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RESUMO

Foram observados nesta revisão de literatura estudos que comprovam a influência da nutrição na 
concentração de ácidos graxos insaturados (AGI) em produtos como leite dos ruminantes. O principal 
alvo de estudo foi o aumento da concentração do ácido linoléico conjugado (CLA) na gordura nesses 
produtos, sendo um importante agente anticancerígeno e envolvido na prevenção de doenças como o 
infarto, diabetes, incluindo redução do acréscimo de gordura corporal em humanos. A suplementação 
com lipídeos é uma estratégia que possibilita alterar características relacionadas ao perfil dos ácidos 
graxos presentes na gordura. A adição de sementes oleaginosas, como soja, amendoim, linhaça, mi-
lho, girassol e canola, é uma importante forma de manejo alimentar para o aumento da concentração 
de CLA. Porém, os melhores resultados observados são com o incremento de óleos na ração. Outras 
estratégias de manejo nutricional e o nível de pastejo também influenciam na resposta em termos de 
concentração de CLA e no perfil dos ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa (AGPICL) nos 
produtos de origem animal, porém com menos eficiência que os suplementos. Atualmente, a grande 
atenção à saúde pede uma alimentação balanceada, na qual a grande ingestão de AGPICL requer um 
equilíbrio entre ômega-6 e ômega-3, visando a uma melhor qualidade de vida e diminuição dos riscos 
na ocorrência de hipertensão arterial e morte súbita.
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ABSTRACT

Studies have proved the influence of the nutrition in the concentration of unsaturated fatty acids (UFA) 
in products such as milk of the ruminants. The main target of these studies was the increase of the con-
centration of the conjugated linoleic acid (CLA) in the fat of these products, being this an important an-
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ticarcinogenic agent involved in the prevention of illnesses such as cardiovascular diseases, diabetes, 
including reduction of the addition of fat body in human beings. Lipid supplementation is a strategy that 
makes possible to modify characteristics related to the fatty acid profile present in the fat. The addition 
of oilseeds  such as soy, peanut, linseed, maize, sunflower and canola, are an important form of alimen-
tary handling for the increase of CLA concentration, however in general, the best ones resulted obser-
ved are with the oil increment in the ration. Other strategies of nutritional and grazing management also 
influence the CLA concentration and participation of lower polyunsaturated fatty acids (PUFA), however 
with less efficiency than the supplements. Currently, the great attention to the human health asks for a 
balanced feeding, in which the great ingestion of PUFA requires a balance between ω-6 and ω-3 aiming 
better quality of life and less risks of hypertension and sudden death.

Key words: CLA, fat, feeding, supplementation.

INTRODUÇÃO

A busca por recursos que possibilitem aos ani-
mais atingir o seu potencial de produção é uma 
constante na área da pesquisa animal. Os produ-
tos animais contribuem significativamente para os 
nutrientes presentes na alimentação do homem.

O termo “alimentos funcionais” é usado crescen-
temente como uma descrição genérica para os 
efeitos benéficos dos alimentos ingeridos que 
vão além da estimativa nutritiva tradicional1. Este 
conceito está ganhando consciência e aceitação 
por parte dos consumidores. Muitos produtos 
alimentares derivados dos animais são conheci-
dos por conter microcomponentes que têm efei-
tos positivos na saúde humana e prevenção de 
enfermidades, além de estarem associados com 
valores nutritivos tradicionais2. O ácido linoléico 
conjugado (CLA) representa um destes micro-
componentes em produtos animais. 

A alimentação animal tem grande importância em 
alterar a concentração dessas substâncias nos 
produtos que serão destinados à alimentação 
humana. A descoberta de novos componentes 
naturais em alimentos com propriedades anticar-
cinogênicas tem sido um importante elemento na 
estratégia de prevenção do câncer. A maioria das 
substâncias naturais que exibem atividade anti-
carcinogênicas é originada de plantas. Uma ex-
ceção é o CLA, que está presente em altas con-
centrações na gordura do leite3.

