
ESPECIALIDADES
EM FOCO

INFORMATIVO TÉCNICO VETNIL ANO 2019 • Nº 02

Ácidos Graxos

Prof. Dr. Márcio Antonio Brunetto
Departamento de Nutrição e Produção Animal
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia - Universidade de São Paulo
Coordenador do Centro de Pesquisa em Nutrologia de Cães e Gatos – CEPEN 
PET/FMVZ-USP

ÔMEGA-3

Usos Clínicos dos





ESPECIALIDADES EM FOCO USOS CLÍNICOS DOS  ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA-3

Introdução ...................................................................... 04

Sistema cardiovascular ..................................................  05

Doença renal crônica ...................................................... 06

Doenças articulares  ....................................................... 06

Dermatopatias ............................................................... 06 

Aplicações adicionais  ..................................................... 06

Possíveis efeitos adversos ..............................................07

Por que a associação dos ômegas-3 com o Selênio?  ...... 08

Referências  .................................................................... 08

ÍNDICE



ESPECIALIDADES EM FOCO USOS CLÍNICOS DOS  ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA-3

4

Introdução

Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos, cuja composição varia de 
2 átomos de carbono (ácido acético) a 24 átomos de carbono (ácido 
lignocérico). São classifi cados, de acordo com a saturação das ligações 
entre os carbonos, em saturados (todas as ligações entre carbonos 
são ligações simples), monoinsaturados (uma dupla ligação) e 
poliinsaturados (mais de uma dupla ligação). A localização da primeira 
dupla ligação, a partir do fi nal da molécula (grupo metil ou ômega) 
defi ne a série, ou família à qual pertence. De importância na medicina 
veterinária, têm-se os ácidos graxos poliinsaturados (AGP) ômega 6 
e ômega 3.

Os AGPs ômega 6 e ômega 3 são considerados ácidos graxos essenciais, 
pois são necessários na dieta por serem sintetizados em quantidades 
limitadas por mamíferos. A ingestão de um não exclui a necessidade 
do outro, porque ômega 6 não pode ser convertido em ômega 3 e vice-
versa (isto é, o ácido γ-linolênico não pode ser convertido em ácido 
linoleico). As dietas típicas para gatos, cães e humanos são compostas 
principalmente de AGPs ômega-6. No entanto, a modifi cação 
dietética ou a suplementação com AGPs ômega-3 pode aumentar 
signifi cativamente as concentrações de ômega-3 no sangue e nos 
tecidos. Como os ômegas-3 e os ômegas-6 competem entre si pelas 
enzimas necessárias para seu metabolismo, quanto mais ômega-3 na 
dieta, maior quantidade será utilizada e incorporada nas membranas 
celulares (Figuras 1 e 2).

Os principais AGPs da família ômega-3 são os ácidos ∂-linolênico 
(ALA), eicosapentaenóico (EPA) e docosahexaenóico (DHA), sendo 
o EPA e DHA os principais AGPs ômega-3 que apresentam efeitos 
terapêuticos em cães, gatos e seres humanos. O ALA é precursor do 
EPA e DHA. As enzimas Δ-6-desaturase, elongase e Δ-5-desaturase 
são responsáveis pela conversão do ALA em EPA e a elongase e Δ-4-
desaturase pela conversão do EPA em DHA. Os cães e os humanos 
podem converter o ALA em DHA, mas a taxa de conversão é baixa 
(<10%). Nos gatos, devido à pequena quantidade da enzima hepática 
Δ-6-desaturase, não ocorre a conversão de ácidos graxos das famílias 
ômega 3 e 6 em qualquer grau signifi cativo, dessa forma, o ácido 
linoleico e araquidônico são considerados ácidos graxos essenciais 
para os gatos em comparação com a maioria das espécies animais 
que apenas apresentam necessidade dietética de ácido linoleico. 
Portanto, a ingestão de EPA e DHA é necessária tanto para cães 
quanto para gatos, para se atingir concentrações adequadas de AGPs 
ômega-3.

