de
enfrentamento, usando enfoque cognitivo-comportamental. Ela destina-se a
auxiliar o paciente a lidar com situações associadas ao risco de consumo de
álcool, por meio de habilidades específicas a determinadas situações, ou a
partir de habilidades sociais gerais. O foco central, portanto, não é o
consumo de álcool em si, mas os problemas relacionados a outras áreas da
vida, frequentemente associadas ao comportamento de beber. São focos
desse treinamento: assertividade, a recusa de situações em geral ou
correlatas ao uso de bebida, habilidades para receber ou fazer criticas,
habilidades para escutar, para conversar e resolver conflitos interpessoais,
além de aspectos relacionados à comunicação não verbal e à expressão de
sentimentos (Bonadio e Figlie, 2007; Monti e Rohsenow, 1999).
O treinamento de habilidades tem sido amplamente estudado em
ensaios clínicos controlados, sendo os resultados significativamente
favoráveis à sua eficácia, quando utilizado como abordagem central ou em
conjunto com outros enfoques (Morgenstern e Longabaugh, 2000; Mille e
Wilbourne, 1995).

1.6.2.4 Abordagem de fortalecimento comunitário
Trata-se de abordagem é individual e intensiva, com duração de 5 a 8
sessões. A essência desse método é o reforço positivo de comportamentos
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promotores de abstinência. Em outras palavras, a abordagem foca na
mudança de estilo de vida e rearranjo do ambiente social, mudando o
reforço positivo associado a beber para outras atividades não relacionadas
ao consumo de substâncias.
Componentes de diversas abordagens comportamentais são usadas
no fortalecimento comunitário, entre elas o contrato terapêutico, treinamento
de habilidades sociais, o aconselhamento motivacional e o manejo de
humor. Alguns pesquisadores têm verificado a eficácia dessa abordagem
(Miller e Wilbourne, 2002; Brown, 2001; Miller et al, 1999).

1.6.2.5 Entrevista motivacional
Miller et al. (2003) desenvolveram a entrevista motivacional com o
objetivo de auxiliar os alcoolistas na resolução da ambivalência, relacionada
aos comportamentos ligados ao consumo da bebida. Essa abordagem é de
fácil aplicação e de baixo custo, podendo ser desenvolvida em sessão única
ou em quatro a seis sessões. Ela tem como base princípios cognitivos como
entendimento dos problemas e reações emocionais frente a eles,
estabelecimento

de

alternativas

para

modificação

em

padrões

de

pensamentos e implementação de soluções (Bundy, 2004).
A entrevista motivacional é baseada em dois princípios. O primeiro é a
ambivalência, que é um grande obstáculo no processo de mudança dos
alcoolistas. O outro princípio é o modelo de mudança de comportamento dos
alcoolistas frente ao consumo de álcool (pré-contemplação, contemplação,
preparação, ação, manutenção e recaída). Estes estágios refletem níveis de
motivação nos quais os dependentes estão para mudar seu comportamento
frente ao consumo do álcool (Diclemente e Prochaska, 1982; Davidson et al.,
1997). Miller et al. (2003) descreveram cinco posturas que norteiam as
técnicas da entrevista motivacional, citadas abaixo:
a) Expressar empatia;
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b) Desenvolver discrepância entre as metas e os comportamentos
desenvolvidos;
c) Evitar a confrontação para não aumentar a resistência;
d) Aceitar a resistência para trabalhá-la;
e) Estimular a autoeficácia.
Alguns pontos são considerados chaves nessa entrevista não podendo
ser esquecidos durante o processo de mudança. Para tanto, Bien et al.
(1993) recomendam o acrômio inglês FRAMES: devolutiva (feedback),
responsabilidade (responsibility), aconselhamento (advice), alternativas
(menu), empatia (empathy) e autoeficácia (self-efficacy).

1.6.2.6 Prevenção de recaída
A prevenção de recaída foi descrita por Marlatt e Gordon (1994) como
um programa de automanejo que visa aprimorar a mudança de hábitos
iniciada com a abstinência. A dependência de substância é vista como o
resultado de um mau hábito adquirido e passível de mudança, com a
partipação do paciente.
O foco desta abordagem é a manutenção da abstinência, usando
técnica de mapeamento de situações de risco para o consumo do álcool.
Não seria apenas a identificação de locais físicos a serem evitados, mas
também estressores ambientais e fatores emocionais que estão associados
a risco elevado de recaída. As situações de elevado risco para o consumo
das drogas podem provocar dois tipos de respostas: enfrentamento (ações
que permitem aumentar a capacidade do alcoolista em manter sua
abstinência, aumentando a autoeficácia) e não enfrentamento (falta de
resposta à situação de risco que leva a uma diminuição da autoeficácia, que
aliada a um comportamento disfuncional expõe ao uso e aumenta a
probabilidade de recaída). O uso de abordagens cognitivo-comportamentais,
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como treinamento de habilidades, é um importante aliado para a prevenção
de recaída (Monti et al., 1995).
O uso da abordagem de prevenção de recaída é de baixo custo e de
fácil aplicação. Os estudos clínicos têm mostrado que o grupo que mais se
beneficia são os alcoolistas de moderada a grave intensidade e ainda com
elevado grau de angústia (Dimeff e Marlatt, 1995).
1.6.2.7 Contrato terapêutico
A realização de um contrato de comportamento, verbal ou por escrito,
com o paciente é uma maneira de responsabilizá-lo ativamente no seu
processo terapêutico. Baseia-se no princípio do condicionamento operante;
ainda, estabele-se uma relação contigêncial entre certas metas do
tratamento e o reforço desejado. Ele serve para clarificar os objetivos do
tratamento e mostrar o percurso para alcançar estas metas (Brown, 2001).
Ao iniciar o tratamento o paciente deve ser informado das etapas
terapêuticas, do funcionamento dos atendimentos, do papel esperado dele
durante o tratamento e, após o estabelecimento dos objetivos com o
alcoolista, do caminho necessário para alcançar as metas determinadas,
assim como informá-lo de possíveis situações de risco que podem surgir.
O contrato terapêutico tem sua eficácia comprovada em ensaios
clínicos, que tem ele como enfoque central, ou associado a outras
abordagens (Miller e Wilbourne, 2002; National Institute on Alcohol and
Alcoholism, 2000).

1.6.2.8 Alcoólicos Anônimos
Os alcoólicos anônimos (AA) foram criados por Bob Smith e William
Wilson em 1935, na cidade de Akron (Ohio – Estados Unidos da América),
com o propósito de manter os envolvidos sóbrios e ajudar outros membros a
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alcançar a sobriedade. Com a criação do programa de 12 passos o AA
ganhou impulsão e rapidamente se expandiu pelo mundo, hoje estando
presente em praticamente todas as cidades do mundo (Gross, 2010).
Os grupos do AA seguem a mesma versão dos 12 passos, os
participantes desse grupo se reúnem regularmente para discutir seus
problemas, compartilhar suas vitórias e receberem o apoio mútuo. Entre as
características mais conhecidas do programa está à apresentação pelo
primeiro nome e o exercício de admitir que tem um problema frente ao
álcool. Os 12 passos que norteiam esse grupo de mútua ajuda estão citados
a baixo (Galanter et al., 2007):
a) Admitir que são impotentes perante o álcool – tendo por períodos de
domínio do álcool sobre a sua vida.
b) Acreditar que um poder superior pode lhes devolver a sanidade.
c) Entregar a vontade e a vida aos cuidados de Deus, na forma em que
o conhecem.
d) Realizar minucioso e destemido inventário moral deles mesmos.
e) Admitir perante Deus, a si mesmo e a outro ser humano a natureza
exata da sua falha.
f) Prontificar-se inteiramente a deixar que Deus remova todos esses
defeitos.
g) Rogar humildemente a Deus para que ele os livre das imperfeições.
h) Fazer uma relação de todas as pessoas que foram prejudicadas e se
dispor a reparar os danos causados.
i) Fazer reparação direta aos danos causados a outrem, sempre que
possível, salvo quando fazê-lo signifique prejudicar terceiros.
j) Fazer continuamente o inventário pessoal e, quando estiver errado,
prontamente admitir.
k) Procurar, através da prece e da meditação, melhorar o contato
consciente com Deus, na forma que é concebido, rogar apenas o
conhecimento de sua vontade, e forças para realizar essa vontade.
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l) Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a estes passos,
procurar transmitir essa mensagem aos alcoólicos e praticar esses
princípios durante todas as suas atividades.
A efetividade do AA em si não está clara. Existem alguns indícios
crescentes a favor da utilidade desse grupo de mútua ajuda. Alguns estudos
mostram que maior participação nesse grupo está associada a maiores
taxas de abstinência e menor consumo de bebidas alcoólicas (Magura et al.,
2013; Krentzman, et al., 2010; American Psychiatric Association, 2006).

1.6.3 Tratamento farmacológico
O tratamento farmacológico para dependência de álcool possui três
eixos básicos, a saber, intoxicação, síndrome de abstinência ao álcool e
promoção de abstinência. Os dois primeiros já estão bem sedimentados e a
importância da medicação, bem como o papel de cada medicamento, segue
diretriz específica. O tratamento farmacológico em longo prazo do alcoolismo
tem como principais objetivos, em combinação com medidas não
farmacológicas, a abstinência (ou redução no uso e nos efeitos), prevenção
de recaída e reabilitação (American Psychiatric Association, 2006).

1.6.3.1 Naltrexona
A naltrexona é um antagonista do receptor opioide desenvolvido para
tratamento de dependência de opioide, mas também usado principalmente
para o tratamento de alcoolistas. A partir da publicação dos primeiros
estudos com esse antagonista opioide, em 1992, tem-se demonstrado sua
eficácia em reduzir a frequência e a gravidade das recaídas no consumo do
álcool. Vários ensaios clínicos feitos ratificam este efeito. A aprovação pelo
FDA para o tratamento de alcoolistas ocorreu em 1994 (Anton et al., 2006;
Latt et al., 2002).
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A ação do naltrexona no tratamento dos dependentes de álcool
acontece principalmente pelo antagonismo opioide. Apesar de existir alguma
afinidade para o receptor kapa-opioide, o seu principal efeito farmacológico
sobre o consumo de álcool ocorre através do bloqueio do receptor muopioide. A ingestão de álcool aumenta a liberação de beta-endorfina em
regiões específicas do cérebro, como o nucleus accumbens, efeito
bloqueado

pela

naltrexona.

Os

opioides

podem

servir

como

neuromoduladores, facilitando a liberação dopaminérgica no nucleus
accumbens ou estimulando a neurotransmissão gabaérgica na área
tegmental ventral (Johnson et al., 2000a).
Clinicamente a naltrexona tem dois efeitos principais que levam à
redução do consumo de álcool: primeiro, reduzindo a “fissura” pela bebida,
ação que persiste enquanto o paciente estiver usando a medicação; um
segundo efeito ocorre quando o uso do antagonista opioide, bloqueando o
reforço positivo obtido com o consumo do álcool, está associado com o uso
controlado de bebida alcoólica. Essa associação provoca uma redução
progressiva da “fissura” pelo álcool ao longo do tempo, efeito esse que tende
a persistir apesar da interrupção do uso da naltrexona, mas não com o
retorno do consumo abusivo do etanol (Parkes e Sinclair, 2000).
A naltrexona apresenta rápido início de ação (com pico em uma hora)
e elevada taxa de absorção (96%). Apresenta 21% da medicação circulante
ligada a proteínas plasmáticas. A meia vida dele é de 24h, apresenta
excreção predominante renal. Efeitos colaterais, quando presentes, ocorrem
no início do tratamento e são pouco intensos. Os principais são a náusea,
cefaleia, tontura e elevação das enzimas hepáticas. Além da esperada
interação com analgésicos opioides, o antagonista não apresenta outras
interações significantes (Castro e Baltieri, 2004). A posologia padronizada
para tratamento é um comprimido, de 50 mg, uma vez ao dia, pelo período
de 12 semanas. Nos EUA, além da apresentação para uso via oral, existe
solução injetável de naltrexona com liberação lenta, medicação de depósito,
que pode ser aplicada mensalmente.
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1.6.3.2 Acamprosato
O acamprosato, também conhecido como acetil-homotaurinato de
cálcio, que vem sendo utilizado para tratamento de alcoolistas há mais de
duas décadas, foi aprovado para o uso na Europa em 1989 e somente em
julho de 2004 teve sua aprovação pelo FDA (Mann et al., 2008).
O acamprosato é absorvido lentamente pelo trato gastrointestinal
(menos de 10% da medicação chega a ser absorvida) e a presença de
alimentação reduz a absorção deste fármaco. A meia vida é de 1 a 3 horas,
alcançando estado de equilíbrio em 5 a 7 dias de uso. Faz pouca ligação
com proteínas e apresenta excreção predominantemente renal (90%), sendo
contraindicado em pacientes com insuficiência renal. Os efeitos colaterais
mais frequentes são diarreia e prurido, podendo apresentar menos
frequentemente, dores abdominais, eritema maculo-papular, náuseas e
vômitos (Wilde e Wagstaff, 1997).
Foi desenvolvido para tentar equilibrar as alterações desencadeadas
pela síndrome de abstinência em usuários crônicos do álcool, a saber,
hipoatividade do sistema GABA e hiperatividade glutamatérgica. O
acamprosato

atravessa

a

barreira

hematoencefálica

melhorando

a

recaptação do GABA no tálamo e hipotálamo. Essa medicação possui ação
como co-agonista parcial do NMDA, ainda, atuaria reduzindo a recaptação
de cálcio induzida pelo glutamato nos neurônios, suprimindo a resposta
condicionada em dependentes (Scott et al., 2005).
A posologia do acamprosato é determinada pelo peso do paciente: se
menor que 60 Kg, prescrevem-se 2 comprimidos com 333mg de acetilhomotaurinato de cálcio cedo e 1 comprimido à tarde e à noite (no total de
quatro comprimidos); se o peso for maior que 60 Kg, usa-se o total de seis
comprimidos em três vezes ao dia (dois comprimidos pela manhã, tarde e
noite). Essa medicação deve ser usada sempre antes das refeições (Mason,
2005; Baltieri e De Andrade, 2004).
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1.6.3.3 Dissulfiram
O dissulfiram é utilizado como medicamento para tratamento de
alcoolismo há mais de 60 anos. Foi o primeiro medicamento aprovado pelo
FDA para essa finalidade, em 1951. Foi desenvolvido como antiparasitário,
entretanto, quando foi testado, as pessoas que usaram a medicação
relataram grande mal-estar, quando ingeriam bebida alcoólica (Jorgensen et
al.. 2011).
Esse fármaco é rapidamente absorvido pelo trato gastrointestinal (70
a 90%), tem característica lipofílica, acumula-se no tecido adiposo do fígado,
rins e músculos. A excreção é renal, sendo que 80% é lentamente eliminada
durante vários dias (Cordioli, 2011).
Durante o metabolismo, o álcool é convertido em acetaldeído pela
enzima álcool-desidrogenase. Por ação de outra enzima, acetaldeídodesidrogenase, o acetaldeído (uma substância tóxica para o organismo) é
convertido em acetato. O dissulfiram atua como inibidor irreversível e
inespecífico da enzima acetaldeído-desidronase, ocasionando aumento de
acetaldeído em 5 a 10 vezes do normal, provocando o efeito antabuse
(Petersen, 1992).
A reação etanol-dissulfiram, conhecida também como efeito antabuse,
inicia-se 5 a 10 minutos após o consumo do álcool e pode durar de 30
minutos a horas. O quadro clínico inclui rubor facial, taquicardia, falta de ar,
náusea, vômitos, cefaleia pulsátil, distúrbios visuais, confusão mental,
síncope postural e colapso circulatório (Quinn et al., 1997).
O dissulfiram é uma medicação com boa tolerância. A hepatite pode
ocorrer, mas é um efeito colateral raro, que pode acontecer no segundo mês
de tratamento. O cuidado com o uso desta medicação deve existir em
pessoas com transtorno mental grave, que tenham prejudicadas a sua
capacidade de compreender os cuidados com o uso desse fármaco. Essa
medicação é contraindicada em cirróticos com hipertensão portal, devido aos
vômitos da reação antabuse poderem provocar hemorragia digestiva alta.
A dose recomendável para promover abstinência é 250mg por dia,
podendo ser aumentada para 500mg por dia. Existem evidências de que
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pacientes suportam uso por um ano. O antietanol é prescrito continuamente,
mas pode ser usado por demanda, durante períodos de maior risco (Castro
e Baltieri, 2004). O uso da medicação deve respeitar certas condições. Para
início do uso da medicação, deve-se respeitar o intervalo de 12 horas sem
beber.

1.6.3.4 Topiramato
O

topiramato

é

uma

medicação

anticonvulsivante,

que

tem

despertado o interesse crescente de pesquisadores para o tratamento de
dependentes de álcool. O efeito anticonvulsivante acontece pela sua ação,
estimulando a neurotransmissão do sistema GABA, via receptores não
benzodiazepínicos, e pela redução da ação excitatória glutamatérgica,
através de sua ação como antagonista de receptor tipo AMPA/Kainato
(Baltieri et al., 2008; Cordioli, 2011).
Até o presente momento, o topiramato foi aprovado pelo FDA para o
tratamento de Epilepsia, Síndrome de Lennox-Gastaut e prevenção de
migrânea. Apesar de não ter sido aprovado o seu uso para o tratamento do
alcoolismo, vários estudos têm apontado a eficácia do topiramato para o
tratamento de alcoolistas, melhorando as taxas de abstinência, diminuindo a
“fissura” pelo álcool e, também, os níveis dos marcadores séricos de
consumo de etanol (Baltieri et al., 2009a; Johnson et al., 2007).
O topiramato é rapidamente absorvido quando ingerido por via oral,
atingindo

pico

de

concentração

sérico

em

2

a

3

horas.

Sua

biodisponibilidade é de 80%. Mantém-se ligado a proteínas plasmáticas em
13 a 17%. Sofre metabolização hepática de 10 a 30%, conforme uso
concomitante de fármacos que aumentem a metabolização hepática. Cerca
de 70% da medicação é excretada inalterada pela urina (Battino et al.,
2005).
Apesar de apresentar baixa interação com outros fármacos, o
topiramato pode apresentar efeitos colaterais consideráveis, a saber:
parestesias (em 24%), diarreia (17%), náusea (16%), anorexia (13%) e
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problemas de memória (11%). Entre os efeitos colaterais que estão
associados

a

maiores

descontinuações,

a

lentificação

psicomotora,

problemas de memória e fadiga foram as mais relevantes (Arnone, 2005;
Roy-Chengappa et al., 2006).
O topiramato deve ser administrado à noite, para minimizar efeitos
colaterais. O medicamento deve ser iniciado com a menor dose possível
sendo aumentado de forma lenta e gradual. Um esquema preconizado é de
iniciar com 25mg duas vezes ao dia, aumentando 50mg a cada semana até
dose mínima de 200 a 300 mg ao dia (Cordioli, 2011).

1.6.3.5 Benzodiazepínicos
O uso dos ansiolíticos benzodiazepínicos, como diazepam e
lorazepam, tem sua aplicação no tratamento de alcoolista, sendo restrita ao
tratamento da síndrome de abstinência ao álcool. Seu efeito principal ocorre
por sua ação no receptor GABA do tipo A diazepínicos, que durante a
síndrome de abstinência apresentam hipoativos. O uso do agonista desse
receptor diminuiria os sintomas de abstinência. O uso como tratamento
ansiolítico de manutenção não é recomendado por risco de dependência
cruzada (Schaffer e Naranjo, 1998).

1.6.3.6 Inibidores seletivos da recaptação da serotonina
A serotonina (5-hidroxitriptamina ou 5-HT) é um neurotransmissor que
está associado a inúmeras funções cerebrais, e tem sido relacionado a
etiologia de uma série de transtorno. A 5-HT é particularmente importante
em doenças mentais, como ansiedade, depressão, esquizofrenia, transtorno
alimentar, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico e migrânea
(Ye et al., 2001).
Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) são
usados clinicamente como antidepressivos e ansiolíticos. Eles aumentam a
função serotoninérgica cerebral e têm sido apontados como responsáveis
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pela redução do consumo de álcool em animais. Estudos clínicos com os
antidepressivos ISRS avaliaram a eficácia destes no tratamento de
alcoolistas, mostrando resultados inconsistentes (Rosenthal, 2009).
Ensaios feitos com fluoxetina e sertralina não mostraram resultados
favoráveis para o tratamento de alcoolistas; entretanto, ao analisarem os
subtipos de alcoolistas, os bebedores de início tardio (aqueles que iniciaram
os problemas com o consumo de álcool após os 25 anos) parecem se
beneficiar do tratamento com uso de ISRS, tendo redução do consumo
pesado de álcool e diminuindo o número de recaídas (Arias e Sewell, 2012).

1.6.4 Ondansetrona
A ondansetrona foi desenvolvida pelo Laboratório farmacêutico
GlaxoSmithKline, em 1983. Sendo aprovada pelo FDA como antiemético em
1991, com o nome comercial de Zofran®, ela é o primeiro composto da
classe de antagonista seletivo de receptor serotoninérgico 5-HT3 (5hidroxitriptamina3), cuja principal indicação é como antiemético, em
pacientes oncológicos sobre regime quimioterápico (Simpson e Hicks, 1996).

1.6.4.1 Aspectos farmacodinâmicos
A ondansetrona, do ponto de vista químico, é um derivado da
carbazolona, ligado a grupo imidazolil-metílico. Possui estrutura similar a
serotonina (figura 3); apresenta um centro assimétrico e mistura racêmica
1:1 da forma L e D.
A base de ondansetrona é um pó branco, sendo praticamente
insolúvel em água. Já em forma de sal, o cloridrato de ondansetrona
dihidratado, formulação comercializada, é um pó branco, solúvel em água ou
solução salina à temperatura ambiente (Armando, 2008).
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Figura 3. Estrutura molecular da ondansetrona e serotonina.

Modificada a partir de Armando (2008).

A ondansetrona pertence a uma classe de medicamento que atua
como antagonista de receptor de serotonina, especificamente em um subtipo
de receptor, o 5-HT3, encontrado nos terminais do nervo vago e em certas
áreas cerebrais. A classe desse fármaco é identificada pelo sufixo setrona.
O efeito antiemético acontece pelo bloqueio potente e seletivo dessa
medicação aos receptores serotoninérgicos 5-HT3, presentes em neurônios
localizados no sistema nervoso periférico e no sistema nervoso central (Roila
e Del-Favero, 1997).
Os receptores 5-HT3 estão distribuídos em vários locais no
organismo. Eles são encontrados em elevada concentração na área
postrema (região quimiorreceptora), núcleo do trato solitário (centro do
vômito), substância gelatinosa, núcleo trigeminal e complexo vagal dorsal na
medula espinhal. Além disto, este receptor serotoninérgico é encontrado em
menor concentração no córtex cerebral, hipocampo, amígdala e glândula
pineal (Goodin e Cunningham, 2002).
A ondansetrona, além da ação já conhecida sobre os receptores 5-HT3,
apresenta afinidade sobre os outros subtipos de receptores, incluindo 5HT1B, 5-HT1C, 5-HT4, receptores opióides e α1-adrenérgicos. Os receptores 5HT3 apresentam ligação com vários outros neurotramissores, incluindo
noradrenalina, acetilcolina, colecistoquinina, acido γ-aminobutírico, glicina e
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dopamina. O antagonismo do receptor 5-HT3 no nucleus accumbens está
associado com a inibição da liberação de dopamina, bloqueando a
percepção de prazer (Anton et al., 2006; Goodin e Cunningham, 2002).

1.6.4.2 Aspectos farmacocinéticos
A ondansetrona é absorvida no trato gastrointestinal completamente.
Ao passar pelo fígado sofre metabolismo de primeira passagem, com
eliminação de 30 a 40% do fármaco. Ela atinge o seu pico de concentração
plasmática em 1,5 horas após ser administrada. A ingestão de doses
unitárias, maiores que 8mg, podem causar uma desproporção na relação
doses – nível sérico, o que parece ser explicado por uma redução no
metabolismo

de

primeira

passagem

desse

fármaco,

não

sendo

recomendadas doses maiores que 8mg a cada tomada. A ligação dela às
proteínas plasmáticas é de 70 a 76%. A concentração desse medicamento
no

líquido

cefalorraquidiano

é

apenas

15%

do

nível

sérico.

A

biodisponibilidade da ondansetrona sofre aumento com a presença de
alimento no trato digestivo e não se altera com uso de antiácidos (Simpson e
Hicks, 1996).
O metabolismo desse fármaco ocorre predominantemente pelo
fígado, através das enzimas do citocromo P450, particularmente CYP2D6,
CYP1A2

e

CYP3A4

(Pritchard,

1992).

A

ondansetrona

sofre

biotransformação em metabólito ativo (7- e 8-hidroxiondansetrona), que
passa, em sequência, por conjugação com o ácido glucurônico e sulfato,
produzindo seu metabolito inativo. A eliminação acontece pelos rins: 95%
como metabólito inativo e 5% em sua forma inalterada. A meia vida de
eliminação é de aproximadamente 4 horas, podendo ser menor em crianças,
ou prolongada em portadores de insuficiência hepática (Bozigian et al.,
1994).
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1.6.4.3 Formulações disponíveis da ondansetrona
A ondansetrona encontra-se disponível para comercialização no Brasil
em duas apresentações: solução injetável e, também, comprimido. A
solução injetável é comercializada em ampola de 2 ml (4mg de cloridrato de
ondansetrona) e 4 ml (8mg de cloridrato de ondansetrona). A solução
apresenta concentração de 2mg por ml. Os comprimidos disponíveis para
comercialização são de 4 e 8mg de cloridrato de ondansetrona (Armando,
2008).