Recentemente, o alcance de efeitos positivos na 
saúde associado com CLA, em modelos experi-
mentais, tem sido estendido por incluir a redução 
no acréscimo de gordura corporal, alteração na 
partição dos nutrientes, efeitos antidiabéticos, re-
dução no desenvolvimento de aterosclerose, au-
mento da mineralização dos ossos e modulação 
do sistema imunitário4.

As concentrações de CLA na gordura bovina são 
variáveis devido ao tipo da dieta. Resultados de pes-
quisas indicam que não só a concentração de CLA 
na gordura (leite ou de carne) pode ser alterada, 
mas também as concentrações individuais de cada 
isômero podem ser afetadas pela dieta. Estudos 
demonstram que a alimentação, para os humanos, 
é a forma mais importante para ingestão de CLA, 
para proteção contra o câncer e outras doenças. 

O fornecimento de gordura suplementar nas die-
tas de ruminantes pode promover a melhoria na 
qualidade da carne e no leite destes animais, 
através do incremento dos teores de CLA ou áci-
do linoléico, bem como seus isômeros, que são 
comprovadamente agentes anticarcinogênicos.

Nesta revisão de literatura será feita uma avalia-
ção das perspectivas do uso de fontes lipídicas 
em dietas de ruminantes e sua influência sobre o 
metabolismo da glândula mamária, a qualidade 
do leite e da carne, bem como a importância des-
ta prática na produção de alimentos funcionais e 
seus efeitos para a saúde humana.
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DESENVOLVIMENTO

Perfil de ácidos graxos no leite 
e na carne de ruminantes

A gordura do leite é originada a partir dos lipídeos 
sintetizados na glândula mamária e dos ácidos 
graxos pré-formados absorvidos no intestino del-
gado. Aproximadamente 10% dos AG circulantes 
têm origem na mobilização dos lipídeos corpóre-
os, enquanto o restante é de origem dietética. No 
início da lactação, a extensão do balanço energé-
tico negativo pode determinar maior secreção de 
AG de cadeia longa no leite.

A vaca recebe aproximadamente a metade da 
gordura necessária para a síntese do leite atra-
vés da alimentação, sendo que, nesses animais, 
a fonte primária para a síntese de AG é o acetato, 
oriundo do rúmen5. Além dos fatores dietéticos, 
características da fermentação ruminal, influên-
cias hormonais, restrições fisiológicas ou bioquí-
micas, características genéticas, estação do ano, 
estágio de lactação e número de lactações po-
dem também influenciar na variação da produção 
total de gordura do leite5.

O isômero principal de CLA na gordura do leite é 
cis-9, trans-11 e isto representa 80 a 90% do CLA 
total6. Estudos recentes têm demonstrado que o 
isômero cis-9, trans-11 reduz a incidência de tu-
mor mamário em ratos quando adicionado à die-
ta ou consumido como um componente natural 
de manteiga7.

Ácido Linoléico Conjugado (CLA)

CLA é um termo utilizado para designar uma mis-
tura de isômeros geométricos e posicionais do 
ácido linoléico (C18:2), que contêm duas duplas 
ligações conjugadas, isto é, sem presença de um 
carbono metilênico entre as duas duplas ligações. 
O CLA é produzido no rúmen pela ação da bacté-
ria Butyrivibrio fibrisolvens através da isomerização 
do ácido linoléico. Porém como o processo de 
fermentação ruminal não é completo, isso resulta 
nos isômeros do CLA e no ácido C18:1 trans-118.

Características do CLA 

São atribuídas diferentes funções no organis-
mo aos isômeros de CLA, sendo ao C18:2 cis-
9, trans-11 a responsabilidade pela inibição no 
crescimento de tumores, redução de doenças 
cardiovasculares e estímulo ao sistema imune, 

enquanto os isômeros C18:2 cis-8, trans-10 e 
C18:2 trans-10, cis-12 possuem ação sobre de-
terminadas enzimas responsáveis pela síntese de 
gordura na glândula mamária, reduzindo assim 
sua produção e concentração no leite. O am-
biente ruminal é responsável por algumas trans-
formações nos lipídeos da dieta, alterando com 
isso sua composição e o perfil de ácidos graxos 
que chegam ao duodeno. Essas alterações são 
decorrentes, principalmente, dos processos de 
lipólise e de biohidrogenação.

