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Resumo
A presente revisão contém informações sobre os ácidos graxos poliinsaturados (PUFAs)
Omega 3 e 6 que são lipídios essenciais que não são produzidos pelo organismo, mas que
devem estar presentes na dieta. O Omega 3 é um tipo de ácido graxo poliinsaturado encontrado
em peixes marinhos de águas frias e de algumas sementes de plantas. Através deste trabalho
pode-se relatar as diferenças entre ácido graxo poliinsaturado do tipo 3 extraído de duas fontes
(óleo de peixes e óleo de linhaça). Autoridades de saúde recomendam aumentar a ingestão de
Omega 3 na alimentação, pois além de proporcionar efeitos benéficos, a sua baixa ingestão
também pode levar a conseqüências prejudiciais para a saúde humana.
Palavras-chave: Ácidos graxos Omega 3; Óleos de peixe; Óleo de semente do linho; Ácidos
graxos não saturados

Abstract
The present review comprises information about Omega-3, 6 polyunsaturated fatty acids
(PUFAs) which are essential lipids not produced by human organism but must be present in our
daily diet. Omega-3 is a type of polyunsaturated fatty acid found in cold water sea fish and in
some seed plants. The aim of this study is to report the differences between the type-3
polyunsaturated fatty acid obtained from two sources (fish oil and linseed oil). Health authorities
recommend increasing the consumption of Omega-3 because it not only brings beneficial effects
but also its low consumption can lead to harmful consequences to human health.
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Introdução
O consumo excessivo de gordura, principalmente a
saturada de origem animal ou vegetal, é um fator preponderante no desenvolvimento de algumas doenças. A
gordura é um dos componentes essenciais da dieta humana, pois além de fornecer maior quantidade de energia, comparada aos carboidratos e às proteínas, contém ácidos graxos essenciais, aqueles que não são produzidos pelo organismo, mas que devem estar presentes na dieta37 .
O nome “gordura” engloba duas categorias de substâncias, a do glicerol e a dos chamados ácidos graxos,
à qual pertencem os ácidos graxos Omega 3 e 637 . Os
ácidos graxos estão raramente livres na natureza e quase sempre ligados a outras moléculas por seu grupo
principal de ácido carboxílico; são classificados de acordo com o número de carbonos na cadeia, o número de
ligações duplas e a posição da primeira ligação dupla26 .

*
**
***
****

Os ácidos graxos poliinsaturados (PUFAs), assim chamados por conterem duas ou mais insaturações, são
caracterizados pela localização das ligações duplas29 .
Segundo Mahan e Escott-Stump22 (2202) o PUFA Omega
3 é representado por símbolos numéricos, como C18:3
(9,12,15), denominado ácido alfa linolênico (ALA), sendo
que o número justaposto ao símbolo C indica o número
de átomos de carbono, e o segundo número, a quantidade de dupla ligações. A posição da ligação dupla na
cadeia hidrocarbonada é indicada entre parênteses. Os
ácidos graxos também podem ser representados por letras gregas minúsculas, para se referir à colocação do
carbono no ácido graxo. A alfa (␣) se refere ao primeiro
carbono adjacente ao grupo carboxila, beta (␤) ao segundo carbono e Omega () ao último carbono. As ligações duplas rotuladas com um  são contadas no carbono metil terminal.
O Omega 3 é um tipo de gordura poliinsaturada encontrada principalmente em peixes marinhos de água
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fria e em algumas sementes de plantas24 . O ALA, que
pertence e dá origem ao Omega 3, permite a formação
de dois importantes ácidos graxos de cadeia longa: o
ácido eicosapentaenóico (EPA) e o ácido docosahexaenóico (DHA). O EPA relaciona-se principalmente com a
proteção da saúde cardiovascular, e o DHA é considerado fundamental para o desenvolvimento do cérebro e
sistema visual, associado à saúde materno infantil37 .
Os primeiros relatos sobre o metabolismo dos ácidos
graxos Omega 3 surgiram na década de 70, a partir de
um estudo de doença coronariana. Esquimós da Groenlândia, apesar do alto consumo de dietas ricas em gorduras com elevados teores de colesterol e baixa ingestão de
carboidratos, apresentam baixos níveis de colesterol total,
triglicéride, lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL),
e níveis maiores de lipoproteínas de alta densidade
(HDL), relacionados aos menores índices de doenças
cardiovasculares 11 ,
ateroscleroses 12 ,
artrite 28 ,
hipertensão33 e trombose16 . Os Esquimós também têm
baixa incidência de asma, psoriase e doenças autoimune20 .
A presente revisão tem como objetivo demonstrar a
importância dos PUFAs na alimentação humana, assim
como a relevância das pesquisas realizadas com óleo
extraído de peixes marinhos e óleo extraído de algumas
sementes vegetais, e suas diferenças, com relação aos
ácidos graxos Omega 3 e 6.
Revisão da literatura