1.6.4.4 Segurança e efeitos colaterais
Comparado a outras medicações, os antagonistas de receptor 5-HT3
são bem tolerados e com baixa taxa de abandono do uso por efeito colateral.
Em vários estudos clínicos o efeito colateral mais comum é a cefaleia.
Raramente ela tem importância clínica, e normalmente quando relevante,
pode ser controlada facilmente com uso de analgésicos. O mecanismo exato
que leva à indução de cefaleia pela ondansetrona, não está claro, parecendo
estar relacionado ao fraco antagonismo do receptor 5-HT1, precipitando o
processo álgico em indivíduos suscetíveis (Goodin e Cunningham, 2002).
Os efeitos adversos mais comuns são cefaleia (11-24%), sintomas
gastrointestinais (constipação 9% e diarreia 5%), fadiga (13%), febre (5%),
elevação de enzimas hepáticas, rubor facial e reação de hipersensibilidade,
esses últimos podem estar presentes em raros casos (Bozigian et al., 1994;
Pritchard, 1992).

1.6.4.5 Interação medicamentosa
As interações que a ondansetrona pode apresentar, estão associadas
às enzimas hepáticas relacionadas ao seu metabolismo (CYP3A4, CYP2D6
e CYP1A2). A rifampicina tem sido vista como medicação que provoca a
redução na concentração plasmática deste antagonista de receptor 5-HT3.
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Esse efeito é atribuído à indução do metabolismo mediado pelo CYP3A4
(Goodin e Cunningham, 2002).
A ondansetrona tem sido identificada como causa de significante
redução da ação de ciclofosfamida e cisplatina. Estudos mais recentes
mostram que o uso concomitante do antagonista serotoninérgico com os
analgésicos opióides pode reduzir o controle álgico, explicado pelo fato de a
parcela da ação dos opióides sobre a dor ocorrer via receptor 5-HT (Vale et
al., 2011).

1.6.4.6 Transtornos mentais e o receptor de serotonina 5-HT3
A ondansetrona, além de ser usada como antiemético, tem sido
testada como antidepressivo e, também, para outros transtornos mentais,
como: dependência de álcool, sintomas de abstinência a opióides, tremor
cerebelar, doença de Parkinson, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno
do uso de substância, síndrome de Tourette e esquizofrenia (Ye et al.,
2001).
A estimulação dos receptores 5-HT3 durante o uso de cocaína
(crônico ou intermitente) está ligada ao desenvolvimento de tolerância e
sensibilização. O bloqueio desse receptor, obtido com o uso prolongado de
ondansetrona, pode, ao menos teoricamente, impedir a sensibilização
provocada pela exposição à cocaína (King et al., 2000). Um ensaio clínico
avaliando a eficácia da ondansetrona no tratamento de dependentes de
cocaína foi realizado usando doses variadas de 0,5 a 8 mg por dia. O estudo
mostrou aumento do número de dias abstinentes da cocaína; a curva de
efeito dose-resposta mostrou-se não linear (Johnson et al., 2006).
Estudos em animais mostram que o uso de antagonista de receptor 5HT3, reduz a presença de sintomas de abstinência em usuários crônicos de
opióide que receberam naloxone. Esse efeito pode ser explicado pela
influência do sistema serotoninérgico na instalação dos sintomas de
abstinência. Dessa forma, pode-se pensar que a ondansetrona pode ser útil,
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ao menos hipoteticamente, para o tratamento de sintomas de abstinência de
opióide presentes em dependentes de heroína (Pinelli et al., 1997).
A psicose é uma condição associada com a atividade dopaminérgica
da via mesolímbica. Vários estudos suportam a ideia de que a ondansetrona
pode afetar a neurotransmissão da via mesolímbica, podendo ocasionar
melhora na disfunção dopaminérgica presente nos transtornos psicóticos. O
uso dessa medicação, em associação com antipsicóticos, foi testado em
portadores de esquizofrenia (na dose de 8mg/dia e 12 mg/dia durante 12
semanas), havendo redução dos sintomas psicóticos e do desenvolvimento
de discinesia tardia (Akhondzadeh et al., 2009; Sirota et al., 2000; Zhang et
al., 2006).
Em pacientes com doença de Parkinson é encontrada uma
hiperestimulação dos receptores serotoninérgicos centrais, que tem sido
associada ao surgimento de sintomas psicóticos nesses pacientes. Ensaios
clínicos usando doses elevadas de ondansetrona (12 a 24mg por dia), junto
com levodopa, durante oito semanas, mostraram a eficácia do antagonista
em melhorar a alucinação visual, os delírios paranoides, a confusão e o
funcionamento global dos portadores dessa enfermidade (Zoldan et al.,
1995).
O sistema serotoninérgico e dopaminérgico tem sido implicado na
modulação do transtorno obsessivo compulsivo (TOC). Os receptores 5-HT3
afetam a liberação de dopamina no córtex do sistema mesolímbico e o
antagonismo desse receptor, feito pela ondansetrona, pode ser usado como
potencial colaborador no tratamento do TOC.

Ensaios clínicos têm sido

conduzidos, avaliando a resposta de portadores de TOC refratário à
combinação de ondansetrona, antidepressivo serotoninérgico e antipsicótico.
Os pacientes obtiveram melhora nos sintomas obsessivos e compulsivos, as
doses utilizadas, variaram de 0,5mg a 3mg por dia, durante 8 a 12 semanas
(Hewlett et al., 2003; Pallanti et al., 2009).
O antagonismo do receptor 5-HT3, feito pela ondansetrona, pode
diminuir a hiperatividade dopaminérgica, da via mesolímbica, presente na
Síndrome de Gilles de La Tourette. Um estudo piloto mostrou que o uso da
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dose máxima, de 8mg a 16mg por dia, durante 3 semanas, esteve associado
à melhora dos tiques (Toren et al., 1999).

1.6.4.7 Ondansetrona e alcoolismo
O antagonista de receptor 5-HT3 tem sido apontado como promissor
agente no tratamento do alcoolismo. Número crescente de estudos tem
apontado o envolvimento do receptor 5-HT3 nos fenômenos neuroquímicos e
comportamentais do álcool, incluindo a intoxicação alcoólica, bem como, na
“fissura” e dependência ao álcool (Ye et al., 2001).
Estudos moleculares mostram que o álcool atua sobre o receptor 5HT3, através da ação do etanol sobre as proteínas deste receptor e sobre as
correntes iônicas, efeito este que pode ser bloqueado por antagonistas
seletivos do receptor 5-HT3 (Zhou e Lovinger, 1996).
As vias dopaminérgicas do córtex mesolímbico estão relacionadas à
sensação de recompensa provocada pelo consumo do álcool e, também, de
outras substâncias de abuso. Estudos em animais mostram densa
distribuição de receptores 5-HT3 nos terminais neuronais do córtex
mesolímbico que modulam a liberação dopaminérgica nesta via. O bloqueio
seletivo dos receptores 5-HT3 diminui a liberação dopaminérgica e reduz o
consumo do álcool em modelos animais (Beardsley et al., 1994; Kilpatrick et
al., 1996).
Estudos farmacológicos sugerem que esse receptor, também, está
envolvido com o efeito de recompensa ocasionado pelo consumo do álcool.
Por exemplo, o antagonismo do receptor 5-HT3 diminui o consumo de álcool
em modelos animais. Foi observada a redução da função serotoninérgica e
dopaminérgica na via mesolímbica durante o período de abstinência ao
álcool (Barnes e Sharp, 1999; McBride e Li, 1998).
O primeiro estudo para avaliar a eficácia da ondansetrona sobre o
consumo de álcool em humanos foi realizado em 1993, dois anos após ter
sua aprovação como antiemético pelo FDA. O uso de 4mg de cloridrato de
ondansetrona atenuou o reforço positivo obtido com o consumo de
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pequenas doses de álcool em voluntários saudáveis (Johnson et al., 1993).
Estudos pré-tratamento avaliando a ação do antagonista de receptor 5-HT3,
sobre os efeitos físicos e subjetivos do álcool, mostraram que a dose de
8mg, e não 0,25mg, de ondansetrona aumentou as sensações de sonolência
e desconforto desencadeado pelo consumo do álcool (Swift et al., 1996;
Doty et al., 1994).
O primeiro ensaio clínico feito com a ondansetrona no tratamento de
alcoolistas foi realizado em 1994, usando a dose de 0,5 mg e 4mg do
antagonista de receptor 5-HT3 por dia, durante 6 semanas. Esse estudo
mostrou que, na última semana do estudo, houve a diminuição do consumo
de bebida entre os alcoolistas que usaram a dose de 0,5mg por dia (Sellers
et al., 1994). Esse estudo indicou a necessidade de testar a eficácia da
ondansetrona no tratamento do alcoolismo em maior escala e por maior
período. Ele, também, apontou para a possibilidade da curva dose-resposta
dessa medicação não ser retilínea.
Partindo da hipótese que o antagonismo do receptor 5-HT3 poderia
ser mais efetivo no tratamento de alcoolistas com maior disfunção
serotoninérgica, foram realizados estudos com dependentes de álcool
classificados como dependentes com início precoce e de início tardio (os
primeiros tinham maior disfunção serotoninérgica do que os tardios). Foram
usadas três doses distintas, 1 mcg/Kg, 4mcg/Kg e 16mcg/Kg duas vezes por
dia, durante 12 semanas. Os resultados mostraram que os bebedores de
início precoce tiveram melhora no número de dias bebidos, no volume
consumido por dia bebido e maior período de abstinência, para as três
dosagens de ondansetrona testada, com o maior efeito para a dose de
4mcg/Kg. Apontaram também que os bebedores de início tardio não se
beneficiaram da ondansetrona em dose baixa (Johnson et al., 2000a).
Quando foi avaliada a “fissura” pelo álcool entres esses bebedores, somente
a dose de 4mcg/Kg duas vezes ao dia provou reduzir o desejo intenso em
consumir a bebida nos bebedores de início precoce, e ainda, as doses
baixas (1mcg/Kg) estavam associadas ao aumento do desejo nos bebedores
de início tardio (Johnson et al., 2002).
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Estudos que avaliam o polimorfismo genético da região responsável
pela produção de proteínas transportadoras da recaptação de serotonina
postulam que os bebedores de início precoce apresentem o genótipo L/L
(com disfunção serotoninérgica) e que os bebedores tardios apresentem o
genótipo S/L ou S/S (sem disfunção serotoninérgica). Ensaios clínicos
demonstram que a ondansetrona beneficia os portadores do genótipo L/L,
promovendo maior abstinência e menor consumo do álcool, e não influencia
os portadores de genótipo S/L e S/S. Isso indicou que o uso de baixas doses
de ondansetrona (0,5mg por dia) beneficia um grupo específico de
dependentes de álcool, com tendência a maior disfunção serotoninérgica
(Johnson et al., 2011; Kenna et al, 2009).
A associação entre o antagonista de receptor 5-HT3 e antagonista de
receptor mu-opióide tem sido estudada em modelos animais. Esta
associação pode produzir sinergismo, melhorando a modulação sobre a via
da recompensa, reduzindo o reforço positivo induzido pelo consumo de
álcool. Estudos clínicos têm mostrado que associação entre ondansetrona
(4mcg/Kg duas vezes ao dia) e naltrexona (25mg por dia) reduz a “fissura”
pelo álcool, melhora as taxas de abstinência e reduz o consumo de bebida
alcoólica durante o tratamento (Johnson et al., 2002; Ait-Daoud et al., 2001).
O antagonista de receptor de 5-HT3 está associado à melhora nas
taxas de abstinência e diminuição do consumo do álcool, entre bebedores
com maior vulnerabilidade genética e disfunção serotoninérgica, quando
essa medicação é usada em baixas doses, o que parece estar relacionado à
melhora na disfunção serotoninérgica e não ao bloqueio dos neurônios
dopaminérgicos na região mesolímbica (Koulu et al, 1990).
Como a curva dose resposta da ondansetrona, no tratamento de
alcoolistas, não parece ser linear e alguns pesquisadores têm apontado que
a ação do antagonista 5-HT3 na liberação dopaminérgica é mais efetiva com
doses mais elevadas do antagonista (8 ou 16mg por dia), existe o interesse
crescente de avaliar esta medicação em doses elevadas no tratamento dos
alcoolistas (Johnson et al., 2006; Gerlach, 1991).
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1.7 Adesão ao tratamento
O tratamento de dependentes de álcool deve buscar mais que o
controle do consumo (foco na abstinência), deve buscar a recuperação do
indivíduo como um todo (foco na autonomia). Entre os regimes de atenção
aos dependentes de drogas existentes no Brasil e no mundo, pode-se citar:
hospitalar, ambulatorial, comunidades terapêuticas, hospital dia e grupos de
mútua ajuda. Independente de qual seja o modelo escolhido, os alcoolistas
migram entre eles, não existindo um modelo isento de risco de abandono
(Monteiro et al., 2011).
Um dos principais objetivos dos programas terapêuticos de alcoolistas
é a promoção de abstinência. Quase a totalidade dos pacientes que
abandonam o tratamento acaba recaindo no consumo do álcool. Taxa de
abandono vista durante o tratamento oscila entre 40-80%. (Simpson et al.,
1997; Stark, 1992; Baekeland et al., 1975). Assim como em outras doenças
crônicas, no alcoolismo o abandono do tratamento é um dos grandes
desafios a serem vencidos. Nos últimos 30 anos, pesquisas têm sido
realizadas para entender melhor as elevadas taxas de desligamento precoce
do tratamento.
Cada vez mais tem se discutido a importância da adesão dos
pacientes aos programas terapêuticos, independente do alcance da
abstinência. A permanência no tratamento, apesar da incapacidade de
interromper o consumo do álcool, pode reduzir os malefícios desse
consumo, sem contar que parte dos alcoolistas consegue manter um
consumo menos intenso do álcool (Baltieri e Corrêa Filho, 2012; Graff 2009;
Lannery et al., 2003).
Muitas pessoas que procuram tratamento em programas para
dependência não chegam a iniciar o primeiro atendimento do programa,
abandonando o tratamento antes de experimentarem propriamente o
programa oferecido. Esse fato parece estar ligado à lacuna existente entre o
desejo de procurar tratamento e a capacidade dos serviços terapêuticos de
absorver esse paciente, ocasionando um período, muitas vezes longo, em
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que o alcoolista pode não resistir à bebida e acabar desistindo de iniciar o
tratamento

(Capoccia

et

al.,

2007). Outra

parcela

significante

de

dependentes de álcool inicia o tratamento, mas acaba abandonando durante
o processo terapêutico.
A desistência do programa terapêutico traz algumas implicações
negativas para os alcoolistas, entre elas podemos citar: agravos à saúde
devidos ao retorno ao consumo do álcool e ao descuido com doenças
comórbidas;

problemas

no

relacionamento

familiar,

normalmente

já

corrompido pelo longo período de exposição à bebida; prejuízos financeiros
decorrentes do gasto com a compra da bebida, com os agravos à saúde e,
também, com outras consequências do uso do álcool (acidentes
automobilísticos e perda de valores em espécie); por fim, os problemas com
o trabalho são resultantes do baixo rendimento, faltas e atrasos frequentes e
da incapacidade de manter sua rotina (Hoffman et al., 2011).
Além dos prejuízos para os alcoolistas, citados acima, as faltas aos
atendimentos e o abandono precoce ao tratamento têm um grande impacto
para os programas terapêuticos. Esses comportamentos ocasionam a
diminuição do tempo de atendimento dos pacientes, pois o tempo dedicado
a cada atendimento é influenciado pelo número de pessoas que necessitam
do atendimento. Como os profissionais da saúde ficam esperando o
alcoolista faltante, deixam de atender outros pacientes. Além disto, existe um
grande impacto financeiro, pois parte significativa dos recursos disponíveis é
ofertada para pacientes que acabam desistindo de seu tratamento.
Assumindo que quase metade dos alcoolistas desiste, seria necessário
ofertar tratamento para dois pacientes a fim de que um complete o programa
terapêutico. De certa forma, existe um paradoxo nesta situação, pois a
aparente superlotação e a sobrecarga dos profissionais envolvidos nos
programas terapêuticos. Isso contrasta com esses atendentes ociosos,
aguardando seus pacientes que não chegam para atendimento (Carr et al.,
2008; Gallant et al., 1966).
Os fatores relacionados à desistência do tratamento têm sido
divididos em dois tipos: as caraterísticas relacionadas ao paciente e às
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relacionadas aos programas terapêuticos. As características clínicas dos
alcoolistas parecem influenciar pouco no desejo de iniciar o tratamento e na
aderência ao mesmo. Algumas condições têm sido ligadas a essa adesão,
entre elas estão: a gravidade da dependência de álcool (existe uma
correlação negativa entre essa gravidade e a capacidade de manutenção do
tratamento); idades mais jovens (quanto mais novo tiver iniciado a
dependência mais frequentes a disfunções de neurotransmissão); pressão
judicial (alcoolistas que por determinação judicial são encaminhados para
tratamento), presença de pessoas com dependência na mesma casa,
especialmente familiares, estabilidade social e familiar (alcoolista que conta
com uma rede de pessoas motivadas a ajudá-lo tende a ter uma evolução
mais favorável), assistência privada de saúde (que acaba possibilitando o
acesso a todos os recursos necessários para seu tratamento) e história de
tratamentos prévios bem sucedidos (Hser et al., 1998; Orme e Boswell,
1991; Leigh et al., 1984).
Alguns fatores relacionados aos programas terapêuticos têm sido
associados a maiores taxas de abandono ao tratamento. Entre essas
podemos enumerar: o tempo de espera para a consulta (quanto maior o
tempo gasto esperando o atendimento, mais frequente as faltas nas
consultas seguintes). Alguns autores relacionam esse intervalo à impressão
de acolhimento; portanto, pode ocorrer a impressão de desamparo por parte
do paciente (Ettner et al., 2006). A experiência dos profissionais envolvidos
no tratamento, o tipo de aliança estabelecido entre o profissional e o
paciente, o tempo entre a busca de tratamento pelo paciente e o primeiro
atendimento no programa também influenciam a adesão. Esse intervalo tem
sido ligado às faltas nos atendimentos subsequentes, especialmente se este
intervalo for maior que 14 dias (Stasiewick e Stalker, 1999; Thom et al.,
1992; Rees et al., 1984). Em 2011, Hoffman et al. (2011) avaliando a
associação entre o intervalo para o primeiro atendimento e a adesão às
quatro primeiras consultas, demonstraram uma correlação inversa: quanto
maior a espera para o início do tratamento, após a busca de ajuda, menor a
frequência encontrada nos quatro primeiros encontros.

62

Cada vez mais se tem apontado a necessidade de identificar os
pacientes com maior risco de desligamento precoce do tratamento para
poder individualizar as terapêuticas ofertadas e reduzir as chances de
desistência. Por outro lado, os programas terapêuticos devem evoluir e
aperfeiçoar seus processos.
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivos gerais
Avaliar a eficácia e segurança da ondansetrona, na dose de 16mg dia,
no tratamento de dependentes de álcool.
Desenvolver uma tipologia para alcoolistas e verificar a associação dos
diferentes

tipos

de

dependentes

com

a

adesão

dos

tratamentos

farmacológicos propostos.

2.2 Objetivos específicos
Avaliar as taxas de retenção ao tratamento farmacológico do
alcoolismo;
Analisar

as

características

clínicas

e

sócio-demográficas

dos

alcoolistas, identificando possíveis razões para o abandono precoce do
tratamento;
Comparar os resultados de diferentes terapias medicamentosas e
identificar se existe uma com maior eficácia;
Contribuir com a formulação de tipologia, de fácil aplicação clínica, que
possa identificar pacientes com maior risco de descontinuar o tratamento.
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3. JUSTIFICATIVA
O alcoolismo é um transtorno com elevada taxa de recaída, necessita
na maioria das vezes de uma abordagem complexa. Os medicamentos têm
sido elo importante nesses tratamentos. Contudo, não existe uma medicação
resolutiva e as drogas existentes beneficiam parcelas dos alcoolistas. Há
necessidade de desenvolver novas propostas terapêuticas que possam
beneficiar esses dependentes.
A ondansetrona surge como uma medicação promissora dentro dessas
novas propostas. Como ela não tem seu mecanismo de ação claro e pelo
fato de não ter uma curva dose-resposta linear, no tratamento de alcoolistas,
esse medicamento necessita ser testado em dose diferente das baixas
doses usuais, como por exemplo, a dose de 16mg/dia, para melhor
compreender o efeito desse medicamento no tratamento de dependentes de
álcool.
Um dos grandes obstáculos nos programas terapêuticos oferecidos
para os dependentes de álcool é o abandono do tratamento, que muitas
vezes precede ou acompanha a recaída no consumo da substância.
Desenvolver estratégias que possam contribuir com a melhora na aderência
terapêutica é peça fundamental para mudar o curso desse transtorno.
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4. METODOLOGIA
4.1 PROGREA-IPq-HCFMUSP

O Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas do Instituto de
Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (PROGREA) foi fundado em 1981 por residentes
do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo, com a finalidade de estudo e de tratamento
de pacientes com alcoolismo. Em 1987, associou-se ao GREF (Grupo de
Estudos de Farmaco-dependências), que existia na mesma instituição,
desde 1983, ampliando seus objetivos, que também passaram a incluir o
estudo e o tratamento de pacientes que apresentassem dependência de
outras substâncias psicoativas.
Essa fusão realizou-se em função das similaridades entre os objetos
de estudo e entre as abordagens metodológicas e conceituais de ambos os
grupos.
Desde sua fusão, o PROGREA tem se expandido. Atualmente conta,
em sua equipe, com psiquiatras, residentes em Psiquiatria, psicólogos,
acadêmicos de Medicina e Psicologia, terapeuta ocupacional, preparador
físico, assistente social, enfermeiros, alunos de pós-graduação (mestrado e
doutorado) e estrutura de secretariado distinto. O grupo atua em três
esferas: pesquisas com linhas definidas, com publicação de elevada
relevância científica; ensino através de cursos reconhecidos nacionalmente
e com o programa de estágio para estudantes; por fim, assistência prestada
por ambulatórios didáticos e específicos, estes ligados às pesquisas em
andamento e, também, através da enfermaria de comportamentos
impulsivos (ECIM), que dispõe de 13 leitos para internação. Ainda, existem
programas voltados à prevenção de risco do uso/abuso de drogas
desenvolvidos por este grupo.
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4.2 Estrutura do estudo

O estudo foi realizado em duas etapas: a primeira compreende a
realização de um ensaio clínico randomizado, duplo-cego placebo controlado
para avaliar a eficácia e segurança da ondansetrona no tratamento de
dependentes de álcool; a segunda etapa compreende a comparação de
diferentes terapêuticas farmacológicas, a partir da combinação de bancos de
dados, gerados com três ensaios clínicos realizados no PROGREA, para
identificar características que estivessem ligadas à aderência ao tratamento,
bem como, formular uma tipologia, com base em características presentes
no início do tratamento, que possa ser usada para identificar sujeitos com
maior risco de abandonar o tratamento.
A combinação dos bancos de dados foi realizada para aumentar o
poder de identificação de variáveis relacionadas com a retenção no
tratamento dos alcoolistas. Essa fusão só foi possível porque os ensaios
clínicos tinham metodologia similar e foram coordenados pelo mesmo
médico, a saber, o orientador desta tese.

4.3 O ensaio clínico com ondansetrona

Na primeira parte deste estudo foi realizado um ensaio clinico com a
ondansetrona. A execução deste projeto só foi possível porque houve o
financiamento da pesquisa pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado
de São Paulo (FAPESP), n° 07/54009-8, além do apoio institucional da
Universidade de São Paulo (USP), representado, neste projeto, pelo Instituto
de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

4.3.1 O local do estudo e pacientes

A presente pesquisa foi desenvolvida no ambulatório assistencial do
Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas do Instituto de
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Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (PROGREA), entre janeiro de 2008 a dezembro
de 2010.
Procuram atendimento no ambulatório assistencial do PROGREA
pessoas pertencentes a diversas classes sociais, encaminhadas por
serviços públicos, consultórios particulares e, ainda, por demanda
espontânea (Baltieri, 2002).
O tratamento oferecido nesse serviço consiste em atendimento
ambulatorial multiprofissional (atendimento médico, psicoterapia grupal,
terapia individual e terapia familiar). Também, existe um grupo de mútua
ajuda, o AA, que faz suas reuniões no mesmo local e dia do ambulatório do
PROGREA. Os atendimentos são padronizados, permitindo que os
pacientes tenham acesso a todos os recursos disponíveis, conforme a
necessidade de cada caso. A internação hospitalar é um recurso que pode
ser utilizado durante o tratamento dos alcoolistas, conforme critérios já
normatizados pelo grupo.

4.3.2 Desenho do ensaio clínico

Para analisar a eficácia e segurança da ondansetrona, foi realizado um
ensaio clínico com características de estudo duplo-cego randomizado
placebo controlado.
Conforme os pacientes eram incluídos no estudo, foram alocados em
dois grupos: um grupo medicado com placebo (grupo placebo) e outro, que
recebeu a ondansetrona (grupo ondansetrona).
Todos os participantes passaram por duas semanas de desintoxicação,
antes de iniciar o uso da medicação. Após começarem a usar as
medicações, esses sujeitos foram seguidos por mais doze semanas e nesse
período receberam intervenções focadas na promoção de abstinência. Os
participantes foram avaliados quanto ao consumo de álcool e presença de
efeitos colaterais. Durante todo o acompanhamento foram realizados
exames clínicos e laboratoriais, estes últimos coletados no início, na sexta e
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décima segunda semanas do ensaio clínico. Ao completarem o estudo, os
pacientes foram encaminhados para manutenção do tratamento.

