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Omega-3 and omega-6 fatty acids are structurally, functionally and
metabolically different. Such fatty acids play opposite biological functions
by their intervention in numerous physiological processes such as blood
coagulation and inflammatory and immunological responses, thus affecting
the development of chronic diseases. Such effects are in part due to the
differences in the concentration of omega-3 and omega-6 fatty acids in the
diet, i.e. a large intake of omega 6 in contrast to a small one for the omega 3.
This paper analyses several issues with respect to the biological role of these
fatty acids in the development of chronic diseases, as well as their
characteristics in the context of food intake.
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RESUMORESUMEN

Los ácidos grasos omega-3 y omega-6 además
de ser estructuralmente diferentes, se distinguen
también funcional y metabolitamente. Esos
ácidos grasos realizan funciones biológicas
opuestas, participan en numerosos procesos
fisiológicos, tales como: coagulación de la sangre
y en las respuestas inflamatoria e inmunológica,
influyendo de esta forma el proceso de
aparecimiento de las enfermedades crónicas no
transmisibles. Esa influencia se debe, en parte,
a la concentración desproporcionada de ácidos
grasos omega-3 y omega-6 que la dieta contiene.
Una elevada concentración de ácidos grasos
omega-6 frente a una escasez de omega-3. La
finalidad de este estudio es analizar el papel
biológico de eso ácidos grasos en el proceso de
aparecimiento de enfermedades crónicas no
trasmisibles, así como presentar sus
características en el contexto de la ingestión
alimentar.

Palabras clave: Ácidos grasos omega-3.
Ácidos grasos omega-6.
Enfermedades cardiovasculares.
Inflamación. Consumo de alimentos.

Os ácidos graxos das séries ômega 3 e 6 são
estruturalmente diferentes, assim, como o são
funcional e metabolicamente. Tais ácidos
graxos desempenham funções biológicas
opostas, intervindo em numerosos processos
fisiológicos tais como, a coagulação do sangue
e as respostas inflamatórias e imunológicas,
influenciando assim no processo de
desenvolvimento de doenças crônicas não
transmissíveis. Tal influência é devida, em parte,
à desproporção da concentração dos ácidos
graxos ômega 3 e ômega 6, existente na dieta,
ou seja, uma grande concentração de ácidos
graxos ômega 6, frente à escassez de ômega 3.
Assim, o presente estudo se propôs a analisar as
questões referentes ao papel biológico de tais
ácidos graxos no processo de desenvolvimento
de doenças crônicas não transmissíveis, bem
como apresentar suas características no contexto
da ingestão dietética.

Palavras-chave: Ácidos graxos ômega-3.
Ácidos graxos ômega-6.
Doenças cardiovasculares. Inflamação.
Consumo de alimentos.
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INTRODUÇÃO

O interesse no estudo dos lipídios surgiu desde o Século XIX. Vogel, em 1847,

foi o primeiro investigador a detectar a presença de colesterol nas placas de ateroma.

No Século XX, em 1972, depois de observar que os esquimós tinham baixa incidência

de doenças cardiovasculares apesar de sua dieta conter um teor elevado de gordura,

Bang e Dyerberg sugeriram pela primeira vez, que os ácidos graxos da série

ômega 3 reduziam o risco de desenvolvimento de tais doenças (PRATES; MATEUS,

2002).

Na Alemanha, Bertolami e Bertolami, em 1986, realizaram estudos experimentais

com ratos e conseguiram demonstrar que estes quando alimentados com dieta rica

em lipídios, desenvolviam hipercolesterolemia e lesões. Desde então, há cerca de

40 anos, vem sendo dada maior atenção ao papel da alimentação no desenvolvimento

de doenças crônicas não transmissíveis, sendo os lipídios o maior foco (LIMA et al.,

2000).

Na década de 60, em decorrência dos efeitos aterogênicos causados pelo consumo

elevado de lipídios saturados, preconizou-se a substituição de grande parte dos ácidos

graxos saturados da dieta, por ácidos graxos polinsaturados e, conseqüentemente, a

substituição da manteiga, pela margarina, e da banha, por óleos hidrogenados (SILVA

et al., 2005).

Entre os ácidos graxos polinsaturados (PUFAs), destacam-se duas famílias, ômega

3 e 6, cada uma representada por um ácido graxo essencial, sendo o alfa-linolênico

(ômega 3) e o linoléico (ômega 6). Estes são conhecidos como essenciais, pois os seres

humanos não podem sintetizá-los, portanto, precisam obtê-los a partir da ingestão

dietética (JUMP, 2002).