São três os fatores que mais modificam os AG 
da dieta em relação aos absorvidos no duode-
no: primeiro, a população microbiana age sobre 
os AGI, promovendo a saturação, em uma rota 
denominada biohidrogenação ruminal; segun-
do, a microbiota ruminal sintetiza ácidos graxos 
de forma similar à síntese de novo; finalmente, a 
∆9-dessaturase age nos enterócitos e na glândula 
mamária, que inclui uma ligação dupla cis-9 nos 
AG, por exemplo, transformando o ácido esteári-
co (C18:0) em oléico (C18:1 cis-9), e o vaccênico 
(C18:1 trans-11) em CLA9.

A clássica rota da biohidrogenação ruminal do 
ácido linoléico envolve a formação do CLA e sua 
redução até C18:1 trans-11 antes da completa 
saturação até o ácido esteárico, C18:010. Como 
conseqüência dessa rota metabólica microbiana, 
80% do CLA encontrado no leite apresenta a con-
figuração cis-9 trans-11, sendo o trans-11 o prin-
cipal isômero intermediário detectado8. 

O passo inicial para a biohidrogenação é uma 
reação de isomerização que converte a dupla li-
gação cis-12 do AGI para o seu isômero trans-11. 
A isomerase linoleato é a enzima responsável em 
formar cadeias duplas conjugadas da estrutura 
de dupla cadeia do ácido linoléico cis-9, cis-12. A 
segunda reação é uma redução onde CLA cis-9, 
trans-11 é convertido a C18:1 trans-11. 

O processo de saturação de ácidos graxos pe-
los microrganismos ruminais tem como objetivo 
reduzir sua reatividade e, desse modo, proteger 
a integridade das membranas lipoprotéicas mi-
crobianas11. Durante vários anos, a única espécie 
bacteriana conhecida capaz de biohidrogenar era 
a Butyrivibrio fibrisolvens, porém, com o avanço 
das pesquisas, um amplo número de bactérias 
ruminais tem sido isolado, tendo a capacidade de 
biohidrogenar ácidos graxos insaturados12.

| Lima et al. 
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A glândula mamária é o local da síntese endó-
gena de CLA para ruminantes em lactação, as-
sim como o tecido adiposo é para os animais em 
crescimento, e ambos são baseados na atividade 
da ∆9-dessaturase13. 

Embora os AG do leite e os AG absorvidos no 
intestino delgado estejam altamente correlacio-
nados, é difícil quantificar a biohidrogenação ru-
minal a partir do perfil de AG do leite, pois os AG 
da dieta sofrem influência da atividade de dessa-
turação nos intestinos, da seleção de AG especí-
ficos pela glândula mamária e dos efeitos dos AG 
circulantes em função da mobilização corporal. 
A biohidrogenação ruminal é determinada pela 
proporção do ácido oléico, linoléico e linolênico 
que chegam ao intestino delgado em relação à 
quantidade ingerida. 

O pH ruminal apresenta importante papel nas al-
terações dos lipídeos no rúmen, onde taxas de 
lipólise e biohidrogenação são menores em situ-
ações de alta concentração de carboidratos não 
fibrosos na dieta decorrente da queda de pH14, 
resultando em uma estratégia para a proteção 
de fontes suplementares de lipídeos insaturados 
(óleos) contra a biohidrogenação, possibilitando 
que mais ácidos graxos insaturados cheguem ao 
intestino, onde poderão então ser absorvidos e 
incorporados à gordura do leite15.

O conteúdo do CLA na gordura do leite é afetado 
por fatores que incluem a relação concentrado e 
forragem, nível de ingestão e a ingestão de plan-
tas ricas em ácido linoléico.  Geralmente, o pasto 
aumenta o conteúdo de CLA na gordura do leite, 
quando comparado ao fornecimento de uma ra-
ção de mistura total com um conteúdo de lipídeo 
semelhante ou forragens conservadas. 