O ácido linoléico (AL) (18:2 n-6) Omega 6 é o principal precursor do ácido araquidónico (AA) (20:4 n-6), enquanto o ácido ALA é o precursor do EPA (20:5 n-3) e
do DHA (22:6 n-3) Omega 3. AA e EPA são ácidos
PUFAs com 20 átomos de carbono que formam fosfolipídeos das membranas biológicas21 . Os AL e ALA são
substratos das mesmas desaturases, de forma que as
famílias Omega 3 e Omega 6 competem entre si pelas
mesmas enzimas envolvidas nas reações de dessaturação e alongamento da cadeia29 . Embora essas enzimas tenham maior afinidade pelos ácidos da família
Omega 3, a conversão do ALA em PUFAs é fortemente
influenciada pelos níveis de AL na dieta13 . Assim, uma
dieta rica em Omega 3 é capaz de diminuir a conversão
do AL em AA elevando a quantidade de EPA e DHA2.
Questões associadas às inter-relações entre ácidos
graxos Ômega 3 e 6 ainda permanecem obscuras para
qual extensão o ALA é convertido em EPA e DHA no organismo humano, e se tal conversão varia com a idade
ou estado fisiológico. Além disso, também não se sabe
qual a extensão do impacto da ingestão de Omega 6
sobre a taxa de conversão do Omega 3 em EPA e DHA,
ou se tal ingestão causa alterações nos efeitos biológicos atribuídos ao EPA e DHA5.
Considerando que essas duas famílias de ácidos graxos competem pelas mesmas enzimas, o balanço entre
Omega 6 e Omega 3 na dieta é de grande importância.
Como conseqüência das mudanças no padrão dietético
humano, a relação entre ácidos graxos Omega 6 e
Omega 3 na dieta também sofreu alterações no decor-