4.3.3 Randomização e condição do cegamento

Para a randomização dos participantes no ensaio clínico foi criada uma
tabela de números aleatórios, de 1 a 200, no site “www.random.org”. A partir
dessa tabela de números aleatórios, conforme os pacientes eram eleitos
para participar do estudo, recebiam a numeração referente à sua posição na
tabela. Ser o número par ou ímpar foi o critério escolhido para indicar em
qual grupo o sujeito seria alocado (placebo ou ondansetrona).
A informação do critério numérico (par ou ímpar) era de conhecimento
exclusivo dos auxiliares de pesquisa responsáveis pela confecção da
medicação. Nem mesmo os distribuidores da medicação conheciam esses
dados. A randomização seguiu-se até que existissem ao menos 50
integrantes em cada grupo.
Para a confecção e distribuição de todas as cápsulas, foi contratada a
Unidade de Farmácia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clinicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. As medicações
foram confeccionadas de modo que todas as cápsulas tivessem a
apresentação e o peso idênticos. As pessoas responsáveis pela confecção
dos medicamentos eram as únicas que sabia qual era a medicação usada,
pois as cartelas eram individualizadas e entregues por atendentes distintos
aos pacientes. O médico assistente e avaliador não tinham a informação de
qual era o grupo do participante, desconhecendo quem recebia o placebo ou
a ondansetrona.
O banco de dados gerado pela pesquisa era controlado por um auxiliar
da pesquisa, que permaneceu cego para a medicação. O relatório, a
distribuição das tabelas e a realização da chamada (recall) dos pacientes
que deixaram de comparecer às consultas foram realizados por auxiliares
que também eram cegos para a medicação prescrita. O código da
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randomização só foi revelado pelos responsáveis da farmácia ao término do
estudo.

4.3.4 Considerações sobre medicamento e cartelas

A confecção das cápsulas foi padronizada para atender a condição de
“duplo-cego”. As cápsulas de ondansetrona foram feitas com 8 mg desta
medicação em pó. O placebo era feito de amido (apresentava a mesma
coloração) e confeccionado com o mesmo peso da medicação. Todos os
pacientes eram orientados a tomar as cápsulas de 12 em 12 horas.
As cápsulas eram organizadas em cartelas numeradas (de um a doze,
conforme a semana que deveriam ser usadas). Em cada cartela estavam
indicados o dia e o horário do uso das medicações, a fim de que não
houvesse problemas na administração individual das mesmas.
A entrega das cartelas foi realizada em cada retorno às consultas (no
primeiro mês semanalmente e, após isto, de duas em duas semanas).
Sempre que os pacientes recebiam as novas cartelas, era conferido o uso
das cartelas anteriores.

4.3.5 Grupos e acompanhamento

Entre fevereiro de 2008 a janeiro de 2010, no PROGREA, 172 pessoas
com síndrome de dependência do álcool foram convidadas a participar da
pesquisa. Ao serem informadas sobre a pesquisa 49 desses pacientes,
optaram por não participar do estudo. Dos 123 sujeitos restantes, 21 foram
excluídos da pesquisa por não contemplarem todos os critérios. Os 49
pacientes que não quiseram participar do estudo e os 21 participantes
excluídos da pesquisa foram encaminhados para o tratamento no
ambulatório do PROGREA. Foram eleitos para participar do ensaio clínico
102 sujeitos. Com a randomização foram incluídos no grupo placebo 52
participantes e no grupo ondansetrona 50 outros (figura 4).
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No primeiro encontro, após os pacientes assinarem o termo de
consentimento pós-informado, eles passaram por duas semanas de
desintoxicação que previa uso de medicação: lorazepam até 6mg/dia,
dependendo da intensidade dos sintomas de abstinência ao álcool; uso de
Vitamina B1 300mg/dia, complexo B e acido fólico. Nestas duas semanas, os
participantes realizavam avaliação clínica e colhiam exames laboratoriais
padronizados na pesquisa (anexo C).

Figura 4. Fluxograma dos pacientes que foram convidados a participar
do ensaio com ondansetrona.

Após esse período de desintoxicação, no segundo encontro, dava-se
início ao uso das medicações avaliadas. Uma entrevista clínica minuciosa
era realizada, resultando no preenchimento do protocolo comum do
PROGREA (anexo E). Os sintomas de abstinência foram avaliados pela
escala de abstinência – CIWA-Ar, anexo H (Shaw et al.,1981). O desejo em
consumir a bebida foi mensurado usando escala que avalia a compulsão e
obsessão pela bebida – OCDS, anexo K (Anton et al., 1995). O humor foi
avaliado por escala de depressão consagrada – Hamilton-21, anexo J
(Hamilton, 1960). A gravidade dos problemas com o uso de álcool foi medida
por duas escalas distintas – SADD (Raistrick et al., 1983) e AUDIT (Babor et
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al., 1992b), anexos F e G, respectivamente. Foi utilizada também a escala
de acompanhamento de alcoolistas – ESA, anexo I (Andrade et al., 1988).
Após o início do uso da medicação testada (chamada de semana zero)
os integrantes eram vistos semanalmente, no primeiro mês. Nos últimos dois
meses, eles retornavam a cada duas semanas (tabela 7).
O consumo de álcool, o uso de outras substâncias (medicamentos), a
aderência à medicação, a participação aos alcoólicos anônimos (AA) e a
presença de efeitos colaterais avaliados pela escala UKU (Lingjaerde et al.,
1987), eram realizados em todos os encontros (anexo L). Confirmações a
respeito das informações cedidas pelos pacientes foram feitas, em vários
momentos, com seus familiares, fato que poderia ocorrer ao acaso ou
quando necessário.
Na sexta e na última semana do tratamento, os participantes eram
reavaliados quanto a sintomas depressivos, “fissura” pelo álcool e pela
escala de seguimento de alcoolistas (Hamilton-21, OCDS e ESA,
respectivamente). Os exames laboratoriais foram novamente coletados
nesses momentos.
Os pacientes foram acompanhados por 12 semanas de tratamento,
tempo este utilizado em vários estudos com desenhos similares (Baltieri et
al., 2008; Johnson et al., 2003). Ao término do tratamento foi proposto a
todos os pacientes o encaminhamento para a manutenção em centros
especializados; os que preferiram permanecer no PROGREA tiveram sua
solicitação atendida.
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Tabela 7. Cronograma das consultas e distribuição de cápsulas.

Consulta

Finalidade

Instrumentos usados

Procedimentos

Semana do estudo

1ª

T. consentimento

CID-10, CIWA-AR, Protocolo comum.

Randomização e

-2

Coleta de exames
2ª

Avaliação médica

Protocolo comum, ESA, SADD, AUDIT,

Início da medicação

Hamilton-21, OCDS,

testada

0

3ª

Avaliação médica

UKU

-

1

4ª

Avaliação médica

UKU

-

2

5ª

Avaliação médica

UKU

-

3

6ª

Avaliação médica

UKU

-

4

7ª

Avaliação médica

Hamilton-21, OCDS, ESA e UKU

Coleta de exames

6

8ª

Avaliação médica

UKU

-

8

9ª

Avaliação médica

UKU

-

10

10ª

Término do estudo

Hamilton-21, OCDS, ESA e UKU

Coleta de exames

12

CIWA-AR = escala de sintomas de abstinência ao álcool, Clinical Institute Withdrawal Assessment; SADD = escala
de gravidade do alcoolismo, Short Alcohol Dependence Date; AUDIT = Escala de gravidade do consumo do álcool,
Alcohol Use Disorders Identification Test; OCDS = Escala de “fissura” pelo álcool, Obsessive-Compulsive Drinking
Scale; Hamilton-21, Escala de Depressão Hamilton com 21 itens; UKU = escala de efeitos colaterais, Ugvald for
Kliniske Undersgelse.
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Em cada um dos encontros, todos os participantes receberam
intervenções

cognitivo-comportamentais

breves,

manualizadas

e

padronizadas em nosso serviço. O objetivo dessas intervenções foi
aumentar as habilidades pessoais de lidar com situações de alto risco, que
pudessem precipitar uma recaída. Durante o acompanhamento, os pacientes
foram orientados a monitorar situações diárias boas e ruins e essas
situações foram discutidas com seu médico e, quando possível, relacionadas
ao comportamento de beber. Os seguintes tópicos foram padronizados e
trabalhados no decorrer do tratamento com cada paciente: gerenciamento
de humor depressivo, assertividade, habilidade para recusar a bebida,
melhoria da rede de apoio social e prevenção de recaída. Os pacientes
foram estimulados a participarem de grupo de mútua ajuda (AA).
O cálculo da quantidade de álcool consumida por cada participante
(quadro 2) foi realizado a partir do consumo diário descrito de bebida,
metodologia adotada em outros estudos (Instituto Nacional de Câncer, 2004;
World Health Organization, 2000).

Quadro 2. Fórmula para calcular o volume de álcool consumido por dia
para cada paciente.
1

2

3

Volume de bebida x densidade do álcool x porcentagem de álcool na bebida
_____________________________________________________________________
100
1

volume de bebida consumida por cada participante; 2 densidade do
álcool (0,8g/ml); 3 percentagem de álcool em cada tipo de bebida (cerveja
3%, vinho 12%, conhaque 40%, pinga, vodca e uísque 50%).

4.3.6 Critérios de eficácia do ensaio clínico

Os marcadores biológicos foram utilizados como critério de eficácia,
por refletirem objetivamente o consumo de bebidas alcoólicas. Foram
escolhidos como marcadores: a gama glutamil transpeptidase (GGT); o
aspartato transaminase (ASP ou TGO); alanina transaminase (ALT ou TGP);
por fim, o volume corpuscular médio (VCM). Eles são classicamente
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utilizados para esta finalidade em vários estudos (Chick et al., 1981; Sharpe
et al., 1996).
O tempo de abstinência continuada (TAC) é o tempo entre o início do
estudo (medicação testada) e o primeiro gole de álcool, expresso em dias.
Ele foi analisado, utilizando-se o princípio da “Intenção de Tratar”, desta
forma, o abandono ao tratamento foi considerado, nesta análise, como
indicador de recaída. O tempo de abstinência continuada foi analisado
através da curva de sobrevida.
O tempo total de abstinência (TTA), que representa o número total de
dias abstinentes, durante o estudo – em dias, foi usado para indicar tempo
que o paciente ficou abstinente durante o período em estudo.
O tempo para o primeiro consumo pesado de álcool (TCP) é o
intervalo de tempo entre o início do uso da medicação até o primeiro
consumo pesado da bebida alcoólica, que foi definido como maior que 70
gramas de álcool por dia (Silveira et al., 2008; National Institute on Alcohol
and Alcoholism, 2005).
A proporção de dias abstinentes (PDA) e a proporção de dias de
consumo pesado do álcool (PCP) por semana de estudo foram calculados. A
relação entre o número de dias em que não houve consumo de bebida na
semana e os sete dias da semana em questão dão valor do PDA. O valor
do PCP foi calculado pela razão entre o número de dias com consumo
pesado de álcool na semana, divididos pelos sete dias dessa semana. Foi
utilizado como referência para definir “beber pesado” o consumo diário maior
que 5 doses de bebida (70g de álcool).
A retenção no tratamento foi entendida como o término do tratamento
(ter completado as 12 semanas do estudo), independente do consumo ou
não de bebida nesse período. A adesão está associada à aceitação da
abordagem terapêutica, mesmo que o paciente mostre-se incapaz de
conseguir a abstinência plena, o que contempla a política de redução de
danos estabelecida pelo Ministério da Saúde do governo federal (Brasil,
2004).
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4.3.7 Integridade da condição duplo-cego do estudo

Para avaliação da integridade do ensaio clínico, quanto à condição de
estudo duplo-cego durante as 12 semanas de acompanhamento, o
pesquisador que realizou o atendimento médico e, também, os pacientes
eleitos para o estudo foram avaliados quanto à impressão que tinham da
medicação que estava sendo usada em cada caso.
O pesquisador, que tinha como função o atendimento médico e a coleta
dos resultados, desconhecia o grupo a que o paciente pertencia
(ondansetrona ou placebo). Durante o acompanhamento dos pacientes, ele
deixava anotado a sua impressão quanto a que medicamento cada paciente
estaria recebendo.
Os participantes eleitos para a pesquisa sabiam sobre a possibilidade de
estarem usando placebo ou ondansetrona durante seu tratamento. Eles
eram questionados desde o momento da randomização em qual grupo
achavam que estariam alocados (placebo ou ondansetrona). Nos casos em
que houvesse mudança da impressão no decorrer do tratamento, foi
considerada apenas a última impressão para fins da integridade.
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4.3.8 Critérios de inclusão e exclusão

Os critérios de inclusão e exclusão foram elaborados conforme
estudos prévios realizados em nosso grupo, que estão alinhados a outros
estudos similares, respeitando os preceitos dos bons ensaios clínicos
(Baltieri e De Andrade, 2004; Baltieri et al., 2009a; Jonhson et al., 2002).

4.3.8.1 Critérios de inclusão


Consentir e

preencher o

termo de

consentimento

pós-

informação;


Sexo masculino;



Ter idade entre 18 e 60 anos;



Ter o diagnóstico de síndrome de dependência do álcool,
segundo os critérios da CID-10 (Classificação Internacional de
Doenças da OMS, em sua décima edição);



Manifestar o desejo de parar de beber.

4.3.8.2 Critérios de exclusão


Presença de doenças psiquiátricas, que necessitassem de
tratamento que não a dependência de álcool e nicotina;



Ter idade menor que 18 anos ou maior que 60 anos, completos;



Analfabetismo ou incapacidade de compreender as informações
contidas no termo de consentimento pós-informação;



Hipersensibilidade conhecida a ondansetrona;



Exposição a qualquer outro fármaco ou dispositivo experimental
nos 6 meses anteriores à avaliação inicial;



Transtornos

mentais

graves

(por

exemplo,

transtornos

psicóticos), que necessitassem de internação psiquiátrica ou
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prescrição

de

psicofármacos

(por

exemplo,

ansiolíticos,

antidepressivos);


História ou evidência de doença clínica significante (como
insuficiência hepática, cardíaca e renal, epilepsia, hipertensão
arterial sistêmica e diabete melito de difícil controle.);



Uso de outras substâncias psicoativas nos últimos 30 dias, tais
como: cocaína, anfetaminas, canábis, excetuando nicotina.

4.4 Instrumentos usados no estudo

4.4.1 AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test)

O instrumento foi desenvolvido por Babor, com objetivo de detecção
de consumos abusivos de álcool (Babor et al., 1992b). A versão do
questionário foi traduzida para o português (Mendez, 1999). Ele é composto
de 10 perguntas, que avaliam retrospectivamente os últimos 12 meses
(anexo G). Os três primeiros itens aferem o volume e frequência do consumo
do álcool. As questões recebem pontuação de 0 a 4 pontos, o total do teste
pode ser pontuado de 0 a 40 pontos; valores maiores que 8 indicam a
necessidade de intervenção (Babor et al., 1992b).

4.4.2 SADD (Short Alcohol Dependence Data)

O questionário foi desenvolvido por Raistrick et al. (1983), com
objetivo de avaliar a gravidade de dependentes de álcool. Essa escala foi
padronizada para o uso em nosso país (Jorge e Mansur, 1986). Consiste em
um questionário com 15 itens, com quatro respostas (pontuação de 0 a 3),
podendo ter pontuação total de 0 a 45 pontos (anexo F). A gravidade é dada
por pontuações elevadas (0-9 é leve; 10-19 é moderada; 20-45 é grave).
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4.4.3 CIWA-Ar (Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol revised)

A escala foi elaborada para mensurar a intensidade de sintomas de
abstinência ao álcool, podendo servir de referência para indicar necessidade
de medicação (Shaw et al., 1981). Permite acompanhar a resposta
terapêutica da síndrome de abstinência do álcool ao tratamento instituído em
casos graves.
Oito anos após ter sido desenvolvida, a escala passou por uma revisão
(Sullivan et al., 1989). A CIWA-Ar (anexo H) tem sido usada para avaliar a
gravidade da síndrome de abstinência ao álcool, a evolução dos sintomas de
abstinência, como também, para comparar os sintomas de abstinência entre
grupos nos ensaios clínicos farmacológicos para o tratamento do alcoolismo
(Browe et al., 2008; Johnson et al., 2000c; Reoux e Miller, 2000).
Na escala são avaliados dez itens (ansiedade, agitação, distúrbios
auditivos, cefaleia, náusea/vômito, distúrbios táteis, tremores, sudorese,
distúrbios visuais e orientação). Cada item tem pontuação que vai de zero a
sete, com exceção do item sobre alterações da orientação, no qual a
pontuação vai de zero a quatro. A pontuação total pode ir de 0 a 64 pontos.
Índices menores que 10 indicam casos leves, sem necessidade de
medicação para a síndrome de abstinência. Pontuação, maior que 15, está
associada a quadro potencialmente grave, que necessitam de medicação
apropriada (Puz e Stokes, 2005).

4.4.4 ESA (Escala de Seguimento para Alcoolistas)

Esta escala foi desenvolvida para mensurar objetivamente a evolução
dos alcoolistas durante o tratamento (anexo I). Para graduar o impacto do
problema decorrente do alcoolismo, foram escolhidas áreas que são
diretamente afetas pelo consumo de bebida, e, para aumentar a
confiabilidade, foi acrescido de um marcador biológico dotado de elevada
sensibilidade.
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As quatro áreas escolhidas têm pesos diferentes para cada uma:
consumo de álcool (peso 4); situação profissional (peso 3); relação familiar
(peso 2); lazer (peso 1). O quinto item usa um marcador biológico, a
dosagem do nível sérico da gama-glutamil transpeptidase. Nesta escala,
cada área recebe uma nota de um a cinco, sendo que quanto menor a nota,
pior a avaliação (Andrade et al., 1988).

4.4.5 OCDS (Obsessive Compulsive Drinking Scale)
O instrumento OCDS foi desenvolvido para mensurar a “fissura” pelo
consumo do álcool em pacientes dependentes desta substância, a partir de
escala para a avaliação de distúrbios obsessivos compulsivos (Anton et al.,
1995). Essa escala (anexo K) foi validada e tem sido usada em pesquisas
clinicas (Anton et al., 1996). Foi traduzida para o português e tem sido
usada em vários estudos desenvolvidos em nosso meio, apesar de ainda
não ter sido validada (Nakamura-Palacios, 2002).

4.4.6 Hamilton-21 (Escala de depressão Hamilton com 21 itens)

Foi desenvolvida há mais de 50 anos, mas persiste ainda hoje como a
escala para depressão mais usada no mundo. Tem sido usada para avaliar e
quantificar sintomas depressivos, não tendo valor reconhecido para o
diagnóstico de depressão (Hamilton, 1960).
A escala possui 21 itens, mas existem variações que aumentam para
24 itens (desamparo, desesperança e desvalia) ou diminuem para 17 itens
(retirando a variação diurna do humor, desrealização, sintomas paranoides e
obsessivos). Ela é um instrumento que considera os dados da entrevista
com o paciente (anexo J), mas também outras fontes (por exemplo:
informação da família e enfermagem). Não existem pontos de cortes claros,
mas valores menores que 9 pontos indicam sintomatologia leve; entre 10 e
17, moderada e maiores que 18 pontos, grave (Moreno e Moreno, 1998).
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4.4.7 Escala de efeitos colaterais UKU (Ugvald for Kliniske Undersgelser)

A Ugvald for Kliniske Undersgelser (UKU) é escala usada em vários
estudos para avaliar a tolerância e a incidência de efeitos colaterais, tendo
sido desenvolvida há mais de 20 anos (Lingjaerde et al., 1987).
O instrumento é dividido em quatro sessões, sendo três específicas
(com sintomas psiquiátricos, neurológicos e autonômicos, com 8, 8 e 10
itens em cada seção, respectivamente) e a última com 23 sintomas diversos.
Cada item (sintoma ou sinal) é avaliado quanto à intensidade (com
pontuação de 0 a 3) e relação causal entre o sintoma e uso da medicação
(improvável, possível e provável). Essa escala permite a avaliação de
múltiplos sintomas, ao mesmo tempo, nos sujeitos da pesquisa.
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4.5 Formulação de tipologia para alcoolistas e retenção no tratamento

Após o término do ensaio clínico com a ondansetrona, o banco de
dados desta pesquisa foi combinado aos bancos de dados de dois outros
estudos realizados no PROGREA entre 2000 e 2008 (figura 5). O primeiro
destes com acamprosato e placebo (Baltieri e De Andrade, 2004), o segundo
deles comparando topiramato, naltrexona e placebo (Baltieri et al., 2008). A
combinação dos bancos de dados foi possível porque todos os ensaios
clínicos foram estudos randomizados, duplo-cegos e placebo controlado,
com 12 semanas de acompanhamento. Os três estudos foram realizados
para detectar a eficácia de medicamentos ativos em reduzir o consumo de
álcool, promovendo abstinência e diminuindo a “fissura” pelo álcool de
pacientes ambulatoriais.
O primeiro desses ensaios, previamente desenvolvido no PROGREA,
comparou o acamprosato (1.999mg/dia) com placebo. Foi realizado entre
2000 e 2002, participando dele 75 indivíduos, dos quais 40 foram medicados
com acamprosato e 35 com placebo (Baltieri e De Andrade, 2004). O
segundo desses ensaios, comparando topiramato (300mg/dia), naltrexona
(50mg/dia) e placebo, foi realizado entre 2004 e 2007 (Baltieri et al., 2008).
Todos os ensaios clínicos foram desenvolvidos no ambiente com a mesma
estrutura clínica, usando as mesmas abordagens comportamentais e
respeitando os preceitos dos bons estudos duplo-cegos.

4.5.1 Participantes atendidos nos três ensaios

Todos os pacientes eram do sexo masculino, com idade entre 18 e 60
anos, com diagnóstico de síndrome de dependência do álcool pela
classificação internacional de doença (CID-10) e procuraram tratamento
ambulatorial para dependência de álcool no setor de assistência do
PROGREA.
Os critérios de exclusão foram os mesmos em todos os ensaios
clínicos: idade menor que 18 anos ou mais de 60 anos completos; presença
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de abuso ou dependência de outras drogas, exceto nicotina; presença de
doenças clínicas importantes, por exemplo, insuficiência cardíaca, diabetes
descompensada e cirrose hepática; histórico de tratamento prévio para
dependência de álcool nos seis meses anteriores à randomização; presença
de transtorno mental relevante, que demandasse tratamento; uso atual de
medicamento psicotrópico; incapacidade de ler e assinar o termo de
consentimento pós-informado; por fim, história clínica de retardo mental que
possa dificultar a interpretação do termo de consentimento pós-informado.
Em todos os estudos, os pacientes foram incentivados a participar do
AA, mas a sua participação no grupo de mútua ajuda não era condição
obrigatória para continuar no tratamento.
A amostra foi constituída de 332 homens com idade entre 18 e 60
anos. Aproximadamente 56% dos participantes eram casados, 63% da raça
branca, 57% não haviam completado o segundo grau. A renda mensal dos
participantes era de R$ 969,00 (DP=989,96) e 226 (68%) dos sujeitos da
pesquisa eram tabagistas.
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Figura 5. Fluxograma dos pacientes que participaram dos estudos: acamprosato versus placebo e topiramato e
naltrexona versus placebo.

Acamprosato x Placebo

Topiramato x Naltrexona x Placebo

(Baltieri e De Andrade, 2004)

(Baltieri et al., 2008)

Sujeitos convidados
(n=104)

Recusaram participar
(n=24)

Sujeitos convidados
(n=175)

Não tinham critério
(n=5)

Recusaram participar
(n=14)

Pacientes randomizados
(n=75)

Não tinham critério
(n=6)

Pacientes randomizados
(n=155)

Acamprosato
(n=40)

Placebo
(n=35)

Topiramato
(n=52)

Naltrexona
(n=49)

Placebo
(n=54)

Descontinuaram
(n=10)

Descontinuaram
(n=7)

Descontinuaram
(n=19)

Descontinuaram
(n=20)

Descontinuaram
(n=31)

Terminaram ensaio
(n=30)

Terminaram ensaio
(n=28)

Terminaram ensaio
(n=33)

Terminaram ensaio
(n=29)

Terminaram ensaio
(n=23)
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4.5.2 Acompanhamento dos pacientes nos três ensaios

Em todos os estudos, os participantes passaram por um período de uma
a duas semanas de desintoxicação. No primeiro encontro, foi realizada uma
história clínica detalhada e exame clínico minucioso dos pacientes eleitos para
participar dos ensaios. A coleta de dados sociodemográficos, histórico de uso
de álcool e outras drogas na vida, história familiar de problemas com álcool e
drogas, consumo diário de álcool em gramas, idade de início do consumo de
álcool, idade de início dos problemas com o consumo de álcool e duração dos
problemas com a bebida foram realizados usando o “protocolo comum do
PROGREA”, uma entrevista semiestruturada rotineiramente usada em
pesquisas realizadas no PROGREA.
Foi usada a idade de início dos problemas com o consumo de álcool
para categorizar os pacientes em bebedores de início precoce (bebedor
precoce) e bebedores de início tardio (bebedor tardio), tipologia de alcoolista
usada em outros ensaios clínicos (Johnson et al., 2007; Ait-daoud et al., 2001;
Sellers et al., 1994). Os bebedores precoces tiveram os problemas decorrentes
do consumo do álcool iniciados antes dos 25 anos de idade. Já os bebedores
tardios tiveram seus problemas iniciados após os 25 anos de idade completos
(Johnson et al., 2000b).
Todos os participantes foram avaliados quanto à gravidade do consumo
do álcool com a escala SADD e intensidade dos sintomas depressivos com a
Hamilton-21, na primeira entrevista. A avaliação da “fissura” pelo álcool, feita
com a OCDS, não foi realizada no ensaio com acamprosato (Baltieri e De
Andrade, 2004). A avaliação de efeitos adversos foi realizada pela UKU, em
todos os encontros após a primeira entrevista.
A importância da história familiar do alcoolismo foi testada. Para evitar
uma categorização da história familiar como “ter” ou “não ter” antecedentes
familiares de dependentes de álcool, foi utilizado uma escala de ponderação.
Assim para familiares de primeiro grau foi atribuída pontuação de 0,5 e para
familiares de segundo grau, a pontuação de 0,25. A busca de alcoolismo
familiar foi feita minuciosamente através de questionamento ao paciente e a
seus familiares sobre pessoas na família que apresentassem história atual e
pregressa de problemas com o consumo de álcool.
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Os pacientes foram questionados sobre seu consumo médio diário de
cerveja, destilados e vinho, como a duração e a frequência de uso diário
(manhã, tarde e noite). Os bebedores de cerveja podem ser definidos como
aqueles que consomem mais cerveja do que destilado ou vinho, definição
também usada para os bebedores de vinho e destilado. Para obter uma
classificação mais precisa, foi definido como bebida predominante (destilado,
cerveja ou vinho), aquela que representasse dois terços ou mais do consumo
do álcool diário, conforme estudos prévios (Baltieri et al., 2009b).
Semanalmente os sujeitos foram questionados sobre sua participação
no AA. Foi considerado aderente aquele que tivesse participado pelo menos
uma vez por semana.