O mecanismo de ação exato dos AGPs não é totalmente conhecido. 
Estes possuem diversas funções nas células, sendo as principais 
atuarem como fonte de energia, componentes estruturais da 
membrana celular e como precursores dos eicosanoides (Figura 1). Na 
membrana celular participam como parte integral de sua estrutura 

POTENCIAL ANTI-INFLAMATÓRIO 
DOS ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA-3

SÍNTESE DE MEDIADORES
COM MENOR POTENCIAL 

INFLAMATÓRIO

ÁCIDO ARAQUIDÔNICO

COX

PGs série 2 LTs série 4 PGs série 3 LTs série 5
Resolvinas

 série E

Resolvinas
e protectinas

série D

LOX COX LOX COX E LOX COX 
E LOX

EPA DHA

Alto potencial 
pró-inamatório

- -

Baixo potencial 
pró-inamatório

Potencial anti-inamatório e
de resolução da inamação

{{{

PROPRIEDADES
ANTI-INFLAMATÓRIAS

INSULTO CELULAR E LIBERAÇÃO DE  
ÁCIDOS GRAXOS DA MEMBRANA CELULAR

ÁCIDO ARAQUIDÔNICO
(ÔMEGA 6)

ÁCIDO
EICOSAPENTAENÓICO

(ÔMEGA 3)

INSULTO 
CELULAR

LIBERAÇÃO DE ÁCIDOS
GRAXOS DE MEMBRANA

PARA O INTERSTÍCIO

FOSFOLIPASE A2 
(interstício celular)

COX e LOX* 
(interstício celular)

»PROSTAGLANDINAS 
DA SÉRIE 2:

vasodilatação, hiperalgesia e 
quimiotaxia de neutró�los

»PROSTAGLANDINAS 
DA SÉRIE 3:

baixa atividade in�amatória
»TROMBOXANO A3:

baixa vasoconstricção

*COX=Cicloxigenase 
    LOX=Lipoxigenase

Figura 2

Figura 1



5

lipoprotéica. Os AGPs são incorporados à estrutura dos fosfolipídeos 
e assim, possuem papel essencial para que a membrana celular 
mantenha fluidez e permeabilidade adequadas. Possuem papel na 
secreção e regulação dos hormônios hipotalâmicos e da pituitária, e 
são compostos-chave nos processos inflamatórios e imunes. 

Um dos principais efeitos benéficos dos AGPs ômega-3 é que os 
eicosanóides derivados de seu metabolismo são menos inflamatórios 
(Figura 1). Os eicosanóides derivados do ácido araquidônico são das 
séries 2 e 4 (por exemplo, prostaglandina E2, leucotrieno B4), enquanto 
os eicosanóides derivados do EPA são das séries 3 e 5 (por exemplo, 
prostaglandina E3, leucotrieno B5). Como os eicosanóides das séries 
3 e 5 são geralmente mediadores inflamatórios menos potentes em 
comparação com os das séries 2 e 4, promovem vasodilatação, efeito 
antitrombótico e menor quimiotaxia (Figura 2). Além da produção 
de eicosanoides menos inflamatórios, os AGP ômega-3 também 
reduzem a produção dos mediadores inflamatórios que podem estar 
elevados na insuficiência cardíaca, tais como o fator de necrose 
tumoral-α (TNF-α), a interleucina-1β (IL-1β), a interleucina-6 (IL-6), o 
fator de transcrição kB (NF-kB), e as espécies reativas do oxigênio. 
Neste sentido, verificou-se que cães com diagnóstico de linfoma 
multicêntrico apresentaram redução nas concentrações circulantes 
de fator de necrose tumoral-α (TNF-α) após a suplementação de EPA 
e DHA.

