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1. O profissional de saúde deve investigar 
cuidadosamente a ingestão de DHA, 
observando não apenas as quantidades 
diárias, mas também a segurança 
alimentar relativa às suas fontes, visando 
prevenir a ingestão de metais pesados, 
especialmente mercúrio;

2. A suplementação com 2 a 4 g/dia de 
EPA e DHA para reduzir a concentração 
plasmática de triglicerídeos entre 
25% e 30% em indivíduos com 
hipertrigliceridemia grave (> 500 mg/dL), 
como parte do tratamento;

3. Para homens e mulheres em idade fértil, 
bem como gestantes, lactantes, crianças 
e adolescentes, deve-se garantir 
todas as condições para que o estado 
nutricional de DHA seja adequado, o que 
pode ser obtido através da dieta ou de 
suplementação;

4. Quando se optar pelo consumo de peixes 
marinhos, tais como atum, salmão e 
arenque, isso deve ser feito de forma 
cautelosa, evitando-se o consumo caso 
não se tenha segurança em relação à 
origem do alimento devido aos riscos 
de contaminação com metais pesados. 
Também é importante conhecer a origem 
do pescado, uma vez que muitos peixes 
criados em cativeiro são alimentados 
com ração não fortificada com DHA, 
o que faz com que esses peixes não 
devam ser considerados como fontes 
adequadas. Uma porção de pescado 
equivale a aproximadamente 120 gramas, 
de modo que o consumo recomendado 
é de 3 porções/semana (360 gramas/
semana). Se houver dúvida, sugere-se 
que se garanta a ingestão através da 
suplementação de DHA;

5. É recomendado para mulheres grávidas 
e lactantes o consumo diário de pelo 
menos 200 mg de DHA. Devido ao 
baixo consumo de peixe no Brasil e à 
insuficiente conversão em ALA em DHA, 
e considerando-se a elevada relevância 
do DHA para o desenvolvimento infantil, 
independentemente da dieta, toda 
gestante deve receber suplemento 
diário de DHA na dose de 200 mg, 
preferencialmente obtido industrialmente 
através de algas;

6. O aleitamento materno deve ser 
estimulado até os dois anos de idade, 
uma vez que, garantindo-se o adequado 
estado nutricional de DHA da lactante, o 
leite materno suprirá as necessidades de 
DHA do lactente;

7. Uma vez que a Organização Mundial 
de Saúde recomenda a manutenção do 
aleitamento materno até 24 meses de 
idade, e sendo o leite materno fonte de 
DHA, crianças com idades entre 6 e 24 
meses não amamentadas devem receber 
DHA através de sua fonte láctea, que 
deve conter teor de DHA equivalente a 
0,2% a 0,5% do total de lipídeos;

8. Crianças com idade superior a 24 meses, 
especialmente durante os cinco primeiros 
anos de vida, devem ter garantida a 
ingestão dietética adequada e suficiente 
de lipídeos da família ômega-3 a fim de 
terem produção endógena adequada de 
DHA, bem como devem ser estimuladas 
a consumir fontes nutricionais diretas 
de DHA. Em caso de comprovada 
deficiência dietética, deve-se considerar 
a suplementação com a quantidade 
suficiente para que as recomendações 
(100 a 150 mg/dia entre 2 e 4 anos e 150 
a 200mg/dia entre 4 e 6 anos) sejam 
atingidas. 