4.5.3 Procedimentos

Todos os pacientes passaram pelo período de desintoxicação antes de
iniciarem os ensaios clínicos duplo-cegos. Este período foi realizado
ambulatoriamente e os pacientes que tiveram manifestação de sintomas de
abstinência foram medicados, segundo protocolo do PROGREA, com até
lorazepam 6mg/dia, dependendo da intensidade dos sintomas de abstinência,
acido fólico e vitamina B1 300mg/dia. Exames laboratoriais, incluindo
hemograma e função hepática, foram realizados nesse período. Os pacientes
incluídos nesses três estudos tiveram sintomas de abstinência de leve a
moderada intensidade, o que permitiu um tratamento ambulatorial.
Em cada encontro, todos os participantes receberam intervenções
cognitivo-comportamentais breves, manualizadas e padronizadas em nosso
serviço. O objetivo dessas intervenções foi aumentar as habilidades pessoais
de lidar com situações de alto risco, que pudessem precipitar uma recaída.
Durante o acompanhamento, os pacientes eram orientados a monitorar
situações diárias boas e ruins. Essas situações foram discutidas com seus
médicos e, quando possível, relacionadas ao comportamento adicto. Os
seguintes tópicos foram padronizados e trabalhados no decorrer do tratamento
com cada paciente: gerenciamento de humor depressivo; assertividade,
habilidade de recusar a bebida, melhoria da rede de apoio social e prevenção
de recaída.
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Em cada estudo as cápsulas usadas foram fabricadas pela Unidade de
Farmácia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clinicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo com a finalidade de terem a mesma
aparência, a fim de preservar a condição de um estudo duplo-cego.
Nesta análise, a retenção no tratamento foi usada como resultado
desejado. As taxas de desligamento foram calculadas a partir do início do uso
das medicações avaliadas. Três razões foram consideradas para o
desligamento: recusa em continuar (o paciente deseja parar este tratamento e
tentar outra possibilidade terapêutica, como por exemplo, psicoterapia apenas);
violação de protocolo (o paciente usa outra medicação farmacologicamente
ativa, que possa interferir no resultado, ou deixa de usar a medicação
prescrita);

por

fim,

perda

de

seguimento

(o

paciente

desistiu

do

acompanhamento e não manifesta qualquer desejo de fazer outro tipo de
tratamento). Os participantes que permaneceram no estudo por 12 semanas
foram considerados como aderentes. Os sujeitos que não completaram as 12
semanas dos estudos foram considerados como abandonos do tratamento.
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4.6 Variáveis clínicas relacionadas com a adesão ao tratamento

Com o intuito de identificar características relacionadas aos pacientes,
que possam prever o maior risco de abandono ao tratamento, foi realizada a
avaliação de todas as variáveis disponíveis. Para esta análise foram excluidos
os participantes do estudo com acamprosato (Baltieri e De Andrade, 2004),
pois nesta pesquisa não foi realizada avaliação do grau de “fissura” pelo álcool
(OCDS). Foram mantidos os participantes do ensaio com ondansetrona e
placebo (descrito anteriormente) e do ensaio com topiramato, naltrexona e
placebo (Baltieri et al., 2008), conforme ilustrado na figura 6.
Todos os participantes incluídos na análise tiveram as variáveis
coletadas no início do acompanhamento, a saber: raça, idade, estado civil,
sintomatologia depressiva medida pela Hamilton-21, renda mensal, estado civil,
idade atual, idade em que iniciaram consumo de bebida aloólica, idade em que
iníciaram os problemas com o consumo do álcool, o consumo diário de álcool
antes da medicação, histórico de tratamentos prévios para o alcoolismo,
atendimento prévio no AA, bebida preferencial, gravidade da dependência do
álcool (medida pela SADD), e “fissura” pelo álcool (mensurada pela OCDS).
A variável “carreira de consumo do álcool” foi criada a partir da diferença
entre idade em que o paciente iníciou o consumo de álcool e a idade que ele
tinha no início dos estudos. Essa variável representa o tempo de exposição do
participante à bebida etílica. A variável “tempo de problemas com álcool” foi
calculada pela diferença entre a idade em que o paciente iníciou os problemas
com o consumo do álcool e a idade que ele apresentava no início do
tratamento. Essa variável computada representa o intervalo de tempo que o
dependente de álcool vem apresentando problemas com a bebida.
A definição de aderência ao tratamento, usada nesta análise, foi a
mesma citada anteriormente, ou seja, o participante deveria completar as doze
semanas de tratamento. Os motivos para descontinuidade do estudo foram
mantidos, ou seja, as três razões possíveis foram: recusa em continuar,
violação de protocolo e perda de seguimento.
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Figura 6. Fluxograma dos participantes selecionados para avaliação das variaveis, relacionadas aos pacientes, capazes
de prever a aderência no tratamento.

Sujeitos convidados
(n=347)

Recusaram a participar
(n=63)

Não tinham critério
(n=27)

Pacientes randomizados
(n=257)

Placebo
(n=106)

Topiramato
(n=52)

Naltrexona
(n=49)

Ondansetrona
(n=50)
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4.7 Considerações éticas

No momento em que os pacientes passavam pela primeira entrevista
no PROGREA eles eram informados da pesquisa. Os interessados em
participar do ensaio tiveram o seu consentimento solicitado por escrito, de
acordo com as normas éticas e regulamentares vigentes no Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (anexo B).
Todos os pacientes receberam a informação de que a escolha por participar
do estudo era voluntária e, se não a fizessem, poderiam ser atendidos pelo
fluxo usual do PROGREA. Aos que optassem pela pesquisa, foi assegurado
que poderiam mudar sua escolha no decorrer do tratamento, sem qualquer
ônus.
A realização desta pesquisa (n° 0356/07) foi aprovada pela Comissão
para Análise de Projetos em Pesquisa – CAPPesq – órgão do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Anexo
A).

4.8

Análise estatística

Os dados da pesquisa foram processados, utilizando-se os programas
estatísticos SPSS 18.0, G*Power 3 e Stata 7.0. Os grupos foram descritos
em suas características sociodemográficas e psicométricas, mediante a
média e o desvio padrão para variáveis contínuas e percentuais, para as
variáveis

categóricas.

Os

resultados

das

escalas

utilizadas

foram

organizados em gráficos e tabelas e analisados estatisticamente. O nível de
significância adotado foi 5%.
Para as variáveis qualitativas ou categóricas, foram utilizados o teste
Qui-Quadrado de Pearson e o teste exato de Fisher, este último aplicado
quando uma das “caselas” apresentou valor menor do que cinco. Nas
análises com mais de dois grupos, quando necessário, o fator de Correção
de Yates foi empregado, a fim de detectar diferenças entre os subgrupos.
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Para as variáveis contínuas ou quantitativas, o teste de Kruskal-Wallis
ou a Análise de Variância foram utilizados, já que foi necessário analisar
mais de dois grupos. A eleição desses testes obedeceu aos critérios
relacionados à utilização de testes paramétricos ou não paramétricos. A
Múltipla Análise de Variância (MANOVA) foi usada, já que o presente projeto
avaliou múltiplas variáveis dependentes.
Técnicas de regressão múltipla (logística) também foram utilizadas,
objetivando determinar até que ponto determinadas variáveis explicativas
significativas nas análises unifatoriais conseguiam prever o resultado da
variável dependente, após ajustamento.
A Análise de Sobrevida (Kaplan Meier) foi utilizada para determinar
qual dos grupos (ondansetrona ou placebo) apresentou maior tempo de
abstinência, durante o tratamento proposto e, também o tempo para a
primeira recaída pesada.
Para avaliar a eficácia da ondansetrona durante as 12 semanas
pesquisadas, foi usado o teste de medidas repetidas “equação estimativa
generalizada” – GEE, do inglês, “Generalized Estimating Equation” (Hanley
et al., 2003). Esse teste é capaz de identificar a influência da medicação
durante as 12 semanas em que foi avaliado o consumo de álcool.
Para a análise do consumo de álcool durante o acompanhamento
foram usados apenas os dados completos, obtidos a partir dos pacientes
que terminaram o estudo. Foi também, realizada análise dos dados brutos
(completos e incompletos) para identificar se os desligamentos dos
pacientes ocorreram ao acaso, ou, se estiveram associados a variáveis
preditoras da descontinuação do tratamento. Com a determinação de quais
variáveis estavam associadas com o abandono do tratamento, foi realizada
imputação múltipla dos dados faltantes, tendo como base essas variáveis
preditoras de abandono. Com os dados já imputados, foi realizada nova
análise GEE, para avaliar a eficácia da medicação testada.
A premissa teórica mais importante para o uso da análise de cluster
neste trabalho é o conceito de 'tipos' de alcoolistas. Cada tipo representaria
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uma síndrome que inclui um conjunto de características muito próximas.
Para a elaboração da tipologia de alcoolistas foi usada a análise de cluster
tipo “K-means”. Este método tenta agrupar os sujeitos com características
próximas. No processo de formulação da tipologia, o número de clusters foi
determinado a partir do “índice de silhueta”, valor este que está relacionado
diretamente com a maior capacidade de distinção entre os grupos. Para a
criação da tipologia, foram usadas as variáveis: o histórico de alcoolismo
familiar, a idade de início dos problemas com álcool, a gravidade da
dependência do álcool (SADD) e a intensidade dos sintomas depressivos
(Hamilton-21). Essas variáveis foram escolhidas porque já tinham sido
usadas em estudos tipológicos prévios (Hauser e Rybakowski, 1997).
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5. RESULTADOS
5.1

Ensaio clínico com a ondansetrona

5.1.1 Dados sociodemográficos e clínicos

Participaram da entrevista 172 pessoas. Após serem informados, 49
sujeitos se recusaram a participar do estudo, seguindo o fluxo de tratamento
usual para alcoolismo do PROGREA. Dos 123 interessados em participar do
ensaio, 21 deles não apresentavam critérios de eleição da pesquisa sendo
encaminhados para tratamento usual do grupo (figura 7).
Os 102 pacientes restantes foram distribuídos aleatoriamente em dois
grupos diferentes, sendo que 50 (49,02%) pacientes ficaram no grupo que
recebeu ondansetrona e 52 (50,98%) no grupo que recebeu placebo.
A comparação entre os grupos mostra que a idade média dos
participantes ao iniciar o estudo era, aproximada, de 44 anos no grupo
ondansetrona e 42 anos no grupo placebo. A idade da primeira experiência
com álcool foi de 15 anos em ambos os grupos e o início dos problemas com
o consumo dessa substância foi de 30 anos no grupo ondansetrona versus
29 anos no grupo placebo, entretanto essa diferença não foi significativa.
Também, não houve diferença estatística entre a raça, estado civil e
escolaridade. Entre os grupos não houve diferença entre a renda mensal de
ambos os grupos que era de 2,9 salários mínimos (tabela 8).
Os alcoolistas participantes do ensaio clínico, em sua maioria, eram
tabagistas (63,7%), já haviam feito algum tipo de tratamento previamente
(55,8%), ainda, o número de cigarros e o histórico de tratamento prévio para
o alcoolismo prévio, nos grupos ondansetrona e placebo não foram
diferentes.
Entre os participantes a preferência por consumir bebidas destiladas
era marcante (73,5%). O uso prévio de outra droga, além do tabaco e álcool,
foi relatado por 37,3% dos pacientes. Não houve diferença estatística
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significante entre os grupos nas características clínicas citadas acima. A
história familiar, também, foi semelhante em ambos os grupos.
Os pacientes que receberam ondansetrona consumiam mais álcool
que os do grupo placebo (300,2 gramas versus 285,1 gramas), mas esta
diferença não foi significante do ponto de vista estatístico.
Não houve diferença estatisticamente significante entre os dois
grupos no que diz respeito aos níveis séricos de gama glutamil
transpeptidase

(GGT),

alanina

aminotransferase

(ALT),

aspartado

aminotransferase (AST) e volume corpuscular médio (VCM). Nota-se que em
ambos os grupos os níveis de GGT apontam para ingestão pesada de álcool
e lesão hepática aguda, contudo, os níveis de bilirrubina total e indireta, mais
a atividade de protombina (INR), demonstram uma função hepática
preservada em ambos os grupos.
Os testes psicométricos aplicados mostraram que não existiu
diferença significativa entre os participantes dos grupos, no que se refere à
gravidade do alcoolismo (SADD e AUDIT), “fissura” pelo álcool (OCDS),
sintomas de humor (HAMILTON-21), escala de seguimento de alcoolistas
(ESA) e intensidade dos sintomas de abstinência ao álcool (CIWA-AR).
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Figura 7. Fluxograma com os participantes do ensaio com ondansetrona e placebo.

Sujeitos convidados
(n=172)
Não tiveram critérios
(n=21)

Recusaram participar
(n=49)
Pacientes randomizados
(n=102)

Ondansetrona
(n=50)

Placebo
(n=52)

Descontinuaram (n=21)

Descontinuaram (n=30)

Razões:
13 – Abandono
07 – Violação de protocolo
01 – Recusa em continuar

Terminaram ensaio
(n=29)

Razões:
24 – Abandono
06 – Violação de protocolo
00 – Recusa em continuar

Terminaram ensaio
(n=22)
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Tabela 8. Características iniciais dos grupos ondansetrona e placebo.

Características
Idade, média (DP)
Estado Civil, n (%)
Casado
Solteiro
Separado / Viúvo
Raça, n (%)

Branca
Negra
Pardo

Educação, n (%)
12° anos ou menos de estudo
13° anos ou mais de estudo
Quantida de etanol por dia (em gramas),
média (DP)*
Anos desde o início dos problemas com uso
do álcool, média (DP)
Alcoolistas de início precoce, n (%)
Cigarros fumados por dia, média (DP)
História familiar de alcoolismo, n (%)

Placebo (n = 52)

Ondansetrona (n = 50)

p

42,19 (9,02)

43,66 (10,14)

t = -0,77, 100df, p = 0,44

37 (71,15)
4 (7,69)
11 (21,16)

27 (54)
11 (22)
12 (24)

2 = 4,83, 2 df, p = 0,09

14 (26,92)
11 (21,16)
27 (51,92)

20 (40)
11 (22)
19 (38)

32 (61,54)
20 (38,46)

24 (48)
26 (52)

2 = 1,89, 1 df, p = 0,17

285,07 (171,42)

300,15 (200,45)

t = -0,41, 100 df, p = 0,68

13,11 (8,41)

14,06 (11,33)

t = -0,48, 100 df, p = 0,63

25 (48,06)

25 (50)

2 = 0,04, 1 df, p = 0,85

9,52 (12,48)

11,10 (10,73)

t = -0,68, 100 df, p = 0,49

42 (80,77)

36 (72)

2 = 1,09, 1 df, p = 0,30
continua

2 = 2,41, 2 df, p = 0,30
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Características

Placebo (n = 52)

Ondansetrona (n = 50)

p

28 (53,85)

29 (58)

2 = 0,18, 1 df, p = 0,67

Renda mensal (em Reais), média (DP)

1418,19 (890,99)

1479,01 (1232,13)

t = -0,29, 100 df, p = 0,77

GGT sérico, U/L; média (DP)
(Valor de referencia 8-61)

255,75 (446,91)

147,88 (269,46)

U = 1198, p = 0,49

ALT sérico, U/L; média (DP)
(Valor de referencia < 41)

41,40 (32,55)

39,18 (35,29)

t = 0,33, 100 df, p = 0,74

AST sérico, U/L; média (DP)
(Valor de referencia < 37)

49,90 (44,56)

34,16 (22,27)

U = 1140, p = 0,67

VCM sérico, f/L; média (DP)
(Valor de referencia 80-100)

94,09 (6,94)

93,90 (8,43)

t = 0,13, 100 df, p = 0,90

Bilirrubina Total, mg/dL; média (DP)a
(Valor de referencia 0.20-1.00)

0,61 (0,29)

0,56 (0,30)

t = 1,47, 100 df, p = 0,32

Bilirrubina Indireta, mg/dL; média (DP)a
(Valor de referencia 0.10-0.60)

0,48 (0,41)

0,37 (0,22)

t = 1,55, 100 df, p = 0,12

Protrombina/INR; média (DP)a
(Valor de referencia 0.95-1.20)

0,99 (0,04)

0,98 (0,04)

t = 1,27, 100 df, p = 0,21

CIWA-AR, média (DP)

13,83 (8,93)

13,08 (7,97)

t = 0,44, 100 df, p = 0,66

SADD, média (DP)

24,67 (6,97)

26,76 (8,11)

t = -1,39, 100 df, p = 0,17
continua

Tratamento prévio para alcoólismo, n (%)
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Características

Placebo (n = 52)

Ondansetrona (n = 50)

p

AUDIT, média (DP)

28,42 (5,91)

29,90 (6,11)

t = -1,24, 100 df, p = 0,22

OCDS, média (DP)

44,33 (10,19)

46 (9,59)

t = -0,85, 100,df, p = 0,40

ESA, média (DP)

26,96 (8,74)

26,26 (8,59)

t= 0,41, 100df, p=0,68

Hamilton-21, média (DP)

9,56 (5,49)

8,46 (5,02)

t = 1,05, 100 df, p = 0,29

*

Indica a media diária da pior semana de uso do álcool nos três meses anteriores ao início de estudo; a Indica marcadores
biologicos que foram mensurados e intrumentos que foram aplicados no inicio do ensaio clinic duplo-cego; GGT, gama
glutamil transpeptidase; ALT, alanina aminotransferase; AST, aspartato aminotransferase; VCM, volume corpuscular
médio; CIWA-AR, Clinical Institute Withdrawal Assessment; SADD, Short Alcohol Dependence Data; AUDIT, The Alcohol
Use Disorders Identification Test; OCDS, Obsessive-Compulsive Drinking Scale; ESA, escala de seguimento de alcoolistas;
Hamilton-21, escala de depressão Hamilton com 21 itens.
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5.1.2 Marcadores biológicos de consumo do álcool

Para análise dos marcadores biológicos foram incluídos apenas os
dados dos pacientes que completaram os estudos (50% dos indivíduos, 29
do grupo ondansetrona e 22 do placebo).
De uma maneira geral, houve a melhora nos marcadores, no decorrer
das 12 semanas de seguimento. Entretanto, não houve influência do uso do
placebo ou ondansetrona nesta melhora, pois as diferenças apresentadas
não foram significantes (tabela 9).
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Tabela 9. Resultado dos marcadores biológicos dos pacientes que terminaram o estudo.

GGT*

VCM*

ALT*

AST*

92,8 (109,3)

93,3 (6,3)

39,1 (42,2)

31,1 (16,4)

362,9 (590,0)

95,5 (6,4)

39,4 (30,8)

56,0 (54,0)

39,7 (22,6)

90,7 (6,0)

26,5 (13,7)

24,7 (6,3)

141,5 (257,8)

92,5 (6,8)

23,5 (11,7)

31,8 (29,9)

33,5 (14,4)

89,7 (5,2)

26,4 (14,9)

25,5 (8,8)

152,2 (263,6)

91,4 (7,8)

23,5 (11,7)

39,2 (36,1)

2=3,73,p=0,15

2=0,07 p=0,97

2=1,17 p=0,56

2=3,73 p=0,15

Início
Ondansetrona
(n-29)
Placebo
(n-22)
6ª semana
Ondansetrona
(n-29)
Placebo
(n-22)
12ª semana
Ondansetrona
(n-29)
Placebo
(n-22)
p (Wald`s 2, 2df)

* Variável expressa em média (Desvio Padrão); GGT, ou gama glutamil transpeptidase, expresso em U/L; VCM, ou
volume corpuscular médio, expresso em f/L; ALT, ou Alanina aminotransferase, expresso em U/L; AST, ou Aspartato
aminotransferase, expresso em U/L.
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5.1.3 Tempo de abstinência continuada, tempo total de abstinência e
tempo primeiro consumo pesado de álcool
O tempo médio entre o início do tratamento e o primeiro consumo de
bebida alcoólica foi de aproximadamente 55 dias, no grupo que recebeu
ondansetrona e 41 dias no grupo medicado com placebo, essa diferença foi
significante do ponto de vista estatístico – t= -2,08, 100df, p=0,041 (tabela
10). A diferença entre as médias dos tempos totais de abstinência dos
grupos, 60 dias no grupo ondansetrona e 50 dias no grupo placebo, não
mostrou diferença estatística.
No grupo medicado com ondansetrona, o tempo médio para o
primeiro beber pesado foi de 58 dias, enquanto, no grupo que recebeu
placebo este tempo foi de 45 dias. Essa diferença foi estatisticamente
significante (t=-2,099, 100df, p=0,038).
Para a análise de sobrevida foi utilizado o princípio intenção de tratar
(ITT, Intention to Treat Analisys). Todos os participantes que após a
randomização fizeram uso de, ao menos, uma cápsula, foram incluídos na
análise. A interrupção do tratamento foi interpretada como insucesso
terapêutico, assim como a recaída. Na figura 8, tem-se análise de sobrevida
para primeira recaída, que mostrou uma diferença estatisticamente
significativa entre a curva de sobrevida do grupo ondansetrona e a curva de
sobrevida do grupo placebo (2=5,875, 1 df, p=0,015; LogRank). Na figura 9,
tem-se a análise de sobrevida para o primeiro episódio de consumo pesado
de álcool, que aponta uma diferença estatística significante entre a curva de
sobrevida do grupo ondansetrona e a curva do grupo placebo (2=6,403, 1
df, p=0,011; LogRank).
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Tabela 10. Comparação entre as médias do tempo de abstinência continuada, tempo total de dias abstinentes e
tempo para o primeiro consumo pesado do álcool, nos grupos ondansetrona e placebo, expresso em dias.

Tempo Abstinência
continuada

Tempo total Abstinente
(em dias)

(em dias)
Ondansetrona m(DP)

Tempo para o primeiro
consumo pesado do álcool
(em dias)

54,7 (33,8)

60,3 (30,9)

58,4 (30,7)

40,9 (34,2)

49,8 (32,3)

45,4 (31,4)

t=-2,075, 100df, p=0,041

t=-1,680, 100df, p=0,304

t=-2,099, 100df, p=0,038

(n=29)

Placebo m(DP)
(n=22)
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Figura 8. Curva de sobrevida de Kaplan-Meier, para primeiro consumo de álcool, nos grupos placebo e ondansetrona.

* Tempo para primeiro consumo de álcool expresso em dias.
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Figura 9. Curva de sobrevida de Kaplan-Meier, para primeiro consumo pesado de álcool, nos grupos placebo e
ondansetrona.

* Tempo para primeiro consumo de álcool expresso em dias.
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5.1.4 Análise da retenção no tratamento

Durante as 12 semanas de acompanhamento, 51 indivíduos
terminaram o estudo (tabela 11). Dos 50% que não completaram o estudo,
os motivos que levaram ao desligamento foram: um caso (2%) recusa em
continuar fazendo o tratamento; treze integrantes (26%) violaram o protocolo
(deixaram de usar a medicação prescrita, usaram outra medicação que
interferia no efeito da medicação avaliada); trinta e sete casos (72%)
deixaram de fazer o acompanhamento, não retornando à consulta
agendada, também não responderam à convocação para retorno. A
distribuição dos desligamentos entre os grupos foi 57,7% (30 casos) no
grupo placebo e 42% (21 casos) no grupo ondansetrona. Mas essa diferença
não foi significante do ponto de vista estatístico.

Tabela 11. Situação dos participantes quanto ao término do estudo,
entre os grupos ondansetrona e placebo.
Ondansetrona

Placebo

Total

(n-50)

(n=52)

(102)

Recusa em continuar

1

-

1

Perda de seguimento

13

24

37

Violação de protocolo

7

6

13

Completaram estudo

29

22

51

(2=5,271, 3df, p=0,153)
Na busca de fatores que estivessem relacionados à descontinuação
do

tratamento,

foram

incluídas

todas

as

variáveis

clínicas

e

sociodemográficas. Realizamos a análise de regressão linear com GEE com
as variáveis: idade, estado civil, raça, nível educacional, idade em que
iniciaram os problemas com o consumo do álcool, história de tratamento
prévio, bebida preferencial, presença de tabagismo, história familiar de
alcoolismo, grupo de medicação (placebo e ondansetrona), tipologia do
alcoolismo, escores médios psicométricos escala de depressão (Hamilton-
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21), escala de sintomas de abstinência (CIWA-AR), escala de gravidade do
alcoolismo (SADD) e escala de “fissura” pelo álcool (OCDS). Foram
identificadas como variáveis preditoras da descontinuação do tratamento a
participação de indivíduos mais jovens e de não fumantes. A tipologia dos
alcoolistas e o grupo de medicamento (ondansetrona ou placebo) não
estavam associados à retenção no tratamento (tabela 12).

