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1. INTRODUÇÃO  

 

Os ácidos graxos essenciais (linoléico e α-linolênico) são aqueles que não podem 

ser sintetizados pelos tecidos dos mamíferos e devem obrigatoriamente ser adquiridos 

a partir da dieta (CALDER, 2001). 

Dois dos mais importantes ácidos graxos poliinsaturados ômega 3 de cadeia longa 

(superior a 18 carbonos), naturalmente presentes em produtos de origem marinha, são 

o ácido eicosapentaenóico (EPA; C20:5) e o ácido docosahexaenóico (DHA; C22:6). Na 

espécie humana, os tecidos têm a capacidade de sintetizar EPA e DHA e o fazem a 

partir do precursor ácido alfa-linolênico, por meio de sistemas enzimáticos de 

alongamento e dessaturação, apesar de que a velocidade desta transformação seja 

muito lenta, principalmente quando a dieta é rica em ácido linoleico (ômega 6), que 

compete pelas mesmas dessaturases (HAAG, 2003). 

De acordo com UAUY e CASTILLO (2003), os lipídios dietéticos, além de fornecer 

energia para as células, compõem a maior reserva energética corporal para crianças e 

recém-nascidos. Eles são componentes estruturais de todos os tecidos e são 

imprescindíveis para a síntese das membranas celulares.  

Nos últimos anos, surgiu-se o interesse pela qualidade dos lipídios fornecidos na 

alimentação infantil, dado que já se sabe que este é um fator determinante no 

crescimento, no desenvolvimento visual e neural, e na manutenção da saúde (UAUY e 

CASTILLO, 2003).  

Dessa forma, estudos recentes mostram que a seleção e a quantidade do lipídio 

ingerido durante a infância tem grande relevância para o crescimento e o 

desenvolvimento de crianças saudáveis. 
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2. ÁCIDOS GRAXOS 

 

Os ácidos graxos são componentes substanciais dos lipídios, um dos três macros 

nutrientes principais, juntamente com proteínas e carboidratos (NELSON, COX, 2005). 

Os lipídeos desempenham uma variedade de funções celulares e são a principal forma 

de armazenamento de energia na maioria dos organismos. Atuam no transporte de 

vitaminas lipossolúveis como precursores de hormônios e determinados grupos são 

considerados funcionais (OLIVEIRA et al, 2012).  

Encontram-se distribuídos em todos os tecidos, em especial nas membranas e 

nas células de gordura, desempenhando importante função na estrutura da membrana, 

nos processos metabólicos e na produção de eicosanóides (APPOLINÁRIO et al, 2011). 

Os ácidos graxos diferem no tamanho da cadeia carbônica e no número de duplas 

ligações existentes entre os átomos de carbono. Quanto ao tamanho da cadeia 

carbônica, esses podem ser classificados em ácidos graxos de cadeia curta, cadeia 

média e cadeia longa. Já quanto à presença de insaturações, os ácidos graxos são 

classificados, de acordo com sua estrutura, em ácidos graxos saturados (sem dupla 

ligação na molécula), monoinsaturados (uma dupla ligação na molécula) ou poli-

insaturados (duas ou mais duplas ligações na molécula) (CASTRO, CARDOSO, 2010), 

como pode ser observado na Figura 1. 

 

 

Figura 1: Comparação entre as estruturas químicas de ácido graxo insaturado (A) e 

ácido graxo saturado (B). 

  

2.1. Metabolismo 

 

O ser humano, assim como os demais mamíferos, é capaz de sintetizar certos 

ácidos graxos saturados e insaturados, porém, essa capacidade é limitada quando se 

trata de ácidos graxos poli-insaturados, sem os quais nosso organismo não funciona 

adequadamente (CABO et al, 2012; DELGADO-LISTA et al, 2012). Os ácidos graxos 

essenciais são aqueles que não podem ser sintetizados pelos tecidos dos mamíferos e 
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devem necessariamente ser obtidos a partir da dieta (CALDER, 2001) ou 

suplementação. 

Os ácidos linoleico (ômega 6) e alfa-linolênico (ômega 3) são exemplos de ácidos 

essenciais, portanto, devem ser obtidos pela dieta. Dessa maneira, possibilita que o 

organismo sintetize os demais ácidos graxos de suas famílias (BLOOMINGDALE et al, 

2010; ARANCETA, PEREZ-RODRIGO, 2012).  

O metabolismo dos ácidos graxos da família ômega 3 pode ser visualizado na 

Figura 2. 

 

 

Figura 2: Metabolismo dos ácidos graxos essenciais ômega 3 (VAZ et al, 2006). 

 

Dois dos mais importantes ácidos graxos poli-insaturados ômega 3 de cadeia 

longa (LC- PUFAs) são o ácido eicosapentaenóico (EPA) e o ácido docosahexaenóico 

(DHA) (HAAG, 2003). A importância destes ácidos está na sua capacidade de se 
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transformar em substâncias biologicamente mais ativas, com funções especiais no 

equilíbrio homeostático e em componente estrutural das membranas celulares, dos 

tecidos cerebral e nervoso (MEREY, 2014).  

As fórmulas estruturais desses ácidos graxos poli-insaturados podem ser 

observadas na Figura 3. 

 

 

Figura 3: Fórmula estrutural dos ácidos graxos poli-insaturados ômega 3 DHA e EPA 

(KRALOVEC et al, 2012). 

 

Os tecidos que sintetizam o DHA e a EPA no corpo humano são as gônadas, o 

fígado e, em menor proporção, o tecido adiposo e o cérebro, a partir da ingestão de 

ácidos linoleico e α-linolênico obtidos na dieta. No entanto, essa capacidade é limitada 

e, para garantir a quantidade ideal desses ácidos graxos poli-insaturados, é necessário 

complementar na dieta. A deficiência desses ácidos gera diversas alterações 

neurológicas, imunológicas na pele, sérios transtornos comportamentais e no 

crescimento da criança (TINOCO et al, 2007; SILVA et al, 2007; TORRES, TRUGO, 

2009; AGOSTINI, 2008). 

