
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

EPB0514 
 

DISPONIBILIDADE DE ÔMEGA 3 EM FARMÁCIAS DE 
TAUBATÉ, SÃO PAULO 

 
 
 

LEONEL NASCIMENTO TRIGUEIRINHO 
MARCELO BATISTA COSTA 

leonel-455@hotmail.com 
NUTRIÇÃO  INTEGRAL 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
 
 

ORIENTADOR(A) 
MARCOS ROBERTO FURLAN 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

O óleo de peixe vem sendo recomendado para o tratamento de doenças cardiovasculares e 
autoimunes, além de colaborar no tratamento de reações inflamatórias. Os seres humano vêm 
modificando seus hábitos nutricionais à medida que as gerações vão passando durante a 
evolução. Estima-se que durante este período evolutivo, que envolveu milhares de anos, a 
natureza disponibilizava de forma natural para o seu consumo, alimentos com relações 
equilibradas em ômega-6 e em 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 também do aporte de 
produtos marinhos, os quais apresentam adequadas concentrações de ômega-3. Atualmente, 
tendo em vista que a maioria das pessoas tentam completar sua alimentação com produtos 
adquiridos no comércio, observa-se maior disponibilidade dos produtos denominados de 
alimentos funcionais, ou seja, aqueles que nutrem e previnem doenças. Com relação aos 
ácidos graxos ômega 3 de cadeia longa (EPA e DHA) provenientes do óleo de peixe para a 
manutenção de níveis saudáveis de triglicerídeos, a ANVISA já aprovou o uso de suas 
alegações de propriedades funcionais que descrevem os efeitos metabólicos ou fisiológicos 
sobre o organismo, estabelecendo as condições mínimas necessárias para que essas 
informações possam ser veiculadas. Essa alegação está autorizada para uso em suplementos 
que forneçam pelo menos 100 mg de EPA e de DHA na recomendação diária de consumo 
indicada pelo fabricante. O trabalho tem como objetivo verificar a ocorrência, a disponibilidade 
e o valor de mercado de suplementos de Ômega 3 em farmácias localizadas no município de 
Taubaté A pesquisa foi realizada em farmácias do município de Taubaté, Estado de São Paulo. 
Foram visitadas quatro farmácias. Nestes estabelecimentos foram obtidas as relações de 
produtos que fornecem ácidos graxos de cadeia longa ômega 3 (EPA e DHA), o valor em que 
são comercializados e posologia. Com a pesquisa realizada, notou-se que o consumidor 
brasileiro para estabelecer esta razão ideal entre EPA e DHA, terá um gasto enorme, pois a 
razão no produto que consome entre os ácidos citados é situada em 17:1. Os custos do 
produto são considerados elevados, tendo em vista que se referem apenas a um dos 
componentes da dieta do consumidor. Outro dado importante observado é a variação entre as 
razões de EPA e DHA, o que compromete também a prescrição do produto por profissional 
habilitado como o nutricionista. No entanto, se sabe que a população brasileira, em sua 
maioria, possui déficit de ômega 3, principalmente por não possuir uma alimentação saudável. 
Portanto, o consumidor, para evitar gastos com produtos obtidos em farmácias, deverá 
melhorar a sua alimentação, consumindo produtos considerados boas fontes de ácidos graxos, 
como peixes de água fria (sardinha seria um ótima opção devido ao custo) e vegetais, como 
linhaça, chia, castanhas e brócolis Apesar de serem encontradas fontes de ácidos graxos nas 
farmácias, o custo alto e a necessidade de se calcular a razão entre EPA e DHA, dificultam que 
o consumidor faça o consumo em doses adequadas deste nutriente.  