A maioria dos benefícios da suplementação dos AGPs ômega-3 ocorre 
somente após alcançar o pico de concentração no plasma e nos 
tecidos. As concentrações plasmáticas aumentam significativamente 
após uma semana do início da suplementação, mas são necessárias 
de 4 a 6 semanas para atingir o pico. A dose ideal de ácidos graxos 
ômega-3 ainda não é conhecida para humanos ou para cães e gatos e 
varia de acordo com a doença em questão. A suplementação de EPA 
e DHA em cães e gatos é realizada por meio da administração de óleo 
de peixe, normalmente disponível sob a forma de cápsulas ou líquido. 
Existem várias marcas de óleo de peixe com diferentes concentrações 
de EPA e DHA. Uma formulação comumente encontrada é a de 
cápsulas de 1g de óleo de peixe que contêm aproximadamente 180mg 
de EPA e 120mg de DHA. 

Embora seja comum a administração do óleo de fígado de bacalhau 
para o fornecimento dos ácidos graxos ômega-3, este apresenta 
menor concentração e proporções diferentes de EPA e DHA. Assim, 
ao contrário da proporção de 1,5 de EPA para 1 de DHA, encontrada na 
maioria dos óleos de peixe, 1g de óleo de fígado de bacalhau contém 
apenas 69mg de EPA e 110mg de DHA e resulta em relação EPA:DHA 
de 0,6:1. Deve-se considerar ainda que o óleo de fígado de bacalhau 
é rico em vitaminas A e D (1g contém 1000UI de vitamina A e 100UI 
de vitamina D); dessa forma, o uso do óleo de fígado de bacalhau 
para atender as doses recomendadas de EPA e DHA pode causar 
hipervitaminose A e D. 

Outro produto empregado para o fornecimento de EPA e DHA é o 
óleo de linhaça, pois é conhecido por seu alto teor de AGP ômega-3; 
no entanto, seus ácidos graxos estão na forma de ALA. Como 
mencionado anteriormente, a conversão do ALA em EPA e DHA é 
ineficiente em cães e em humanos, e é praticamente inexistente em 
gatos. Portanto, também o uso do óleo de linhaça com o objetivo 
de fornecer EPA e DHA, no alimento ou como suplemento, não é 
recomendado para cães e gatos. Na sequência, estão apresentadas 
as principais recomendações de suplementação de óleo de peixe 

baseadas em evidências científicas na prática clínica de cães e gatos.

Sistema cardiovascular

A insuficiência cardíaca é conhecida atualmente por ser uma doença 
inflamatória associada à produção elevada de eicosanóides e outros 
mediadores inflamatórios. Os cães com insuficiência cardíaca 
apresentam deficiência plasmática relativa de EPA e DHA em 
comparação a animais saudáveis. Um estudo em cães com insuficiência 
cardíaca secundária à cardiomiopatia dilatada (CMD), demonstrou que 
após oito semanas de suplementação com óleo de peixe (25mg/kg de 
EPA e 18mg/kg de DHA), estes animais apresentaram normalização 
da deficiência plasmática de AGP ômega-3, redução significante nas 
concentrações plasmáticas de IL-1 e prostaglandina E2 e redução da 
perda de massa muscular, em comparação com o grupo placebo. A 
suplementação de óleo de peixe por via oral em cães promoveu 
aumento nas concentrações plasmáticas de EPA, DHA e de outros 
AGPs da família ômega-3 e diminuição do ácido araquidônico, AGPs da 
família ômega 6 e da relação ômega 6:ômega 3. 

Em um estudo realizado com cães da raça boxer acometidos 
por cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito (CAVD), 
suplementados com óleo de peixe, óleo de linhaça ou óleo de girassol 
(grupo controle) mostrou que apenas animais do grupo que recebeu 
óleo de peixe apresentaram redução significativa do número de 
complexos ventriculares prematuros. Um dos critérios de avaliação 
do efeito de agentes antiarrítmicos é a sua capacidade de reduzir em 
mais de 85% a frequência de uma arritmia. Os cães que receberam 
óleo de linhaça e seis dos oito cães do grupo controle apresentaram 
redução no número de VPCs; entretanto, apenas um cão dos dois 
grupos apresentou mais de 85% de redução no número de VPCs após 
as seis semanas de suplementação. Esse estudo permitiu verificar que 
a administração de óleo de peixe, na dose diária de 780mg/dia de EPA 
e 497mg/dia de DHA, diminuiu as arritmias ventriculares em cães da 
raça Boxer com CAVD; no entanto, a suplementação de ALA (óleo de 
linhaça) não resultou em mudança significativa no número de VPCs.