 

2.2. Fontes de ácidos graxos na dieta 

 

Os ácidos linoleico e alfa-linolênico estão presentes tanto em espécies vegetais 

como animais empregados na alimentação humana. Nas hortaliças, o ácido alfa-

linolênico é encontrado em maior quantidade em espécies com folhas de coloração 

verde-escura, por ser um importante componente da fração dos lipídios polares contidos 

nos cloroplastos (SIMOPOULOS, 2002). Também ocorre em alguns cereais e 

leguminosas, sendo a sua concentração muito dependente da espécie e de fatores 

sazonais (KRIS-ETHERTON et al, 2000).  

A Tabela 1 relaciona as quantidades de EPA e DHA em alimentos de origem 
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animal. Entre os peixes, os de origem marinha, como a sardinha e o salmão, geralmente 

apresentam quantidades maiores de EPA e DHA que os peixes provenientes de águas 

continentais. Isso ocorre, em consequência à significante quantidade desses ácidos 

graxos no fitoplâncton, que provê a sua distribuição ao longo da cadeia alimentar 

marinha. Nos alimentos provenientes de animais terrestres, que não foram submetidos 

a dietas com fontes adicionais de alfa-linolênico, normalmente não se observa a 

presença de EPA e DHA (MARTIN et al, 2006). 

 

Alimento EPA (20:5) DHA (22:6) 

Carne de frango fresca 0,2 0,2 

Bagre grelhado 1,2 2,2 

Carpa cozida 3,1 1,5 

Salmão cozido 4,1 14,3 

Sardinha enlatada em óleo de soja 4,7 5,1 

Tilápia cozida - 1,3 

Truta cozida 2,6 6,7 

Ovos (galinha) - 1,1 

Tabela 1: Concentração de EPA e DHA em alimentos de alimentos de origem animal 
em mg por g (adaptado de BROUGHTON et al, 1997). 
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3. IMPORTÂNCIA DO ÔMEGA 3 NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL  

 

Os ácidos graxos Ômega 3 são essenciais para o desenvolvimento e 

funcionamento normal do cérebro e deve ser necessariamente obtido através da dieta. 

Contudo, os baixos níveis desses ácidos graxos na dieta moderna nos países em 

desenvolvimento são fatores de risco para distúrbios físicos assim como doenças 

cardiovasculares e inflamatórias (SIMOPOULOS, 2002). 

Os inúmeros modos de ação da suplementação com Ômega 3 podem ser 

influenciados no mínimo por dois importantes mecanismos bioquímicos e fisiológicos 

operando principalmente no endotélio vascular. O primeiro é a capacidade bioquímica 

de modificar a biossíntese de eicosanóides (CHRISTENSEN et al, 1997). 

Fisiologicamente há um aumento endógeno de óxido nítrico (HARRIS et al, 1997). Os 

dois processos podem influenciar a reatividade vascular, formando a base para que a 

membrana celular melhore suas funções de defesa e de elasticidade (GOODFELLOW 

et al, 2000).  

A quantidade necessária exata de ácidos graxos essenciais em humanos não está 

claramente definida, mas alguns especialistas sugerem que uma ingestão dietética 

adequada deve ser entre 7 a 10% do Valor Energético Total, desde que se mantenha 

uma proporção média de 5 a 8% de ácido linoleico e 2 a 3% de ácido linolênico, 

provenientes da dieta (SHILS et al, 2003). A baixa ingestão de desses ácidos graxos 

prejudica o desenvolvimento do sistema nervoso e a função visual infantil (por 

deficiência de DHA), da mesma maneira que afeta a capacidade cognitiva da criança 

(GALLI et al, 1994).  

A deficiência e desequilíbrios de ácidos graxos também pode contribuir para uma 

série de distúrbios psiquiátricos e neurológicos em adultos (HAAG, 2003), e vários 

distúrbios neurológicos comuns na infância incluindo Transtorno do Déficit de Atenção 

com Hiperatividade (TDAH), dislexia (especificadamente dificuldade de leitura), 

dispraxia (disfunção na coordenação motora) e desordens do espectro autista 

(RICHARDSON, ROSS, 2000). 

Portanto, uma suplementação dietética com Ômega 3 pode exercer vários efeitos 

benéficos sobre o organismo, incluindo: redução de níveis plasmáticos de triglicerídeos, 

redução moderada da hipertensão; influências favoráveis sobre os processos de 

fibrinólise e coagulação; proteção durante eventos agudos associados com doenças 

circulatórias, como isquemia do miocárdio, e respiratórias, além de outros mecanismos 

celulares diferenciados de consequências patofisológicas (CHRISTENSEN, et al, 1997; 

ANGERER, VON SCHAKY, 2000; MORI, BEILIN, 2001; JOFFRAIN et al, 1975).  
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A Tabela 2 apresenta um resumo sobre os benefícios cardiovasculares com a 

suplementação de Ômega 3 no organismo humano.  

 

AÇÕES EFEITOS 

Antitrombótico 

Reduz agregação plaquetária  

Reduz viscosidade sanguínea 

Influencia fatores de coagulação 

Antiaterogênico 
Reduz triglicérides plasmático 

Inibe proliferação e migração das células do musculo liso 

Antiarrítmico 

Favorece perfil de mediadores 

Influencia os canais iônicos da membrana 

Adequação da fluidez da membrana 

Vasoprotetor 

Melhora as funções das células endoteliais 

Reduz pressão sanguínea 

Modula interações receptor-agonista 

Tabela 2: Benefícios cardiovasculares da suplementação de ácidos graxos da família 
ômega 3 (adaptado de CHIARELLO et al, 2005) 

 

Devido a extrema importância do EPA e DHA no desenvolvimento infantil, foi 

descrita abaixo a atuação desses ácidos graxos desde a gestação até os 12 anos. 

 

3.1. Gestação 

 

A gestação é um período que estabelece necessidades nutricionais aumentadas, 

a nutrição apropriada é fundamental para a saúde da mãe e do bebê (INNIS, 2008). 

Dessa maneira, estudos sobre os ácidos graxos ômega 3 destacam sua essencialidade 

para o desenvolvimento infantil. Existem dois períodos cruciais durante o 

desenvolvimento nos quais os ácidos graxos ômega 3 são de extrema importância: o 

período fetal e o período que vai do nascimento até o término do desenvolvimento 

bioquímico completo do cérebro e da retina, que em humanos ocorre aos 2 anos de 

idade (CONNOR, 2000).  