Suplementação de lipídeos 
na dieta e a produção de CLA

Considerando que as dietas de ruminantes con-
têm cerca de 3% de lipídeos, uma suplementa-
ção de lipídeos deve levar em consideração a 
quantidade e fonte de lipídeos para que haja um 
efeito mínimo na fermentação ruminal, já que as 
gorduras insaturadas possuem efeitos inibitórios 
sobre os microrganismos celulolíticos. Diversos 
pesquisadores afirmam que teores maiores que 
7% de lipídeos na ração interferem negativamen-
te na fermentação ruminal16. 

As fontes mais comuns de gordura em dietas de 
ruminantes no Brasil (os grãos de soja, algodão e 
girassol) têm como principal AG o ácido linoléico, 
com a soja tendo ainda um dos valores mais ele-
vados de ácido linolênico, cuja principal fonte é o 
óleo de linhaça17.

Relatos no aumento da concentração de CLA no 
leite de 300% por McGuire et al.18, utilizando o 
óleo de milho, e de 25 vezes por Griinari et al.19, 
com a adição de ácidos graxos insaturados em 
relação à mesma quantidade de ácidos graxos 
saturados, quando a dieta continha 80% de con-
centrado, e aumento de 50 vezes em dietas com 
50% de concentrado, são descritos por Santos et 
al.3. Entretanto, Stanton et al.20 observaram redu-
ção no nível de CLA com decréscimo no consu-
mo de forragem e aumento no consumo de se-
mente oleaginosa, apesar desta semente ser rica 
em lipídeos insaturados.

Mir et al.21 observaram que a concentração do 
CLA no leite de cabras alpinas alimentadas com 
diferentes níveis de óleo de canola, nas quanti-
dades de 2; 4; e 6%, proporcionou aumentos de 
CLA de 10,35; 19,42 e 32,05 mg/g de gordura. 
Tendência também observada por Nudda et al.22 
em experiência, avaliando o leite de cabras mes-
tiças alimentadas com sementes de linhaça extru-
sada, resultando no aumento do CLA no leite. 

Trabalhos têm demonstrado que o isômero C18:1 
trans-11 está relacionado linearmente com as 
concentrações do CLA cis-9, trans-11 na gordu-
ra do leite19,23. Esta relação geralmente tem sido 
atribuída a uma síntese endógena, o que envolve 
a ação da enzima ∆-9-dessaturase sobre o trans 
C18:1. Isto é comprovado quando se verifica au-
mento na concentração de CLA na gordura do 
leite de vacas mantidas em pastagens ou suple-
mentadas com óleo de peixe, fontes reconheci-
damente pobres em ácido linoléico. 

Os produtos à base de soja possuem grande 
percentual de AGI, principalmente o óleo de soja, 
que possui, em média, 75% de insaturação. En-
tretanto, se a fonte de gordura adicionada à ração 
for proveniente de sementes oleaginosas, que é 
um tipo de gordura protegida, pois possuem os 
lipídeos presos na matriz protéica da semente, 
podem-se minimizar os efeitos dos lipídeos sobre 
a fermentação ruminal, devido ao menor contato 
dos lipídeos com os microrganismos12.
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Santos et al.3 avaliando o efeito da suplementa-
ção de lipídeos (soja integral moída ou óleo de 
soja), concluíram que o óleo de soja, compara-
do ao grão de soja moído, diminuiu os teores de 
ácido linoléico e linolênico no leite, e aumentou 
os de ácido esteárico, ácido oléico e CLA. Hou-
ve tendência a aumentar o teor de ácidos graxos 
não identificados e a diminuir os ácidos graxos 
saturados (ácidos butírico, capróico, caprílico, 
cáprico, láurico, mirístico), concluindo também 
que a inclusão do óleo na dieta, e não soja grão, 
aumenta o teor de CLA na gordura do leite.

A utilização de fontes lipídicas de origem animal 
como a gordura amarela e o sebo pode ser uma 
fonte alternativa mais barata para suplementação 
na dieta de ruminantes, sendo que a gordura ama-
rela contém CLA, diferindo do sebo, que não con-
tém quantidades substanciais de ácido linoléico24. 
Porém, atualmente, o Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (MAPA) proibiu a alimenta-
ção de ruminantes com produtos de origem animal 
como medida de prevenção às encefalopatias.