5.1.5 Percentagem de dias abstinentes e percentagem de dias com
consumo pesado de álcool

Devido à considerável perda de dados, durante o estudo, resultando
na taxa de desligamento de 50% e ao fato deste desligamento não ter
acontecido ao acaso, a análise dos dados percentagem de dias abstinentes
(PDA) e percentagem de dias com consumo pesado de álcool (PCP) foi
realizada em três etapas: primeiro, com os dados dos participantes que
completaram o estudo; segundo, foi realizada imputação múltipla dos dados
faltantes, que teve como referência os fatores preditores de descontinuação
do tratamento (idade e condição de tabagismo); por fim, a terceira etapa,
com os dados imputados foi feita nova análise da PDA e PCP.
Considerando apenas os dados dos pacientes que completaram o
estudo, a análise de GEE da proporção de dias abstinentes (figura 10), que
teve em média durante o acompanhamento a proporção de 76,1%, no grupo
medicado com placebo, e 88,6%, no ondansetrona, não apresentou
diferença estatística significante [2(12)= 12,59, p=0,40]. Para avaliar a
possível influência da tipologia do alcoolista (bebedor precoce e tardio) na
percentagem de dias abstinentes durante o estudo, foi verificada que a
influência dessa tipologia não foi significante [2(12)= 13,44, p=0,34]. Para
verificar a interação entre a tipologia (precoce e tardio) e a medicação usada
durante o estudo na PDA, foi conduzida nova análise, que também, não
demonstrou significância [2(12)= 2,80, p=0,09].
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Tabela 12. Análise das características clínicas e sociodemográficas quanto à
retenção no tratamento.
Variáveis

Wald

df

p

OR

CI (95%)

Idade

6,99

1

<0,01*

0,93

0,88-0,98

Solteiro

2,87

1

0,09

0,49

0,21-1,12

Separado/Viúvo

0,08

1

0,78

0,91

0,45-1,82

Negra

1,77

1

0,18

0,51

0,19-1,37

Parda

1,20

1

0,27

1,47

0,74-2,92

1,01

1

0,32

1,40

0,73-2,68

1,02

1

0,31

1,03

0,97-1,09

0,03

1

0,86

1,09

0,43-2,72

0,37

1

0,54

1,24

0,62-2,50

4,93

1

0,03**

0,51

0,28-0,92

1,23

1

0,27

0,73

0,42-1,27

História familiar de alcoolismo

0,51

1

0,47

2,25

0,24-20,58

Hamilton-21 3

<0,01

1

0,94

0,99

0,93-1,06

CIWA-AR 4

0,36

1

0,55

0,99

0,94-1,03

SADD 5

0,73

1

0,39

1,03

0,96-1,10

OCDS 6

0,49

1

0,48

0,99

0,95-1,03

Casado R

Estado Civil

Branca R

Raça

Educação

1º grau ou menos R
2º grau ou mais

Idade dos problemas álcool 1
Tipologia alcoolismo 2
Alcoolista precoce R
Alcoolista tardio
Bebida preferencial
Destilado R
Fermentado
Alcoolista fumante
Grupo medicação
Placebo R
Ondansetrona

* p< 0,01; ** p<0,05; R variável referência; 1 idade de início dos problemas com o consumo do
álcool; 2 Tipologia do alcoolismo definida pela idade de início dos problemas com álcool (antes dos
25 anos, alcoolista precoce, e após 25 anos, alcoolista tardio); 3 Hamilton-21, escala de depressão
de Hamilton; 4 CIWA-AR, escala de sintomas de abstinência - Clinical Institute Withdrawal
Assessment; 5 SADD, escala de gravidade do alcoolismo – Short Alcohol Dependence Data; 6
OCDS, escala de “fissura” pelo álcool – Obsessive Compulsive Drinking Scale.
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Na análise de GEE dos dados completos, quanto à influência da
medicação na percentagem de dias bebidos pesados durante o estudo, não foi
encontrada diferença estatística entre os grupos ondansetrona e placebo
[2(12)= 15,52, p=0,16]. Durante as doze semanas, houve a ocorrência de
9,5% de dias com consumo pesado de álcool no grupo medicado com placebo
e de 5,9% no grupo medicado com ondansetrona (figura 11).
A avaliação da influência da tipologia do alcoolista (bebedor precoce ou
tardio) sobre o PCP mostrou não haver diferença estatística significante
[2(12)= 17,41, p=0,09]. Na análise da interação entre essa tipologia e a
medicação na proporção de dias com consumo pesado, também, não foi
encontrada diferença estatística [2(12)= 2,95, p=0,10].
Posteriormente, após a fase da imputação dos dados perdidos usando
as variáveis preditoras de abandono do tratamento (idade e tabagismo), foi
realizada nova análise de GEE com os dados imputados. Não foi encontrada
diferença estatística significante entre os grupos de medicação, quanto à
proporção de dias abstinentes [2(12)= 7,92, p=0,79]. A percentagem de dias
abstinentes, média durante o estudo, foi de 66,6% nos participantes medicados
com placebo e 77,9% nos medicados com ondansetrona (figura 12).
A análise da influência da tipologia do alcoolista na PDA, dos dados
imputados, mostrou não haver interação significativa da tipologia [2(12)=
11,92, p=0,45]. A avaliação da interação entre a tipologia e a medicação usada,
na proporção de dias abstinentes não mostrou diferença significante do ponto
de vista estatístico [2(12)= 0,06, p=0,81].
A análise de GEE, com os dados imputados, mostrou um efeito
significativo da ondansetrona sobre o placebo em diminuir a percentagem de
dias bebidos pesados [2(12)= 23,35, p=0,02], havendo uma proporção de
11,7% de dias bebidos pesados no grupo placebo e 7,8% no grupo
ondansetrona, durante as 12 semanas de estudo (figura 13).
A análise da influência da tipologia do alcoolista na PCP mostrou que foi
significante a interação da tipologia do alcoolismo durante o tratamento [2(12)=
24,52, p=0,02] com a proporção média de dias bebidos pesados, durante as 12
semanas, entre os bebedores de início precoce, de 12,9% e de início tardio de
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7,1%. A interação entre a tipologia e a medicação usada durante as 12
semanas não foi significante [2(12)= 0,73, p=0,39].
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Figura 10. Percentagem de dias abstinentes, durante o estudo nos grupos ondansetrona e placebo.
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Figura 11. Percentagem de dias consumo pesados, durante o estudo nos grupos ondansetrona e placebo.
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Figura 12. Proporção de dias abstinentes no decorrer do estudo, análise com os dados imputados, nos grupos
ondansetrona e placebo.
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Figura 13. Proporção de dias com consumo pesados de álcool no decorrer do estudo, análise com os dados imputados,
nos grupos ondansetrona e placebo.
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5.1.6 Segurança e tolerância da ondansetrona

De maneira geral, a medicação foi bem tolerada e sem ocorrência de
sintomas

clínicos

graves

que

pudessem

ser

responsáveis

pela

descontinuação da medicação usada. A presença de sintomas clínicos
associados a uso de medicação mostrou ser muito semelhante entre os
grupos (ondansetrona e placebo), vide tabela 13. O único sintoma que foi
mais frequente nos pacientes medicados com ondansetrona, foi a
constipação, mas essa diferença não foi estatisticamente significante.

Tabela 13. Frequência de sintomas clínicos atribuídos à medicação nos
grupos placebo e ondansetrona.
Ondansetrona (n=50)

Placebo (n=52)

p (1df)

Sem queixa

48% (24)

50% (26)

2=0,04, p=0,84

Cefaleia

14% (7)

17,3%

2=0,21, p=0,65

Sonolência

2%

3,9%

2=0,30, p>0,99

Dispepsia

18%

13,5% (7)

2=0,39, p=0,53

22% (11)

11,5% (6)

2=2,01, p=0,16

Diarreia

2%

5,8%

2=0,96, p=0,62

Prurido

6%

5,8%

2<0,01, p>0,99

8% (4)

9,6% (5)

2=0,08, p=0,77

Constipação

Sintoma GU*

* Sintomas GU, sintomas geniturinários, foram agrupados devido à baixa
frequência observada (impotência, ejaculação precoce, disúria, polaciúria,
ejaculação retardada, anorgasmia).

5.1.7 Integridade do estudo duplo-cego

O pesquisador e os pacientes foram avaliados quanto à integridade
do cegamento durante o acompanhamento. O pesquisador opinou sobre a
qual grupo o paciente pertencia (placebo ou ondansetrona) tendo acertado
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em 58 casos (56,9%). Os participantes foram questionados, várias vezes,
durante as 12 semanas, sendo assertivos em 55 casos (53,9%). Essa
diferença não foi estatisticamente significante (tabela 14).

Tabela 14. Integridade do estudo, número e percentagens de
impressões certas e erradas do pesquisador e participantes da
pesquisa quanto ao uso da medicação testada.
n=102

Impressões certas

Impressões erradas

p (1df)

Pesquisador n(%)

58 (56,9)

44 (43,1)

2=2,21, p=0,14

Participantes n(%)

55 (53,9)

47 (46,1)

2=0,74, p=0,39

5.1.8 Poder e tamanho da amostra

Para analisar o poder da amostra foi utilizado o programa estatístico
“G*Power 3”. Realizou-se uma MANOVA para medidas repetidas, com teste
de interação entre elas. O valor de significância usado foi de 0,05, e o teste
usado foi bicaudal. Para o cálculo do poder da amostra consideraram-se
apenas os dados dos participantes que terminaram o ensaio clínico.
No que diz respeito à “percentagem de dias abstinentes” durante o
estudo, a amostra de 51 pacientes aderentes alcançou um poder de 33% em
detectar diferença entre os dois grupos (placebo ou ondansetrona), versus a
hipótese de igualdade entre as condições.
Teoricamente, uma amostra de 289 sujeitos aderentes seria
necessária para atingir um poder de 80%, com um tamanho de efeito de
25% [Pillai V= 0,05, Wilks` λ= 18,06, F(12,276) = 1,79]. Considerando-se que
metade dos sujeitos pode não terminar o estudo com desenho e amostra
similares, um total de 578 sujeitos seriam necessários para produzir
resultados significativos na análise de “percentagem de dias abstinentes”,
pelo menos do ponto de vista teórico.
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5.2 Formulação da tipologia para alcoolistas
5.2.1 Características dos participantes dos três estudos
Entre os anos de 2001 a 2010, três ensaios clínicos foram realizados,
com um total de 451 pessoas com síndrome de dependência do álcool, no
setor de assistência do PROGREA. Após serem convidados para participar
dos estudos (acamprosato versus placebo; topiramato, naltrexona versus
placebo; ondansetrona versus placebo), apenas 364 aceitaram (87 pacientes
não quiseram participar e 32 candidatos foram desligados por não
preencherem todos os critérios). No total, 332 sujeitos foram eleitos para
randomização, sendo sorteados para receberem o placebo ou medicação
ativa. O grupo placebo foi o mais numeroso, com 141 participantes, por ter
sido um grupo presente nos três estudos. Nos grupos medicados com
fármacos ativos, 50 participantes receberam ondansetrona, 52 topiramato,
49 naltrexona e 40 acamprosato (figura 14).
Dos 332 eleitos no início dos estudos, 138 foram desligados dos
ensaios clínicos (por três razões: violação de protocolo, recusa em continuar
e deixaram de acompanhar) e 194 pacientes completaram o período de 12
semanas de tratamento. Dos aderentes, 73 estavam no grupo placebo; 29
no grupo ondansetrona; 33 no grupo topiramato; 29 no grupo naltrexona; por
fim, 30 no grupo acamprosato.

5.2.2 Desenvolvimento da tipologia

Para

determinação

dos

clusters,

usamos

como

base

as

características clínicas: alcoolismo familiar; idade de início dos problemas
com uso do álcool, escores de gravidade do alcoolismo (SADD) e
intensidade de sintomas depressivos. As variáveis escolhidas para
formulação da tipologia já foram usadas em estudos prévios para
desenvolvimento da tipologia para alcoolistas (Hauser, 1997).
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Figura 14. Fluxograma dos participantes dos ensaios envolvidos no
estudo, de 2001 a 2010.

Para determinar o número de clusters a serem elaborados, foi
utilizado o índice da silhueta com distância euclidiana, através da análise
tipo K-means (k-médios). Os gráficos dos clusters feitos por este método
mostraram o quanto distantes esses aglomerados ficavam uns dos outros.
Para a tipologia com dois clusters, o índice de silhueta foi maior que 0,5, já
para a tipologia com o número de três ou quatro clusters o índice da silhueta
foi menor que 0,5. Como o valor do índice da silhueta foi maior com dois
grupos, este foi o número de clusters usado para formular a tipologia.
Tendo como base essa tipologia, foi identificado que 169 participantes
(50,9%) pertenciam ao cluster chamado tipo 1 e 163 dependentes (49,1%)
ao chamado tipo 2. Esse grupo tipo 1 foi caracterizado por pessoas com
início dos problemas com o consumo do álcool mais tardio (36,2 anos versus
28,8 anos), história familiar de alcoolismo menos frequente (0,43 versus
0,47), menor gravidade do alcoolismo, medido pelo SADD (25,3 versus 33,2)
e níveis mais elevados de sintomas depressivos (10 versus 7,8) do que os
dependentes pertencentes ao cluster tipo 2 (tabela 15).
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Tabela 15. Distribuição e características dos pacientes dentro das duas tipologias propostas.

Tipologia

Idade de início
dependência

Carga familiar de
alcoolismo

SADD

Hamilton

36,2 (9,84)

0,43 (0,11)

25,27 (7,72)

10,01 (6,43)

28,75 (6,71)

0,47 (0,09)

33,17 (7,16)

7,82 (5,63)

F

64,52

5,28

93,23

10,80

p

<0,01

<0,05

<0,01

<0,01

Tipo 1 (50,9%)
n=169

Tipo 2 (49,1%)
n=163

(clusters formados pelo método K-means, índice da silhueta Euclidiana > 0,5).
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5.2.3 Característica clínica dos clusters tipo 1 e 2

Os participantes dos dois clusters não tiveram diferença estatística
significante quanto a: raça, nível educacional, histórico de tratamento prévio
para o alcoolismo, história de participação nos Alcoólicos Anônimos, tipo de
bebida preferencial, medicação usada durante o tratamento, consumo de
tabaco, volume corpuscular médio (VCM), aspartato aminotransferase (AST) e
gama glutamil transpeptidase (GGT) (tabela 16).
Os pertencentes ao cluster tipo 2 tipicamente eram mais jovens, com
maior chance de serem solteiros, consumiam mais álcool, tinham carreira de
alcoolismo menor, história de alcoolismo familiar mais frequente, escores de
“fissura” pelo álcool elevados e níveis séricos de alanina aminotransferase
(ALT) mais alterados.
Os participantes do cluster tipo 1 se caracterizavam por terem idades
mais elevadas, menor chance de ser solteiro, menor consumo de álcool,
carreira de consumo de álcool mais longa, história familiar de alcoolismo
menos frequente, menor “fissura” pelo álcool e níveis séricos de ALT menos
alterados.
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Tabela 16. Características clínicas dos clusters tipo 1 e 2 proposta para os alcoolistas

Variáveis

Tipo 1 (n = 169)

Tipo 2 (n=163)

Teste

p

49,99 (5,54)

36,21 (5,93)

t=21,89, 330df

<0,01

Casado
Solteiro
Separado/viúvo

112 (66,27%)
18 (10,65%)
39 (23,08%)

75 (46,01%)
38 (23,31%)
50 (30,68%)

2=15,72, 2df

<0,01

Branca
Negra
Parda

112 (66,27%)
15 (8,88%)
42 (24,85%)

96 (58,90%)
24 (14,72%)
43 (26,38%)

 =3,21, 2df

1° grau ou menos
2° grau ou mais

96 (56,81%)
73 (43,19%)

93 (57,06%)
70 (42,94%)

2<0,01, 1df

0,96

266,98 (153,47)

352,08 (179,84)

t=-464, 330df

<0,01

120 (71,01%)

156 (95,70%)

2=36,10, 1df

<0,01

Tempo de problemas com álcool m(DP)3

13,78 (9,81)

7,45 (5,31)

U=8,543

<0,01

Tratamento prévio para alcoolismo n(%)

94 (55,62%)

88 (53,99%)

2=0,09, 1df

0,76

Experiência prévia AA n(%)

48 (28,40%)

45 (27,61%)

2=1,12, 330df

0,87

1028,1 (1039,4)

906,0 (935,1)

t=1,12, 330df

0,26

22 (13,02%)

49 (30,06%)

2=14,34, 1df

<0,01
continua

Idade m(DP)
Estado Civil n(%)

Raça n(%)

Escolaridade n(%)

Quantidade de álcool por dia m(DP)1
Alcoolistas com elevada gravidade m(DP) 2

Renda mensal m(DP)4
Alcoolista de início precoce n(%)5

0,20
2
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Variáveis
Alcoolistas com sintomas depressivos n(%)6

Tipo 1 (n = 169)
94 (55,62%)

Tipo 2 (n=163)
74 (45,40%)

Teste
 =3,47, 1df

p
0,05

História de alcoolismo, parentes de 1°grau n(%)

131 (77,51%)

143 (87,73%)

2=6,01, 1df

0,01

Bebida preferencial n(%)

Destilados
Cerveja
Vinho

117 (69,23%)
49 (28,99%)
3 (1,78%)

122 (74,85%)
39 (23,93%)
2 (1,22%)

2=1,39, 2df

0,55

Placebo
Ondansetrona
Topiramato
Naltrexona
Acamprosato

68 (40,24%)
28 (16,57%)
28 (15,38%)
26 (15,38%)
19 (11,27%)

73 (44,78%)
22 (13,50%)
24 (14,72%)
23 (14,11%)
21 (12,89%)

2=1,38, 4df

0,85

OCDS m(DP)

43,52 (11,54)

53,43 (10,66)

t=-7,09 255df

<0,01

Alcoolistas fumantes n(%)

119 (70,41%)

107 (65,64%)

2=0,87, 1df

0,35

GGT m(DP)

130,26 (201,81)

160,24 (274,67)

t=-1,13, 330df

0,26

ALT m(DP)

33,12 (22,19)

42,83 (34,16)

U=10.779,50

<0,01

AST m(DP)

37,22 (26,52)

48,57 (49,25)

U=11.983,50

0,21

VCM m

94,60 (6,87)

94,98 (7,09)

t=-0,48, 330df

0,63

Grupo de medicação n(%)

1

2

2

quantidade de álcool em gramas, consumido nos 3 meses anteriores a cada estudo; Alcoolistas com pontuação maior que 20 na escala Short Alcohol
3
4
Dependence Date (SADD); Tempo de problemas com álcool, ou intervalo em anos entre o início dos problemas com álcool e o estudo; renda mensal em
5
6
reais; Alcoolistas de início precoce, aqueles que iniciaram problemas com álcool antes dos 25 anos de idade; Alcoolistas com sintomas depressivos que
tiveram pontuação maior que 7 na escala de depressão de Hamilton; GGT, nível sérico de gama glutamil transpeptidase; ALT, alanina aminotransferase; AST,
aspartato aminotransferase; VCM, volume corpuscular sérico; CIWA-AR, Clinical Institute Withdrawal Assessment; AUDIT, The Alcohol Use Disorders
Identification; OCDS, Obsessive-Compulsive Drinking Scale.
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5.2.4 Tipologia e motivos de descontinuação do tratamento

Dos

138

dependentes

de

álcool

que

abandonaram

o

acompanhamento, 57 eram do cluster tipo1 e 81 deles eram do tipo 2. As
análises das razões que levaram os participantes a interromper os estudos
não foram diferentes entre os dois grupos. O abandono do acompanhamento
ocorreu em 41 participantes (71,9%) do primeiro tipo e 58 sujeitos (71,6%)
do segundo tipo. A recusa em continuar foi motivo para desligamento em 9
participantes (15,8%) do tipo 1 e 15 integrantes (18,5%) do grupo 2. A
violação do protocolo ocorreu em 7 pacientes (12,3%) do primeiro cluster e
em 7 integrantes (9,9%) do segundo tipo.
A análise das razões para descontinuar o tratamento dentro de cada
cluster foi realizada e não mostrou diferença estatística. (tabela 17). A
análise das razões para descontinuar o tratamento, entre os clusters, não
mostrou influência estatisticamente significante da medicação usada.
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Tabela 17. Motivos de descontinuação dos estudos nos clusters no geral e por grupo de medicação.

“Cluster”

Placebo
(n=68)

Ondansetrona
(n=21)

Acamprosato
(n=10)

Naltrexona
(n=20)

22(32,4%)

5 (23,8%)

1(10%)

9 (45%)

4 (21,1%)

Violação protocolo n(%)

5 (7,4%)

2 (9,5%)

0 (0%)

0 (0%)

2 (10,5%)

Recusa em continuar n(%)

2 (2,9%)

1 (4,8%)

0 (0%)

1 (5%)

3 (15,8%)

29(42,6%)

8(38,1%)

1 (10%)

10 (50%)

9 (47,4%)

Tipo 1
Abandono n(%)

Topiramato
(n=19)

Teste

A

Total n(%)

B

Tipo 2
Abandono n(%)

 =0,76, 2df
2

 =8,91,8df

8 (38,1%)

6 (60%)

8 (40%)

6 (31,6%)

Violação protocolo n(%)

6 (8,8%)

5 (23,8%)

1 (10%)

1 (5%)

3 (15,8%)

Recusa em continuar n(%)

3 (4,4%)

0 (0%)

2 (20%)

1 (5%)

1 (5,3%)

39(57,4%)

13 (61,9%)

9 (90%)

10 (50%)

10 (52,6%)

 =1,24, 2df

 =1,54, 2df

A

Teste

p
A

C

 =0,20, 2df
2

>0,99

 =1,78, 2df
2

0,60

 =1,52, 2df
2

>0,99

0,30

0,67

30(44,1%)

Total n(%)

2

p

2

 =7,42,8df
2

0,42

2

>0,99

0,59
B

Avaliação dentro de cada cluster das razões do desligamento entre os grupos de medicação; Comparação entre os clusters das
três razões de descontinuação; C Testes avaliando as três razões de desligamentos entre os clusters e cada medicação.
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5.2.5 Tipologia e participação nos Alcoólicos Anônimos

A participação no AA foi praticamente a mesma nos dois tipos, 38
pacientes do tipo 1 e 35 integrantes do tipo 2, ou seja, 22,5% e 21,5%,
respectivamente. Porém, a análise da influência dos grupos de medicações,
nos dois tipos de alcoolistas, mostrou a existência de variação dentro de
cada cluster, no número de participantes do AA, conforme o grupo de
medicação usada (tabela 18).
Após a realização da correção de Yates para os integrantes do tipo 1,
os sujeitos medicados com acamprosato foram mais participativos no grupo
de mútua ajuda, que os medicados com placebo, ondansetrona, naltrexona e
topiramato (2=13,20, 1df, p<0,01; 2=6,67, 1df, p<0,01; 2=16,02, 1df,
p<0,01; 2=5,35, 1df, p=0,02, respectivamente).
No cluster tipo 2, também, após a correção de Yates, os pacientes
medicados com acamprosato tiveram mais participação no AA que os
sujeitos que receberam ondansetrona, naltrexona e topiramato (2=8,33, 1df,
p<0,01; 2=8,78, 1df, p<0,01; 2=5,12, 1df, p=0,02, respectivamente). Ainda,
nesse tipo, os participantes que receberam placebo compareceram mais
frequentemente

nos

alcoólicos

anônimos

que

os

medicados

com

ondansetrona e naltrexona (2=3,89, 1df, p=0,049; 2=4,17, 1df, p=0,04,
respectivamente).
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Tabela 18. Participação no AA nos clusters, no geral e por grupo de medicação.

cluster
Tipo 1

Placebo
(n=141)

Ondansetrona
(n=50)

Acamprosato
(n=40)

Naltrexona
(n=49)

12 (30%)

1 (2,0%)

Topiramato
(n=52)

n(%)

Teste

p

A

12 (8,5%)

6 (12%)

7 (13,5%)

2=21,55, 4df

<0,01

Participação AA
B

Tipo 2

2=0,05, 1df, 0,82

n(%)

A

20 (14,2%)

1 (2%)

10 (25%)

1 (2,0%)

3 (5,8%)

2=18,10, 4df

Participação AA
Teste C

p
A

2=1,91, 1df

0,17

2=2,92, 1df

0,12

2=0,97, 1df

0,32

2<0,01, 1df

>0,99

2=1,30, 1df

0,31

Avaliação dentro de cada cluster da participação no AA entre os grupos de medicação; B Comparação entre os clusters da
participação no AA; C Testes avaliando a participação no AA entre os clusters e cada medicação.

<0,01
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5.2.6 Tipologia do alcoolista, medicamento e participação no AA

Para avaliar a influência da tipologia do alcoolista, participação no AA
e grupo de medicação na retenção no tratamento, foi realizada uma
regressão linear direta, usando um modelo completo, com todas as variáveis
e com uma constante. Essa análise mostrou significância estatística,
2=32,59, 6 df, p<0,01 (tabela 19). A variância entre os membros dos grupos
ocorreu de forma marginal (com Nagelkerke R2 =0,13). A taxa de sucesso do
modelo para prever foi de 63,3%.
Com base nos critérios de Wald, os alcoolistas pertencentes ao tipo 2
tiveram maior risco de abandonar o tratamento, independente do
medicamento usado e da participação no AA (Wald = 8,72, 1 df, p<0,01,
OR= 0,50, IC-95= 0,31-0,79). A participação nos alcoólicos anônimos
mostrou que aumenta a chance de o alcoolista aderir ao tratamento,
independente da medicação usada e da tipologia do alcoolista (Wald =
14,08, 1 df, p<0,01, OR=3,51, IC-95= 1,82-6,76). A verificação do ajuste do
modelo foi feito pelo teste de Lemeshow e Hosmer (2=1,49, 7 df, p=0,98).
Na verificação da interação entre o tipo do alcoolista e o grupo de
medicação usada, não houve diferença estatística significante para o cluster
tipo 2 (Wald = 3,08, 4 df, p=0,54). Por outro lado, a interação entre o tipo 1 e
a medicação testada teve significância estatística (Wald = 12,29, 4 df,
p=0,01). Essa interação foi maior no grupo acamprosato (Wald = 7,28, 1 df,
p<0,01, OR=16,36, IC-95 = 2,15-124,61). Uma possível explicação para
essa interação é o fato de que apenas 1 dos 10 participantes, que
receberam acamprosato e não terminaram o tratamento, pertencia ao cluster
tipo 1.
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Tabela 19. Retenção no tratamento por influência do tipo de cluster do alcoolista, da medicação e da participação no AA.