A maioria dos estudos em humanos tem avaliado o efeito dos ômegas-3 
nas arritmias ventriculares, mas publicações recentes também têm 
demonstrado benefícios do emprego dos AGP ômega-3 na redução 
das fibrilações atriais. Dois estudos epidemiológicos apontaram 
que a alta ingestão de peixe ou altas concentrações circulantes de 
ácidos graxos ômega-3 foram associadas a menor frequência de 
fibrilação atrial. Ainda, um estudo randomizado, em seres humanos, 
com grupo controle, suplementado com AGP ômega-3 após cirurgia 
de revascularização do miocárdio em 160 indivíduos, demonstrou 
redução significativa de fibrilação atrial pós-operatória. Apesar dos 
resultados positivos, os efeitos dos ômegas-3 nas arritmias parecem 
ser modestos; portanto, estes ácidos graxos devem ser vistos 
apenas como complemento ao tratamento para cães com arritmias 
significativas.

Os ácidos graxos ômega-3 reduzem a agregação plaquetária como 
resultado da produção do tromboxano A3 e B5. Este efeito poderia 
ser particularmente útil em gatos com doença cardíaca com risco de 
formação de trombos. No entanto, não existe nenhum estudo clínico 
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que demonstre este efeito em cães e gatos. A maioria dos trabalhos 
experimentais realizados com cães e gatos saudáveis não mostrou 
efeito do EPA e DHA na redução da agregação plaquetária. Apenas 
um estudo experimental realizado com gatos revelou resultados 
pouco expressivos, como menor pico de agregação plaquetária 
e maior tempo de sangramento, naqueles animais do grupo que 
recebeu dieta suplementada com ácidos graxos ômega-3. Dessa 
forma, são necessários mais estudos clínicos para a avaliação do 
efeito antiplaquetário do EPA e DHA em gatos com cardiomiopatia e 
predisposição a formação de trombos.

Os AGPs ômega 3 podem ter benefícios em estágios iniciais das doenças 
cardíacas (por exemplo, CMD, doença valvar crônica, cardiomiopatia 
hipertrófica), devido aos seus inúmeros efeitos positivos no sistema 
cardiovascular, mas há necessidade de mais estudos para melhor 
avaliar seu uso nestas afecções. A dose recomendada atualmente 
para cães e gatos com doença cardíaca é de 40mg/kg de EPA e 25mg/
kg de DHA por dia. No entanto, deve-se considerar que as dietas 
comerciais, após a ingestão pelos cães e gatos, geralmente não 
atingem a concentração recomendada de EPA e DHA. Para atender 
a dose necessária dos AGPs (isto é 40mg/kg de EPA + 25mg/kg de 
DHA), o alimento precisaria conter entre 80 e 150mg/100 kcal de EPA + 
DHA, dependendo do tamanho do animal e da quantidade de alimento 
ingerido. Se a dieta comercial não atende os teores recomendados 
de EPA e DHA, recomenda-se a suplementação. Considerando que a 
formulação mais comumente encontrada é de 180mg de EPA e 120mg 
de DHA por cápsula de 1g, nesta concentração, o óleo de peixe como 
suplementação pode ser administrado na dose de uma cápsula para 
cada 4,5 kg de peso corporal por dia.