Como resultado das intensas pesquisas sobre os efeitos dos óleos e gorduras na

nutrição humana, vem sendo enfatizada a importância da ingestão, em proporções

adequadas, de ácidos graxos das séries ômega 3 e 6, e por outro lado, da redução no

consumo de ácidos graxos saturados (BERTOLINO et al., 2006; EIFERT et al., 2006;

MARTIN; MATSHUSHITA; SOUZA, 2004).

A maioria dos estudos que sugere a associação entre o consumo de lipídios e o

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis afirma que tal associação é mais

dependente do tipo de lipídio consumido do que da ingestão total deste (CIBEIRA;

GUARAGNA, 2006; DIN; NEWBY; FLANPAN, 2004; HARRIS; ASSAD; POSTON, 2006; LEE;

LIP, 2003; LIMA et al, 2000; PADILHA; PINHEIRO, 2004).

O consumo de ácidos graxos polinsaturados da série ômega 3 está relacionado à

redução na incidência de doenças cardiovasculares, inflamatórias, câncer, hipertensão e à

prevenção e tratamento de tumores e osteoporose (OLIVEIRA; SIMAS SANTOS, 2004;

PISABARRO, 2006).
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Considerando as implicações dos lipídios na saúde humana, especificamente os

polinsaturados, e entre eles os ácidos graxos das séries ômega 3 e 6, o presente estudo se

propôs a analisar as questões referentes ao papel biológico de tais ácidos graxos no

processo de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, bem como

apresentar suas características no contexto da ingestão dietética.

A presente revisão de literatura foi realizada utilizando-se, principalmente, os artigos

publicados no período compreendido entre os anos de 1995 a 2006. Foram incluídos

também aqueles relevantes ao tema, publicados anteriormente e citados nos artigos

previamente selecionados.

ESTRUTURA QUÍMICA DOS ÁCIDOS GRAXOS DAS SÉRIES ÔMEGA 3 E 6
E SUA CONVERSÃO EM SEUS METABÓLITOS

Os ácidos graxos das séries ômega 3 e 6 representados pelos ácidos graxos essenciais

alfa-linolênico e linoléico, respectivamente, contém duas ou mais insaturações e assim,

são designados como polinsaturados e são representados utilizando-se a seguinte

simbologia numérica: C18:3 (9,12,15) e C18:2 (9,12). O número justaposto ao símbolo C

indica o número de átomos de carbono e o segundo número, a quantidade de duplas

ligações. As posições das duplas ligações são indicadas entre parênteses, sua identificação

é feita contando-se a partir da extremidade contendo grupo carboxila (COOH), os átomos

de carbono implicado nas insaturações. Assim, tais ácidos graxos são classificados em

famílias ou séries, dependendo da localização da primeira insaturação, contando-se a

partir da extremidade metila (CH3) (JUMP, 2002). A estrutura química dos ácidos graxos

descritos anteriormente, se apresenta na figura 1.

O ácido alfa-linolênico (ALA) pode ser convertido em ácido eicosapentanóico (EPA)

e ácido decosahexanóico (DHA). O ácido linoléico (LA), por sua vez, converte-se em ácido

araquidônico (AA). Os ácidos graxos polinsaturados AA, EPA e DHA, produtos da conversão

dos essenciais ALA e LA, por sua vez, convertem-se em metabólitos com efeitos biológicos

distintos (JUMP, 2002; PALANCA et al., 2006; SGARBIERI; PACHECO, 1999). Tal processo

ocorre conforme esquematizado na figura 2.
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Série ômega 3 Série ômega 6

Ácido Alfa-Linolênico C18:3 (9,12,15) Ácido Linoléico C18:2 (9,12)
ALA LA

Ácido Eicosapentanóico C20:5 (5,8,11,14,17) Ácido Araquidônico C20:4 (5,8,11,14)
EPA AA

Ácido Decosahexanóico C22:6 (4,7,10,13,16,19)
DHA

Fonte: Adaptado de Holub et al. (2002).

Figura 1 - Estrutura química dos ácidos graxos das séries ômega 3 e 6
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EPA: Ácido Eicosapentanóico;
DHA: Ácido Decosahexanóico;
AA: Acido Araquidônico.

Fonte: Adaptado de Lee e Lip (2003).