Variáveis

SE

Wald

df

p

OR

IC-95%

Constante

0,22

0,54

1

0,46

1,18

-

cluster tipo 2

0,23

8,72

1

<0,01

0,50

0,31 - 0,79

-

5,38

4

0,25

-

-

Ondansetrona

0,35

0,93

1

0,33

1,40

0,71 - 2,76

Acamprosato

0,43

3,08

1

0,08

2,12

0,92 - 4,90

Naltrexona

0,35

2,08

1

0,15

1,65

0,83 - 3,28

Topiramato

0,35

2,37

1

0,12

1,71

0,86 - 3,37

0,33

14,08

1

<0,01

3,51

1,82 - 6,76

Grupo medicação

Participação no AA
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5.2.7 Variáveis relacionadas à tipologia, medicamento e participação
no grupo do AA

Para avaliar se as variáveis usadas para construção da tipologia do
alcoolista, influenciaram, de forma independente, a retenção no tratamento,
foi realizada a transformação delas em variáveis categóricas (tabela 20).
Assim, as variáveis passaram a ser dicotômicas. Esta transformação é
frequentemente usada para fins clínicos e de pesquisa. A escala de
gravidade de alcoolismo (SADD) e de depressão de Hamilton não têm
pontos de cortes validados até o momento. Os participantes que tinham
pontuações maiores que 20 no “Short Alcohol Dependece Date” foram
definidos como dependentes de álcool de grave intensidade. Já, os
integrantes que tiveram pontuação menor que 7 na escala de depressão de
Hamilton foram rotulados como portadores de sintoma depressivo, leve a
moderado. Os pacientes com problemas com o consumo do álcool, iniciados
antes dos 25 anos, foram denominados como bebedores de início precoce, e
os que tiveram início dos problemas após 25 anos completos, foram
chamados de bebedores de início tardio. A história familiar de alcoolismo foi
dividida, conforme a presença de parentes de primeiro grau com problemas
com álcool, em com e sem história de alcoolismo.
A regressão linear direta com um modelo completo, incluindo todas as
variáveis e uma constante, mostrou ter significância estatística (2=41,85, 10
df, p<0,01). A variância entre os membros dos grupos ocorreu de forma
marginal (Nagelkerke R2 =0,16). A taxa de sucesso do modelo para prever
foi de 65,1%.
Neste modelo de regressão, o cluster tipo 2 permaneceu com elevado
risco de descontinuar o tratamento, e a participação no grupo de mútua
ajuda manteve o seu efeito, sobre a aderência ao tratamento (tabela 16). A
verificação do ajuste do modelo foi realizada usando o teste de Lemeshow e
Hosmer (2=4,38, 8 df, p=0,82).
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Tabela 20. Efeito da medicação, participação no AA e variáveis relacionadas ao cluster, na retenção do tratamento.

Variáveis

SE

Wald

df

p

OR

IC-95%

Constante

0,48

1,74

1

0,19

0,53

-

cluster tipo 2

0,27

9,16

1

<0,01

0,45

0,26 - 0,75

-

3,83

4

0,43

-

-

Ondansetrona

0,37

1,58

1

0,21

1,59

0,77 - 3,27

Acamprosato

0,44

1,39

1

0,24

1,68

0,71 - 3,98

Naltrexona

0,36

1,70

1

0,19

1,59

0,79 - 3,20

Topiramato

0,35

1,59

1

0,21

1,56

0,78 - 3,11

Participação no AA

0,34

11,39

1

<0,01

3,19

1,63 - 6,25

Parentes de 1° grau 1

0,32

<0,01

1

0,94

1,02

0,55 - 1,91

Sintomas depressivos 2

0,25

3,67

1

0,06

0,62

0,38 - 1,01

Gravidade alcoolismo 3

0,34

2,31

1

0,13

1,68

0,86 - 3,26

Início precoce alcoolismo 4

0,33

2,69

1

0,10

0,60

0,33 - 1,10

Grupo medicação

1

Histórico de alcoolismo em parentes de primeiro grau; 2 Presença de sintomas depressivos de leve-moderado, baseados na
escala de depressão de Hamilton; 3 Gravidade do alcoolismo, aferido pela SADD; 4 Idade de início dos problemas com
alcoolismo antes dos 25 anos.
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5.3

Variáveis clínicas preditoras de adesão ao tratamento

Para a análise de variáveis clínicas preditoras de retenção no
tratamento, foram excluídos os participantes do estudo com acamprosato
(75 indivíduos), porque neste ensaio clinico não foi realizada a avaliação da
“fissura” pelo álcool. Foram incluídos na análise 257 sujeitos, com idade
entre 23 e 60 anos (média de 43,8 anos, desvio padrão 8,92 anos). A
maioria dos participantes era casada (56%), da raça branca (56%), não
havia concluído o ensino médio (53%) e consumia tabaco (69%). Apenas
136 (52,9%) sujeitos terminaram o tratamento proposto.
A comparação entre os participantes que terminaram ou não o
tratamento proposto, está ilustrada na tabela 21. As diferenças, encontradas
nessa comparação, foram: idade média no início do tratamento (45,44 anos
nos aderentes e 41,88 anos nos desistentes, t = 3.26, 255 df, p < 0,01); tipo
de bebida preferencial (consumo preferencial de cerveja ocorreu em 33,1%
dos pacientes que terminaram o tratamento e em 21,5% dos que não o
terminaram, 2 = 4.54, 1 df, p = 0.04); o tipo de medicamento usado (ter
usado o placebo foi uma condição encontrada em 33,1% dos aderentes e
em 50,4% dos não aderentes, 2 = 8.27, 3 df, p = 0.04); ainda, participar do
AA (situação referida por 17,6% dos participantes que completaram o estudo
e por 6,6% dos desistentes, 2 = 7.15, 1 df, p < 0.01).
Foi realizada a análise de regressão logística direta, utilizando-se
como desfecho o término ou não do tratamento (“aderentes” ou “não
aderentes”). As variáveis testadas como preditoras foram: variáveis
relacionadas ao tratamento, como grupo de medicação e participação nos
alcoólicos anônimos; ainda, variáveis relacionadas ao sujeito, como
intensidade da “fissura” pelo álcool (OCDS), gravidade do alcoolismo
(SADD), sintomas depressivos (Hamilton-21), idade no início do tratamento,
tempo desde o início do consumo regular de álcool, tempo desde o início
dos problemas com o consumo de álcool, história familiar de alcoolismo,
bebida preferencial, consumo de tabaco, quantidade de álcool consumida
por dia (antes do início do tratamento), história de tratamento prévio para
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alcoolismo, raça, estado civil e situação financeira. Escolhemos este teste
para minimizar as possíveis influências entre as variáveis estudadas.
Na regressão logística, a idade no início do tratamento, a participação
no AA, o nível médio na escala de depressão (Hamilton-21) e a bebida
preferencial foram as variáveis capazes de prever a aderência ao tratamento
(tabela 22). O modelo usado mostrou ser estatisticamente confiável
(2=44,48, 21 df, p<0,01). A variância entre os membros dos grupos foi
pequena (Nagelkerke R2 = 0,21). O modelo mostrou um sucesso para
previsão de 65,8%. O ajuste do modelo foi confirmado pelo teste de
Lemeshow e Hosmer (2=8,15, 8 df, p=0,42).
Usando apenas as variáveis associadas ao término do tratamento, foi
realizada nova análise de regressão logística direta. Nesta nova análise,
permaneceram como variáveis capazes de prever a aderência ao
tratamento, somente a idade no início do tratamento, a participação no AA e
os níveis médios na escala de depressão (Hamilton-21). A cerveja como
bebida preferencial perdeu sua importância (tabela 19). A confiança do
modelo foi testada e mostrou ser estatisticamente significante (2=24,55, 5
df, p<0,01). A variância entre os membros dos grupos ocorreu de forma
marginal (Nagelkerke R2 = 0,12). O modelo mostrou 65,4% capacidade para
previsão. O ajuste desse modelo foi checado pelo teste de Lemeshow e
Hosmer (2=8,89, 8 df, p=0,35).
A “fissura” pelo álcool tem sido relacionada como um elemento,
importante, associado à resposta ao tratamento. A análise de correlação
entre a “fissura”, medida pela OCDS, e outras variáveis aferidas no início do
tratamento foi feita (Pearson, Phi e Poit-biserial, tabela 20). A “fissura” pelo
álcool apresentou associação negativa com a idade do paciente no início do
tratamento (-0,22; p<0,01) e, também, com o estado civil “casado” (-0,22;
p<0,01). Os escores de “fissura” na OCDS apresentaram associação
positiva com história familiar de alcoolismo (0,20; p<0,01), com o consumo
preferencial de destilado (0,16; p<0,01), com a quantidade de álcool
consumida (0,37; p<0,01) e com a gravidade do alcoolismo medida pelo
SADD (0,70; p<0,01).
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Tabela 21. Características dos pacientes eleitos para análise de variáveis preditoras de retenção no tratamento.

Características

Aderentes (n = 136)

Não aderentes (n = 121)

p

Idade, média (DP)

45,44 (8,52)

41,88 (9,01)

t = 3,26, 255 df, p < 0,01**

Casado
Solteiro
Separado / Viúvo

77(56,6)
24(17,6)
35(25,8)

67(55,4)
17(14,0)
37(30,6)

 = 1,07, 2 df, p = 0,59

Branca
Negra
Pardo

82(60,3)
20(14,7)
34(25,0)

62(51,2)
13(10,7)
46(38,0)

 = 5,20, 2 df, p = 0,07

299,92 (163,59)

295,34 (194,38)

t = 0,21, 255 df, p = 0,84

11,33 (8,82)

11,04 (9,47)

t = 0,25, 255 df, p = 0,80

Alcoolistas fumantes n(%)

95(69,9)

82(67,8)

 = 0,13, 1 df, p = 0,72

História familiar de alcoolismo, n (%)

107(78,7)

97(80,2)

 = 0,09, 1 df, p = 0,77

Tratamento prévio para alcoolismo, n (%)

74(54,4)

65(53,7)

 = 0,01, 1 df, p = 0,91

1024,34 (951,18)

1158,97 (1056,35)

t = -1,07, 255 df, p = 0,28

89(65,4)
45(33,1)
2(1,5)

94(77,7)
26(21,5)
1(0,8)

Estado Civil, n (%)

Raça, n (%)

1

Consumo de álcool por dia em gramas m(DP)
Tempo desde o início dos problemas com uso do
álcool, média (DP)

Renda mensal (em Reais), média (DP)

Bebida preferencial n(%)
Destilado
Cerveja
Vinho

2

2

2

2

2

 = 4,54, 1 df, p = 0,04*
continua
2
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Características

Aderentes (n = 136)

Não aderentes (n = 121)

P

29(21,3)
29(21,3)
33(24,3)
45(33,1)

21(17,4)
20(16,5)
19(15,7)
61(50,4)

 = 8,27, 3 df, p = 0,04*

94,66 (6,53)

94,89 (7,96)

t = -0,25, 255 df, p = 0,80

42,79 (38,06)

41,16 (31,84)

t = 0,36, 255 df, p = 0,72

38,18 (31,81)

37,88 (25,85)

t = 0,08, 255 df, p = 0,94

141,86 (268,77)

147,60 (238,99)

t = -0,18, 255 df, p = 0,86

SADD, média (DP)

25,51 (8,07)

27,99 (8,54)

t = -0,47, 255 df, p = 0,64

OCDS, média (DP)

47,82 (12,10)

48,20 (12,31)

t = -0,25, 255 df, p = 0,80

9,23 (6,07)

10,66 (6,65)

t = -1,81, 255 df, p = 0,07

24(17,6)

8(6,6)

 = 7,15, 1 df, p < 0,01**

Medicações
Ondansetrona
Naltrexona
Topiramato
Placebo

2

VCM sérico, f/L; média (DP)
(Valor de referencia 80-100)

AST sérico, U/L; média (DP)
(Valor de referencia < 37)

ALT sérico, U/L; média (DP)
(Valor de referencia < 41)

GGT sérico, U/L; média (DP)
(Valor de referencia 8 - 61)

Hamilton-21, média (DP)
Participação em AA, n (%)

2

(DP) = desvio padrão; n(%) = número de sujeitos (porcentagem); 1 = consumo médio de álcool por dia, expresso em gramas,
calculado a partir do consumo dos três últimos meses antes do início do estudo; 2 Escala de “fissura” OCDS, ou Obsessive
Compulsive Drinking Scale; 3 escala de gravidade de alcoolismo SADD, Short Alcohol Dependence Data; 4 escala de Depressão
Hamilton de 21 itens; 5 GGT ou gama glutamil transpeptidase; 6 ALT ou alanina aminotransferase; 7 AST ou aspartato
aminotransferase; 8 VCM ou Volume corpuscular médio.
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Tabela 22. Efeito das variáveis clínicas e psicossociais na retenção do tratamento.
Variáveis
Idade
Raça

Branca R
Negra
Parda
Estado civil
Casado R
Solteiro
Separado/Viúvo
Consumo de álcool por dia (gramas)
História de tratamento prévio de alcoolismo
Renda mensal (em reais)
Bebida preferencial
Destilados R
Cerveja
Vinho
Grupo de medicação
Placebo R
Ondansetrona
Topiramato
Naltrexona
Alcoolista fumante
OCDS
SADD
Hamilton-21
Participação no AA
Tempo desde o início do consumo do álcool
Tempo desde o início dos problemas com o álcool

SE

Wald

df

p

OR

IC-95

0,02

4,96

1

0,02*

1,05

1,01-1,09

0,45
0,33

0,11
2,55

1
1

0,74
0,11

1,16
0,59

0,48-2,81
0,31-1,13

0,42
0,34
<0,01
0,29
<0,01

1,01
0,89
3,62
0,13
3,62

1
1
1
1
1

0,31
0,34
0,06
0,72
0,06

1,52
0,73
>0,99
1,11
>0,99

0,67-3,45
0,37-1,41
0,99-1,01
0,63-1,95
0,99-1,01

0,33
1,32

4,07
0,72

1
1

0,04*
0,39

1,95
3,07

1,02-3,75
0,23-41,04

0,40
0,40
0,40
0,32
0,02
0,02
0,02
0,48
0,03
0,02

2,85
2,20
1,55
0,30
<0,01
<0,01
5,56
5,70
1,27
2,44

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,09
0,14
0,21
0,58
0,95
0,94
0,02*
0,02*
0,26
0,12

1,96
1,82
1,65
1,19
0,99
1,01
0,95
3,12
1,03
0,96

0,90-4,30
0,82-3,99
0,75-3,65
0,64-2,23
0,97-1,03
0,95-1,05
0,90-0,99
1,23-7,97
0,98-1,08
0,92-1,01

* p < 0,05; R Variável usada como referência na regressão logística; OCDS, Obsessive Compulsive Drinking Scale; SADD, Short
Alcohol Dependence Data; Hamilton-21, escala de Depressão Hamilton de 21 itens.
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Tabela 23. Análise de regressão logística apenas com variáveis que mostraram prever a retenção ao tratamento.

Variáveis

SE

Wald

df

p

OR

IC-95

Idade

0,02

9,16

1

<0,01

1,05

1,01-1,09

Bebida preferencial
Destilados R
Cerveja
Vinho

0,30
1,26

3,52
0,17

1
1

0,06
0,68

1,75
1,68

0,98-3,15
0,14-19,89

Hamilton

0,02

4,34

1

0,03

0,96

0,92-0,99

Participação no AA

0,45

5,03

1

0,02

2,73

1,13-6,55

R

Variável usada como referência na regressão logística; Hamilton, escala de Depressão Hamilton de 21 itens.
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Tabela 24. Correlação das variáveis incluídas na análise multivariada.
Variável

1

1 – OCDS

-

2 – Idade

-0,22**

-

3 - Raça (branca)

ns

ns

-

4 - História familiar

0,20**

ns

ns

-

5 – SADD

0,70**

-0.22**

ns

0,23**

-

ns

ns

0,13*

ns

ns

-

ns

0,60**

ns

0,14*

ns

ns

-

ns

0,40**

ns

ns

ns

ns

ns

-

09 - Bebida preferencial (destilado)

0,16**

ns

ns

ns

0,23**

ns

ns

ns

-

10 - Consumo de álcool por dia

0,37**

-0,19**

ns

0,15*

0,35**

ns

-0,18**

-0,16*

0,15*

-

ns

ns

ns

ns

ns

ns

0,18**

0,14*

ns

ns

-

-0,22**

0,19**

ns

ns

-0,26**

ns

0,14*

ns

ns

ns

ns

-

13 - Renda mensal

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

-0,14*

ns

-0,15*

ns

-

14 - História tratamento prévio

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

0,16**

ns

ns

6 - Alcoolista tabagista
7 - Tempo de consumo álcool1
8 - Tempo de problemas com álcool

11- Hamilton
12 - Estado civil (casado)

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

* p<0,05; ** p <0,01; ns = não significativo; OCDS, Obsessive Compulsive Drinking Scale; SADD; Short Alcohol Dependence
Data; Hamilton, Escala de depressão de Hamilton com 21 itens; 1 Tempo de consumo de álcool = intervalo de tempo desde o
início do consumo regular de álcool; 2 Tempo de problemas com álcool = intervalo de tempo desde o início dos problemas com o
consumo de álcool.
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6. DISCUSSÃO
6.1

Discussão dos resultados do ensaio clínico com ondansetrona

Nesta pesquisa, a ondansetrona, na dosagem de 16 mg/dia, mostrouse mais efetiva que o placebo em aumentar o tempo para o primeiro
consome de alcool e, também, para o primeiro episódio de consumo pesado
de álcool. Dos pacientes selecionados, metade completou o estudo. Os
fatores associados à adesão ao tratamento foram: idade mais elevada no
início do tratamento e a condição de ser fumante. Entretanto, esse
medicamento não foi capaz de influenciar o tempo total de dias abstinentes e
a percentagem de dias abstinentes durante as 12 semanas de estudo. Após
a análise de imputação, esse antagonista de 5-HT3 foi mais efetivo que o
placebo em diminuir a percentagem de dias com consumo pesado de álcool
durante o estudo. Até o presente momento, este é o primeiro estudo
randomizado, duplo-cego, placebo-controlado para avaliar a eficácia da
ondansetrona na dose de 16mg/dia para o tratamento de pacientes
dependentes de álcool.
O efeito da ondansetrona reduzindo a “fissura” pelo álcool,
provocando o aumento do tempo para o primeiro consumo de bebida
alcoólica, já havia sido descrito em estudo prévio (Dawes et al., 2005).
Contudo este foi a primeira evidência de que a ondansetrona em dose
elevada pode também retardar o primeiro consumo de álcool.
O efeito da ondansetrona em reduzir o consumo de álcool nos dias
bebidos, aumentando consequentemente, o tempo para o primeiro consumo
pesado de álcool, já havia sido demonstrado em outros estudos (Kenna et
al., 2009). O antagonista 5-HT3 atuaría bloqueando o reforço positivo
causado pelo consumo da bebida, desencorajando o consumo de doses
altas dessa substância (Johnson et al., 1993). Alguns estudos, também,
motram sensações aversivas com o uso do alcool, quando em uso de doses
altas de ondansetrona, 8mg/dia (Swift e al., 1996; Doty et al, 1994).
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Os principais problemas, deste estudo, estão relacionados com a
elevada taxa de descontinuação do tratamento. Isso pode dificultar a
adequada interpretação dos resultados. No entanto, é possível afirmar que
nem a ondansetrona nem o placebo estiveram ligados a esses abandonos.
Pacientes mais velhos têm sido associados a menores taxas de abandono
(Graff et al., 2009; Oslin et al., 2002). Quanto ao efeito de fumar sobre a
retenção de tratamento do alcoolismo, a literatura tem mostrado resultados
conflitantes. De qualquer forma, o tabagismo pode ter alguma capacidade de
ajudar os alcoolistas a enfrentarem o desejo de beber (Schmidt e Smolka,
2007) e, consequentemente, aumentar a adesão ao tratamento da
dependência do álcool. Algumas pesquisas clínicas e experimentais têm
sugerido que dependentes tabagistas podem estar interessados na
cessação do tabagismo, mas preferem tratar a dependência de álcool, antes
de tentar parar de fumar, dada a dificuldade em parar as duas drogas ao
mesmo tempo (Baltieri et al., 2009; Joseph et al., 2004; Ellingstad et al.,
1999).
As altas taxas de descontinuação do tratamento também foram
observadas em outros ensaios farmacológicos para o alcoolismo (Baltieri et
al., 2008; Johnson et al., 2007; Kranzler et al., 1996). A ineficácia dos
recursos terapêuticos e a elevada gravidade da dependência de álcool têm
sido associadas com a alta taxa de abandono ao tratamento da síndrome de
dependência do álcool. Alguns autores têm proposto formas de minimizar o
efeito do abandono ao tratamento dos pacientes em ensaios clínicos. Um
método óbvio seria informar e educar os pacientes e investigadores, sobre
as características dos programas de investigação, antes do início do
acompanhamento. Outro método seria o de considerar os critérios de
elegibilidade, a fim de excluir os pacientes com maior risco de não completar
o estudo (Myers, 2000). Certamente, esta última proposta levanta uma série
de questões éticas e de aplicabilidade clínica dos ensaios realizados. As
informações sobre as características dos pacientes ligadas ao abandono ou
desistência do tratamento devem ser usadas para melhorar os programas de
tratamento para dependência de álcool, tornando-os mais eficazes e
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atraentes, combinando agentes farmacológicos e diversas modalidades de
intervenções psicossociais. Determinadas abordagens, como a terapia
comportamental cognitiva e entrevista motivacional, podem ser boas opções
quando combinadas com intervenções farmacológicas para ensaios clínicos
randomizados (Heffner et al., 2010). Estratégias para melhorar a motivação
dos participantes são de suma importância em programas de tratamento de
dependentes de álcool.
A ondansetrona teve um perfil de efeitos colaterais favorável. Neste
estudo, embora os efeitos adversos mais comuns da ondansetrona tenham
sido dispepsia e constipação, não houve diferenças entre os dois grupos de
medicamentos. Pode-se presumir que a ondansetrona, na dose de
16mg/dia, pode ter colaborado para as altas taxas de evasão, neste estudo.
Apesar disso, os efeitos colaterais relatados não foram diferentes entre os
grupos placebo e ondansetrona. Além disso, outros estudos sobre a eficácia
da ondansetrona para tratar os sintomas de depressão e ansiedade
(concomitantes ou mesmo derivados de outras doenças) testaram com
sucesso doses altas de ondansetrona, entre 8 e 24mg diários, mostrando
redução nos sintomas depressivos (Faris et al., 2006; Harmer et al., 2006;
Piche et al., 2005), diminuição da ansiedade em indivíduos com transtorno
obsessivo-compulsivo (Soltani et al., 2010), e, até mesmo, melhora em
alterações cognitivas em pacientes esquizofrênicos (Akhondzadeh et al.,
2009; Bennett e Vila, 2010). Em outro estudo, a ondansetrona na dosagem
de 8mg (mas não na dosagem de 4mg) mostrou ser útil para diminuir os
sinais de abstinência a opiáceos (Chu et al., 2009; Sell et al., 1995).
A dose da ondansetrona para o tratamento do alcoolismo não está
completamente

esclarecida

principalmente

porque

esse

fármaco,

dependendo da dose, parece ter efeito diferente para os diferentes tipos de
alcoolistas. Para bebedores de início precoce, já foi observada curva doseresposta, não retilínea, em forma de U-invertida, com a oferta de 4mcg/kg
duas vezes ao dia de ondansetrona, sendo melhor do que uma dose maior
(16mcg/kg duas vezes ao dia) ou uma dose menor (1mcg/kg duas vezes ao
dia) (Johnson et al., 2000c; Kranzler et al, 2003). Além disso, é importante
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notar que a ondansetrona exibe penetrabilidade relativamente pobre no
sistema nervoso central de humanos e a concentração do psicofármaco no
fluido cerebroespinhal corresponde a menos de 15% da observada no
sangue (Simpson et al., 1992), tornando ainda mais difícil definir a dose ideal
dessa medicação, para o tratamento dos alcoolistas. Além disso, alguns
pesquisadores têm demonstrado que a ondansetrona, aparentemente, é
menos eficaz para tratar os bebedores pesados do que os bebedores leves,
e a amostra deste estudo eram compostos principalmente por sujeitos com
elevada dependência de álcool (Sellers et al, 1994).
Alguns

estudos

têm

mostrado

que

a

ondansetrona

é

significativamente mais eficaz para dependentes de álcool portadores do
genótipo LL, para o polimorfismo ligado ao gene transportador de serotonina
(5´-HTTLPR), comparado aos outros dois genótipos SS e LS (Kenna et al.,
2009). Assim, somente os alcoolistas com constituição alélica específica
para o gene transportador de serotonina (5-HTT) têm sido beneficiados com
o sucesso no tratamento com ondansetrona, independente da idade de início
dos problemas com o uso do álcool. Alguns estudos realizados em nossa
população têm mostrado uma frequência baixa do alelo S, e a ocorrência do
genótipo SS foi encontrada em 21,4% da população (Abdo et al. 2012;
Meira-Lima et al., 2005; Mendes de Oliveira et al., 1998). Essas taxas tão
pequenas se devem à alta miscigenação de raças presente no Brasil (Parra
et al, 2003). Pode ser que em nosso estudo tenha ocorrido baixa frequência
de pessoas com o genótipo SS, o que explicaria a ausência de efeito da
ondansetrona em reduzir a proporção de dias abstinentes e a pequena
influência encontrada na proporção de dias com consumo pesado de álcool,
resultados normalmente associados ao uso deste fármaco.
Como os dados faltantes dos pacientes desligados não foram
perdidos ao acaso (não caracterizando uma perda randômica), usando as
duas

variáveis,

que

foram

significativamente

associadas

com

a

descontinuação do tratamento, foi realizada a imputação múltipla, a fim de
avaliar toda a amostra. Depois disso, houve uma diferença significativa entre
os dois grupos de medicamentos em termos de percentagem de dias com
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consumo pesado de álcool. Além disso, os alcoolistas de início tardio
mostraram menor porcentagem de dias com consumo pesado que os
alcoolistas de início precoce, independentemente do medicamento usado.
Isto pode ser reflexo mais de características de um destes tipos de
alcoólicos do que o efeito de um tipo específico de tratamento.
Como mencionado anteriormente, dependentes de álcool são uma
população heterogênea e, provavelmente, o desenvolvimento contínuo de
tipologias deve contribuir para determinar que tipo de tratamento
farmacológico será mais eficaz, para cada tipo de paciente. A aplicabilidade
das tipologias existentes na prática clínica diária ainda tem sido modesta. De
qualquer forma, mais pesquisas sobre os tipos de alcoolistas que poderiam
se beneficiar de doses baixas ou altas de ondansetrona devem ser
estimuladas. Infelizmente, o estudo não foi capaz de mostrar qualquer efeito
da tipologia de início precoce e tardio de alcoolista nos resultados do
tratamento.
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6.2