rer da História. No passado, na era paleolítica, essa relação contemplava, aproximadamente, 1:1 a 1:2, enquanto que o padrão atual (dieta ocidental) apresenta
uma relação de 17:114 . Embora alguns considerem satisfatória a relação Omega 6 e Omega 3 de 10 a 5:119 , a
proposta mais recente, com base em experimentação
animal, é de 1:114 .
O óleo de linhaça, derivado da semente de linho (Liniun usitatissimun), é a fonte mais rica de ALA, um ácido graxo Omega 3, que pode ser convertido no organismo em EPA e DHA24 . Outras fontes incluem óleo de canola, soja, noz e plantas com folhas verdes escuras. Enquanto o ácido graxo Omega 6 é encontrado em óleos
vegetais como de milho, girassol, açafrão e soja6,32.
O peixe marinho gorduroso, tal como salmão, cavala
e arenque, é rico em ácidos graxos Omega 3 pré formados EPA e DHA24 , devido a ingestão de muitas plantas
marinhas, especialmente as algas unicelulares de fitoplancton, que contêm o ácido graxo Omega 3 em sua
forma sintetizada6.
Os óleos de peixes são mais suscetíveis à deterioração
que outros óleos e gorduras, devido a rapidez com que o
processo de oxidação ocorre quando lipídios poliinsaturados são expostos ao ar30 . Além disso, apresentam
variação em sua composição de ácido graxo, devido a
vários fatores como: disponibilidade de alimentos, idade,
sexo, temperatura da água, localização geográfica e
estação do ano2. Um fato importante é a baixa aceitabilidade do óleo de peixe pelos pacientes, devido à inconveniência peculiar do odor e paladar e pela necessidade
de ingerir altas doses por longo período de tempo3.
Segundo Harris at al.17 (1983) estudos têm demonstrado que os efeitos relacionados à suplementação com ácidos graxos Omega 3, extraídos do óleo de peixe, não
afetam o colesterol total, contudo eles aumentam o LDL –
Colesterol (5% a 10%) e diminuem os triglicérides (25% a
30%). Entretanto o LDL – Colesterol tende a piorar o perfil
glicêmico em pacientes diabéticos. Os ácidos graxos
Omega 3 diminuem os glicerídeos pela inibição da síntese de VLDL e de apo B-100 e pela diminuição da lipemia pós-prandial27 . Porém se observou que em esquimós
a incidência de hemorragia e epilepsia é maior, isso se
dá pelo fato dos ácidos graxos Omega 3 serem precursores das prostaglandinas, que, por conseguinte, interferem na coagulação sanguínea. Portanto, consumos
aumentados prolongam o tempo de sangramento34 .
Os principais efeitos dos PUFA Omega 3 EPA na proteção da saúde cardiovascular são: competir com o AA
na formação de eicosanóides, produzir uma inibição da
agregação plaquetária (efeito antitrombótico) e estimulação da vaso dilatação; produzir efeito anti-inflamatório e
reduzir a quimiotaxia dos leucócitos37 . Tanto o EPA quanto o DHA, os PUFAs Omega 3 de cadeia longa são potentes agentes anti-inflamatórios, podendo ser empregados com sucesso no tratamento de doenças inflamatórias
auto-imunes, como a psoriase e artrite inflamatória31 .
O AA e o ácido EPA, derivados das famílias Omega 6
e Omega 3, respectivamente, são precursores de eicosanóides, os quais atuam como moduladores químicos
em diversos processos biológicos9,23.
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Os eicosanóides compreendem as prostaglandinas
(PG), tromboxanos (TX), leucotrienos (LX), ácido hidroxiperoxi-eicosatetraenóicos (HPETE) e ácidos hidroxi-eicosatetraenóicos (HETE) cada família dá origem a uma
série diferente de eicosanóides. Do metabolismo do AA,
a ciclooxigenases (COX) leva a formação de PG e TX da
série 2. Do metabolismo do EPA, a mesma enzima é
capaz de induzir a formação das mesmas eicosanóides,
porém da série 3. Existem duas isoformas de COX: COX
– 1 enzima constitutiva e COX – 2 induzivel. Outra enzima relacionada com a formação de eicosanóides é a 5lipoxigenase (5-LOX), que quando atua sobre o AA, induz a formação de LX da série 4 (LTA4, B4, L4, D4 e
E4), HPETE e HETE da série 5, e quando atua sobre
EPA, desencadeando a produção de LX da série 51,8.
Os eicosanóides derivados da família Omega 3 (EPA
e DHA) competem com o AA pelo COX suprimindo a formação dos mediadores pró-inflamatorios LX e TX e favorecendo a produção das séries com menor potencial
inflamatório (Figura 1). A variedade de efeitos dos eicosanóides Omega 3 e Omega 6, tem levantado investigações sobre os efeitos benéficos de alimentos ricos em
PUFAs no tratamento de condições inflamatórias1,8-9,25.