O feto não tem a capacidade de sintetizar ácidos graxos poli-insaturados de 

cadeia longa através de seus precursores ômega 3 e o ômega 6, tendo sua necessidade 

suprimida unicamente pela placenta, por isso, durante o último trimestre de gestação, a 

placenta estabelece preferência no transporte de DHA e ácido α-linolênico (MUTHAYYA 

et al, 2009; KARR et al, 2011).  

O período gestacional está suscetível à deficiência de ácidos graxos devido, não 

apenas pela alimentação inadequada, mas também às alterações metabólicas e 
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fisiológicas comuns no processo gestacional que diminuem suas reservas (KATZEN, 

2007; HADDERS, 2008). Dessa forma, uma alimentação apropriada no período 

gestacional poderá garantir uma contribuição adequada de ácidos graxos de cadeia 

longa à própria gestante e ao feto, cooperando para um bom desenvolvimento do 

sistema nervoso central e visual (KARR et al, 2011). 

Durante o último trimestre da gestação, a necessidade dos ácidos graxos está 

especialmente aumentada no feto para poder atender à síntese acelerada dos tecidos 

cerebrais (AL et al, 2000), com diferenciação celular, sinaptogênese ativa e crescimento 

do sistema vascular, podendo, com isso, aumentar o risco de hemorragia peri-

intraventricular (OLIVEIRA et al, 2012), que ocorre dentro ou ao redor do cérebro. Para 

obter esses ácidos graxos, o feto depende primariamente da transferência placentária 

e, portanto, do fornecimento destes pela mãe (AL et al, 2000; MAKRIDE, GIBSON, 

2000).  

Assim sendo, o consumo de peixes e a suplementação com óleo de peixe podem 

reduzir a incidência de parto prematuro e melhorar o peso do recém-nascido. Além 

disso, o conteúdo de ácido graxo no cordão umbilical se relaciona diretamente com o 

consumo destes ácidos graxos pela mãe (ARSLONOGLU et al, 2006; MATIAS, 2008). 

Portanto, a dieta materna é de extrema relevância, já que ela determina o tipo de ácido 

graxo que se acumulará no tecido fetal (OLIVEIRA et al, 2012). 

Quando a ingestão dietética de ácidos graxos ômega 3, incluindo DHA e alfa-

linolênico, é restrita durante a gestação e a lactação, a incorporação de DHA nas 

membranas do cérebro e da retina diminui (CARLSON, 1997).  

Esses ácidos graxos essenciais estão presentes com concentrações altas em 

todas as membranas celulares e na matéria cinzenta cerebral, realizando um 

imprescindível papel nas células neuronais no sistema nervoso central. Estudos 

recentes também demonstraram a importância do DHA para o desenvolvimento normal 

da célula glial (células não neuronais do sistema nervoso central que proporcionam 

suporte e nutrição aos neurônios). Ressaltando, assim, a necessidade especial desses 

ácidos graxos. Alguns estudiosos demonstraram que os recém-nascidos com maior 

quantidade de DHA no plasma apresentaram sinais de maior maturidade cerebral 

(SABEL et al, 2009; DAVIS-BRUNO, TASSINARI, 2011). 

A nutrição rica em ômega 3 pode atuar em processos cognitivos do cérebro. Em 

alguns estudos, foi observada a auto-regulação dos genes que são essenciais para 

manter a sinapse e a plasticidade dos cérebros de ratos. Além disso, constataram que 

a deficiência de DHA, durante a gestação e após o nascimento destes roedores, 

favoreceu a ansiedade quando comparados com os animais com alimentação rica em 
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DHA. Outro fator analisado foi que a ausência deste ácido graxo pode levar à dificuldade 

natural do animal em enfrentar desafios (SHARMA et al, 2012). 

 

3.2. Lactação 

 

A lactação também tem sido reconhecida como uma etapa no período reprodutivo 

de grande demanda metabólica tecidual materna, aumentando os requerimentos de 

proteína e energia para a produção adequada do leite (MAKRIDE et al, 2000). 

Uma das formas de contribuir para um bom desenvolvimento neurológico, do 

mesmo modo que estimular o desenvolvimento adequado do sistema visual, é por 

intermédio da alimentação com o leite materno, uma rica fonte de nutrientes para o 

recém-nascido e para o lactente nos primeiros anos de vida. Devendo ser exclusivo 

durante os primeiros seis meses e representar parte da alimentação durante todo o 

primeiro ano, por fornecer uma combinação adequada de proteínas, lipídeos, hidrato de 

carbono, minerais, vitaminas e enzimas, além dos benefícios nutricionais, imunológicos, 

psicológicos e econômicos conseguidos com esta prática (KOLPELMAN, MIYOSHI, 

2004). 

Os ácidos graxos, derivados dos ácidos linoleico e linolênico, são encontrados no 

leite materno e estão relacionados ao desenvolvimento cognitivo, visão e crescimento, 

sendo o leite materno uma das maiores fontes de energia, ácido graxo essencial e de 

vitamina para o lactente. Ele contém mais de 150 diferentes ácidos, dentre os quais o 

ômega 6 e o ômega 3, ácido araquidônico, DHA e vários outros da série ômega 6 e 

ômega 3 (HIRAYAMA et al, 2006; KUS et al, 2011). 

SABEL e colaboradores (2009) relataram que a baixa ingestão de gordura durante 

a gravidez influencia negativamente a oferta de ácidos graxos essenciais para o feto e 

para o recém-nascido, trazendo consequências na saúde futura desta criança. 

Um outro estudo realizado por HENRIKSEN e colaboradores (2008) demonstrou 

que o leite materno complementado com DHA e ácido araquidônico apresentou 

aumento nos glóbulos vermelhos na idade neonatal. As crianças foram novamente 

avaliadas com a idade de seis meses e os resultados demonstraram que os bebês 

suplementados apresentaram melhores habilidades para resolução de problemas e 

reconhecimento de objetos familiares e não familiares, em comparação com o grupo 

controle. 
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3.3. Recém-nascido 

 

Muitos fatores são importantes no período inicial do desenvolvimento e os ácidos 

graxos essenciais têm papel fundamental, assim como na gestação e lactação, 

principalmente no sistema nervoso central (SNC) e na visão. 