Discussão dos resultados da formulação da tipologia

Quando os indivíduos foram divididos em dois grupos tipológicos,
verificou-se que o cluster tipo 2 era formado por pessoas caracterizadas por
menor idade de início dos problemas com o consumo de álcool, maior carga
familiar de alcoolismo, maior gravidade do alcoolismo e menos sintomas
depressivos do que os sujeitos pertencentes ao tipo 1. Os alcoolistas do
cluster 2, também, mostraram maior chance de interrupção do tratamento,
independentemente das diferentes medicações utilizadas e da participação
no grupo dos Alcoólicos Anônimos (AA). Além disso, a participação na AA foi
um fator significativo em relação à retenção no tratamento dos alcoolistas,
independentemente de qual tipo o alcoolista pertencia e dos medicamentos
utilizados. A tipologia e a participação em AA mantiveram-se significantes
em relação à retenção no tratamento, mesmo após serem controladas as
outras variáveis, como: a tipologia de alcoolista, início precoce versus início
tardio; ter ou não ter parentes de primeiro grau afetados pelo alcoolismo; ter
ou não sintomas leves de depressão; presença de dependência de álcool
moderada ou grave. Considerando as diversas classificações de alcoolistas
já feitas, a nossa tipologia parece ser semelhante à proposta por Babor et al.
(1992).
É importante notar que, apesar da elevada gravidade da dependência
de álcool, a amostra é relativamente "benigna", uma vez que não existiam
participantes com outros problemas psiquiátricos importantes, como abuso
de outras drogas e depressão com sintomatologia grave. Além disso,
devemos ter em mente que apenas 21% dos nossos participantes eram
bebedores de início precoce, que pode ter prejudicado o efeito deste
subgrupo sobre a retenção no tratamento, principalmente quando nossa
amostra foi categorizada em bebedores de início precoce versus tardio.
De qualquer forma, o alcoolismo é uma doença multifatorial,
envolvendo interações biológicas, genéticas e psicossociais. Assim,
múltiplas variáveis podem ser necessárias para classificar esta população
extremamente complexa, a fim de evitar a sobreposição das características,
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pelo menos em alguma extensão. É reconhecido que os indivíduos
classificados pela tipologia de Cloninger I ou II, ou pelos tipos A ou B de
Babor representam subgrupos heterogêneos e uma sobreposição de
sintomas e das características pode ser vista entre os tipos. No entanto, o
peso de fatores genéticos e neurobiológicos parece diferenciar-se, levando a
diferentes respostas terapêuticas (Rubio et al., 2005).
Diversos estudos já tentaram identificar variáveis relacionadas ao
paciente e ao tratamento, que sejam preditoras de melhor aderência ao
tratamento dos dependentes de álcool. Há alguma evidência de que os
seguintes fatores ligados aos sujeitos estão relacionados à interrupção
precoce do tratamento: pacientes jovens e solteiros, com alta gravidade do
uso da substância e falta de estabilidade familiar. Com relação aos fatores
ligados ao tratamento, a aliança terapêutica positiva, a experiência clinica do
médico e a participação pró-ativa de membros da família, têm sido
associadas a menores taxas de abandono (Graff et al., 2009). Por outro
lado, estudos têm mostrado resultados conflitantes em relação aos sintomas
de depressão (Charney et al., 1998). É importante ressaltar que nenhum
participante mostrou sintomas depressivos graves ou necessitou de
tratamento específico para depressão, nesse estudo, dado que a depressão
foi critério de exclusão para os três ensaios clínicos. Como regra geral, a
qualidade do programa de tratamento, a motivação do paciente e suas
características individuais podem contribuir para melhores taxas de retenção
no tratamento.
O uso de medicamentos ativos não influenciou a retenção no
tratamento neste estudo. Apesar disso, o grupo acamprosato teve um efeito
melhor (mas não significativo) sobre o término do tratamento. Apesar da
interação entre tipologia 1 e o grupo acamprosato ter sido estatisticamente
significativa, o intervalo de confiança foi muito amplo, tornando pouco
confiável a interpretação do efeito dessa interação sobre a retenção no
tratamento. Outros estudos já demonstraram que os tratamentos com
antagonistas opioides (Heinala et al., 2001; Srisurapanot et al., 2005; Rosner
et al., 2010), com o topiramato (Johnson et al., 2007; Rubio et al., 2009) e
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com a ondansetrona, sozinhos ou em combinação com a naltrexona
(Johnson, 2000a; Johnson et al., 2000c; Ait-Daoud et al., 2001) não estão
associados a maior retenção no tratamento, quando comparados com
placebo. Por outro lado, o tratamento com o acamprosato já foi associado
com a maior adesão ao tratamento de alcoolistas, em relação ao placebo,
quando os participantes estão abstinentes por mais de 4 dias antes do início
da medicação (Kampmam et al., 2009). De qualquer forma, até mesmo a
associação de dois psicofármacos para o alcoolismo não demonstram
qualquer efeito sobre a permanência dos pacientes no tratamento, em
comparação com qualquer tipo de farmacoterapia individual sozinha (Anton
et al., 2006; Pettinati et al., 2010).
Neste estudo, a participação no AA esteve associada a maior
retenção no tratamento. Até o momento, não há nenhuma evidência
científica conclusiva de que a participação nos grupos de mútua ajuda
mantém os pacientes por mais tempo no tratamento (Ferri et al., 2006). Em
geral, a dificuldade de avaliar a eficácia da participação no AA é o viés da
auto seleção daqueles que participam do grupo de mútua ajuda (Tonugan et
al., 1996). Como a participação no AA foi incentivada, os sujeitos acabaram
se indicando para participar do AA, um viés também conhecido como viés de
seleção. Ainda, não está claro se há uma personalidade ou fatores
motivacionais relacionados com a maior aderência ao grupo de mútua ajuda.
Alguns autores relatam que os alcoolistas, que participam do AA, são
tipicamente mais sociáveis, sentem-se culpados por comportamentos
passados, são fisicamente mais saudáveis e socialmente estáveis (Emrick,
1987). Por outro lado, outros autores afirmam que os atendimentos no AA
são mais comuns entre grupos raciais e étnicos minoritários, aqueles com
menor renda, e com emprego instável (Humphreys et al., 1998). Embora
essa

generalização

possa

ser

problemática

e

duvidosa,

algumas

características atribuídas aos participantes do AA podem ter certo nível de
aceitabilidade, dadas as características inerentes à autoajuda. Na verdade, a
participação no AA não era uma condição obrigatória para participar dos
ensaios clínicos, apesar do incentivo dado a todos os dependentes, pelos

144

pesquisadores. Isso pode significar que os pacientes mais motivados e
afiliativos decidiram pela participação no AA, com o objetivo de melhorar as
suas habilidades de enfrentamento e alterando as suas redes de amizade
(Humphreys et al., 1999). Outros autores sugerem que o sucesso no AA está
associado à presença frequente e contínua, e não à motivação em si
(Fiorentine e Hillhouse, 2000).
A despeito da heterogeneidade dos alcoolistas, muitos programas
terapêuticos oferecem um único tipo de tratamento. Como estes modelos
focam uma única linha de tratamento, as variações na retenção ao
tratamento

acabam

comumente

sendo

atribuídas

aos

fatores

ou

características relacionadas aos sujeitos. Embora isso possa ser verdade em
certa medida, serviços de saúde devem ampliar o escopo dos serviços
oferecidos para atender às necessidades, muitas vezes heterogêneas, dos
clientes e identificar as práticas terapêuticas e os profissionais de saúde com
potencial para melhorar a aderência ao tratamento. As informações sobre as
características dos pacientes, relacionadas com a má aderência ao
tratamento, devem ser usadas para fazer programas de tratamento mais
atraentes,

combinando

agentes

farmacológicos

com

intervenções

psicossociais mais efetivas. Determinadas abordagens, como o treinamento
de habilidades sociais e a entrevista motivacional, podem ser boas opções
quando combinadas a intervenções farmacológicas para ensaios clínicos
randomizados (Heffner et al., 2010). Estratégias, para melhorar a motivação,
são de suma importância em diferentes programas de tratamento e devem
ser levadas em conta para futuras pesquisas, nesta área.
Provavelmente, o contínuo desenvolvimento de tipologias contribuirá
para determinar qual o tratamento é mais adequado para determinados tipos
de alcoolistas, os profissionais de saúde poderão dar maior atenção à
identificação do tipo de alcoolista e, a partir disso, escolher qual a melhor
opção terapêutica para cada caso. Com base nesta informação, é possível
identificar qual população necessita receber maior atenção e investimento
para realizar o tratamento de dependência de álcool.
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6.3

Discussão dos resultados da análise de variáveis clínicas

preditoras de retenção no tratamento

O resultado desta análise suporta evidências anteriores de que a
“fissura” pelo álcool está positivamente correlacionada com o histórico
famíliar de alcoolismo, com a gravidade da dependência e com a quantidade
de álcool consumida por dia, mas negativamente associada com a idade do
paciente. Além disso, a “fissura” pelo álcool foi positivamente correlacionada
com os alcoolistas que preferem beber destilados. O aumento da idade,
menores escores de depressão, preferência por cerveja e frequentar o AA
previram maior adesão ao tratamento. Contrariamente à hipótese inicial, a
variável '“fissura”' (medida pelos OCDS no início do tratamento) não foi um
fator capaz de prever a retenção de tratamento.
Estudos prévios, em pacientes com comportamentos impulsivos, já
demostraram a diminuição dos sintomas impulsivos e compulsivos como
aumento da idade e isso também parece ser verdade entre alcoolistas
(Hintzen et al., 2011). De fato, a redução progressiva do consumo diário de
álcool (Zhang et al., 2008), o decréscimo na neurotransmissão do sistema
mesolímbico, as alterações do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA)
(Munro et al., 2005) e do eixo tiroide-hipotálamo (Leggio et al., 2008) têm
sido propostos como mecanismo causal possível para a redução da “fissura”
com o aumento da idade. Paralelo a isso, há alguma evidência de que a
idade mais avançada pode prever melhor adesão ao tratamento do
alcoolismo (Atkinson et al., 2003).
Nesta análise, os escores mais altos de depressão previram a
interrupção precoce do tratamento. Apesar disso, pesquisas têm mostrado
resultados contraditórios quanto à relação entre sintomas de depressão e a
retenção no tratamento (Charney et al., 1998). De qualquer forma, é
importante notar que a depressão se correlacionou positivamente com o
maior intervalo de consumo de bebida alcoólica e com a história mais
frequente de tratamento prévio para o alcoolismo. Na verdade, as
experiências negativas com os tratamentos anteriores podem ter impacto

146

negativo sobre a aceitação de ajuda para os problemas com o álcool. A
consciência de que uma experiência anterior foi negativa pode mudar
poderosamente os resultados comportamentais e clínicos (Porro, 2009).
Também é importante ressaltar que nenhum participante estava gravemente
deprimido ou requereu tratamento específico para depressão no estudo,
dado que a depressão era um critério de exclusão para ambos os ensaios.
Bebedores preferenciais de cerveja apresentam maiores taxas de
retenção no tratamento do que bebedores preferenciais de destilado e vinho.
Este achado é diferente de outros estudos que verificaram maior niveis de
“fissura” entre os bebedores preferenciais de cerveja, provavelmente devido
à ingestão de maior volume de cerveja do que de outras bebidas
(Hillemarcher et al., 2005). No entanto, a influência de diferentes tipos de
bebidas na “fissura” e na adesão ao tratamento pode ser um subproduto de
diversas

variáveis

de

confusão,

tais

como

fatores

culturais

e

socioeconômicos. Embora a ingestão de um volume maior de bebida entre
os bebedores de cerveja possa estar relacionada à intensidade da “fissura”,
principalmente devido à sua influência sobre o volume-regulação de
peptídeos, os bebedores de destilados podem consumir maior quantidade de
etanol por dia do que os bebedores de cerveja. A “fissura” pelo álcool
também está associada com a quantidade diária de etanol consumido e com
a gravidade da dependência do álcool (Baltieri et al., 2009b). Nesse estudo,
as correlação entre essas duas variáveis (gravidade do alcoolismo e da
quantidade de etanol) for positiva e significativa.
Estudos mostram que alcoolista que participa do AA está associado a
maior chance de sucesso; contudo, a real influência desse grupo não é
conhecida (Ferri et al., 2006; Tonigan et al., 1996). Em nosso estudo,
procurar ajuda desse grupo esteve significativamente relacionado à retenção
no tratamento. Os medicamentos testados não influenciaram na adesão ao
tratamento, fato verificado em outros estudos (Johnson et al., 2007; Heinala
et al, 2001; Ait-Doud et al., 2001).
Embora a “fissura” seja um fator importante a ser medido e
investigado no início e durante o tratamento, este estudo não foi capaz de
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demonstrar que ela seja um fator de previsão de retenção no tratamento,
pelo menos quando a intensidade de desejo é avaliada apenas no início do
tratamento. Na realidade, a “fissura” não é uma condição estável, ela
depende de outras variáveis que podem ser modificadas durante o
tratamento, tais como o humor, o estresse, o consumo da substância e
fatores ambientais. De qualquer forma, outras variáveis significativamente
correlacionadas com a vontade, como a idade do paciente e a bebida
preferencial, foram significativamente associadas com a retenção no
tratamento.
Este estudo possui algumas limitações, entre elas: não houve outras
abordagens psicossociais associadas com os tratamentos farmacológicos
testados; o número de desistência foi elevado em ambos os estudos; não
houve qualquer ação para melhorar a adesão ao tratamento; apesar do
desenho dos ensaios clínicos minimizarem as influências externas, essa
influência pode ter dificultado a interpretação dos resultados; o serviço
donde estes estudos foram feitos é terciário, com encaminhamento de casos
graves, como verificado pelo consumo pesado de álcool, descrito pelos
pacientes; o estudo não incluiu mulheres, o que pode ter afetado a avaliação
da retenção no tratamento e a “fissura”, devido à diferença de gênero sobre
estas; esse estudo não verificou o envolvimento dos o AA, indicador mais
adequado para reconhecer os sujeitos que aderiram aos métodos do AA;
apesar da “fissura” pelo álcool ter sido realizada em três momentos (início,
meio e fim do seguimento), foram usados para análise apenas os dados do
início do tratamento.
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7. CONCLUSÕES
A ondansetrona, 16mg por dia, mostrou ser mais efetiva que o
placebo para o tratamento de dependentes de álcool, em termos de
aumentar o tempo para o primeiro consumo de qualquer quantidade de
bebida alcoólica, e, ainda, para o primeiro episódio de consumo pesado de
álcool. Entretanto, não foi possível mostrar qualquer efeito dela sobre o
tempo total de abstinência e sobre percentagem de dias abstinentes. Como
a amostra não foi grande o suficiente e a taxa de abandono do ensaio foi
elevada, o estudo deixa, ainda, certo grau de dúvida sobre a eficácia da
ondansetrona, nesta dose, em reduzir a proporção de dias bebidos pesados
durante o tratamento.
Com o uso de quatro variáveis (história de alcoolismo familiar, a idade
de início dos problemas com o consumo de álcool, intensidade dos sintomas
depressivos e a gravidade do alcoolismo) foi possível desenvolver uma
tipologia para dependentes de álcool capaz de identificar os alcoolistas com
maior risco de abandonar o tratamento. Estes sujeitos mais propensos a
abandonar o tratamento seriam caracterizados pelo início precoce dos
problemas com álcool, maior carga familiar de alcoolismo, maior gravidade
do alcoolismo e menor intensidade dos sintomas depressivos. O uso dessa
tipologia pode ser benéfico para serviços de saúde que atendam
dependentes de álcool, servindo para identificar os sujeitos com maior risco
de abandono do tratamento, ou seja, que vão requerer maior investimento
de recursos terapêuticos.
Foi possível identificar que o uso de psicofármacos (ondansetrona,
acamprosato, topiramato e naltrexona) não influencia a maior aderência ao
tratamento para o alcoolismo, ratificando a importância do atendimento
desses pacientes ser feito com a combinação dos vários recursos
terapêuticos disponíveis.
Algumas características clínicas isoladas como a idade mais elevada
do alcoolista, menores níveis de depressão, preferência por consumir
cerveja e a voluntária participação no AA são capazes de prever maior
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aderência dos pacientes ao tratamento da dependência de álcool.
Entretanto, a relação entre a participação voluntária no grupo do AA e a
aderência ao tratamento parece estar mais ligada a características pessoais
dos voluntários, que escolhem participar do AA, do que ao grupo de mútua
ajuda em si.
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8. ANEXOS
Anexo A (Carta aprovação do CAPPesq)
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Anexo B (Termo de consentimento pós-informação)

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO
I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL
1. Nome do Paciente: ................................................................................................................
Documento de Identidade No: ....................................... Sexo: M  F 
Data de Nascimento: ......./......../........
Endereço:...................................................................................................................................
Bairro:............................................................................Cidade: ...............................................
CEP:......................................Telefone: (.......)...........................................
2. Responsável Legal: ...........................................................................................................
Natureza (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ...................................................................
Documento de Identidade:..............................................Sexo: M  F 
Data de Nascimento: ......./......../........
Endereço: ..................................................................................................................................
Bairro:..................................................................Cidade: .........................................................
CEP:....................................................Telefone: (.......)..............................................................

II. DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Eficácia da Ondansetrona no tratamento de
dependentes de álcool.
2. PESQUISADOR: Danilo Antonio Baltieri

/

João Maria Corrêa Filho

3. Cargo/Função: Médico Psiquiatra

/

Médico Psiquiatra

4. Inscrição Conselho Regional No: 87745

/

114329

5. Unidade do HCFMUSP: Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas do
Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (GREA-IPq-HC-FMUSP)
6. Avaliação do Risco da Pesquisa:
Sem risco 

Risco Mínimo #

Risco Médio

Risco Baixo 

Risco Maior 
(probabilidade de que o indivíduo sofra dano como consequência imediata ou tardia
do estudo)
7. Duração da Pesquisa: 02 anos

III. REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO:
1. justificativa e os objetivos da pesquisa; 2. procedimentos que serão utilizados e
propósitos, incluindo a identificação dos procedimentos que são experimentais; 3.
desconfortos e riscos esperados; 4. benefícios que poderão ser obtidos; 5. procedimentos
alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo; 6. participação voluntária/ término
da participação/ custos/ confidencialidade.
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1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS DA PESQUISA:
O senhor (a) está sendo convidado a participar de uma pesquisa que objetiva determinar a
eficácia e segurança da ondansetrona, no tratamento da dependência de álcool
(alcoolismo). Este medicamento já foi utilizado no tratamento do alcoolismo em outros
serviços que existem no mundo. Outras drogas como o antietanol, acamprosato, topiramato,
naltrexona e antidepressivos também costumam ser utilizados no tratamento da
dependência de álcool. A ondasetrona é utilizada em todo o mundo como antiemético (para
tratar vômitos e náusea) e tem sido testada no tratamento de alcoolistas em alguns locais,
como por exemplo, nos Estados Unidos, com resultados satisfatórios e com poucos efeitos
colaterais.
2. PROCEDIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS E PROPÓSITOS DESSA UTILIZAÇÃO
Antes de iniciar o tratamento, o senhor será submetido a uma avaliação médica para
determinar se está qualificado a participar da presente pesquisa. Essa avaliação consiste no
exame médico, aplicação de entrevistas estruturadas e coleta de sangue para análise.
Mulheres que pretendam engravidar não poderão participar do estudo, porque a medicação
ondansetrona não é recomendada para ser utilizada durante a gravidez.
3. DESCONFORTOS E RISCOS ESPERADOS
Os estudos clínicos envolvem, muitas vezes, alguns desconfortos aos pacientes, seja por
causa do próprio remédio ou por causa dos procedimentos necessários na monitorização da
sua resposta ao tratamento. O senhor deverá tomar 2 cápsulas do remédio por dia durante
3 meses aproximadamente. Os estudos já realizados em outros centros de pesquisa fora do
Brasil apontam muito poucos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais mais citados,
atribuídos, a ondansetrona são: cefaleia, sintomas gastrintestinais como constipação e
diarreia, febre, mal estar, aumento transitório de transaminases, rubor ou calor facial e
raramente reações de hipersensibilidade.
4. BENEFÍCIOS QUE PODERÃO SER OBTIDOS
Sua participação neste estudo poderá ser muito benéfica para o senhor, porque
ondansetrona é uma medicação avaliada em outros centros de tratamento, com resultados
bastante promissores e satisfatórios e muito poucos efeitos colaterais. Este estudo poderá,
também, contribuir para o desenvolvimento desse tratamento no nosso país.
5. PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS AO USO DA ONDANSETRONA QUE POSSAM
BENEFICAIR O PACIENTE:
O senhor não precisa fazer parte desse estudo para ser tratado. Existem outras abordagens
que podem ser usadas para tratar o alcoolismo, desde um tratamento psicoterapêutico até o
uso de outras medicações, como o antietanol e antidepressivos. Seu médico discutirá com o
senhor os tratamentos alternativos a ondansetrona para o seu caso.
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A sua participação nesse estudo é totalmente voluntária, e o senhor tem a possibilidade de
interromper sua participação a qualquer momento, não havendo nenhum tipo de penalidade
ou perda de benefícios caso isso ocorra.
Não haverá qualquer custo econômico para o senhor; a medicação será fornecida sem
qualquer ônus. Seu médico tratará sua identidade com os padrões profissionais de
confidencialidade. Assim, os dados do prontuário permanecerão confidenciais. Os nomes
dos participantes não serão identificados em nenhuma publicação que possa resultar do
presente estudo.

IV. ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO
SUJEITO DA PESQUISA:
1. acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios
relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas;
2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de
participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência;
3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade;
4. disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde,
decorrentes da pesquisa;
5. viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa.

Após ler o termo de consentimento, declaro estar de acordo:

_______________________________________
Nome do paciente ou responsável legal

________________________________________
João Maria Corrêa Filho
CRM-SP 114.329
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Anexo C (Exames laboratoriais realizados durante o estudo)
Exames Laboratoriais que fizeram parte da rotina da avaliação/
acompanhamento de pacientes com dependência de álcool.