RECOMENDAÇÕES



II Consensus of the Brazilian Nutrology 
Association on DHA recommendations 
during pregnancy, lactation and childhood

Carlos Alberto Nogueira-de-Almeida, 
Durval Ribas Filho, 
Sônia Tucunduva Philippi, 
Carolina Vieira de Mello Barros Pimentel, 
Henri Augusto Korkes, 
Elza Daniel de Mello,
Paulo Henrique Ferreira Bertolucci, 
Mário Cícero Falcão

II Consenso da Associação 
Brasileira de Nutrologia sobre 
recomendações de DHA durante 
gestação, lactação e infância

Para acessar o 
artigo completo e 

referências, escaneie 
o QR code abaixo:

1

1. O profissional de saúde deve investigar 
cuidadosamente a ingestão de DHA, 
observando não apenas as quantidades 
diárias, mas também a segurança 
alimentar relativa às suas fontes, visando 
prevenir a ingestão de metais pesados, 
especialmente mercúrio;

2. A suplementação com 2 a 4 g/dia de 
EPA e DHA para reduzir a concentração 
plasmática de triglicerídeos entre 
25% e 30% em indivíduos com 
hipertrigliceridemia grave (> 500 mg/dL), 
como parte do tratamento;

3. Para homens e mulheres em idade fértil, 
bem como gestantes, lactantes, crianças 
e adolescentes, deve-se garantir 
todas as condições para que o estado 
nutricional de DHA seja adequado, o que 
pode ser obtido através da dieta ou de 
suplementação;

4. Quando se optar pelo consumo de peixes 
marinhos, tais como atum, salmão e 
arenque, isso deve ser feito de forma 
cautelosa, evitando-se o consumo caso 
não se tenha segurança em relação à 
origem do alimento devido aos riscos 
de contaminação com metais pesados. 
Também é importante conhecer a origem 
do pescado, uma vez que muitos peixes 
criados em cativeiro são alimentados 
com ração não fortificada com DHA, 
o que faz com que esses peixes não 
devam ser considerados como fontes 
adequadas. Uma porção de pescado 
equivale a aproximadamente 120 gramas, 
de modo que o consumo recomendado 
é de 3 porções/semana (360 gramas/
semana). Se houver dúvida, sugere-se 
que se garanta a ingestão através da 
suplementação de DHA;

5. É recomendado para mulheres grávidas 
e lactantes o consumo diário de pelo 
menos 200 mg de DHA. Devido ao 
baixo consumo de peixe no Brasil e à 
insuficiente conversão em ALA em DHA, 
e considerando-se a elevada relevância 
do DHA para o desenvolvimento infantil, 
independentemente da dieta, toda 
gestante deve receber suplemento 
diário de DHA na dose de 200 mg, 
preferencialmente obtido industrialmente 
através de algas;

6. O aleitamento materno deve ser 
estimulado até os dois anos de idade, 
uma vez que, garantindo-se o adequado 
estado nutricional de DHA da lactante, o 
leite materno suprirá as necessidades de 
DHA do lactente;

7. Uma vez que a Organização Mundial 
de Saúde recomenda a manutenção do 
aleitamento materno até 24 meses de 
idade, e sendo o leite materno fonte de 
DHA, crianças com idades entre 6 e 24 
meses não amamentadas devem receber 
DHA através de sua fonte láctea, que 
deve conter teor de DHA equivalente a 
0,2% a 0,5% do total de lipídeos;

8. Crianças com idade superior a 24 meses, 
especialmente durante os cinco primeiros 
anos de vida, devem ter garantida a 
ingestão dietética adequada e suficiente 
de lipídeos da família ômega-3 a fim de 
terem produção endógena adequada de 
DHA, bem como devem ser estimuladas 
a consumir fontes nutricionais diretas 
de DHA. Em caso de comprovada 
deficiência dietética, deve-se considerar 
a suplementação com a quantidade 
suficiente para que as recomendações 
(100 a 150 mg/dia entre 2 e 4 anos e 150 
a 200mg/dia entre 4 e 6 anos) sejam 
atingidas. 