Chouinard et al.8, também avaliando a adição de 
óleo de peixe como suplementação nas dietas 
para vacas, observaram que, em grupos testes 
de 200 e 400 mL/dia, a concentração de CLA no 
leite foi três vezes maior do que a controle, rela-
tando também depressão da gordura do leite.

Cuidados com a suplementação de lipídeos

A suplementação lipídica é uma ferramenta que, 
além de aumentar o potencial energético da die-
ta, tem também o objetivo de modificar o perfil de 
ácidos graxos da gordura do leite. Porém cuida-
dos são necessários no nível de suplementação, 
evitando-se situações como decréscimo na gor-
dura do leite.

A depressão da gordura do leite (DGL) a qual 
ocorre sob certas condições, tais como dietas 
com elevadas quantidades de concentrados, re-
presenta uma situação extrema onde a síntese 
de gordura do leite pode ser reduzida em 50% 
ou mais. Adicionalmente, várias outras manipula-
ções dietéticas, incluindo gorduras ativas no rú-
men, tamanho reduzido de partículas, baixo teor 
de volumoso e uso de ionóforos, resultam em vá-
rios graus de gordura do leite25. 

Atualmente, duas teorias explicam a DGL de rumi-
nantes. A hipótese tradicional para explicar esta 

ocorrência é a teoria glicogênica/insulina, que se 
fundamenta no princípio de que um aumento no 
consumo de alimentos concentrados irá elevar 
as concentrações de insulina circulantes, a qual 
aumentará a remessa de nutrientes para deposi-
ção no tecido adiposo, diminuindo a quantidade 
de precursores (acetato) para a síntese de gor-
dura na glândula mamária. Entretanto, elevadas 
concentrações de ácidos graxos C18:1 trans na 
gordura do leite dos animais responsivos supor-
taram a teoria do efeito dos ácidos graxos do lei-
te. Além disso, uma redução de AG C14:0, C16:0 
e C18:0 nos animais recebendo dietas ricas em 
concentrado, quando comparadas aos animais 
recebendo dietas controle, suportaram a hipóte-
se de um efeito dos AG trans na redução tanto 
da síntese de novo quanto na utilização dos AG 
pré-formados no leite25.

Baugard et al.26 demonstraram que é o isômero 
trans-10, cis-12 que diminui a gordura do leite, e 
não o isômero cis-9, trans-11. Neste trabalho, in-
fusões no abomaso de vacas holandesas foram 
realizadas durante quatro dias e os tratamentos 
compreendiam o isômero de CLA cis-9, trans-11 
e, em um segundo tratamento, o trans-10, cis-12. 
O tratamento com o isômero trans-10, cis-12 re-
duziu em 42% e 30% a porcentagem e a produ-
ção de gordura no leite, respectivamente. A com-
posição de AG no leite revelou que o isômero de 
CLA trans-10, cis-12 reduziu preferencialmente os 
AG sintetizados de novo. Resultados que estão 
de acordo com Kay et al.9 em experiência com 
infusão intra-ruminal que sugeriram a mesma res-
posta. Porém é consenso entre os autores que o 
isômero CLA trans-10 na suplementação de lipí-
deos em dietas de vacas pode ser limitante para 
a síntese e composição do leite, necessitando, 
contudo, de maiores estudos.

Benefícios à saúde humana

Hoje, os consumidores de alimentos estão mais 
preocupados com relação à concentração de 
ácidos graxos de cadeia saturada, associada à 
presença de colesterol. Esse aspecto é de suma 
importância no que se refere à composição da 
gordura dos produtos lácteos. O aumento de AGI 
juntamente com a redução dos saturados, favo-
receria a redução do colesterol sanguíneo no ho-
mem. Isso causaria um impacto positivo na nutri-
ção humana, mais especificamente na prevenção 

| Lima et al. 
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de doenças crônico-degenerativas, além de me-
lhorar a imagem dos produtos lácteos junto aos 
consumidores27.