Desde a concepção até a maturidade, a evolução anatômica do SNC ocorre 

principalmente por meio de processos de proliferação, migração e diferenciação de 

neurônios, formação de conexões sinápticas e mielinização. Os neurônios do SNC são 

produzidos durante o período intrauterino e, à época do nascimento, a rede de conexões 

sinápticas e a mielinização são ainda escassas. Estes últimos processos ocorrem 

predominantemente no período pós-natal, o que confere a propriedade de grande 

plasticidade do SNC nos primeiros meses de vida. A base estrutural do sistema nervoso 

central, programada geneticamente, é dependente das influências do meio para se 

desenvolver (SANTOS et al, 2008). 

A experiência visual nos primeiros estágios da vida tem um importante papel no 

processo de formação e maturação dos circuitos corticais, os quais permitirão um 

desenvolvimento adequado das funções visuais. A retina apresenta concentrações 

elevadas de DHA nas membranas dos cones e bastonetes (células dos olhos), 

conferindo-lhes a fluidez necessária para que ocorra o processo de transdução do sinal 

luminoso e sua conversão em sinal elétrico, que é processado posteriormente pelo 

cérebro (AGOSTINI, 2008; QUIGLEY et al, 2009). 

O DHA da série ômega 3 é considerado o ácido graxo mais importante no 

desenvolvimento neonatal e é um dos principais componentes dos ácidos graxos 

cerebrais. Devido ao seu alto grau de poli-insaturação, o DHA proporciona à membrana 

uma grande fluidez, sendo essa primordial para que as proteínas possam ter a 

mobilidade necessária para desempenhar suas funções na camada bilipídica e na 

formação do tecido cerebral e visual (QUIGLEY et al, 2009; PARLETTA et al, 2013; 

NYARADI et al, 2013). 

Pesquisas atuais demonstram que o DHA corresponde a mais de um terço dos 

ácidos graxos totais presentes na retina e na massa cinzenta do cérebro. A falta desse 

ácido graxo apresentou níveis reduzidos no eritrócito e nos tecidos cerebrais e da retina, 

resultando em anormalidades na função retiniana que podem ser irreversíveis (LIMA et 

al, 2004; MARINELLI, HAMELIN, 2007). 

O DHA desempenha uma significativa função na sinapse e na plasticidade no 

momento do desenvolvimento inicial do tecido cerebral. O desequilíbrio deste ácido 

graxo pode ser relacionado com distúrbios neuropsiquiátricos na fase infantil. Um estudo 
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apontou que as mães que tinham uma concentração maior de DHA no organismo 

apresentaram uma vantagem na parte cognitiva da criança com idade de 14 meses 

(MORALES et al, 2011). 

MORSE (2012) realizou um estudo de intervenção utilizando a suplementação de 

DHA e observou melhor desenvolvimento dos olhos e a acuidade visual superior quando 

comparadas com crianças não suplementadas. Em relação ao desenvolvimento 

cerebral, apresentaram capacidade avançada em resolução de problemas. Com essas 

evidências a ingestão materna de ácidos graxos durante a gravidez e lactação é 

primordial para a formação adequada celular da membrana cerebral e do sistema 

nervoso central, assim, podendo garantir um desenvolvimento fetal e um crescimento 

infantil saudável. 

Dessa maneira, manter os níveis ideais de ácidos graxos essenciais no organismo 

da gestante é indispensável para a aprendizagem, a cognição, a memória e 

desenvolvimento visual (MEREY, 2014). 

 

3.4. Crianças de 1 a 5 anos 

 

Um estudo realizado por CHIARELLO e colaboradores (2005), avaliou os efeitos 

da suplementação de ômega 3 em crianças de 1 a 5 anos de uma creche durante 3 

meses. Foram divididas 40 crianças, selecionadas e autorizadas, em dois subgrupos, 

através de sorteio: Grupo Controle (GC = sem intervenção) e Grupo Teste (GT = 

suplementação diária).  

Diversos fatores foram analisados nesse estudo, como ganho de altura, ganho de 

peso e sintomas e processos infecciosos. 

Analisando o crescimento físico das crianças, através da altura medida antes de 

iniciar a intervenção, em comparação com mais duas medidas – durante e após a 

suplementação, observou-se que durante a fase de suplementação, o Grupo Teste (GT) 

teve maior ganho de altura no período pós-suplementação (4,93%) e o Grupo Controle 

(GC) teve maior crescimento que o Grupo Teste (GT) no período durante a 

suplementação (6,4%), mas reduzido no período pós-suplementação.  

Estes resultados podem ser observados na Figura 4.  
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Figura 4: Comparação do ganho de altura das crianças do GT e GC durante a 

suplementação (ADS) e após a suplementação (APS) (CHIARELLO et al, 2005). 
 

As crianças foram pesadas antes, durante e após a suplementação e pôde-se 

observar, através da Figura 5, que o ganho de peso foi inverso do ganho em altura. O 

Grupo Teste (GT) aumentou 16,61% em relação ao Grupo Controle (GC) durante a 

suplementação e continuou ganhando mais peso, em menor velocidade (11,68%) que 

o Grupo Controle (GC), trinta dias após o período da suplementação, quando foram 

coletados os últimos dados das crianças nesta pesquisa.  

 

 
Figura 5: Comparação do ganho de peso das crianças do GT e GC durante a 

suplementação (EPDS) e após a suplementação (GPPS) (CHIARELLO et al, 2005). 
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As crianças foram avaliadas clinicamente e através do Inquérito com os Pais e 

Funcionárias da Creche para avaliar as queixas e sintomas clínicos. Esses resultados 

da fase inicial da pesquisa estão apresentados na Tabela 3.  

 

 
Tabela 3: Principais queixas e sintomas clínicos dos pais e funcionários na fase inicial 

(CHIARELLO et al, 2005). 
 
 
Após o período de intervenção, nova avaliação foi feita junto às crianças, assim 

como inquérito junto aos pais e funcionários, podendo ser constatado uma evolução 

saudável no comportamento físico e psíquico da criança, considerando dados como 

viroses, infecções, humor, entre outros. Observou-se que que 66% das crianças 

analisadas apresentaram mudança para melhor; 31% das crianças analisadas 

permaneceram sem alteração e apenas 3% das crianças apresentaram uma piora no 

quadro, considerando principalmente outros fatores interferentes como ambientais, 

genéticos e culturais da família inserida no contexto.  