mento e consumo de alimentos enriquecidos com estes
ácidos graxos35 .
No entanto o consumo de produtos de origem marinha está sujeito à influência de diversos agentes e a hábitos culinários de certas populações; também observase as más condições de distribuição deste produto, que
em muitos países não se cumprem e que resultam em
preços pouco atrativos para o consumidor. Uma outra
alternativa para suplementar a ingestão de ácido graxo
Omega 3 em nossa alimentação é através de consumo
direto de produtos que contenham este ácido (EPA e/ou
DHA), já na forma de concentrados (cápsulas, emulsões de óleos marinhos e de azeites vegetais devidamente desodorizados, ou de preparos que contenham
estes ácidos graxos)4.
Comparou-se uma dieta com níveis elevados de ácidos graxos proveniente de óleo de peixe (salmão) e óleo
vegetal (óleo de linhaça), todas as dietas contiveram
40% de calorias totais como gordura; diferiram somente
na composição do ácido graxo. Através desta comparação observou-se que a dieta contendo óleo de peixe reduziu níveis de colesterol do plasma de 188 a 162
mg/dl, e níveis de triglicérides de 77 para 48 mg/dl. Os
níveis de colesterol de LDL e VLDL mudaram de 128 a
108 e 13 a 8 mg/dl respectivamente. Já com a dieta de
óleo vegetal observou-se diminuições similares em níveis
de colesterol porém os triglicérides não abaixaram17 .
O consumo de óleo de linhaça na alimentação humana proporciona efeitos benéficos na composição lipídica do sangue, com o aumento significativo de ALA e
EPA no plasma, assim com o aumento nos teores de
EPA e DHA nas plaquetas. Já para o índice de ácido
graxo Omega 3 de óleo de peixe depende da espécie,
estação, latitude e assim a temperatura da água10 .
No entanto, Yetiv36 (1988) afirmou em estudos que o
uso de óleo de peixe na dieta não é inócuo. Os peixes
podem estar contaminados com metais e pesticidas,
embora no processo de concentração no óleo de peixe,
estes compostos são geralmente removidos.
Conclusão

Figura 1. Esquematização da via de biossíntese dos ácidos
graxos poliinsaturados. Adaptado de Calder7 (2003)

Discussão

Uma baixa ingestão de PUFAS Omega 3 pode ter importantes conseqüências sobre a saúde da população,
como já citado anteriormente15 . Devido a estas conseqüências, as autoridades de saúde e alimentação, recomendam aumentar a ingestão de ácidos graxos Omega
3, seja pelas vias convencionais, tais como o aumento
do consumo de sementes vegetais ou de produtos marinhos (principalmente peixes), ou através do desenvolvi-

Esta revisão serviu para relatar sobre as diferenças
entre duas fontes distintas de PUFAs (óleo de peixe e
óleo de linhaça), que são fontes ricas em Omega 3. Demonstrando que através do consumo destes óleos e suplementos, obteve-se resultados significantes na saúde.
Através do consumo de peixes marinhos ou de seu
suplemento (óleo de peixe) observou-se uma redução
dos níveis de colesterol e triglicérides, quando comparada com óleos vegetais (óleo de linhaça) no qual apresentou diminuições similares em níveis de colesterol, porém os triglicérides não abaixaram. Os peixes marinhos
já contêm os ácidos graxos de cadeia longa EPA e DHA
em sua composição pré-formados e no óleo de linhaça,
ao contrario, devem ser convertidos no organismo. Porém, foi mostrado que os óleos de peixes são mais suscetíveis à oxidação (variabilidade da temperatura, estação e localização), contaminação (metais e pesticidas) e
acondicionamento pelos navios. Além do fato dos pacientes terem baixa aceitabilidade devido à inconveniência peculiar do odor e paladar e pela necessidade de
ingerir altas doses por longo período de tempo.
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Esta pesquisa, no entanto, mostrou efetiva colaboração dos PUFAs provenientes de óleos de peixes
e óleos de linhaça em diversas patologias, utilizadas como alimento funcional, na modulação do desenvolvimento físico, fisiológico e mental do organismo
humano.
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