
REVISÃO

Resumo O objetivo deste trabalho foi estudar os benefícios que os ácidos graxos 

essenciais ômega-3 e ômega-6, presentes no leite materno, podem trazer para o desenvolvimento infantil. 

Trata-se de uma revisão sistemática nas bases de dados PUBMED e BIREME entre 2009 a 2013, utilizando os 

termos: “Ácidos Graxos Ômega-3”, “Ácidos Graxos Ômega-6” e “breast feeding”. Foram selecionados 29 artigos, 

onde apenas 8 permaneceram após leitura dos mesmos na integra, excluindo artigos de revisão, de nota técnica, 

sem associação entre mãe-filho, assuntos não relacionados com o desenvolvimento infantil e com metodologia 

baseada em entrevista ou aplicação de questionário. Os principais resultados encontrados pelos autores foram 

à ingestão destes ácidos durante a gestação como influência no desenvolvimento neurológico, visual e físico 

do lactente; a ocorrência de variações dos ácidos graxos essenciais, no leite humano, obtidos em diferentes 

idades gestacionais e estágios de lactação; a elevação nos níveis de ômega-3 e ômega-6, respectivamente, em 

crianças amamentadas exclusivamente e em crianças alimentadas com fórmulas suplementadas. A associação 

da ingesta adequada dos ácidos graxos essenciais, ômega-3 e 6, durante os períodos de gestação e lactação 

com o desenvolvimento infantil a longo prazo foi observada na maioria dos estudos.

Abstract This work aims to study the benefits that omega-3 and omega-6 essential 

fatty acids, present in breast milk, can bring to a child’s development. This is a systematic review that national 

and international publications were assess in PUBMED and BIREME data from 2009 to 2013 using the terms: 

“Fatty Acids Omega3”, “Fatty Acids Omega-6” and “breast feeding”. A total of 29 articles were selected, 

where only 8 remained the after been read in full, excluding review articles, technical notes, the ones with no 

association between parent–child, with issues not related to child development and the ones based on an interview 

or a questionnaire methodology. The main results found by the authors were the intake of these acids during 

pregnancy as an influence on neurological, visual and physical development of infants; variations occurrence of 

essential fatty acids in human milk obtained at different gestational ages and stages of lactation, the increased 

levels of omega-3 and omega-6, respectively, in infants exclusively breastfed and formula-fed. The association 

of adequate intake of essential fatty acids omega-3 and 6 during the periods of pregnancy and lactation with 

the child long-term development was observed in most studies .
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Introdução

O leite humano é um fluido biológico complexo com 

milhares de componentes, sendo adaptado para as neces-

sidades dos recém-nascidos, as quais são atendidas devido 

aos macronutrientes (proteínas, lipídios e carboidratos), aos 

micronutrientes (minerais e vitaminas) e as numerosas subs-

tâncias biologicamente ativas1 (D). Ele possui importantes 

propriedades nutricionais, associadas com efeitos prebióticos, 

imunomoduladores e anti-microbianos2 (D).

Os macronutrientes possuem subunidades fundamentais 

para a saúde intestinal do recém-nascido, destacando-se alguns 

aminoácidos específicos (arginina, glutamina, glutamato e 

treonina) e certos ácidos graxos poliinsaturados3 (D). Os lipídios 

presentes no leite materno podem variar amplamente e são 

influenciados por inúmeros fatores, tais como dieta materna, 

idade gestacional, paridade e estágio de lactação, composição 

corporal da mãe, os genes maternos e, possivelmente, fatores 

infantis (como o sexo)4,5 (D).

Os ácidos graxos de cadeia curta, de cadeia média e de cadeia 

longa, saturados e monoinsaturados, podem ser sintetizados no 

organismo. Porém, os ácidos graxos poliinsaturados, notadamente 

o linoléico (ômega-6) e α-linolênico (ômega-3), por não serem 

sintetizados pelo organismo, constituem-se em ácidos graxos 

essenciais (AGE)6 (D). Eles são considerados nutrientes funda-

mentais para o perfeito desenvolvimento cerebral do bebê, antes 

e após o nascimento. Além da questão neurológica, observa-se 

ainda uma importante função relacionada à formação da retina, 

e do desenvolvimento físico e cognitivo. Devido ao fato do leite 

materno ser uma das principais fontes desses ácidos, observa-se 

que os que são amamentados desenvolvem-se mais saudavelmente 

comparando-se com aqueles não amamentados7 (D).  

Diante disso, esta revisão se propõe a estudar os benefícios 

que os ácidos graxos essenciais ômega-3 e ômega-6, presentes 

no leite materno, podem trazer para o desenvolvimento infantil.

