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RESUMO
Introdução: Evidências de estudos observacionais sugerem 

que dietas ricas em ácidos graxos poli-insaturados de cadeia 
longa ômega-3 podem proteger as pessoas do declínio cognitivo 
e demência. A força desse provável efeito protetor foi recente-
mente testada em ensaios clínicos randomizados.

Objetivos: Avaliar os efeitos da suplementação de ômega-3 
para a prevenção de demência e declínio cognitivo em idosos 
cognitivamente saudáveis.

Métodos:
Métodos de busca: A busca foi realizada na base ALOIS - 

Cochrane Dementia and Cognitive Improvement Group’s 
Specialized Register em 6 de abril de 2012, utilizando os ter-
mos: “omega 3”, PUFA, “fatty acids”, “fatty acid”, “fish”, “lin-
seed”, “eicosapentaenoic”, “docosahexaenoic”.

Critérios de seleção: Ensaios clínicos randomizados com ôme-
ga-3, fornecido por um período mínimo de seis meses para os 
participantes com 60 anos ou mais, livres de demência ou dis-
função cognitiva no início do estudo. Dois revisores indepen-
dentemente avaliaram todos os ensaios.

Coleta e análise dos dados: Os revisores extraíram os dados 
sobre incidência de demência, função cognitiva, segurança e 
aderência a partir dos artigos publicados ou entrando em con-
tato com os autores dos estudos originais. Os dados foram ex-
traídos por dois autores da revisão. Foi calculada a diferença 
média (DM) ou a diferença média padronizada (DMP), com 
intervalos de confiança de 95% (IC 95%) com base na análise 
por intenção de tratar, e as informações sobre segurança e ade-
rência foram resumidas de modo narrativo.

Principais resultados: Informações sobre a função cogniti-
va no início do estudo estavam disponíveis para 4.080 partici-
pantes em três estudos e para 3.536 participantes no final do 
acompanhamento. Em dois estudos, os participantes recebe-
ram cápsulas de gelatina contendo ômega-3 (intervenção) ou 

azeite ou óleo de girassol (placebo) durante 6 ou 24 meses. Em 
um estudo, os participantes receberam margarina com ou sem 
ômega-3 por 40 meses. Dois estudos tiveram a saúde cognitiva 
como desfecho primário, e o outro estudo, sobre doenças car-
diovasculares, incluiu a saúde cognitiva como desfecho adicio-
nal. Nenhum dos estudos examinou o efeito do ômega-3 sobre 
a incidência de demência. Em dois estudos, envolvendo 3.221 
participantes, não houve diferença entre o grupo ômega-3 e 
o placebo na pontuação do Mini-mental ao final do acompa-
nhamento, após 24 ou 40 meses de intervenção (DM = -0,07; 
IC 95% = 0,25 a 0,10). Em dois estudos, envolvendo 1.043 
participantes, outros testes de função cognitiva, como a apren-
dizagem de palavras, memória de dígitos e fluência verbal, não 
mostraram nenhum efeito benéfico da suplementação de ôme-
ga-3. Os participantes de ambos os grupos tiveram pouco ou 
nenhum declínio cognitivo durante os estudos. Os principais 
efeitos colaterais relatados com a suplementação de ômega-3 
foram leves problemas gastrointestinais. No geral, efeitos ad-
versos menores foram relatados por menos de 15% dos parti-
cipantes, e foram semelhantes entre os dois grupos. A adesão à 
intervenção foi de, em média, mais de 90% entre as pessoas que 
completaram os estudos. Todos os três estudos incluídos nesta 
revisão são de alta qualidade metodológica.

Conclusão dos autores: Ainda faltam evidências diretas do 
efeito do ômega-3 sobre a incidência de demência. Os estudos 
disponíveis não mostraram nenhum benefício da suplementação 
de ômega-3 na função cognitiva em idosos saudáveis cognitiva-
mente. A suplementação de ômega-3 é geralmente bem tolerada, 
e os eventos adversos mais comumente relatados foram proble-
mas gastrointestinais leves. Mais estudos com maior duração são 
necessários. Estudos de longo prazo podem identificar maior 
mudança na função cognitiva nos participantes, o que pode au-
mentar a capacidade de detectar os possíveis efeitos da suplemen-
tação de ômega-3 na prevenção do declínio cognitivo em idosos.
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COMENTÁRIOS
A presente revisão aborda um assunto de grande interesse 

atual, que é a eventual perda cognitiva, achado frequente na 
população de idosos. A possibilidade de uma conduta relativa-
mente simples, como uma suplementação dietética específica, 
apresenta-se como interessante e esta ampla revisão analisa se a 
ingestão de ômega-3 PUFA (ácido graxo poli-insaturado) em 
indivíduos saudáveis acima de 60 anos de idade teria proteção 
na incidência de demência ou comprometimento cognitivo. 

Os resultados mostraram conclusões frustrantes, apontando 
que não houve diferença significativa entre os grupos tratados 
com o ômega-3 ou placebo. Esse achado, que é contrário à 
maioria das orientações de combate aos fatores de risco car-
diovasculares, merece ser melhor estudado, com a comparação 
entre grupos com outras doses do ômega-3, outras formas de 
preparação do produto, maior tempo de acompanhamento e 
grupos com o emprego de alimentos que contenham o ômega-3 
natural (como por exemplo, dietas ricas em peixes, castanhas 
etc.), o que permitiria uma melhor avaliação do valor preven-
tivo nutricional independentemente do seu preparo industrial.