Doença renal crônica

Estudos realizados em animais com doença renal crônica (DRC) 
demostraram efeito renoprotetor dos AGPs ômega 3. A suplementação 
de EPA e DHA promoveu diminuição da pressão glomerular, redução 
da excreção renal dos eicosanóides da série 2, diminuição das 
lesões glomerulares, auxiliou no controle da proteinúria, retardou a 
progressão da doença e aumentou a sobrevida de cães com DRC. Cães 
que foram parcialmente nefrectomizados e suplementados com óleo 
de peixe apresentaram lesões glomerulares menos graves e menor 
prevalência de glomeruloesclerose do que aqueles animais do grupo 
controle. A dose recomendada para atingir os efeitos benéficos dos 
AGPs ômega 3 em pacientes com doença glomerular é mais elevada 
do que cães e gatos com doença cardíaca. Assim, para estes animais 
acometidos por afecção glomerular recomenda-se a dose de 250 a 
500 mg de EPA+DHA/kg/dia.

 

Doenças articulares

Existem evidências consistentes de que o uso de AGPs ômega 3 
auxilia no controle da dor e na melhora da claudicação em cães com 
osteoartrite. Uma revisão sistemática recente avaliou a eficácia do 
uso de nutracêuticos na osteoartrite de cães e gatos. Nesse estudo, 
foram analisados 16 artigos relacionados, concluindo-se que a 
suplementação de AGPs ômega 3 promove menor dor e claudicação 
em cães com osteoartrite; porém, este resultado não pode ser 

aplicado também a felinos, devido ao fato de haver apenas um estudo 
clínico com esta espécie, sendo, portanto, necessárias mais pesquisas 
para melhor avaliar os possíveis efeitos benéficos dos AGPs nas 
doenças articulares de gatos.

 A dose recomendada para cães com osteoartrite é de 230mg de 
EPA+DHA/kg de peso metabólico [(peso corporal)0,75, para cães e 
(peso corporal)0,67 para gatos].

 

Dermatopatias

Os AGPs ômega 3 são amplamente utilizados no tratamento 
das alergopatias, como a dermatite alérgica a picada de pulga, 
hipersensibilidade alimentar e atopia. Verifica-se clinicamente 
que estes compostos atuam no controle do prurido e da alopecia e 
auxiliam na melhora da qualidade do pelame. A dose proposta varia de 
40-85mg de EPA/kg e 25-55mg de DHA/kg por dia para cães e gatos.

Aplicações adicionais

O EPA e DHA são empregados no tratamento da hiperlipidemia em 
cães. Quando as dietas com baixa gordura não são suficientes para o 
controle da hipertrigliceridemia, o óleo de peixe pode ser associado 
para reduzir a concentração plasmática de triglicérides. A dose 
recomendada é semelhante a utilizada para cães cardiopatas, porém 
há na literatura recomendações de doses mais altas, chegando a 
200mg de EPA+DHA/kg de peso corporal quando a dose inicial não 
surte efeito satisfatório

A suplementação de EPA e DHA por meio do óleo de peixe também 
pode ser indicada em cães com neoplasias para modular a produção 
de citocinas inflamatórias e auxiliar no tratamento da caquexia (Figura 
3). Cães com linfoma suplementados com óleo de peixe apresentaram 
aumento na sobrevida. Os mecanismos pelos quais os AGP ômega-3 
podem auxiliar no tratamento da caquexia estão ilustrados na Figura 4.

Figura 3: pacientes com caquexia clínica
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Há um relato de caso na literatura do uso do óleo de peixe no 
tratamento da epilepsia idiopática em uma cadela da raça Dogue 
Alemão de 2 anos de idade. O tratamento apenas com fenobarbital 
não estava controlando as convulsões, então foi associada à 
suplementação de 2g de óleo de peixe por dia. Após a associação entre 
o fenobarbital e o nutracêutico, houve redução de 85% das crises 
convulsivas. 

