
 

 

 

A INFLUÊNCIA DO ÔMEGA 3 NA GESTAÇÃO 
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RESUMO 

Objetivo: Avaliar os benefícios que o ômega 3 pode trazer na gravidez. 

Métodos: Pesquisa bibliográfica qualitativa, exploratória. Resultados: É 

necessário que nesta fase haja um maior consumo de ômega 3, pois é nesse 

momento que ocorre principalmente a formação do sistema nervoso central do 

feto. Conclusão: O ômega 3, é um ácido graxo essencial na gravidez pois traz 

inúmeros benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. 

Palavras chave: Dieta saudável, ácido alfa linolênico, gravidez. 

 

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the benefits of omega 3 in pregnancy. Methods: 

Qualitative, exploratory bibliographic research. Results: It is necessary that in 

this phase there is a greater consumption of omega 3, because it is at that 

moment that mainly occurs the formation of the central nervous system of the 

fetus. Conclusion: Omega 3 is an essential fatty acid in pregnancy because it 

brings countless benefits to the mother and baby. 
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INTRODUÇÃO 

A gestação e os eventos a ela relacionados, como puerpério e lactação, 

são marcados por profundas mudanças que ocorrem na vida da mulher. O 

perfil de morbidade das gestantes se caracteriza pela dualidade do estado de 

saúde e nutrição (ASSIS, SANTOS, FREITAS e SILVA, 2002). Sendo assim, a 

dieta materna antes da concepção é de grande importância, pois determina o 

tipo de ácido graxo que se acumulará no tecido fetal.  

O transporte de ácidos graxos essenciais é realizado através da placenta 

e são depositados no cérebro e retina do concepto e esse depósito ocorre 

principalmente no terceiro trimestre de gestação (SWANSON, BLOCK e 

MOUSA, 2012). Sendo assim, os ácidos graxos poli-insaturados ômega 3 

(AGPI n-3) necessitam estar no organismo numa proporção adequada para 

apresentar efeitos benéficos.  

A relação dietética de AGPI n-6/n-3 deve estar entre 3:1 a 5:1. Um dos 

ácidos graxos de maior importância é o ácido docosahexaenóico (DHA; n-3) 

por causa de seu papel essencial no funcionamento normal da célula cerebral, 

do sistema nervoso central e sistema visual, especialmente dos recém-

nascidos (HEATON et al, 2013). 

OBJETIVOS 

Os objetivos desse trabalho foram avaliar os benefícios que o ômega 3 

pode trazer na gravidez, verificar as recomendações de ômega 3 para esta 

população e qual o melhor período de consumo. 

MÉTODOS  

O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica qualitativa, sendo 

composto por livros e artigos indexados em bases de dados como o PubMed, 

Google Acadêmico e Scielo. 

 

 



 

 

 

RESULTADOS  

 É necessário que no primeiro trimestre da gravidez, haja um maior 

consumo de ômega 3, pois é no momento que ocorre a formação do sistema 

nervoso central (PIOVESAN, 2010). No entanto, após o nascimento, a criança 

deve ser suplementada por ω-3 através da amamentação. Por isso, é de suma 

importância que após o parto a mulher se alimente de forma adequada e 

consuma alimentos fonte de ômega 3, pois o leite materno é rico em DHA, 

sendo esse AG muito importante para as crianças, pois ele atua no 

desenvolvimento cerebral (MAGALHÃES, 2012).  

A ingestão de ômega 3 na gestação ajuda a melhorar o sistema 

imunológico do bebê, pois os ácidos graxos possuem três mecanismos de ação 

sobre a resposta imune, inibindo o processo inflamatório (CAMPOY, 2010). 

O sistema imunológico também foi citado como um sistema influenciável 

pelo consumo de ômega 3, pois, os filhos de gestantes que consumiram ω-3 

durante a gravidez e amamentação, não são obesas e tendem a ter um quadro 

imunológico mais reforçado (SILVA; MURA, 2011). 

Diversas organizações mundiais recomendam diferentes quantidades de 

EPA e DHA, mais a maioria recomenda que adultos consumam diariamente no 

mínimo 250mg de ômega 3 EPA e DHA (equivalente a duas refeições com 

peixe por semana), para manter uma boa saúde no geral e prevenir 

deficiências (OMS, 2010). 

Assim, o conjunto de evidências indica suplementação de DHA para toda 

gestante especialmente nos dois últimos trimestres da gravidez uma 

quantidade entre 200 a 600mg/dia (CARLSON, et. al 2013). 

CONCLUSÃO 

O ômega 3 é um anti-inflamatório essencial na gravidez, já que o mesmo 

traz benefícios para a mãe e para o bebê. O ácido α-linolênico, 

docosahexaenóico e eicosapentaenoico são os AGs mais importantes da 

família ω-3 e podem ser encontrados em alimentos de origem marinha ou de 

origem vegetal.  



 

 

 

Estudos mostram a importância do ômega 3 no desenvolvimento cerebral 

do feto, na gravidez e durante a amamentação. 

Ainda existem inúmeras questões sobre esse assunto afim de uma 

recomendação adequada para a mãe consumir na gestação, porém é 

necessário que haja o consumo de peixe nesta fase, para que o ômega 3 

possa trazer esses benefícios. 
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