Equaliv Ômega 3

Os ácidos graxos de cadeia longa - alfa-linolênico (ômega-3) – e seus derivados, particularmente o ácido eicosapentaenóico (EPA) e
ácido docosahexaenóico (DHA), têm importante papel na manutenção da fluidez e/ou do estado ótimo das membranas celulares e
são componentes chave das membranas de células altamente especializadas, como neurônios, eritrócitos, cardiomiócitos, retinócitos,
plaquetas, células imunológicas (neutrófilos e monócitos) e células hepáticas1.
Ricas fontes de ácido alfa-linolênico estão presentes na linhaça, na canola e em oleaginosas (e seus óleos derivados). A fonte primária
dos derivados EPA e DHA é a gordura do peixe, como do arenque, salmão, truta e cavala; outras fontes incluem óleo de fígado de
peixes brancos magros e de baleia e algas1.
Assim, os ácidos graxos ômega-3 são essenciais e, juntamente com os demais ácidos graxos essenciais, são necessários para a
biossíntese de eicosanoides [prostaglandinas (PG), tromboxanos (TX) e leucotrienos] – mediadores lipídicos, com ação crucial na
fisiologia vascular e envolvimento em estados patológicos como câncer, doenças cardíacas e derrames. Ainda, estudos mostram
que os níveis de eicosanoides derivados do ácido araquidônico e do EPA podem influenciar muitos processos fisiológicos, incluindo
o transporte de cálcio pelas membranas celulares, angiogênese, apoptose, proliferação celular e função das células imunológicas2.
Os principais efeitos da ingestão de EPA e DHA como substrato para a síntese de eicosanoides e saúde celular são3:
•

Redução da produção de metabólitos da prostaglandina E2 (pró-inflamatória);

•

Diminuição da concentração de tromboxano A2, um potente agregante plaquetário e vasoconstritor;

•

Redução da formação de leucotrieno B4, um indutor da inflamação e da quimiotaxia e aderência de leucócitos;

•

Aumento das concentrações de tromboxano A3, um fraco agregante plaquetário e vasoconstritor, de prostaciclina PGI3,
um vasodilatador e inibidor da agregação plaquetária; e de leucotrieno B5, um fraco indutor de inflamação e agente quimiotático.

Além disso, os ácidos graxos poli-insaturados têm, ainda, duas funções importantes:
•

Atuam na regulação do metabolismo lipídico e nos processos envolvidos no transporte de lipídios. Uma dessas ações inclui a
inibição da síntese hepática de triglicerídeos pelo ômega-3, contribuindo para seu efeito modulador dos níveis de triglicerídeos4;

•

São importantes componentes das membranas celulares, presentes na forma de fosfolipídios, que correspondem a 50% do volume
da membrana. Os fosfolipídios de membrana são a fonte das moléculas que agem como segundo mensageiro, responsáveis
por eventos de sinalização da membrana com o citosol e o núcleo, pela promoção de respostas celulares adequadas e pela
sinalização de moléculas extracelulares como fatores de ativação plaquetária4. Estudos demonstram que a suplementação de
óleo de peixe aumenta rapidamente o conteúdo de EPA na membrana fosfolipídica de leucócitos, exercendo importante efeito
imuno-modulador5.

As aplicações clínicas do óleo de peixe fonte de ácidos graxos ômega-3 são inúmeras, porém as mais citadas e de maior consenso
na literatura são seus efeitos benéficos em alguns tipos de câncer6, doenças cardiovasculares7,8 e hipertrigliceridemia9, no processo
inflamatório10, obesidade e diabetes mellitus11, desordens de pele12 e depressão13. As doses utilizadas vão depender do tipo de
desequilíbrio funcional e do quadro clínico atual de deficiências nutricionais do paciente. É importante salientar que a escolha de
um óleo de peixe de qualidade se torna de extrema importância, já que estudos demonstram que alguns tipos de peixes podem
estar contaminados com PCBs (bifenils policlorinados), PBDEs (éters difenil polibrominados)14 e metais tóxicos (mercúrio e cádmio)15
comprometendo seus benefícios para a saúde. O óleo de peixe Equaliv® possui em 3 cápsulas 540 mg de EPA e 360 mg d e DHA.
Além disso, é isento de contaminantes e metais tóxicos.
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