Existem especulações de que o uso de EPA e DHA pode ser benéfico 
no controle da inflamação da doença intestinal inflamatória (DII), 
entretanto, não há nenhum estudo clínico que comprove; portanto, 
o uso do óleo de peixe na DII é empírico e a dose recomendada é a 
mesma utilizada para cães com atopia. 

Possíveis efeitos adversos

Os efeitos adversos dos AGPs ômega-3 são dose-dependente, sendo 
observados em pacientes que recebem doses muito elevadas. Os 
efeitos colaterais citados na literatura são vômito e diarreia, mas 
também pode ocorrer diminuição da agregação plaquetária, aumento 
da peroxidação lipídica e da formação de radicais livres e intoxicação 
por metais pesados (observado quando o óleo de peixe é utilizado 
por longos períodos), como o mercúrio. Na medicina veterinária 
não há conhecimento de relatos científicos de efeitos adversos 
comprovadamente causados pela suplementação com óleo de peixe. 
Na nossa experiência prática observamos casos de diarreia, ganho de 

Figura 4
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peso e prurido. No que se refere a função de coagulação, um trabalho 
recente desenvolvido por nosso grupo observou que a alta ingestão 
de EPA e DHA prévia à cirurgia, não alterou a coagulação de cadelas 
que passaram por cirurgia de ovariohisterectomia e retirada de tumor 
de mama.

Por que a associação dos ômegas-3 com 
o Selênio?

O Selênio (Se) é componente essencial da enzima GSH-Px e o seu nível 
de atividade no fígado ou sangue total são indicativos do suprimento 
de Selênio do organismo. A GSH-Px protege as membranas celulares 
dos radicais livres e outros danos oxidativos, por impedir a formação 
de peróxidos durante a oxidação dos lipídeos da membrana celular. 
O Selênio atua na produção e regulação do nível de atividade dos 
hormônios da tireóide, na forma de selenocisteína, como componente 
das iodotironina-deiodinases, enzimas responsáveis pela ativação 
dos hormônios da tireóide. Estas atuam na conversão da tiroxina 
(T4) em triodotironina (T3), forma ativa do hormônio tireoideano nos 
tecidos periféricos, incluindo o fígado e rins. Informações na literatura 
demonstraram a relação entre a presença de hormônios tireoideanos 
e a concentração de Selênio sobre a taxa de crescimento do pelo, 
textura e pigmentação da pele. O Selênio atua ainda em diversas 
outras selenoproteínas de mamíferos, algumas com atividades 
enzimáticas (redox) e outras com propriedades estruturais e de 
transporte.

O Selênio atua como elemento imunomodulador por três mecanismos: 
a) ação anti-inflamatória; b) ação antioxidante; e c) ações citostáticas 
e anticancerígenas. Alguns autores demonstraram que doses 
suplementares de Selênio melhoraram a resposta imunológica e 
atuaram na proteção contra algumas infecções virais, o que demonstra 
benefícios adicionais à saúde. Além disso, sua associação com os 
ácidos graxos ômega-3 é importante para prevenir sua peroxidação, 
uma vez que quanto maior a cadeia e número de insaturações dos 
ácidos graxos, maior será sua susceptibilidade ao ataque de radicais 
livres.

Referências

CLANDININ, M. T., CLAERHOUT, D. L., LIEN, E. L.  Docosahexaenoic acid 
increases thyroid-stimulating hormone concentration in male and 
adrenal corticotrophic hormone concentration in female weanling 
rats. Journal of Nutrition.  v.128, n.8, p.1257-61, 1998.

ENDRES, S.; GHORBANI, R.; KELLEY, V. E.; GEORGILIS, K.; LONNEMANN, 
G.; VAN DER MEER, J. W.; CANNON, J. G.; ROGERS, T. S.; KLEMPNER, 
M. S.; WEBER, P. C. The effect of dietary supplementation with n-3 
polyunsaturated fatty acids on the synthesis of interleukin-1 and 
tumor necrosis factor by mononuclear cells. New England Journal of 
Medicine, v. 320, p. 265-271, 1989.