Metodologia

Foram analisadas publicações nacionais e internacionais nas 

bases de dados PubMed e BIREME de 2009 a 2013, utilizando 

os termos: “Ácidos Graxos Ômega-3”, “Ácidos Graxos Ômega-6” 

e “breast feeding”. Dos 29 artigos selecionados, 8 permaneceram 

após leitura na íntegra. Os critérios utilizados para a exclusão 

dos outros 21 artigos foram: seis artigos de revisão, três notas 

técnicas, quatro não apresentaram associação entre mãe-filho, 

três apresentaram associação com câncer de mama, um era es-

tudo feito em primatas não humanos, dois fizeram análise em 

carne de aves e dois artigos tiveram sua metodologia baseada 

em entrevista ou aplicação de questionário. Para a revisão, foram 

selecionados trabalhos cujo texto integral estivesse citado nas 

bases de dados mencionadas.

Resultados e Discussão

Os artigos incluídos na revisão foram agrupados de acordo 

com o ano, o tipo de estudo, os autores, o idioma, os objetivos 

e os respectivos resultados (Tabela 1).

Dentre os artigos selecionados nessa revisão, quatro deram 

destaque para a associação da ingestão, durante a gravidez, de 

ômega-3 e 6 com o desenvolvimento infantil. Em dois estudos 

foram observados que a ingestão de ômega-3 e 6 pelas mães durante 

a gestação favorece o desenvolvimento neurológico e físico do 

lactente, destacando ainda que a amamentação pode compensar 

a carência durante o desenvolvimento gestacional8,9 (B,A). Entre-

tanto, outro estudo observou tal relação apenas com o ômega-3, 

pois nessa pesquisa a elevação da concentração do ômega-6 em 

relação ao ômega-3 encontrou-se associada negativamente com 

o desenvolvimento infantil10 (C).       

Já um estudo11 (A) observou que não houve diferenças 

significativas entre o desenvolvimento físico dos bebês cujas 

mães receberam suplementação de ômega-3 e 6 e daqueles 

cujas mães não sofreram essa intervenção. Contudo, os próprios 

autores relatam as limitações dessa pesquisa, como a pequena 

amostra, o curto período de intervenção e a metodologia de 

avaliação indireta da gordura corporal, que podem ter inter-

ferido nos resultados sem associação do ômega-3 e 6 com o 

desenvolvimento infantil.

A necessidade de incrementar ômega-3 e 6 na alimentação de 

gestantes e lactantes deve-se, principalmente, ao consumo inade-

quado de alimentos fontes desses nutrientes na dieta. Por isso, vários 

medicamentos à base de óleo de peixes e/ou derivados surgiram, 

especialmente, no mercado internacional12 (B). Além da estratégia 

medicamentosa, o enriquecimento de alimentos (carnes, aves e leite 

de vaca) seria uma alternativa para correção desse problema13 (D).

Entretanto, a educação nutricional pode intervir de maneira 

decisiva no consumo de alimentos marinhos, aumentando, assim, 

a ingestão de ácidos graxos essenciais e seus derivados. O aporte 

adequado destes ácidos graxos durante o período gestacional e 

pós-natal influencia no desenvolvimento do sistema nervoso e 

visual do recém-nascido14 (D), além de poder ter repercussão na 

inteligência e na intelectualidade do indivíduo na vida adulta15 (D). 

Um dos artigos indicou que há variações nos ácidos graxos do 

leite humano obtidos em diferentes idades gestacionais e estágios 

de lactação16 (C). Em uma revisão sobre a composição lipídica do 
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colostro de 16 regiões geográficas, foram encontrados altos níveis 

de monoinsaturados no leite de mulheres italianas, indicando que 

o hábito alimentar mediterrâneo, rico em ácidos graxos monoin-

saturados e baixo consumo de ácidos graxos saturados, influencia 

em tal conteúdo17 (D). Em um trabalho realizado no município de 

Viçosa (MG), com oito nutrizes durante dez semanas, observou-se 

que o alto consumo de ácidos graxos poliinsaturados (AGP) pelas 

nutrizes foi refletido em um alto conteúdo de ácido linoléico e 

ácido linolênico no leite materno18 (C).

Destacam-se, também, estudos que apontam a variação dos 

níveis de ômega-3 e 6 em diferentes estágios do desenvolvimen-

to infantil. Desde o nascimento até o primeiro ano de vida, há 

uma redução nos níveis de ômega-3 e 6 tanto em crianças em 

amamentação quanto as que usam fórmulas alimentares comple-

mentares19 (C), assim como foi evidenciado que os ácidos graxos 

poliinsaturados são predominantemente fornecidos pelo leite 

materno e formulações durante o primeiro ano de vida. Porém, 

quando a criança cresce acaba necessitando de outras fontes para 

compensar a ausência do leite materno20 (C).

Em relação à utilização de suplementos alimentares, um 

dos estudos observou que as crianças em amamentação exclu-

siva possuíam maiores níveis plasmáticos de ômega-3 e as que 

utilizavam suplementação alimentar tiveram níveis elevados 

de ômega-621 (C). Entretanto, uma quantidade desbalanceada 

de ômega-6 e ômega-3 em fórmulas pode ocasionar um neu-

rodesenvolvimento reduzido em crianças que as consomem do 

que em crianças alimentadas com leite materno, além de agir 

sobre outros sistemas biológicos como absorção intestinal de 

cálcio e mineralização óssea15 (D).