Os resultados dessa avaliação podem ser verificados na Figura 6 e na Tabela 4.  

 

 
Figura 6: Investigação do estado de saúde das crianças após a suplementação 

(CHIARELLO et al, 2005). 
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Tabela 4: Sintomas e processos infecciosos antes e após a suplementação nas 

crianças (CHIARELLO et al, 2005). 
 

Com relação a função cognitiva nessa faixa etária, a detecção dos efeitos 

benéficos da suplementação de DHA talvez seja mais difícil que a detecção em 

lactentes, porque o desenvolvimento cerebral e, portanto, a incorporação de DHA, 

diminui consideravelmente após a idade de 2 anos (MARTINEZ, 1994). No entanto, 

permanece possível que um aumento do fornecimento de DHA ao cérebro neste período 

resulta em mudanças na composição de ácidos graxos do tecido cerebral ou que o DHA 

tem outros efeitos metabólicos que podem melhorar a função cerebral (YEHUDA, 2003). 

A administração de DHA pode um período de tempo maior pode melhorar as 

chances de detectar os efeitos cognitivos durante a infância. Além disso, novas 

tecnologias como a imagem cerebral e a ressonância magnética funcional por imagem 

podem ajudar a detectar os efeitos do DHA na estrutura do cérebro assim como sua 

função (THOMAS, 2003). 

 

3.5. Crianças de 6 a 12 anos 

 

Existem muitos estudos relacionados com a administração de ômega 3 e seus 

benefícios para crianças com faixa etária de 6 a 12 anos, como déficit de atenção e 

função cognitiva, problemas relacionados ao sono e depressão.  

KIRBY e colaboradores (2010) avaliaram os efeitos da suplementação de ômega 

3 em crianças de 8 a 10 anos em um estudo analisando a função cognitiva através de 
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vários testes. As crianças foram subdivididas em grupo placebo e grupo ativo, sendo 

que o último grupo recebeu cápsulas mastigáveis de óleo de peixe contendo EPA e DHA 

durante 16 semanas. Foram encontradas diferenças significativas entre os dados do 

grupo suplementado com ômega 3 e o grupo placebo, mostrando que o suplemento de 

DHA e EPA auxiliou na precisão do teste de impulsividade e tem um efeito protetor 

contra a redução do comportamento pró social, ou seja, o comportamento que 

compreende atitudes de uma pessoa em ajudar os demais. 

Um estudo realizado por NEMETS e colaboradores (2006) analisou o efeito da 

suplementação de ômega 3 na depressão em crianças de 8 a 12 anos durante 16 

semanas usando a Escala de Avaliação de Depressão Infantil (CDRS - Childhood 

Depression Rating Scale).  

A Figura 7 mostra os resultados do CDRS nos pacientes do estudo. O efeito do 

ômega 3 é altamente significativo. Entre as crianças com tratamento de ômega 3, sete 

em cada 10 apresentaram uma redução maior que 50% nos resultados do CDRS. Dos 

que estavam no placebo, zero em 10 apresentou uma redução maior que 50% nos 

resultados do CDRS (NEMETS et al, 2006). 

 

 
Figura 7: Resultados da Escala de Avaliação de Depressão Infantil durante 16 

semanas em crianças com suplementação de ômega 3 ou placebo (NEMETS et al, 
2006). 

 

RICHARSON & MONTGOMERY (2005) analisaram os resultados da 

suplementação de ômega 3 em crianças de 5 a 12 anos com suspeita de dispraxia, 

transtorno do desenvolvimento da coordenação. Trata-se de um ensaio randomizado, 
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duplo-cego, controlado por placebo, envolvendo tratamento em grupos paralelos por 3 

meses, seguido de 1-way crossover (placebo para tratamento ativo) por mais 3 meses. 

Os resultados não mostraram efeito de tratamento nas habilidades motoras, 

porém demonstraram melhorias significativas em leitura, ortografia e comportamento 

para o grupo do tratamento ativo comparado ao grupo placebo durante 3 meses de 

tratamento. Após o tratamento de 1-way crossover (placebo ativo), mudanças 

semelhantes foram observadas no grupo de placebo crossover, enquanto que as 

crianças que continuavam com o tratamento ativo mantiveram ou melhoraram seu 

progresso (RICHARSON; MONTGOMERY, 2005). 

Na avaliação de crianças entre 5 e 12 anos com problemas de atenção e 

comportamento, HUSS e colaboradores (2010) investigaram durante 12 semanas o 

efeito da suplementação de ômega 3 associado com ômega 6, magnésio e zinco. A 

maioria das crianças mostrou uma redução substancial nos sintomas de deficit de 

atenção e hiperatividade/impulsividade, bem como de problemas emocionais e 

comportamentais. 

Distúrbios do sono, principalmente problemas para adormecer, diminuíram 

significativamente durante o consumo dos ácidos graxos essenciais em 12 semanas em 

combinação com magnésio e zinco, com meninas com maior benefício do que meninos 

e crianças mais velhas tendo mais problemas para adormecer (Figura 8), sendo que a 

dificuldade do sono também pode estar relacionada com problemas emocionais (HUSS 

et al, 2010).  

 

 
Figura 8: Porcentagem de crianças com problemas para dormir durante 3 diferentes 

estágios da intervenção (HUSS et al, 2010).  
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4. SEGURANÇA DA SUPLEMENTAÇÃO 

 

As dificuldades de administrar medicamentos a crianças têm impulsionado o 

desenvolvimento de formulações especiais, por exemplo cápsulas e gomas 

mastigáveis, com um ou mais compostos com valor terapêutico incorporado. A grande 

vantagem destas formulações é a facilidade com que a criança as associa à confeitaria, 

aumentando a sua aceitabilidade e adesão ao tratamento por se caracterizarem mais 

doces e atraentes (THAKUR, NARWAL, 2012). 

Entretanto, estas formulações não são doces e, por isso, devem ser rotuladas 

como especiais e mantidas fora do alcance das crianças. Devido a esse tipo de 

formulação ser mais agradável e apetecível pode estar relacionada a um risco de 

ingestão excessiva e, consequentemente, ao risco de toxicidade, dependendo do ativo 

do medicamento ou suplemento (THAKUR, NARWAL, 2012). 