FREEMAN, L. M. Beneficial effects of omega-3 fatty acids in 
cardiovascular disease. Journal of Small Animal Practice, v. 51, p. 462-

470, 2010.

FREEMAN, L. M.; RUSH, J. E.; KEHAYIAS, J. J.; ROSS JR., J. N.; MEYDANI, 
S. N.; BROWN, D. J.; DOLNIKOWSKI, G. G.; MARMOR, B. N.; WHITE, M. 
E.; DINARELLO, C. A.; ROUBENOFF, R. Nutritional alterations and the 
effect of fish oil supplementation in dogs with heart failure. Journal of 
Veterinary Internal Medicine, v.12, p. 440–448, 1998.

HALL, J. A.; PICTON, R. A.; SKINNER, M. M.; JEWELL, D. E.; WANDER, R. 
C. The (n-3) fatty acid dose, independent of the (n-6) to (n-3) fatty acid 
ratio, affects the plasma fatty acid profile of normal dogs. Journal of 
Nutrition, v. 136, p. 2338-2344, 2006.

HANSEN, R. A.; OGILVIE, G. K.; DAVENPORT, D. J.; GROSS, K. L.; 
WALTON, J. A.; RICHARDSON, K. L.; MALLINCKRODT, C. H.; HAND, M. S.; 
FETTMAN, M. J. Duration of effects of dietary fish oil supplementation 
on serum eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid 
concentrations in dogs. American Journal of Veterinary Research, v. 
59, p. 864-868, 1998.

HAZEWINKEL, H. Nutritional Management of Orthopedic Diseases. 
In: FASCETTI, A. J.; DELANEY, S. J. (Eds.). Applied Veterinary Clinical 
Nutrition. Iowa: Wiley-Blackwell, 2012. p. 125–155. 

HENSEL, P. Nutrition and Skin Diseases in Veterinary Medicine. Clinics 
in Dermatology. v. 28, p. 686-693, 2010.

KANG, J. X.; WEYLANDT, K. H. Modulation of inflammatory cytokines 
by omega-3 fatty acids. Subcellular Biochemistry v.49, 133-143, 2008. 

LE BLANC, C. J.; HOROHOV, D. W.; BAUER, J. E.; HOSGOOD, G.; 
MAULDIN, G. E. Effects of dietary supplementation with fish oil on in 
vivo production of inflammatory mediators in clinically normal dogs. 
American Journal of Veterinary Research, v. 69, p. 486-493, 2008.

LENOX, C. E.; BAUER, J. E. Potential adverse effects of omega-3 Fatty 
acids in dogs and cats. Journal of Veterinary Internal Medicine, v. 27, 
n. 2, p. 217–226, 2013. 

MATEOS, G.G.; LAZARO, R.; ASTILLERO, J.R.; SERRANO, M.P. Trace 
minerals: what text books dont´t tell you. In: JA TAYLOR-PICKARD 
AND LA TUCKER (eds). Re-defining Mineral Nutrition. Nottingham: 
Nottingham University Press, 2004. p. 21-61.

MCDOWELL, L.R. Minerals in animal and human nutrition. London: 
Academic Press, 1992. 524p.

MEURS, K. M.; FOX, P. R.; MILLER, M. W.; KAPADIA, S.;  MANN, D. L. 
Plasma concentrations of tumor necrosis factor-alpha in cats with 
congestive heart failure. American Journal of Veterinary Research, v. 
63, p. 640-642, 2002.

MOREAU, M. et al. Clinical evaluation of a nutraceutical, carprofen and 
meloxicam for the treatment of dogs with osteoarthritis. Veterinary 
Record, v. 152, n. 11, p. 323-329,  2003. 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient requirements of dogs and 
cats. Washington: National Academy, 2006. 398p.

OGILVIE, G. K. et al. Effect of fish oil, arginine, and doxorubicin 



9

chemotherapy on remission and survival time for dogs with 
lymphoma: a double-blind, randomized placebo-controlled study. 
Cancer, v. 88, n. 8, p. 1916-28, 2000. 