Dessa forma, a oferta de ácidos graxos essenciais em quanti-

dades adequadas é primordial, principalmente, para os grupos 

mais vulneráveis em apresentar a deficiência desses nutrientes, 

sendo o leite humano, indiscutivelmente, o alimento mais in-

dicado durante os primeiros meses de vida22 (D).

Conclusão

A maioria dos estudos selecionados nessa revisão destacou a 

importância dos ácidos graxos ômega-3 e 6 para o desenvolvi-

mento físico, neurológico e visual dos recém-nascidos.

Observou-se, ainda, que os níveis de ácidos graxos essen-

ciais no leite materno são influenciados, principalmente, pela 

Tabela 1 - Características das publicações que associam os ácidos graxos essenciais, ômega-3 e ômega -6, com o desenvolvimento infantil 

Ano Tipo Autores Objetivos Resultados

2013 Caso-Controle
Bernard et al. 
(2013)8 (B)

Investigar a associação entre a ingestão do ômega-3 e 
6 durante a gravidez e o desenvolvimento neurológico 
infantil.

A ingesta de ômega-3 e 6 durante a gestação influencia o 
desenvolvimento neurológico fetal.
A amamentação pode compensar carência durante o 
desenvolvimento gestacional.

2013
Coorte

(randomizado)
Much et al. 
(2013)9 (A)

Investigar a associação entre a ingestão do ômega-3 e 
6 durante a gravidez e o desenvolvimento infantil.

Nível de ômega-3 e 6 materno está associado positivamente com 
o peso e comprimento ao nascer.
Ômega-3 e 6 influência o desenvolvimento físico do lactente.

2012
Coorte

(randomizado)
Hauner et al. 
(2012)11 (A)

Avaliar a associação entre a ingestão do ômega-3 e 6 e 
o crescimento do tecido expansivo adiposo no lactente.

Não houve diferenças significativas do desenvolvimento físico dos 
bebês e das mães que receberem suplementação de ômega-3 e 6, 
daqueles cujas mães não sofreram essa intervenção.

2011 Transversal
Moltó-Puigmartí 
et al. (2011)16 (C)

Estudar as mudanças no teor de gordura e as proporções 
de ácidos graxos ao longo da lactação de mães em 
diferentes idades e com filhos prematuros e a terno.

Há variações nos ácidos graxos do leite humano obtidos em 
diferentes idades gestacionais e estágios de lactação.

2010 Transversal
Miller et al. 
(2010)21 (C)

Avaliar a eficácia de suplementos alimentares 
nos níveis de ômega-3 e 6 em lactantes (crianças 
amamentando).

Crianças que se amamentavam exclusivamente apresentaram 
maiores níveis de ômega-3 do que crianças que não receberam 
suplementação e que não são amamentadas.
Crianças que receberam suplementação apresentaram níveis 
maiores de ômega-6 do que crianças que apenas amamentaram.

2010 Transversal
Lundqvist-

Persson et al. 
(2010)10 (C)

Investigar o desenvolvimento neurológico gestacional e 
de récem nascido e sua associação com a concentração 
de ômega 3 e 6.

Concentração do ômega-6 está associado negativamente com o 
desenvolvimento infantil.
Concentração ômega-3 está associado positivamente com o 
desenvolvimento infantil.

2010 Transversal
Schwartz et al. 

(2010)20 (C)
Examinar os ácidos graxos poliinsaturados (ômega-3 e 
6) e as práticas alimentares de dois grupos de estudo.

Os ácidos graxos poliinsaturados são predominantemente 
fornecidos pelo leite materno e formulações durante o primeiro 
ano de vida. Porém, quando a criança cresce, acaba necessitando 
de outras fontes para compensar a ausência do leite materno.

2009 Transversal
Sanjurjo Crespo 

et al. (2008)19 (C)

Comparar as variações nos níveis de ácidos graxos 
de cadeia longa poliinsaturados (ômega-3 e 6) entre 
o nascimento e o primeiro ano de vida em crianças 
em aleitamento materno ou fórmulas alimentares 
complementares.

Há uma diminuição significativa na proporção de ácidos de 
cadeia longa e ácidos graxos poliinsaturados entre o nascimento 
e o primeiro ano de idade.
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dieta da mãe durante o período gestacional e de lactação. 

Foram encontrados, também, maiores níveis de ômega-3 em 

lactentes que recebiam amamentação exclusiva e maiores níveis 

de ômega-6 naqueles que recebiam fórmulas suplementadas 

com estes ácidos graxos. 

Esses fatos nos levam a destacar a importância do aleitamento 

materno exclusivo como subsídio para uma ingestão completa 

e balanceada de ômega-3 e 6 pelos lactentes, sendo essencial a 

orientação e educação nutricional das gestantes com a finalidade 

de aumentar o consumo de alimentos fontes destes nutrientes 

na sua dieta. No entanto, quando isto não se torna possível, é 

necessário a utilização de fórmulas infantis. Contudo, não há 

consenso em relação a tais produtos no que diz respeito a con-

templar as necessidades nutricionais desta população. 