Figura 2 - Conversão dos ácidos graxos essenciais das series ômega 3 e 6 em seus
metabólitos

EFEITOS BIOLÓGICOS DOS ÁCIDOS GRAXOS DAS SÉRIES ÔMEGA 3 E 6
E DE SEUS METABÓLITOS

O ácido alfa-linolênico, ácido graxo essencial representante da família ômega 3, se

converte nos ácidos eicosapenatanóico (EPA) e decosaehexanóico (DHA), que são

precursores dos mediadores químicos, denominados prostaglandinas da série 3 e

leucotrienos da série 5 (Figura 2). Estes mediadores, diferentes dos da série par,

desempenham efeitos biológicos protetores contra o desenvolvimento de doenças

cardiovasculares. O mecanismo de ação destes mediadores ainda não está completamente

esclarecido, no entanto sugere-se que eles têm efeitos antitrombóticos, antiateroscleróticos,

antiinflamatórios e agem na melhora da função endotelial e na diminuição da pressão

arterial e concentração de triglicerídeos (DIN; NEWBY; FLANPAN, 2004; HARRIS; ASSAD;

POSTON, 2006; WYNDER et al., 1997).

Dentre os potenciais mecanismos pelos quais os ácidos graxos ômega 3 podem

reduzir o risco de doenças cardiovasculares destacam-se, as suas propriedades

antiinflamatórias, antitrombogênicas, hipotrigliceridêmicas, o fato de retardarem o

crescimento da placa aterosclerótica, reduzirem a expressão de moléculas de adesão,

BARBOSA, K. B. F.; VOLP, A. C. P.; RENHE, I. R. T.; STRINGHETA, P. C. Ácidos graxos das séries ômega 3 e 6 e suas implicações na
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fatores de crescimento derivados de plaquetas e a susceptibilidade para arritmias cardíacas

e promoverem efeito hipotensivo e relaxamento endotelial induzido pelo óxido nítrico

(CONNOR, 2000).

Em contraste, o ácido linoléico, ácido graxo essencial representante da família ômega

6 é convertido em ácido araquidônico, que por sua vez, é precursor da síntese dos

eicosanóides da série par, ou seja, das prostaglandinas 2 e leucotrienos 4 (Figura 2). Estes

são mediadores químicos que desempenham efeitos biológicos envolvidos nos processos

de infecção, inflamação, lesão tecidual, modulação do sistema imune e agregação

plaquetária. Estão também relacionados ao desenvolvimento, crescimento e metástases

tumorais (DIN; NEWBY; FLANPAN, 2004; WYNDER et al., 1997).

Existe uma competição entre os ácidos graxos essenciais ômega 3 (ácido alfa-

linolênico) e ômega 6 (ácido linoléico) pelas mesmas enzimas de dessaturação

(Δ6 desaturase), sendo que estas preferem o ácido alfa-linolênico em detrimento do

linoléico. Assim, os ácidos graxos EPA e DHA, produtos da conversão do ácido graxo

alfa-linolênico (ômega 3), bloqueiam a ação da Δ6 desaturase, inibindo a conversão do

ácido linoléico (ômega 6) a ácido araquidônico e, conseqüentemente, a produção de

eicosanóides da série par, prostaglandinas 2 e leucotrienos 4. Dessa forma, os ácidos

graxos ômega 3 exercem um efeito protetor, impedindo os eicosanóides da série par de

exercerem seus efeitos nocivos, entre eles os de promover a proliferação celular em

linhagens cancerígenas, invasividade e metástase do tumor (STOLL, 1998).

Considerando o exposto, os estudos de associação entre o consumo de lipídios e o

desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis sugerem que tal associação é

devida, em parte, à desproporção da concentração dos ácidos graxos ômega 3 e ômega

6, existente na dieta, ou seja, uma grande concentração de ácidos graxos ômega 6, frente

à escassez de ômega 3 (BERRY, 2001; HARRIS; ASSAD; POSTON, 2006).

O perfil da razão de ácidos graxos das séries ômega 6 / ômega 3 ingeridos na dieta

humana que era de 4:1, hoje chega a ser de 20-30:1, trazendo conseqüências indesejáveis à

saúde. Os efeitos nocivos têm sido atribuídos ao aumento dos níveis de prostaglandinas e

leucotrienos derivados do metabolismo do ácido araquidônico, em função da elevada ingestão

do ácido linoléico carreado por óleos vegetais e produtos industrializados (SGARBIERI;

PACHECO, 1999). O processo de industrialização é utilizado em larga escala no contexto

atual, objetivando tornar os produtos mais estáveis e menos susceptíveis a rancificação,

aumentado, assim, sua “vida-de-prateleira” (SIMOPOULOS; LEAF; SALEM, 1999).