ROUDEBUSH, P.; SCHOENHERR, W. D. Skin and hair disorders. In: 
HAND, M. S.; THATCHER, C. D.; REMILLARD, R. L.; ROUDEBUSH, P. 
Small Animal Clinical Nutritional. Ed. 5. Topeka: Mark Morris Institute, 
2010, p. 637-670.

SAKABE, M.; SHIROSHITA-TAKESHITA, A.; MAGUY, A.; DUMESNIL, C.; 
NIGAM, A.; LEUNG, T. K.; NATTEL, S. Omega-3 polyunsaturated fatty 
acids prevent atrial fibrillation associated with heart failure but not 
atrial tachycardia remodeling. Circulation, v. 116, p.2101-2109, 2007.

SAKER, K. E.; EDDY, A. L.; THATCHER, C. D.; KALNITSKY, J. Manipulation 
of Dietary (n-6) and (n-3) Fatty Acids Alters Platelet Function in Cats. 
Journal of Nutrition. 128: 2845S–2647S, 1998. 

SCORZA, F. A.; CAVALHEIRO, E. A.; ARIDA, R. M.; et al. Positive impact 
of omega-3 fatty acid supplementation in a dog with drug-resistant 
epilepsy: a case study. Epilepsy Behav, v.15, p.527-528, 2009.

SEAWRIGHT, A. A.; ENGLISH, P. B.; GARTNER R. J. W. 1970. 
Hypervitaminosis A of the cat. Advances in Veterinary Scienc & 
Comparative Medicine, v.14, p. 1-27, 1970.

SMITH, C. E.; FREEMAN, L. M.; RUSH, J. E.; CUNNINGHAM, S. M.; 
BIOURGE, V. Omega-3 fatty acids in Boxer dogs with arrhythmogenic 
right ventricular cardiomyopathy. Journal of Veterinary Internal 
Medicine, v. 21, p. 265-273, 2007.

VANDEWEERD, J. M. et al. Systematic Review of Efficacy of 
Nutraceuticals to Alleviate Clinical Signs of Osteoarthritis. Journal of 
Veterinary Internal Medicine, v. 26, n. 3, p. 448–456, 2012. 

VIRTANEN, J. K.; MURSU, J.; VOUTILAINEN, S.; TUOMAINEN, T. P. Serum 
long-chain n-3 polyunsatu- rated fatty acids and risk of hospital 
diagnosis of atrial fibrillation in men. Circulation, v.120, p.2315-2321, 
2009.

VON HAEHLING, S.; LAINSCAK, M.; SPRINGER, J.; ANKER, S. D. Cardiac 
cachexia: a systematic overview. Pharmacology & Therapeutics, v. 
121, p. 227-252, 2009.

WATSON, T. D. G. Diet and Skin Disease in Dogs and Cats. The Journal 
of Nutrition, v. 128, p. 2783S-2789S, 1998.



ESPECIALIDADES EM FOCO USOS CLÍNICOS DOS  ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA-3

10





Ju
nh
o/
20
19

Sabemos que o relacionamento da humanidade com os animais vem de longe.

Eles foram companheiros que sempre estiveram conosco,

lado a lado, ao longo da história.

Por todo esse tempo, o cuidado sempre esteve no centro dessa relação, 

na base do que podemos oferecer, a partir de tudo o que conhecemos como

humanidade: a medicina, a ciência e a cultura.

Por isso acreditamos tanto no valor das parcerias - tutores, tratadores,

cuidadores, veterinários - que no dia a dia se estabelecem para fazer o

cuidado chegar aos animais.

Queremos entregar o melhor da medicina, da pesquisa e da ciência para nossos

parceiros que se dedicam incansavelmente a cuidar dos animais.

Porque quem cuida procura o melhor.

Um novo momento,
um novo pensar,
uma nova marca.

Parceira de quem cuida.