As cápsulas mastigáveis liberam o princípio ativo para a saliva pela ação mecânica 

da mastigação que deve ser realizada durante um período de tempo. Por isso, é 

necessário assegurar completa deglutição do conteúdo da cápsula, para alcançar a 

liberação total do fármaco (STOLRTENBERG et al, 2011). 

Em consequência do sabor e cheiro desagradável do óleo de peixe, o produto 

Ômega 3 Pro Kids Oil foi formulado da melhor maneira possível e desenvolvido com 

sabor laranja para mascarar qualquer tipo de incômodo na administração das cápsulas 

mastigáveis, melhorando assim a adesão das crianças ao tratamento.  

O produto Ômega 3 Pro Kids Oil da Equaliv tem sido recomendado para crianças 

a partir dos 3 anos de idade. Dado que, a partir dessa idade estudos mostram que a 

arcada dentária já está formada e, assim, a criança consegue promover a mastigação 

completa.  

Para crianças menores de 3 anos, quando o consumo de ômega 3 é 

imprescindível, é recomendado que o adulto rompa a cápsula, despeje o conteúdo 

interno numa colher e então dê a criança. Vale ressaltar que esse modo de uso é 

variável mediante a prescrição do médico e/ou nutricionista e que a administração do 

produto deve ser feita acompanhada dos pais, e os mesmos devem avaliar se a criança 

está apta ou não e de qual maneira deve ser o consumo deste tipo de forma 

farmacêutica, sendo a mastigação ou rompimento da cápsula.  
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5. CONCLUSÃO 

 

O produto Ômega 3 Pro Kids Oil da Equaliv contém 180mg de EPA e 120mg de 

DHA em 2 cápsulas mastigáveis, como pode ser observado na Figura 9, que mostra a 

tabela nutricional do produto.  

 

 
Figura 9: Tabela nutricional do produto Ômega 3 Pro Kids Oil da Equaliv. 

 

A suplementação de ômega 3 traz inúmeros benefícios, conforme verificado no 

dossiê, e resumidos na Figura 10. 
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Figura 10: Benefícios da suplementação de ômega 3 na infância.  

 

 
Concluímos assim que somente a alimentação natural não é suficiente para 

fornecer a quantidade de ômega 3 que o organismo necessita, principalmente em fases 

críticas como o período desde a gestação até os 12 anos. Assim, o produto Ômega 3 

Pro Kids Oil torna-se presença importantíssima na suplementação alimentar diária de 

crianças nesta fase. 

 

  

Suplementação
de Ômega 3

Benefícios
cardiovasculares

Desenvolvimento 
do cérebro e 

retina

Sistema 
cognitivo

Problemas 
emocionais e 

comportamentais

Problemas 
relacionados

ao sono

Aprendizado



                                                                                                                          21  
 

Avenida Tégula, 888 – Brazilian Business Park 
Rodovia Dom Pedro I, saída 88 

Atibaia, SP / CEP: 12952-820 

REFERÊNCIAS 
 

AGOSTINI, C. Role of Long-chain Polyunsaturated Fatty Acids in the First Year of Life. 
J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr., v. 47, n. 2, p. 41-44, Nov. 2008. 
 
AL, M. D. M, et al. Long-chain polyunsaturated fatty acids, pregnancy, and pregnancy 
outcome. Am. J. Clin. Nutr., v. 471(suppl), p. 285S-91S, 2000. 
 
ANGERER, P.; VON SCHACKY, C. W-3 polyunsaturated fatty acids and the 
cardiovascular system. Curr Opin Lipidol; 11:57-63, 2000. 

APPOLINÁRIO, P. P., et al. Metabolismo, oxidação e implicações biológicas do ácido 
docosahexaenoico em doenças neurodegenerativas. Química Nova (Impresso), v. 34, 
p. 1409-1416, 2011. 
 
ARANCETA, J., PEREZ-RODRIGO, C. Recommended dietary reference intakes, 
nutritional goals and dietary guidelines for fat and fatty acids: a systematic review. British 
Journal of Nutrition, v.107, p: S8–S22, 2012. 
 
ARSLONOGLU, S., et al. Adjustable fortification of human Milk fed to preterm infants: 
does it make a difference. J Perinatol.; v.26, p:614 -21, 2006.  
 
BLOOMINGDALE, A., et al, A qualitative study of fish consumption during pregnancy1–
3. J Clin Nutr, USA. American Society for Nutrition, v.92; p.:1234–40, 2010. 
 
BROUGHTON, K. S., et al. Reduced asthma symptoms with n-3 fatty acid ingestion are 
related to 5-series leukotriene production. Am J Clin Nutr.; 65(4):1011-7, 1997. 

CABO, J., et al. Omega-3 fatty acids and blood pressure. British Journal of Nutrition,v. 
107, n. S2, p. S195-S200, 2012. 
 
CALDER, P. C. N-3 polyunsaturated fatty acids, inflammation and Immunity: pouring oil 
on troubled waters or another fishy tale? Nutrition Research, v. 21, p.309-341, 2001. 
 
CARLSON, S. E. Long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation of preterm 
infants. In: Dobbing, J. Developing Brain and Behavior. Academic Press Limited, p. 41, 
1997. 
 
CASTRO, T.G.; CARDOSO, M.A. Lipídeos. In: Vannucchi H, (ed). Nutrição Humana: 
nutrição e metabolismo. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; p. 36-42, 2010. 
 
CHIARELLO, R. J., et al. Avaliação subjetiva global de crianças de 1 a 4 anos de idade 
durante suplementação diária com fonte alimentar vegetal de Ômega 3. Rev Inst Ciênc 
Saúde; 23(1)25-34, 2005. 

CHRISTENSEN, J. H., et al. Fish consumption, W-3 fatty acids in cell membranes, and 
heart rate variability in survivors of myocardial infections with left ventricular dysfunction. 
Am J Cardiol; 79:1670-3, 1997. 

CONNOR, W. E. Importance of n-3 fatty acids in health and disease. Am. J. Clin. Nutr., 
v. 7 (suppl), p.171S-5S, 2000. 