ÁCIDOS GRAXOS DAS SÉRIES ÔMEGA 3 E 6 E DOENÇAS CRÔNICAS
NÃO TRANSMISSÍVEIS

Os ácidos graxos das séries ômega 3 e ômega 6 são metabolicamente distintos e

desempenham funções fisiológicas opostas, intervindo em numerosos processos

fisiológicos tais como a coagulação do sangue e as respostas inflamatórias e imunológicas,
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influenciando assim no processo de desenvolvimento de doenças crônicas não

transmissíveis (PALANCA et al., 2006; SIERRA et al., 2004).

DOENÇAS INFLAMATÓRIAS E CARDIOVASCULARES

Em estudo de revisão de Stamp, James e Cleland (2005), verificaram na literatura

existente (de 1966 a 2004) que a ingestão normal e racional de ácidos graxos da série

ômega 3, por suas características antiinflamatórias, auxilia na redução da artrite reumatóide

bem como de outros processos inflamatórios.

Campos et al. (2002), estudando o efeito de suplementos de ácidos graxos das séries

ômega 3 e 6 em ratos com colite (doença inflamatória intestinal), verificaram que emulsões

lipídicas contendo triglicerídeos de cadeia longa (TCL) com baixa razão ômega 3 / ômega 6

não modificou as manifestações inflamatórias da colite, enquanto que a associação da

emulsão lipídica de TCL e óleo de peixe com alta razão ômega 3 ômega 6 determinou

grande impacto benéfico, atenuando as conseqüências morfológicas e inflamatórias e

diminuindo as concentrações teciduais de eicosanóides pró-inflamatórios.

Indivíduos obesos, em conseqüência do elevado estoque de gordura corporal,

apresentam níveis elevados de marcadores inflamatórios. Desta forma, a suplementação

de ácidos graxos da série ômega 3, em função dos seus efeitos antiinflamatórios, pode

impedir a progressão da lesão aterorosclerótica, minimizando assim, o risco de

desenvolvimento de doenças cardiovasculares (BROWNING, 2003).

Lopez-Garcia et al. (2004) verificaram que a ingestão de ácidos graxos da série

ômega 3 (alfa-linolênico, EPA e DHA), em mulheres, mostrou associação inversa e

significativa (p<0,05) com os níveis plasmáticos de marcadores inflamatórios e de

ativação endotelial (progressão da placa aterorosclerótica). Os níveis de proteína

C reativa (PCR) eram 29% menores entre as mulheres no maior quintil de ingestão,

comparado àquelas com menor quintil de ingestão. Para interleucina-6 (IL-6), E-seletina,

molécula solúvel de adesão intracelular (sICAM-1) e para molécula solúvel de adesão

vascular (sVCM-1), estes valores foram de 23%, 10%, 7% e 8% menores, respectivamente.

Desta forma, sugeriram que a redução nos níveis plasmáticos de marcadores

inflamatórios e de ativação endotelial, constitui mecanismos, capazes de explicar, em

parte, os efeitos dos ácidos graxos da série ômega 3 na prevenção de doenças

inflamatórias e cardiovasculares.

Pischon et al. (2003) também encontraram associação inversa entre a ingestão de

ácidos graxos da série ômega e os níveis plasmáticos dos seguintes marcadores

inflamatórios: PCR, IL-6 e receptores solúveis 1 e 2 do Fator de Necrose Tumoral

(sFNT-R1 e sFNT-R2) em homens e mulheres nos EUA.

Os mecanismos propostos para a proteção contra o desenvolvimento da placas

ateroscleróticas e, conseqüentemente, de doenças cardiovasculares por ácidos graxos da

série ômega 3, incluem além dos efeitos antiinflamatórios as modificações favoráveis nos
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níveis de lipídios plasmáticos, alterações hepáticas do metabolismo do colesterol e até a

redução da captação do colesterol pelo fígado (JORGE et al., 1997; LOMBARDO; CHICCO,

2006).

Jorge et al. (1997) se propuseram a estudar a influência dos ácidos graxos ômega-3

(EPA e DHA) sobre a reversão da hipercolesterolemia em coelhos. Os resultados mostraram

uma redução dos valores de triglicérides (31%) no grupo que recebeu ômega 3, sem,

no entanto, ocorrer variações significativas para os níveis plasmáticos de LDL-colesterol e

HDL-colesterol.

