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Ômega 3

O ômega 3 é um ácido graxo essencial muito importante 
para o funcionamento do organismo. Por não ser 
produzido de forma natural pelo corpo, deve ser 
consumido sob a forma de gorduras. Existem, de modo 
geral, 3 tipos de ômega 3: o DHA, o EPA e o ALA. O DHA e 
o EPA podem ser encontrados, principalmente, em 
peixes de águas frias e profundas que se alimentam de 
animais marinhos. O ALA, por sua vez, é encontrado em 
leguminosas, oleaginosas e outros alimentos. Diversos 
são os benefícios do ômega 3 para o organismo. Ele é um 
aliado durante a gestação, ajuda a prevenir doenças 
cardiovasculares, tratar os sintomas da artrite 
reumatóide, prevenir a diabetes e pode ser um aliado no 
tratamento de depressão e outros transtornos 
psiquiátricos. Ainda não se sabe a real ecácia dessa substância no tratamento dos 
transtornos psiquiátricos, apesar de alguns pesquisadores defenderem o seu uso para o 
tratamento de tais problemas. Provavelmente, o ômega 3 é uma das substâncias mais 
estudadas dos últimos anos, contando com quase 30 mil artigos cientícos ao seu respeito. 
Todos os seus benefícios e malefícios ainda não foram descobertos, pois as pesquisas são 
recentes, sendo que se fortaleceram dos anos 90 para cá. O consumo de ômega 3 nas 
sociedades ocidentais é muito baixo quando comparado ao das populações ancestrais. Por 
isso, existe uma grande preocupação em aumentar os níveis de consumo dessa substância. 
Ainda assim, é preciso car atento ao consumo de ômega 3, pois o uso excessivo dessa 

substância pode trazer uma série de problemas, 
especialmente para pacientes com hemolia e pessoas 
alérgicas a peixe.
Como podemos observar na Figura 1, uma dieta não 
adequada, associada ao sedentarismo e hábitos 
alimentares pouco saudáveis, contribuem para o 
aumento do LDL e conseqüente acumulo nas artérias, 
prejudicando a circulação sanguínea.

Na gura 2, hábitos alimentares saudáveis, associados 
a pratica de exercícios regulares e o complemento de l 
Ômega +vitamina E, auxiliam na redução do LDL nas 
artérias e corrente sanguínea.
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Vitamina E

A vitamina E, chamada tecnicamente de tocoferol, é uma das vitaminas lipossolúveis (que 
dependem de gordura para absorção) necessárias para o bom funcionamento do 
organismo. Essa vitamina possui potente ação antioxidante, conferindo proteção à 
membrana que reveste as células do corpo e também para as lipoproteínas, que são 
responsáveis por transportar o colesterol no sangue, dessa forma previne a oxidação 
causada pelos radicais livres, que podem levar a formação das placas de ateroma, que 
obstruem a passagem de sangue nas artérias.

Quais os benefícios da vitamina E?

São diversos os benefícios da vitamina E: ela tem importância vital para os recém-nascidos, 
visto que os bebês com baixo peso ao nascer geralmente têm baixos níveis plasmáticos e 
armazenamento de vitamina E, cando expostos a maior risco de infecção.

No geral, a vitamina E pode proporcionar os seguintes benefícios:

    Pode ajudar na melhora da fertilidade;
    Pode contribuir para o controle do LDL (considerado o “mau” colesterol quando elevado);
    Tem propriedade anti-inamatória;
    Pode melhorar a capacidade cognitiva;
    Contribui para proteção do cérebro;
    Rejuvenescimento e cicatrização da pele;
    Destaca-se o efeito antioxidante por ser considerado um dos melhores para controle 
dos radicais livres.
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