 Hemograma completo (VCM - Volume Corpuscular Médio)
 Coagulograma (Tempo/atividade protrombina)
 Gama Glutamil Transpeptidase Sérica (GGT)
 Aspartato Aminotransferase Sérica (AST)
 Alanina aminotransferase Sérica (ALT)
 Bilirrubina Total e Frações Séricas
 Ureia Sérica
 Creatinina Sérica
 Sódio Sérico
 Potássio Sérico
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Anexo D (Critérios diagnósticos para síndrome de dependência de álcool)
CLASSIFICASSÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS – 10ª EDIÇÃO
(Organização Mundial de Saúde, 1992)
 Um forte desejo ou senso de compulsão para consumir a substancia;
 Dificuldade de controlar o comportamento de consumir a substância em
termos de início, término ou níveis de consumo;
 Um estado de abstinência fisiológico, quando o uso da substância cessou
ou foi reduzido;
 Evidência de tolerância;
 Abandono progressivo de prazeres ou interesses alternativos em favor do
uso da substância, aumento da quantidade do tempo necessário para
obter ou tomar a substancia ou para se recuperar dos seus efeitos;
 Persistência do uso da substancia, a despeito de evidências claras de
consequências manifestadamente nocivas.
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Anexo E (Protocolo comum do GREA, adaptado)
GRUPO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDO DE ÁLCOOL E DROGAS DO INSTITUTO DE
PSIQUIATRIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Sobrenome, nome: ____________________________________________
01

RG |

|

02. Sexo
1 – masculino
2 – feminino

|

|

|

|

|

|

03. Cor
1 – branca
2 – preta
3 – parda
4 – amarela
5 – outra

06. Situação Profissional
1 – empregado com registro
2 – empregado sem registro
3 – “bicos”
4 – desempregado
5 – aposentado por álcool
6 – aposentado por doença
7 – aposentado por tempo de serviço
14 – aposentado por idade
10 – “caixa” por álcool
11 – “caixa” por doença
12 – autônomo
13 – dona-de-casa
98 – não disponível

08. Grau de Instrução
1 – analfabeto
2 – primário incompleto
3 – primário completo
4 – ginásio incompleto
5 – ginásio completo
6 – segundo grau incompleto
7 – segundo grau completo
8 – superior incompleto
9 – superior completo

|

|
04. Idade
|

|

05.Estado Civil
1 – casado
2 – solteiro
3 – viúvo
4 – separado
5 – amasiado

|

07. Salário Mensal
|

|

|

|

OBS: Verter a quantia citada em número
de salários mínimos

7

09. Local de Nascimento
1 – São Paulo - Capital
2 – São Paulo - Interior
3 – Sul
4 – outros estados do Sudeste
5 – Nordeste - Norte
6 – outros estados
– outros países

10. Nome do entrevistador: __________________________________________
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INFORMAÇÕES SOBRE O USO DO ÁLCOOL
11. Idade de Início de Ingestão

12. Idade de Aumento

13. Idade de Início de Problema (__)anos

(___)anos

(___)anos

(Físico, Psíquico ou Social)

14. Tipo de Bebida
01 - pinga
02 - cerveja
04 - vinho
08 - uísque
32 - conhaque
64 - vodca
16 - outros
OBS: No caso de o paciente fazer uso de mais de uma
bebida, cada uma delas deve ser somada.
Ex: cerveja (02) + vinho (04) = 06

15. Quantidade de Etanol
|
|
|
No Momento da Consulta (gramas/dia)
OBS: Quantidade = volume x densidade do álcool
(0.8) x percentagem de álcool na bebida. 1 dose =
50 ml.
Levar em consideração a pior semana do último
mês

16. Tratamento anterior para alcoolismo
Número de Internações

17. Familiares com Problemas com Álcool
001 - pai
002 - mãe
004 - filho
008 - irmão
064 - avós paternos
128 - avós maternos
256 - tios paternos
512 - tios maternos
1024 - primos paternos
2048 - primos maternos
4096 - marido
8192 - outros
998 - Não têm antecedentes familiares

001 - ambulatorial
002 - internação psiquiátrica
004 - internação clínica
008 - A.A.
016 - psicoterapia
032 - antabuse
064 - religioso
128 - alternativos
256 - GREA Entrada (ano) |
Alta
(ano) |
998 - Sem tratamento prévio

|
|

|
|

Percentagem de álcool:
- cerveja: 3%
- vinho: 12%
- conhaque : 40%
- pinga, vodca, uísque: 50%

OBS: no caso de haver mais de um tipo de tratamento,
devem ser somados.
Ex: ambulatorial (001) + A.A. (008) = 009

OBS: no caso de haver mais de um familiar devem
ser somados

18. Uso de drogas
001 - nunca
002 - não injetável
004 - injetável, não no momento
016 - injetável, em uso

19. Tipo de Droga
001 - cannabis
002 - cocaína
004 - barbitúricos
008 - anfetaminas
016 - opióides
032 - benzodiazepínicos
064 - outras
998 - não faz uso de droga.
064 discriminar:..............................................
OBS: No caso de haver mais de um tipo de droga,
devem ser somadas
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20. Idade de Início de Consumo
|

21. Idade de Aumento

|

|

|

22. Idade de Início de Problema com
Drogas | (Físico, Psíquico ou Social)
|

23. Tratamento Anterior para Farmacodependências
Número de internações
001 - ambulatorial
002 - internação psiquiátrica
004 - internação clínica
008 - psicoterapia
032 - antabuse
064 - religioso
128 - alternativos
256 - GREA
Entrada (ano) |
|
|
Alta (ano) |
|
|
998 - sem tratamento prévio
OBS: no caso de haver mais de um tipo de
tratamento, devem ser somados.

|

24. Familiares com problemas com drogas
001 - pai
002 - mãe
004 - filho
008 - irmão
064 - avós paternos
128 - avós maternos
256 - tios paternos
512 - tios maternos
1024 - primos paternos
2048 - primos maternos
4096 - marido
8192 - outros
998 - não tem antecedentes familiares
OBS: no caso de haver mais de um familiar
devem ser somados

INFORMAÇÕES SOBRE O USO DE DROGAS
INFORMAÇÕES GERAIS
25. Uso de Seringas e Materiais contaminados
01 - sempre
02 - nunca
03 - às vezes
04 - sem, há mais de 5 anos
98 - não se encaixa

27. Tentativa de Suicídio
01 - não
02 - sim, quando alcoolizado
03 - sim, não alcoolizado
04 - sim, intoxicado por outras drogas
05 - sim, não intoxicado por drogas

34. Tipo de Instrumento
ESA – Álcool

26. Grupo de Risco para AIDS:
01 - homossexualidade
02 - transfusão
08 - uso de drogas injetáveis
16 - contactante sexual de um dos grupos acima
32 - promiscuidade
98 - não se enquadra
OBS: no caso de haver mais de um, devem ser
somados.
28. A iniciativa para buscar tratamento partiu:
01-do paciente
02 - do companheiro
03 - dos filhos
04 - dos pais
05 - encaminhamento médico
06 - encaminhamento da empresa
07 - parentes
08 – amigos
35. Nome do avaliador
(__________________________________)

36. Notas da ESA (_______)

37. Data de Início do Tratamento |

|

|

38. Data desta Avaliação |

|

|
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Anexo F (SADD)
Short-Form Alcohol Dependence Data - SADD (Raistrick, 1983)

1. Você acha difícil tirar o pensamento de beber da
cabeça?
2. Acontece de você deixar de comer por causa de
bebida?
3. Você planeja seu dia em função da bebida?
4. Você bebe em qualquer horário (manhã, tarde e/ou
noite)?
5. Na falta de sua bebida preferida você toma qualquer
outra?
6. Acontece de você beber sem levar em conta os
compromissos que tenha depois?
7. Você acha que o quanto você bebe chega a lhe
prejudicar?
8. No momento em que você começa a beber, é difícil
parar?
9. Você tenta se controlar (tenta deixar de beber)?
10. Na manhã seguinte a uma noite em que tenha
bebido muito, você precisa beber para se sentir
melhor?
11. Você acorda com tremores nas mãos na manhã
seguinte a uma noite em que tenha bebido muito?
12. Depois de ter bebido muito, você levanta com
náuseas ou vômitos?
13. Na manhã seguinte a uma noite em que tenha
bebido muito,
você levanta não querendo ver ninguém na sua frente?
14. Depois de ter bebido muito, você vê coisas que
mais tarde
percebe que eram imaginação sua?
15. Você se esquece do que aconteceu enquanto
esteve bebendo?

Nunca

Poucas
vezes

Muitas
Sempre
vezes

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()
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Anexo G (AUDIT)
Alcohol Use Disorders Identification Test – AUDIT (Babor et al., 1992b)
1 Com que frequência você consome bebidas
alcoólicas (cerveja, vinho, cachaça, etc.)?
(0) Nunca
(1) Uma vez por mês ou menos
(2) 2 a 4 vezes por mês
(3) 2 a 3 vezes por semana
(4) 4 ou mais vezes por semana

2. Quantas doses, contendo álcool, você
consome num dia em que normalmente bebe.
(1) 1 a 2
(2) 3 a 4
(3) 5 a 6
(4) 7 a 9
(5) 10 ou mais

3. Com que freqüência que você consome 6 ou
mais doses de bebida alcoólica em uma única
ocasião?
(0) Nunca
(1) Menos que mensalmente
(2) Mensalmente
(3) Semanalmente
(4) Diariamente ou quase diariamente

4. Com que freqüência, durante os últimos doze
meses, você percebeu que não conseguia
parar de beber uma vez que havia começado?
(0) Nunca
(1) Menos que mensalmente
(2) Mensalmente
(3) Semanalmente
(4) Diariamente ou quase diariamente

5. Com que freqüência, durante os últimos doze
meses, você deixou de fazer algo ou atender a
um compromisso devido ao uso de bebidas
alcoólicas?
(0) Nunca
(1) Menos que mensalmente
(2) Mensalmente
(3) Semanalmente
(4) Diariamente ou quase diariamente

6. Com que freqüência, durante os últimos doze
meses, você precisou de uma primeira dose pela
manhã para sentir-se melhor depois de uma
bebedeira?
(0) Nunca
(1) Menos que mensalmente
(2) Mensalmente
(3) Semanalmente
(4) Diariamente ou quase diariamente

7. Com que freqüência você sentiu-se culpado ou
com remorso depois de beber?
(0) Nunca
(1) Menos que mensalmente
(2) Mensalmente
(3) Semanalmente
(4) Diariamente ou quase diariamente

8. Com que freqüência, durante os últimos doze
meses, você não conseguiu lembrar-se do que
aconteceu na noite anterior porque havia bebido?
(0) Nunca
(1) Menos que mensalmente
(2) Mensalmente
(3) Semanalmente
(4) Diariamente ou quase diariamente

9. Você ou outra pessoa já se machucou devido
a alguma bebedeira sua?
(0) Nunca
(2) Sim, mas não nosúltimos 12 meses
(4) Sim, nos últimos 12 meses

10. Algum parente, amigo, médico ou outro
profissional de saúde mostrou-se preocupado
com seu modo de beber ou sugeriu que você
diminuísse a quantidade?
(0) Nunca
(2) Sim, mas não nos últimos 12 meses
(4) Sim, nos últimos 12 meses

Data: (__/__/____)

Pontuação (_______)
Medico (__________________)
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Anexo H (CIWA-Ar)
Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol Revised, CIWA-Ar
(Sullivan et al., 1989)
Nome:__________________________________________________

Data:____

Pulso ou FC:_________________________

PA:_______

1. Você sente um mal estar no estômago
(enjoo)? Você tem vomitado?

2. Tremor com os braços estendidos e os dedos
separados:

0 – Não
1 – Náusea leve e sem vômito
4 – Náusea recorrente com ânsia de vômito
7 – Náusea constante, ânsia de vômito e vômito

0 – Não
1 – Não visível, mais sente
4 – Moderado, com os braços estendidos
7 – Severo, mesmo com os braços estendidos

3. Sudorese:

4. Tem sentido coceiras, sensação de insetos
andando no corpo, formigamentos, pinicações?

0 – Não
4 – Facial
7 – Profusa

0 – Não
1 – Muito leve
2 – Leve
3 – Moderado

5. Você tem ouvido sons a sua volta? Algo
perturbador, sem detectar nada por perto?
0 – Não
1 – Muito leve
2 – Leve
3 – Moderado

4 – Moderado / grave
5 – Grave
6 – Muito grave
7 – Extremamanete grave

7. Você se sente nervoso (a)? (observação)
0 – Não
1 – Muito leve
4 – Leve
7 – Ansiedade grave, estado de pânico,
semelhante a um estado psicótico agudo.
9. Agitação (0bservação):
0 – Normal
1 – Um pouco mais que a atividade normal
4 – Moderadamente
7 – Constante

Escore (____________)

Hora:________

4 – Moderado / grave
5 – Grave
6 – Muito grave
7 – Extremamanete grave

6. As luzes têm parecido muito brilhantes?
De cores diferentes? Incomodam os olhos? Você
tem visto algo que tem lhe perturbado? Você tem
visto coisas que não estão presentes?
0 – Não
1 – Muito leve
2 – Leve
3 – Moderado

4 – Alucinações moderadas
5 – Alucinações graves
6 – Extremamente graves
7 – Continua

8. Você sente algo na cabeça? Tontura, dor,
apagamento?
0 – Não
1 – Muito leve
2 – Leve
3 – Moderado

4 – Moderado / grave
5 – Grave
6 – Muito grave
7 – Extremamanete grave

10. Que dia é hoje? Onde você está? Quem sou
eu? (observação)
0 – Orientado
1 – Inserto sobre data, não responde
seguramente
2 – Desorientado sobre data, não mais que dois
dias
3 – Desorientado com a data, com mais de 2
dias.
4 – Desorientado com lugar e pessoa.
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Anexo I (Escala de seguimento de alcoolistas)

ESA – Escala de seguimento de alcoolistas (Andrade, 1991)

Consumo alcoólico

Ocupação

Relações familiares

Lazer

Comp. org.

N
O
T
A

"Como está o seu consumo
alcoólico"? (últimas 4
semanas)

"Em relação ao trabalho, como o "Com quem o Sr.
Sr. está?" (últimas 4 semanas)
mora?" (últimas 4
semanas)

"Como o Sr. ocupa o
seu tempo livre?"
(últimas 4 semanas)

Nível sérico
GAMA _ GT

1

Bebendo "direto", com vários
episódios de embriaguez _
vem embriagado à consulta

Não trabalha, abandonou suas
Não tem onde morar
atividades, ou perdeu o emprego

O passatempo
principal é a bebida

Acima de 300
UI/L

2

Bebendo diariamente, com
poucos episódios de
embriaguez

Atividades e/ou sustento
passaram para a
responsabilidade de outra
pessoa

Mora com familiares
em situação de
isolamento

Atividade de lazer,
somente, quando
estimulada

De 101 a 300
UI/L

3

Bebendo várias vezes na
semana

Atividade irregular

Mora com familiares,
com agressões
físicas

Atividades de rotina

De 71 a 100
UI/L

4

Bebedor moderado (ocasional) Atividades regulares, mas com
dificuldade na realização das
tarefas

Mora com familiares,
com agressões
verbais

Atividade, gratificante, De 29 a 70 UI/L
esporádica

5

Abstinência

Situação familiar
estável

Atividade, gratificante, Até 28 UI/L
regularmente
(normal)

Trabalho estável

163

Anexo J (Hamilton – 21 itens)
Escala de depressão Hamilton – 21 (Hamilton, 1960)
1. HUMOR DEPRIMIDO (Tristeza, desesperança,
desamparo, inutilidade)
(0) Ausente.
(1) Sentimentos relatados apenas ao ser inquirido.
(2) Sentimentos relatados espontaneamente com
palavras.
(3) Comunica os sentimentos não com palavras,
isto é, com a expressão facial, a postura, a voz e
a tendência ao choro.
(4) Sentimentos deduzidos da comunicação verbal
e não-verbal do paciente.
3. SUICÍDIO
(0) Ausente.
(1) Sente que a vida não vale a pena.
(2) Desejaria estar morto ou pensa na
probabilidade de sua própria morte.
(3) Idéias ou gestos suicidas.
(4) Tentativa de suicídio ( qualquer tentativa séria,
marcar 4).

5. INSÔNIA INTERMEDIÁRIA
(0) Sem dificuldades.
(1) O paciente se queixa de inquietude e
perturbação durante a noite.
(2) Acorda à noite - qualquer saída da cama marcar
2( exceto p/ urinar).
7. TRABALHO E ATIVIDADES
(0) Sem dificuldades.
(1) Pensamento e sentimentos de incapacidade,
fadiga ou fraqueza relacionada a atividades,
trabalho ou passatempos.
(2) Perda de interesse por atividades (passatempos
ou trabalho) quer diretamente relatada pelo
paciente, quer indiretamente por desatenção,
indecisão e vacilação (sente que precisa
esforçar-se para o trabalho ou atividade).
(3) Diminuição do tempo gasto em atividades ou
queda de produtividade. No hospital, marcar 3 se
o paciente não passar ao menos 3 horas por dia
em atividades externas (trabalho hospitalar ou
passatempo).
(4) Parou de trabalhar devido à doença atual. No
hospital, marcar 4 se o paciente não se ocupar
com outras atividades, além de pequenas tarefas
do leito, ou for incapaz de realizá-las sem ajuda.

2. SENTIMENTOS DE CULPA
(0) Ausente
(1) Auto-recriminação; sente que decepcionou
os outros.
(2) Idéias de culpa ou ruminação sobre erros
passados ou más ações.
(3) A doença atual é um castigo.
(4) Ouve vozes de acusação ou denúncia
e/ou tem alucinações visuais ameaçadoras.

4. INSÔNIA INICIAL
(0) Sem dificuldades para conciliar o sono.
(1) Queixa-se de dificuldade ocasional para
conciliar o sono, isto é, mais de meia hora.
(2) Queixa-se de dificuldade para conciliar o
sono todas as noites.

6. INSÔNIA TARDIA
(0) Sem dificuldades.
(1) Acorda de madrugada, mas volta a dormir
(2) Incapaz de voltar a conciliar o sono se
deixar a cama.

8. RETARDO (lentidão de idéias e fala;
dificuldade de concentração; atividade motora
diminuída)
(0) Pensamento e fala normais.
(1) Leve retardo à entrevista.
(2) Retardo óbvio à entrevista.
(3) Entrevista difícil.
(4) Estupor completo.

9. AGITAÇÃO
(0) Nenhuma.
(1) Inquietude.
(2) Brinca com as mãos, com os cabelos,etc.
(3) Mexe-se, não consegue sentar quieto.
(4) Torce as mãos, rói as unhas, puxa os
cabelos, morde os lábios.

164

10. ANSIEDADE PSÍQUICA
(0) Sem dificuldade.
(1) Tensão e irritabilidade subjetivas.
(2) Preocupação com trivialidades.
(3) Atitude apreensiva aparente no rosto ou na fala.
(4) Medos expressos sem serem inquiridos.

11. ANSIEDADE SOMÁTICA
Concomitantes fisiológicos de ansiedade, tais
como: Gastrointestinais: boca seca, flatulência,
indisgestão,
diarréia,
cólicas,
eructação;
Cardiovasculares:
palpitações,
cefaléia;
Respiratórios:
hiperventilação,
suspiros;
Freqüência urinária; Sudorese
(0) Ausente :
(1) Leve
(2) Moderada
(3) Grave
(4) Incapacitante

12. SINTOMAS SOMÁTICOS GASTRINTESTINAIS
(0) Nenhum
(1) Perda de apetite, mas alimenta-se
voluntariamente. Sensações de peso no
abdomen
(2) Dificuldade de comer se não insistirem. Solicita
ou exige laxativos ou medicações para os
intestinos ou para sintomas digestivos.
14. SINTOMAS GENITAIS Sintomas como: perda da
libido, distúrbios menstruais
(0) Ausentes
(1) Leves
(2) Intensos

16. PERDA DE PESO (Marcar A ou B)
A - Quando avaliada pela história clínica
(0) Sem perda de peso.
(1) Provável perda de peso associada à moléstia
atual.
(2) Perda de peso definida ( de acordo com o
paciente)
(3) Não avaliada.

13. SINTOMAS SOMÁTICOS EM GERAL
(0) Nenhum
(1) Peso nos membros, nas costas ou na
cabeça. Dores nas costas, cefaléia,
mialgias.
Perda de energia e cansaço.
(2) Qualquer sintoma bem caracterizado e
nítido, marcar 2.
15. HIPOCONDRIA
(0) Ausente
(1) Auto-observação aumentada (com relação
ao corpo)
(2) Preocupação com a saúde
(3) Queixas freqüentes, pedidos de ajuda,etc.
(4) Idéias delirantes hipocondríacas.
17. CONSCIÊNCIA
(0) Reconhece que está deprimido e doente.
(1) Reconhece a doença mas atribui-lhe a
causa à má alimentação, ao clima, ao
excesso de trabalho, a vírus, à necessidade
de repouso, etc.
(2) Nega estar doente.

B - Avaliada semanalmente pelo psiquiatra
responsável, quando são medidas alterações reais de
peso
(0) Menos de 0,5 Kg de perda por semana.
(1) Mais de 0,5 Kg de perda por semana.
(2) Mais de 1 Kg de perda por semana.
(3) Não avaliada.
18. VARIAÇÃO DIURNA

18.

A - Observar se os sintomas são piores pela manhã
ou à tarde. Caso NÃO haja variação, marcar
"nenhuma".
(0) Nenhuma
(1) Pior de manhã.
(2) Pior à tarde.

B - Quando presente, marcar a gravidade da
variação. Marcar "nenhuma" caso NÃO haja
variação.
(0) Nenhuma.
(1) Leve
(2) Grave
NOTA: Caso haja variação diurna, só a
contagem referente à sua gravidade (1 ou 2
pontos no ítem 18B) é que deve ser incluída na
contagem final. O ítem 18 A não deve ser
computado.
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19. DESPERSONALIZAÇÃO E PERDA DE NOÇÃO
DE REALIDADE. Tais como: sensações de
irrealidade, idéias niilistas
(0) Ausente
(1) Leve.
(2) Moderadas..
(3) Graves.
(4) Incapacitantes.
21. SINTOMAS OBSESSIVOS E COMPULSIVOS
(0) Nenhum.
(1) Leves.
(2) Graves.

20. SINTOMAS PARANÓIDES
(0) Nenhum.
(1) Desconfiança.
(2) Idéias de referência.
(3) Delírio de referência e perseguição.

SOMAR OS PONTOS OBTIDOS EM TODOS
OS ÍTENS
(EXCETO 18 A)
CONTAGEM TOTAL: ____(0-62)
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Anexo K (OCDS)
Obsessive Compulsive Drinking Scale – OCDS (Anton et al., 1996)
1. Quanto do seu tempo é ocupado por ideias,
pensamentos, impulsos e imagens relacionados
ao uso de álcool, quando você não está
bebendo?
(1) Nenhum
(2) Menos de uma hora por dia
(3) 1 a 3 horas por dia
(4) 4 a 8 horas por dia
(5) Mais de 8 horas por dia

2. Com que frequência esses pensamentos
ocorrem?
(1) Nunca
(2) Não mais de 8 vezes por dia
(3) Mais de 8 vezes por dia, mas na maior parte
do dia os pensamentos não ocorrem.
(4) Mais de 8 vezes por dia e durante a maior
parte do dia.
(5) Os pensamentos são tão numerosos, que
raramente passa uma hora sem ocorrerem.

3. Quanto destas ideias, pensamentos, impulsos ou imagens relacionadas ao uso de álcool interferem
com suas atividades (ou papel) sociais ou profissionais? Existe algo que você não faz ou não pode fazer
por causa deles? (Se você não está trabalhando atualmente, quanto de seu rendimento seria afetado
caso estivesse trabalhando?).
(1) Os pensamentos de beber nunca interferem – Eu posso funcionar normalmente.
(2) Os pensamentos de beber interferem levemente com minhas atividades sociais e profissionais,
mas meu rendimento global não está prejudicado.
(3) Os pensamentos de beber definitivamente interferem com minhas atividades sociais ou
profissionais, mas eu ainda posso controlá-los.
(4) Os pensamentos de beber causam importante prejuízo em minhas atividades sociais e
profissionais.
(5) Os pensamentos de beber interferem completamente com minhas atividades sociais ou
profissionais.
As questões abaixo perguntarão sobre o seu consumo de álcool e suas tentativas para controlálo. Por favor, circule a alternativa que se aplica a você:
4. Quanto de ansiedade ou prejuízo estas ideias,
pensamentos, impulsos e imagens relacionados
ao uso de álcool lhe causam, quando não está
bebendo?
(1) Nenhum.
(2) Leve, infrequente e não tão incapacitante.
(3) Moderado, frequente e incapacitante, mas
ainda controláveis.
(4) Grave, muito frequente e muito
incapacitante.
(5) Extremo, constante e angustiante.

6. Você consegue parar ou controlar estes
pensamentos?
(1) Eu consigo totalmente;
(2) Eu, comumente, consigo;
(3) Eu, às vezes, consigo;
(4) Eu, raramente, consigo;
(5) Eu não consigo

5. Quanto esforço você precisa fazer para resistir,
ignorar ou desviar a sua atenção dos
pensamentos de beber, quando eles entram em
sua mente, quando não está bebendo? (Por
favor, avalie somente o seu esforço para resistir
aos pensamentos, mas não seu sucesso ou
incapacidade para controlá-los atualmente).
(1) Meus sintomas são tão mínimos, que não
preciso resistir ativamente. Se eu tenho
pensamentos, eu faço sempre um esforço
para resistir.
(2) Eu tento resistir a maior parte do tempo.
(3) Eu faço algum esforço para resistir.
(4) Eu cedo com relutância aos pensamentos
de beber sem tentar controlá-los.
(5) Eu cedo completamente e espontaneamente
aos pensamentos de beber.
7. Quantas doses você bebe por dia?
(1) Nenhum.
(2) Menos de uma dose por dia.
(3) 1 a 2 doses por dia.
(4) 3 a 7 doses por dia.
(5) 8 ou mais doses por dia.
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8. Quantos dias por semana você bebe?
(1) Nenhum.
(2) Não mais de 1 dia por semana.
(3) 2 a 3 dias por semana.
(4) 5 dias por semana.
(5) 7 dias por semana.

9. A quantidade de álcool, que você bebe
interfere com suas atividades profissionais?
Existe algo que você não faz ou não pode
fazer por causa do consumo de álcool? (Se
você não está trabalhando atualmente,
quanto de seu rendimento seria afetado caso
estivesse trabalhando?).
(1) O consumo de álcool nunca interfere - Eu
funciono normalmente.
(2) O consumo de álcool interfere levemente
com minhas atividades profissionais, mas
o meu rendimento global não está
afetado.
(3) O consumo de álcool interfere
definitivamente com minhas atividades
profissionais, mas ainda posso controlálo.
(4) O consumo de álcool causa prejuízo
importante em minhas atividades
profissionais.
(5) Problemas com o consumo de álcool
interferem completamente com minhas
atividades profissionais.

10. A quantidade de álcool, que você bebe interfere com
suas atividades sociais? Existe algo que você não faz
ou não pode fazer por causa do consumo de álcool?

11. Se você estivesse impedido de consumir
álcool, quanto ansioso e irritado você ficaria
ao desejar beber?

(1) O consumo de álcool nunca interfere - Eu funciono
normalmente.
(2) O consumo de álcool interfere levemente com
minhas atividades sociais, mas o meu rendimento
global não está afetado.
(3) O consumo de álcool interfere definitivamente com
minhas atividades sociais, mas ainda posso
controlá-lo.
(4) O consumo de álcool causa prejuízo importante
em minhas atividades sociais.
(5) Problemas com o consumo de álcool interferem
completamente com minhas atividades sociais.

(1) Não experimentaria nenhuma ansiedade
e irritabilidade.
(2) Eu ficaria levemente ansioso e irritado.
(3) A ansiedade e irritabilidade aumentariam,
mas permaneceria controlável.
(4) Eu experimentaria um aumento
importante da ansiedade e irritabilidade.
(5) Eu experimentaria uma ansiedade e
irritabilidade incapacitante.

12. Quanto esforço você faz para resistir do desejo de
beber? (avalia apenas o esforço em resistir ao desejo de
beber, mas não seu sucesso ou incapacidade para
controlá-los atualmente).

14. Quanto controle você tem sobre o consumo
de álcool?

(1) Meu consumo é tão raro, que não necessito
resistir.
(2) Resisto a maior parte do tempo.
(3) Faço algum esforço para resistir.
(4) Cedo com relutância ao desejo de beber.
(5) Eu cedo completamente ao desejo de beber.
13. Quanto forte é o desejo para consumir bebidas
alcoólicas?
(1) Nenhum desejo.
(2) Alguma pressão social para beber.
(3) Pressão forte para beber.
(4) Pressão muito forte para beber.
(5) Desejo para beber é completamente involuntário e
sufocante.

(1) Eu tenho um controle completo.
(2) Eu geralmente sou capaz de exercer
controle voluntário sobre o consumo de
álcool.
(3) Eu posso controlá-lo somente com
dificuldade.
(4) Eu tenho que beber e somente posso
evitar o consumo de álcool com
dificuldade.
(5) Eu raramente sou capaz de evitar o
consumo de álcool mesmo
momentaneamente

Pontuação Total: _______
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Anexo L (UKU)
Ugvald for Kliniske Undersgelser – UKU (Lingjaerde, 1987)
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Anexo M (Artigo publicado na European Addiction Research)
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Anexo N (Artigo publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria)
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Anexo O (Artigo publicado na Addictive Behaviors)
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