No estudo de McLaughilin et al. (2005), foram verificados em autópsia 130 cadáveres

de indivíduos nativos do Canadá, quanto à presença de lesões ateroscleróticas nas artérias

coronárias, cuja proporção de ácidos graxos ômega 3 no tecido adiposo era maior que de

ômega 6 em relação aos indivíduos não nativos também autopsiados (115). Dos indivíduos

autopsiados, 9% dos nativos contra 22% dos não-nativos morreram de doenças

ateroscleróticas cardiovasculares. A maioria dos nativos (75%) vivia em áreas rurais próximas

a grandes rios, consumindo maior quantidade de peixes (fonte dietética de ômega 3),

enquanto os não-nativos viviam em áreas urbanas (84%) e consumiam menores quantidade

de peixes. Como conclusão, os indivíduos nativos por consumirem maior quantidade de

peixe, apresentaram menor relação ômega 6/ômega-3 e, conseqüentemente, menor índice

de ocorrência de doenças cardiovasculares.

Também se tem sugerido que a ingestão moderada de ácidos graxos da série

ômega 3, é capaz reduzir o risco de parada cardíaca como conseqüência do efeito

regulador que estes exercem sobre as propriedades elétricas do miocárdio, diminuindo

a susceptibilidade às arritmias ventriculares e, por conseguinte, o risco de morte súbita

(SIERRA et al., 2004).

HIPERTENSÃO ARTERIAL

Alguns estudos sugerem a existência de uma relação entre o consumo de ácidos

graxos da série ômega 3, em forma de peixe ou óleo de peixe com o desenvolvimento de

hipertensão arterial (PAULETTO et al., 1996; STONE et al., 1997). A intensidade da redução

da pressão arterial depende do grau de hipertensão arterial sistêmica (mais eficaz na

hipertensão arterial sistêmica leve), nível de ingestão de sódio e da dose administrada,

particularmente de DHA. O mecanismo de ação mais provável é o desvio da produção

de eicosanóides da série 2, derivados do AA, para a série 3, derivados do EPA. Em

conseqüência, o balanço prostaciclina/tromboxano é desviado para uma atividade mais

vasodilatadora e de antiagregação plaquetária. Independente da magnitude da redução

da pressão arterial tem sido sugerido que os ácidos graxos da série ômega 3 protegem

diretamente os órgãos-alvo lesados pela hipertensão arterial sistêmica leve. Porém, não

há relatos da eficácia dos ácidos graxos n-3 em hipertensão arterial sistêmica moderada e

grave (MORIGUCHI; BATLOUNI, 2001).

BARBOSA, K. B. F.; VOLP, A. C. P.; RENHE, I. R. T.; STRINGHETA, P. C. Ácidos graxos das séries ômega 3 e 6 e suas implicações na
saúde humana. Nutrire: rev. Soc. Bras. Alim. Nutr.= J. Brazilian Soc. Food Nutr., São Paulo, SP, v. 32, n. 2, p. 129-145, ago. 2007.

_9331C-NUTRIRE v32 n2.p65 05.09.07, 09:52137



138

Frenoux et al. (2001) suplementaram ratos hipertensos com PUFA (ácidos graxos

polinsaturados), entre ele os da série ômega 3, observando um decréscimo significativo

da pressão sangüínea (-20mm Hg) após 10 semanas. Os resultados reforçaram o efeito

anti-hipertensivo dessa categoria de lipídios e chamaram a atenção para a abordagem de

suas propriedades farmacológicas nas recomendações nutricionais para prevenção de

doenças cardiovasculares.

CÂNCER

Segundo Larsson et al. (2004), estudos com animais e in vitro evidenciam que os

ácidos graxos da séria ômega 3, especialmente EPA e DHA, presentes na gordura dos peixes

e nos óleos de peixes, inibem a carcinogênese. Porém, dados epidemiológicos sobre a

associação entre o consumo de peixe e o risco de câncer são menos consistentes.

Stehr e Heller (2006) ressaltam que a síntese de óxido nítrico (NO) pode ser controlada

pela ingestão de ácidos graxos da série ômega 3. Considerando que o NO é um

potencializador dos sinais carcinogênicos, a indução de sua síntese, pode estimular o

crescimento tumoral. Assim, para evitar tal desfecho seria interessante a administração de

ácidos graxos ômega 3.

A ciclooxigenase II (COX II) é um metabólito do metabolismo do AA (ômega 6),

assim a ingestão de ácidos graxos da série ômega 3 inibe a produção da COX II, em função

da competição existente entre ácidos graxos das séries ômega 3 e 6, pela produção de seus

metabólitos. A inibição da COX II constitui-se em um fator protetor contra a ocorrência do

processo de carcinogênese, uma vez que, tal metábolito está aumentado em diversos tipos

de câncer (cólon, mama, esôfago, hepatocelular, cervical, bexiga e pancreático) tendo a

ação de suprimir a apoptose celular (STEHR; HELLER, 2006).