                                                                                                                          22  
 

Avenida Tégula, 888 – Brazilian Business Park 
Rodovia Dom Pedro I, saída 88 

Atibaia, SP / CEP: 12952-820 

DAVIS-BRUNO K.; TASSINARI M. S. Essential fatty acid supplementation of DHA and 
ARA and effects on neurodevelopment across animal species: A review of the literature. 
Birth Defects Research (part B), p. 240-250, 2011. 
 
DELGADO-LISTA, J., et al. Long chain omega-3 fatty acids and cardiovascular disease: 
a systematic. British Journal of Nutrition,v. 107, p. S201-S213, 2012. 
 
GALLI, C., et al. Effects of fatty acids and lipids in health and disease. Proceedings of 
the 1st International Congress of the International Society for the Study of Fatty Acids 
and lipids (ISSFAL). Lugano, Switzerland, Jun 30-Jul 3,1993. World Rev Nutr Diet; 76:1-
152, 1994. 

GOODFELLOW, J, et al. Dietary supplementation with marina Omega-3 fatty acids 
improve systemic large artery endothelial function in subject with hypercholesterolemia. 
J Am Coll Cardiol; 35:265-70, 2000. 

HAAG, M. Essential Fatty Acids and the Brain. Can. J. Psychiatry. v. 48, p.195-203, 
2003. 
 
HADDERS, A. M. Prenatal long-chain polyunsaturated fatty acid status: the importance 
of a balanced intake of docosahexaenoic acid and arachidonic acid. J Perinat Med. v.36, 
p: 101-9, 2008. 
 
HARRIS, W. S., et al. W-3 fatty acids and urinary excretions of nitric oxide metabolites 
in humans. Am J Clin Nutr; 65: 459-64, 1997. 

HENRIKSEN, C., et al. Improved cognitive development among preterm infants 
attributable to early supplementation of human milk with docosahexaenoic acid and 
arachidonicacid. Pediatrics. Noruega, v. 121, p.1137-1145, 2008. 
 
HIRAYAMA, K. B., et al. Ácidos graxos polinsaturados de cadeia longa. Electr J 
PediatrGastrNutrLiverDis. V.10, n.3, p:1-10. 2006. 
 
HUSS, M., et al. Supplementation of polyunsaturated fatty acids, magnesium and zinc in 
children seeking medical advice for attention-deficit/hyperactivity problems - an 
observational cohort study. Lipids in Health and Disease, 9:105, 2010. 

INNIS, S. M. Dietary omega 3 fatty acids and the developing brain. Brain Res. v.27, 
n.1237, p:35–43, 2008. 
 
JOFFRAIN, C., et al. Variations in the lipid and fatty acid com- position of cardiac tissue 
during perfusion of hearts isolated from rats on a high colza oil diet. CR Acad Sci Hebd 
Seances Acad Sci D; 280: 2489-92, 1975. 

KARR, J. E., et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acid sand cognition throughout the life 
span: a review. Nutr.Neurosci.v.14, p.216–225, 2011. 
 
KATZEN, L. J. The declaration of nutrition, health, and intelligence for the child-to-be. 
Nutr Health.v.19, p: 85-102, 2007.  
 
KIRBY, A., et al. A double-blind, placebo-controlled study investigating the effects of 
omega-3 supplementation in children aged 8–10 years from a mainstream school 
population. Research in Developmental Disabilities 31, 718–730, 2010. 



                                                                                                                          23  
 

Avenida Tégula, 888 – Brazilian Business Park 
Rodovia Dom Pedro I, saída 88 

Atibaia, SP / CEP: 12952-820 

KOLPELMAN, B. I., MIYOSHI, M. H. Síndrome do desconforto respiratório neonatal. In: 
ALMEIDA M.F.B, GOULART A. L, GUINSBRUG R, KOPELMAN B.I, MIYOSHI M.H, 
SANTOS A.M.N. Diagnostico e Tratamento em Neonatologia.1 ed. São Paulo: Atheneu; 
p. 67 – 76., 2004. 
 
KRALOVEC, J. A., et al. A review of the progress in enzymatic concentration and 
microencapsulation of omega-3 rich oil from fish and microbial sources. Food Chemistry 
131, 639–644, 2012. 
 

KRIS-ETHERTON, P. M., et al. Polyunsaturated fatty acids in the food chain in the United 

States. Am J Clin Nutr.; 71(1 Suppl):179S-88, 2000. 

KUS, M. M., et al. Nutrition factorsf infant formulas soldin. São Paulo state: assessmento 
ffatand fatty acid contents. Rev. Nutr., Campinas, 24(2):209-218, mar./abr., 2011. 
 
LIMA M. F., et al. Ácido Graxo ômega 3 docosahexaenóico (DHA: C22:6 n-3) e 
desenvolvimento neonatal: Aspectos relacionados a sua essencialidade e 
suplementação. Nutrire: Rev. Soc. Alim. Nutr. v. 28,p: 65-77, 2004. 
 
MAKRIDE, M; GIBSON, R. Long-chain polyunsaturated fatty acid requirements during 
pregnancy and lactation. Am. J. Clin. Nutr., v. 71(suppl), p. 307S-11S, 2000. 
 
MARINELLI K. A.; HAMELIN K. Aleitamento materno e o uso do leite humano na 
unidade de terapia intensiva neonatal. In: MACDONALD G. M.; MULLET M. D.; SESHIA 
M. M. K. Avery/ Neonatologia: Fisiopatologia e tratamento do recém-nascido. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, p. 377-405, 2007. 
 
MARTIN, C. A., et al. Ácidos graxos poliinsaturados ômega-3 e ômega-6: importância e 
ocorrência em alimentos Rev. Nutr., Campinas, 19(6):761-770, nov./dez., 2006. 

MARTINEZ, M. Polyunsaturated fatty acids in the developing brain, red cells and plasma: 
influence on nutrition and peroxisomal disease. World Rev Nutr Diet.; 75:70-78, 1994. 

MATIAS, A. C. G. Avaliação de efeitos fisiológicos da fração fibra alimentar dos grãos 
de amaranto (Amaranthuscruentus L.) e linhaça (Linumusitatissimun L) São Paulo; s.n; 
p. 93, 2008. 
 