Vários estudos sugerem que o CLA pode atuar 
por mecanismos antioxidantes, inibição da sínte-
se de nucleotídeo, redução da atividade prolife-
rativa, inibição da formação de DNA tumoral, ini-
bição da ativação da carcinogênese e supressão 
do crescimento do melanoma, câncer de prósta-
ta, mama e ovário, em humanos6.

Eifert et al.12 citam autores que utilizaram seres 
humanos em seus experimentos, estudando o 
efeito da gordura saturada, mono e poliinsatu-
rada sobre a síntese de colesterol. Observaram 
que, quando a dieta era rica em AGS, os níveis 
de colesterol e triglicerídeos no sangue aumen-
tavam, e quando a dieta era rica em AGI, aqueles 
diminuíam. Os autores verificaram, ainda, que as 
concentrações de HDL (high density lipoprotein; 
lipoproteína de alta densidade) foram maiores 
quando se forneceu dietas contendo gorduras 
insaturadas. O consumo de AG C18:1 trans tem 
promovido redução de HDL e aumento da con-
centração plasmática de colesterol; e LDL (low 
density lipoprotein; lipoproteína de baixa densi-
dade) e incidência de doenças coronarianas.

Nos processos industriais de margarina, há au-
mento dos isômeros C18:1 trans que, muitas ve-
zes, atingem 40-50% dos ácidos graxos totais, 
sobretudo o C18:1 trans-9, que tem seus efeitos 
sobre as doenças coronarianas extrapolados 
para os demais isômeros C18:1 trans. Bauman et 
al.2 relataram evidências de que, ao contrário do 
consumo de gorduras hidrogenadas de origem 
vegetal, o consumo de C18:1 trans-11 é negativa-
mente correlacionado ao risco de doenças coro-
narianas. Além disso, os autores demonstraram 
que a ∆9-dessaturase também é ativa no tecido 
humano, de modo que o consumo de C18:1  
trans-11 e CLA formado são eficientes por reduzi-
rem o risco de doenças coronarianas, de ateros-
clerose e a incidência de tumores mamários.

Através de alterações na composição da dieta tem 
sido possível diminuir as concentrações de C16:0, 
para o qual existem implicações de ser hiperlipi-
dêmico e hipercolesterêmico, e aumentar as con-
centrações do C18:0, C18:1,C18:2, C18:3, os quais 
são considerados desejáveis à saúde humana, pois 
reduzem o colesterol plasmático1.

Alguns autores referem-se aos efeitos de redução 
da gordura corporal pelo aumento nos teores de 
CLA na dieta. Estudos realizados com humanos 
ainda não são conclusivos, embora alguns apon-
tem um possível aumento da lipólise e/ou redução 
da lipogênese, que reflete em alterações apenas na 
composição corporal, especialmente no tecido adi-
poso abdominal, mas não na perda de peso28,29.

Hayashi25 relata que o CLA trans-10, cis-12 tem 
efeito na redução da gordura e na alteração da 
composição corporal em diversos modelos ani-
mais. Existem vários mecanismos propostos para 
explicar esta redução no conteúdo de lipídeos na 
carcaça. Entre estes, pode-se citar: 1- diminuição 
da esterificação de ácidos graxos em trigliceríde-
os; 2- interferência do isômero cis-10, trans-12 no 
programa de diferenciação dos adipócitos; 3- di-
minuição da lipogênese; e 4- aumento da lipólise. 

Evidências também sugerem que os diferentes 
isômeros do CLA possam apresentar efeitos va-
riados na perda de peso e composição corporal 
em animais. Os primeiros estudos a investigar tais 
efeitos, camundongos suplementados com 0,5% 
de CLA (com predominância dos isômeros cis-9, 
trans-11 e trans-10, cis-12, 1:1), exibiram diminui-
ção de 60% da gordura corporal e aumento de 
14% na massa magra, quando comparados com 
os controles. Verificou-se, ainda, nesse trabalho, 
redução na atividade da lipase lipoprotéica (LPL) 
e maior liberação de AG, possivelmente pela re-
dução da deposição de lipídeos e aumento da li-
pólise. De qualquer forma, já se sabe que, dentre 
os diferentes isômeros do CLA, o trans-10, cis-12 
é o que tem maior influência sobre as mudanças 
na composição corporal em animais30.