Cabe ressaltar que expressões aberrantes da COX II têm sido implicadas na etiologia

de um grande número de cânceres, sendo que as funções mitogênicas e pró-inflamatórias

da COX II estão ligadas primariamente a uma síntese exagerada da prostaglandina da série

2, que por sua vez é um metabólito do AA (ômega 6) (CAO; PRESCOTT, 2002).

DESORDENS NEUROLÓGICAS

Outra enfermidade que tem sido relacionada com o consumo de ácidos graxos

polinsaturados são os transtornos de humor, pois os lipídios são essenciais para a função e

estrutura normal do cérebro. A elevada razão entre ácidos graxos das séries ômega 6 /

ômega-3 tem sido relacionada com o aumento da incidência de desordens psiquiátricas.

Essa mudança na dieta é considerada como um fator relevante na deficiência de fofolipídios

(YOUNG; MARTIN, 2003). Fosfolipídios compostos por ácidos graxos da série ômega-3 e

ômega-6 têm uma importante função na tradução dos sinais nervosos, na integridade da

membrana celular e na sua fluidez. O balanço correto desses ácidos nos fosfolipídios é
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essencial para o funcionamento neuronal normal, e o rompimento desse balanço pode

desencadear depressão.

Estudos epidemiológicos também apontam nessa direção. Além disso, depressão e

suicídio são associados com baixos níveis de um ácido ‘cerebrospinal fluid

5-hydroxyindolacetic’ (CSF 5-HIAA) que, por sua vez está relacionado com a concentração

de DHA proveniente de ácido graxo alfa-linolênico (ômega 3). Esse ácido graxo também

tem sido relacionado em estudos na sinapse de membranas celulares e em receptores de

serotonina, influindo também em distúrbios bipolares (YOUNG; MARTIN, 2003).

FONTES DE ÁCIDOS GRAXOS DAS SÉRIES ÔMEGA 3 E 6

As principais fontes dietéticas do ácido graxo essencial, representante da série ômega

3 (ácido alfa-linolênico), são os óleos vegetais, destacando-se os de soja e o de canola

(KRIS-ETHERTON et al., 2000) (Quadro 1).

Em relação aos ácidos graxos polinsaturados não essenciais da série ômega 3

(eicosapentanóico-EPA e decosahexanóico-DHA), as fontes mais significativas são os peixes,

particularmente as espécies marinhas encontradas em água frias e profundas, tais como,

cavala, salmão, arenque, truta, bacalhau e sardinha, dentre outros (III DIRETRIZES..., 2001)

(Quadro 1).

100g EPA + DHA (g) Ácido Alfa-Linolênico(%)

Cavala 2,5 –

Sardinha 1,7 –

Arenque 1,6 –

Salmão 1,0 –

Truta 0,5 –

Bacalhau 0,2 –

Óleo de Canola – 9,00

Óleo de Soja – 7,08

Fonte: III Diretrizes Brasileiras Sobre Dislipidemias e Diretriz de Prevenção de Aterosclerose do Departamento de
Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2001).

Quadro 1 - Conteúdo centesimal de ácido eicosapentanóico (EPA) e decosahexanóico
(DHA) de várias espécies de peixes, bem como do ácido alfa-linolênico
em óleos vegetais
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O alto conteúdo de EPA e DHA, no pescado, é conseqüência do consumo de

fitoplâncton pelos mesmos. O fitoplâncton é, por excelência, rico em ácidos graxos

poliinsaturados da série ômega 3, sendo que seu conteúdo varia em função da sua

disponibilidade, localização e estação do ano (CARRERO et al., 2005).

Cabe ressaltar que os teores de ácidos graxos ômega 3 encontrados nos peixes

dependem também, em grande parte, da profundidade e da temperatura da água onde são

encontrados. Existe uma escassez de informações referentes aos níveis de ácidos graxos da

série ômega 3, principalmente EPA e DHA, encontrados nas diferentes espécies de peixes

da costa marinha brasileira. Visentainer et al. (2000) encontraram que nestes peixes, os

teores tanto de EPA quanto de DHA, foram sempre maiores no olho, quando comparados

ao filé. Assim, o consumo de ômega 3 ainda é mais restrito, uma vez que o olho, juntamente

com a cabeça do peixe é comumente descartado.