MEREY, L. Repercussões dos ácidos graxos polinsaturados em gestantes e recém-
nascidos suplementados com ômega-3 e óleo de linhaça dourada. Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul. Campo Grande, 2014. 
 
MORALES, E., et al. Genetic Variants of the FADS Gene Cluster and ELOVL Gene 
Family, Colostrums LC-PUFA levels, breastfeeding, and Child Cognition. Plos One, v. 6, 
n. 8, fev. 2011. 
 
MORI, T. A.; BEILIN, L. J. Longchain Omega 3 fatty acids, blood lipids and 
cardiovascular risk reduction. Curr Opin Lipidol; 12:11-7, 2001. 

MORSE, N. L. Benefits of Docosahexaenoic Acid, Folic Acid, Vitamin D and Iodine on 
Fetal and Infant Brain Development and Function Following Maternal Supplementation 
during Pregnancy and Lactation.Nutrients, v. ,4, p: 799-840, 2012. 
 
MUTHAYYA, S., et al. The effect of fish and omega-3 LCPUFA intake on low birth weight 
in Indian pregnant women. Eur J Clin Nutr., 63(3):340-6, 2009. 



                                                                                                                          24  
 

Avenida Tégula, 888 – Brazilian Business Park 
Rodovia Dom Pedro I, saída 88 

Atibaia, SP / CEP: 12952-820 

NELSON, D. L.; COX, M. M. Lipid Biosynthesis. Principles of Biochemistry. New York: 
W. H. Freeman and Company; p. 787-815, 2005. 
 
NEMETS, H., et al. Omega-3 Treatment of Childhood Depression: A Controlled, Double-
Blind Pilot Study. Am J Psychiatry; 163:1098–1100, 2006. 

NYARADI, A., et al. Theroleof nutrition in children’s neuro cognitive development from 
pregnancy through childhood. Front. Hum. Neurosci.v.7, p: 97, 2013. 
 
OLIVEIRA, O. R. C., et al. Composition of fatty acids in the maternal and umbilical cord 
plasma of adolescent and adult mothers: elation ship with anthropometric parameters of 
newborn, Lipids in Health and Disease, v.11, p.157, 2012. 
 
PARLETTA, N., et al. Nutritionalmodulation of cognitive function and mental health. J. 
Nutr.Biochem. v.24, p:725–743, 2013. 
 
QUIGLEY, M., et al. Formula Milk versus donor breast milk for feeding preterm or low 
birth weith infants .The Cochane Library,1-46, 2009. 
 
RICHARDSON, A. J., MONTGOMERY, P. The Oxford-Durham Study: A Randomized, 
Controlled Trial of Dietary Supplementation With Fatty Acids in Children With 

Developmental Coordination Disorder. Pediatrics; 115;1360, 2005. 

RICHARDSON, A. J., ROSS, M. A. Fatty acid metabolism in neurodevelopmental 
disorder: a new perspective on associations between attention-deficit/ hyperactivity 
disorder, dyslexia, dyspraxia and the autistic spectrum. Prostaglandins Leukot Essent 
Fatty Acids.; 63:1–9, 2000.  

SABEL, K. G., et al. Fatty acid patterns early after premature birth, simultaneously 
analysed in mothers' food, breast milk and serum phospholipids of mothers and infants. 
Lipids in Health and Disease, v. 20, n. 8, p. 1-15, 2009. 
 
SANTOS, R. S., et al. Diagnóstico precoce de anormalidades no desenvolvimento em 
prematuros: instrumentos de avaliação. J Pediatr, Rio de Janeiro; v.84, n.4, p.289-299, 
2008. 
 
SHARMA, S., et al. Hight fat acid transitions reduce brain DHA levels associated with 
altered brain plasticity and behavior. Sci. Rep. Los Angeles, v.2, p. 431, 2012. 
 
SHILS, M. E., et al. Tratado de nutrição moderna na saúde e na doença. 9a ed. São 
Paulo: Manole;. v.1, 2003. 

SILVA, D. R. B., et al. A importância dos ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa 
na gestação e lactação Rev. Bras. Saúde Matern. Infant., Recife, v.7, n.2, p: 123-133, 
abr. / jun., 2007. 
 

SIMOPOULOS, A. P. Omega-3 fatty acids in wild plants, nuts and seeds. Asia Pacific J 

Clin Nutr.; 11(6):S163-73, 2002. 

SIMOPOULOS, A. P. The importance of the ratio of -6/ -3 essential fatty acids. Biomed 
Pharmacother.; 56:365–379, 2002. 

STOLRTENBERG, I., et al. Solid oral dosage forms for children - formulations, excipients 
and acceptance issues. European Industrial Pharmacy, (8), 4–7, 2011. 



                                                                                                                          25  
 

Avenida Tégula, 888 – Brazilian Business Park 
Rodovia Dom Pedro I, saída 88 

Atibaia, SP / CEP: 12952-820 

THAKUR, R. R., NARWAL, S. Orraly disintegrating preparations: recent advancement in 
formulation and technology. Journal of Drug Delivery & Therapeutics, 2(3), 87–96, 2012. 

THOMAS, K. M. Assessing brain development using neuro- physiologic and behavioral 
measures. J Pediatr.; 143:S46-S53, 2003. 

TINOCO, S. M. B., et al. Importância dos ácidos graxos essenciais e os efeitos dos 
ácidos graxos trans do leite materno para o desenvolvimento fetal e neonatal. Cad. 
Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 23, n. 3, p. 525-534, mar. 2007. 
 
TORRES A. G.; TRUGO N. M. F. Evidence of inadequated ocosahexaenoicacid status 
in Brazilian pregnant and lactating women. Rev. Saúde Pública., Rio de Janeiro, v. 43, 
n. 2, p. 358-368, ago., 2009. 
 
UAUY, R., CASTILLO, C. Lipid requirements of infants: implications for nutrient 
composition of fortified complementary foods. J Nutr. 133(9):2962S-72S, 2003. 

VAZ, J., et al. Ácidos graxos como marcadores biológicos da ingestão de gorduras. Rev. 
Nutr., Campinas, 19(4):489-500, jul./ago., 2006. 
 
YEHUDA, S. Omega-6/omega-3 ratio and brain related functions. World Rev Nutr Diet.; 
92:37-56, 2003. 

 

 