É importante ressaltar ainda que alguns efeitos 
indesejáveis relacionados ao uso do CLA foram 
encontrados em estudos tanto com humanos 
quanto com animais, como aumento da resistên-
cia à insulina, aumento da glicose e insulina de 
jejum, elevação da peroxidação lipídica, redução 
do HDL-colesterol em indivíduos com síndrome 
metabólica (dislipidemia, hipertensão) tratados 
com o isômero trans-10, cis-1231.

Ômega-3, ômega-6 
e ácidos graxos poliinsaturados

Os seres humanos vêm modificando seus hábi-
tos alimentares à medida que gerações vão pas-
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sando durante a evolução, do caçador nômade 
dos primórdios da sua formação à agricultor, pro-
dutor de alimentos. Estima-se que durante estes 
dois períodos, que envolveram milhares de anos, 
a natureza disponibilizava, de forma natural para 
seu consumo, alimentos com relações equilibra-
das em ômega-6 e ômega-3 da ordem de 2:1 a 
3:1 (em peso), a partir de um importante consumo 
de vegetais (sementes, folhas e raízes), como tam-
bém do aporte de produtos marinhos que apre-
sentam adequadas concentrações de ômega-3. 
Frente a isso, em vista da evolução industrial ob-
servada no século XX, a emergência de alimentos 
processados e a hidrogenação dos óleos vegetais 
reduziram ainda mais as concentrações de ôme-
ga-3, aumentando o conteúdo de ácido ômega-6 
nas dietas. Historicamente, os produtos de origem 
animal e seus derivados (lácteos e cárnicos) cons-
tituem-se a base da alimentação humana32.

Ácidos ômega-6 e ômega-3 são duas famílias de 
ácidos graxos poliinsaturados (AGPI), cada uma 
representada por um ácido essencial: o ácido lino-
léico (C18:2, AL, família ômega-6) e o ácido alfa-
linolênico (C18:3, AAL, família ômega-3), que por 
sua vez dão origem a outros ácidos essenciais de 
cadeias mais longas, chamados de ácidos graxos 
poliinsaturados de cadeia longa (AGPICL). 

Os ácidos ômega-6 e ômega-3 são conhecidos 
como ácidos gordurosos essenciais, porque os 
humanos, tais como os mamíferos, não podem 
sintetizá-los e, portanto, precisam obtê-los a par-
tir da dieta.Os humanos e os animais carnívoros 
podem converter o ácido linoléico (AL, ômega-6) 
em ácido araquidônico (AA, C20:4, Ω6 ), e o áci-
do alfa-linoléico (AAL, ômega-3) em ácido eicosa-
pentaenóico (EPA, C20:5, Ω3), ácido docosaenói-
co (DHA, C22:6, Ω3) e ácido docosapentaenóico 
(DPA, C22:5, Ω3)28.

A família ômega-6 produz eicosanóides inflama-
tórios e cancerígenos, aumentando o risco de 
situações como: câncer, morte súbita, doenças 
cardíacas, vasoconstrição, aumento da pressão 
arterial, elevação da taxa de triglicerídeos, artrite, 
depressão, entre outras doenças inflamatórias. 
Os ácidos graxos ômega-3 são antiinflamatórios, 
antitrombóticos, antiarrítmicos e reduzem os lipí-
deos do sangue, tendo propriedades vasodila-
tadoras. Esses efeitos benéficos foram demons-
trados na prevenção de doenças cardíacas, da 

hipertensão, do diabete tipo dois, da artrite reu-
matóide, entre outras23. 

O EPA associa-se principalmente com a proteção 
da saúde cardiovascular, a sua presença nos te-
cidos permite regular a atividade de mecanismos 
envolvidos com o metabolismo dos lipídeos plas-
máticos, com a agregação de plaquetas e com o 
processo da coagulação sangüínea4. Deste ponto 
de vista, as exigências são maiores no indivíduo 
adulto e especialmente naqueles com disposição a 
maiores riscos a desenvolvimento de enfermidades 
do aparelho circulatório. O DHA é considerado fun-
damental na formação do tecido nervoso e visual, 
no qual sua exigência associa-se principalmente 
com as primeiras fases do desenvolvimento tanto 
intra como extra-uterino, e com as exigências da 
mãe durante a gestação e na etapa da lactação20. 