Conforme Moreira et al. (2003), apesar das cabeças de peixes não serem comumente

utilizadas na alimentação humana, sua análise do perfil de ácidos graxos é de grande

importância, uma vez que estas podem ser utilizadas como subprodutos da indústria de

processamento, na produção de ração animal, na indústria farmacêutica, e ainda, na

suplementação de produtos industrializados.

Os ácidos graxos da série ômega 6, principalmente o seu representante essencial

(ácido linoléico), é amplamente encontrados nos óleos vegetais, sendo que, em função

do maior consumo, o de soja se constitui a fonte mais significativa (III DIRETRIZES...,

2001). A ingestão dietética de ácido araquidônico é insignificante (SANT’ANA, 2004).

Simopoulos et al. (1999) ressaltam que em função do processo de hidrogenação, os

produtos industrializados também se constituem fontes importantes de ácidos graxos

polinsaturados, principalmente da série ômega 6.

INGESTÃO E RECOMENDAÇÕES DIETÉTICAS DE ÁCIDOS GRAXOS DAS
SÉRIES ÔMEGA 3 E 6

O consumo diário de pelo menos 35g de peixes mostrou reduzir o risco de morte por

enfarte do miocárdio. Neste sentido, em estudo realizado com mais de 20.000 médicos dos

EUA acompanhados durante 11 anos, foi observada uma correlação positiva entre a ingestão

semanal de peixes e a redução do risco de mortalidade por doenças cardiovasculares

(PRATES; MATEUS, 2002).

A dieta oriental é marcada pela ingestão sistemática de peixes. Por outro lado, no

que diz respeito à dieta ocidental, especificamente, no Brasil, o consumo de peixes em

geral é pequeno, apesar de sofrer grande variação regional (LONGO et al., 2001).

Em relação à dieta ocidental, esta é caracterizada pelo significativo aumento destes

óleos, predominantemente o de soja, conferindo alto conteúdo de ácidos graxos da

série ômega 6 em detrimento dos ômega 3. Tal fato é bastante preocupante, visto que
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a razão ômega 6/ômega 3, parece ser fundamental para a prevenção do desenvolvimento

de crônicas não transmissíveis, uma vez que os ácidos graxos da série ômega 3

desempenham um papel importante na inibição dos produtos da conversão do ácido

linoléico (ômega 6), cujos efeitos biológicos são nocivos à saúde humana (LONGO et

al., 2001; STOLL, 1998).

De acordo com o artigo de revisão realizado por Sant’Ana (2004), as dietas das

populações ocidentais possuíam há 100-150 anos atrás uma razão ômega 3 / ômega 6 de

aproximadamente 1:1; no entanto, atualmente esta relação está em torno de 10:1 e

chegando até 25:1 em alguns países. Tal fato reflete que em um período relativamente

curto, houve uma mudança drástica no perfil de consumo de ácidos graxos polinsaturados,

trazendo conseqüências indesejáveis à saúde humana, refletidas no aumento da

prevalência de doenças crônicas não transmissíveis.

Entre os povos orientais, os japoneses consomem, em média, 26% da energia

proveniente de gorduras, com uma razão de ácidos graxos ômega 6 / ômega 6 de 4:1.

Por outro lado, nos países ocidentais, esta razão pode chegar em até 25:1 (SUGANO;

HIRAHARA, 2000).

De acordo com os dados do IBGE, 92% da população brasileira utilizam o óleo de

soja no preparo dos alimentos. Estima-se que, a média do consumo diário seria de 25g/

per capita, o que corresponde ao consumo de 1,8g do ácido graxo alfa-linolênico (ômega-3)

e 13,6g do linoléico (ômega-6), dessa forma a razão do consumo entre ômega 6 / ômega

3 é de 7:1 (LONGO et al., 2001).

Palanca et al. (2006) relatam ensaios clínicos sobre o equilíbrio ômega 6 / ômega 3,

recomendando que uma razão inferior a 4:1 têm mostrado efeitos positivos.

Segundo Sant’Ana (2004), as recomendações da razão ômega 6 / ômega 3, são

controversas em função da existência de diferentes ácidos graxos das séries ômega 3 e 6.

Assim, órgãos como o Institute of Medicine propõem que ao invés da razão ômega 6 /

ômega 3, seria mais eficiente estabelecer níveis de Ingestão Adequada (AI) para cada um

dos ácidos graxos individualmente.

Nos EUA, a ingestão total de ácidos graxos da série ômega 3 é de aproximadamente

1,6g/dia (0,7% da ingestão energética). Deste valor, o ácido alfa-linolênico é responsável

por cerca de 1,4g/dia, sendo que somente 0,1 a 0,2g/dia refere-se ao EPA e DHA (KRIS-

ETHERTON et al., 2000).