Por extrapolação direta em estudos com ratos, 
Mourão et al.29 estimaram que a ingestão de CLA 
por uma pessoa de 70kg deveria ser equivalen-
te a uma quantidade diária de 3,5g de CLA. Este 
valor é maior que a média estimada de 1,0 g de 
consumo diário por uma pessoa adulta nos Esta-
dos Unidos. Em outro estudo com ratos, Griinari 
et al.19 mostraram que o fornecimento de dietas 
contendo CLA durante o período de desenvolvi-
mento da glândula mamária regula a maturação 
morfológica do epitélio mamário reduzindo o ris-
co de câncer em animais.

De acordo com vários estudos, as doenças de-
generativas como diabete, artrite e câncer estão 
relacionadas em parte à desproporção atual da 
concentração dos ácidos ômega-6 e ômega-3 que 
constituem a alimentação humana, ou seja, uma 
grande concentração de ômega-6 e uma escassez 
de ômega-3. Assim, segundo Tanaka33, é consen-
so científico de que é necessário reduzir a quan-
tidade de ácidos graxos poliinsaturados ômega-6 
das dietas, e aumentar a concentração de ácidos 
ômega-3. A afirmação tem como ponto central de 
embasamento a justificativa de que, nas dietas do 
mundo atual, são utilizados de forma excessiva 
óleos vegetais ricos em ômega-6, que se originam 
do processamento industrial de hidrogenação. 
Este tipo de processamento é verificado intensa-
mente na atualidade e objetiva fazer com que os 
óleos vegetais tornem-se mais estáveis e menos 
susceptíveis a rancificação, apresentando, portan-
to, um maior tempo de vida útil de prateleira. 
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O benefício na saúde cardiovascular derivado dos 
AGPICL ômega-3 que é exercido em vários níveis 
na regulação da homeostase vascular pode ser 
obtido por meio de alimentação equilibrada, que 
possua relação apropriada de AGPI ômega-6, 
ômega-3 e de AGPICL ômega-3 (0,8-0,9 g/dia 
para uma dieta de 2000 kcal)4. 

CONCLUSÕES

Foi apresentada nesta revisão bibliográfica a in-
fluência da nutrição no perfil de ácidos graxos de 
ruminantes, contribuindo na intenção de dirigir a 
constituição desses AG na gordura dos produtos 
de origem animal, para o aumento da concentra-
ção de CLA, ômega-3 e ômega-6, que consumi-
dos pelos humanos podem trazer benefícios à 
saúde, agindo como agentes anticancerígenos. 
A pesquisa desse alimento funcional é um desa-
fio tecnológico que deve consolidar esforços dos 
investigadores clínicos, dos nutricionistas e dos 
profissionais encarregados de regular e controlar 
os novos produtos alimentícios que contribuam 
na qualidade de vida do ser humano.

Os melhores resultados observados com esta revi-
são indicam, no geral, que os óleos têm um maior 
impacto positivo no perfil dos AG que as semen-
tes, pois estas liberam sua gordura mais lentamen-
te. As sementes, bem como os óleos, diferem na 
sua constituição nos teores ácidos linoléico, linolê-
nico e α-linolênico, com isso diferindo também em 
suas respostas dentre as espécies testadas, con-
tribuindo com maior ou menor mudança no perfil 
de ácidos graxos dos produtos testados.

Visando a diminuir a desproporção entre Ω-3 e Ω-6 
e trazer uma melhor qualidade de vida aos huma-
nos, uma alimentação equilibrada, com aumento 
de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa 
e aumento da concentração de Ω-3 em relação ao 
Ω-6, é de fundamental importância, com intenção 
de diminuir os riscos de infarto, hipertensão arte-
rial e até mesmo de câncer e morte súbita.
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