Vários países (Canadá, Suíça, Reino Unido, Austrália e Japão), bem como a World

Health Organization – WHO, têm feito recomendações formais baseadas no consumo

de dieta contendo ácidos graxos da série ômega 3. Recomendações típicas estão em

torno de 0,3 a 0,5g/dia de EPA + DHA e 0,8 a 1,1g/dia de ácido alfa-linolênico (KRIS-

ETHERTON; HARRIS; APPEL, 2002). O Canadian Recommended Nutrient Intake (CRNI)

definiu a ingestão diária recomendada para os ácidos graxos da série ômega 3 em 0,5%

da energia total da dieta (PRATES; MATEUS, 2002).
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A Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição (SBAN) recomenda que os ácidos

graxos da série ômega 6 perfaçam um valor de 1 a 2% do total energético da dieta, e os da

serie ômega 3 compreendam entre 10 a 20% dos ácidos graxos polinsaturados nela contidos

(LIMA et al., 2000).

A Sociedade Internacional para o Estudo de Ácidos Graxos e Lípidios (ISSFAL) sugere

a quantidade de 0,65g/dia de DHA e mais 1g/dia de ácido alfa-linolénico. Por outro lado,

as novas recomendações da Sociedade Americana do Coração (AHA) são: a) as pessoas

adultas devem consumir pescado pelo menos duas vezes por semana; b) para pacientes

com enfermidade coronária, as recomendações de consumo são de 1g/dia de EPA+DHA

procedente de óleos de pescado ou suplementos; c) para pacientes com hipertrigliceridemia

se recomenda a suplementação de 2 a 4g/dia de EPA + DHA, a fim de diminuir em 20-40%

os níveis de triglicerídeos do plasma (CARRERO et al., 2005).

SUPLEMENTAÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DAS SÉRIES ÔMEGA 3 E 6 E
EFEITOS ADVERSOS

Frente à desproporção do consumo de ácidos graxos da série ômega 3 e 6, sendo

elevado o consumo de ômega 3 em detrimento do ômega 6, a suplementação com ômega

3, seria uma alternativa importante no sentido de evitar desfechos desfavoráveis causado

por tal desbalanço. Comumente, entre as principais fontes de suplementação de ômega 3,

destacam-se os ovos, leite e cápsulas de óleo de peixe (MORIGUCHI; BATLOUNI, 2001).

Recentemente, encontrava-se no mercado brasileiro, ovos enriquecidos com ácidos

graxos ômega 3, fato associado a alegação de propriedade funcional de redução do teor de

colesterol do produto. Entretanto, Mourthé e Martins (2002) verificaram que tal

enriquecimento não era capaz de refletir diferenças quanto ao teor de colesterol de ovos

tradicionais. Deste modo, as alegações dos produtores, que afirmavam nos rótulos de seus

produtos, uma redução de até 40% no colesterol decorrente do enriquecimento, não foram

confirmadas.

A suplementação de ácidos graxos n-3 com cápsulas de óleo de peixe apresenta

alguns efeitos colaterais tais como: distúrbios gastrintestinais; aumento do tempo de

sangramento, sangramento gengival e odor de peixe. Pode, ainda, aumentar o nível sérico

de colesterol total em pacientes com hiperlipidemia mista e aumento consistente do LDL-c,

pois algumas preparações contêm colesterol. Relatam-se também, aumento da ingestão

calórica e do peso corpóreo; ocorrência rara de intoxicação por vitamina A e D com algumas

preparações; aumento da capacidade oxidante dos monócitos/macrófagos e da capacidade

de captação das LDL pelos macrófagos (MORIGUCHI; BATLOUNI, 2001).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme relatado no presente trabalho, a ingestão de ácidos graxos da série ômega

3 é superior à de ácidos graxos ômega 3. Sendo assim, para se obter uma boa relação entre
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esses nutrientes, os alimentos enriquecidos com ácidos graxos ômega 3 podem ser utilizados

como parte de uma dieta nutricionalmente equilibrada, no entanto é necessário que sejam

observados os teores de ácidos graxos saturados, insaturados e colesterol.

Quanto ao emprego de alimentos enriquecidos com ácidos graxos da série ômega 3

e 6, com vistas à prevenção de doenças cardiovasculares, são necessários mais estudos

controlados que avaliem a possibilidade de tal benefício a longo prazo e que forneçam

resultados mais consolidados.
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