RECOMENDAÇÕES



CONSIDERANDO-SE QUE:

1) Os primeiros anos de vida são 
importantíssimos, pois constituem uma 
janela única de oportunidades para 
modular vários órgãos e sistemas do feto/
recém-nascido/lactente do ponto de vista 
funcional e metabólico, moldando a saúde 
futura e os LCPUFA (EPA, DHA e ARA) 
tem grande atuação nesse momento, 
sendo cruciais para crescimento, 
desempenho cognitivo, visão e sistema 
imunológico;

2) O DHA é fundamental para o 
desenvolvimento infantil, especialmente 
no que diz respeito à visão e ao sistema 
nervoso central;

3) O consumo de DHA durante a gravidez 
resulta em aumento da cognição na 
prole;

4) A suplementação com DHA na gravidez 
e na fase inicial da vida pode ter efeito 
benéfico sobre o desenvolvimento 
cognitivo e visual do feto e do lactente, 
mas os resultados são conflitantes para 
o uso em larga escala. Por outro lado, 
em grupos específicos, com maior risco 
de baixas concentração de DHA, os 
resultados são mais convincentes;

5) A concentração de DHA no leite materno 
é dependente do estado nutricional 
materno de DHA;

6) Estudo de revisão sistemática com 
metanálise suporta relação entre os 

níveis de ácidos graxos n-3 maternos ou 
neonatais e o peso ao nascer da prole e 
o desenvolvimento do peso na infância;

7) A ingestão de DHA resulta em aumento 
das concentrações de DHA no leite 
materno;

8) Atualmente tem sido considerada a 
suplementação do DHA no escolar e 
adolescente, baseando-se no efeito 
anti-inflamatório, no manejo da síndrome 
metabólica, no tratamento coadjuvante 
do câncer, e no seu efeito no sistema 
nervoso central, melhorando memória, 
leitura e comportamento, e sintomas 
de transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade;

9) Em adultos, o aumento do consumo de 
DHA pode reduzir ligeiramente o risco de 
morte coronária e eventos coronários e o 
consumo de EPA e DHA reduz os níveis 
de triacilgliceróis;

10) A real relevância clínica da suplementação 
de DHA para efeitos imunológicos e 
antialérgicos ainda não está muito 
bem esclarecida, mas as evidências 
científicas sugerem que o DHA pode 
atenuar o estado pro-inflamatório, que 
está associado à obesidade e síndrome 
metabólica e, dentro de um padrão 
alimentar adequado, a redução do 
processo inflamatório pode ser mediada 
pela ingestão de ácido graxo ômega 3;

CONSIDERAÇÕES FINAIS

11) Estudos tem demonstrado efeito benéfico 
da ingestão de ômega 3 para homens e o 
consumo adequado é capaz de otimizar a 
composição de ácidos graxos do esperma 
e do plasma seminal, aumentar a libido, 
a concentração e o número total de 
espermatozóides, diminuir anormalidades 
morfológicas e aumentar a motilidade 
espermática;

12) Parece haver benefícios de uma dieta 
balanceada e rica em ômega 3 na 
infertilidade feminina, no entanto, mais 
evidências são necessárias para afirmar 
com maior certeza esta relação. Por outro 
lado, o benefício da ingestão de ômega 
3 para redução de desfechos durante 
a gestação e para a melhoria a longo 
prazo para o concepto, justificam a 
incorporação de dieta rica em ômega 3 
desde as fases iniciais do planejamento 
reprodutivo;

13) A suplementação com DHA tem mais 
chance de efeito em situações em que 
há uma deficiência, qualquer que seja 
a razão. Neste caso a suplementação 
deveria ser feita não apenas na gravidez e 
primeira fase da infância, mas mesmo em 
fases mais tardias, como os pré-escolares;

14) Apesar do ácido alfa-linolênico 
desempenhar um papel de substrato na 
síntese de DHA, não se sabe ao certo 
qual percentual é realmente convertido, 
mas estima-se que seja bastante baixo, 

por volta de 0,5%, e níveis adequados 
de DHA não são atingidos por gestantes, 
lactantes e crianças;

15) As fontes alimentares do DHA são 
encontradas principalmente em peixes 
marinhos e algas e seu consumo no Brasil 
é baixo entre crianças e entre adultos;

16) Elevar o consumo de pescado pode 
levar à ingestão de contaminantes 
frequentemente presentes nessa fonte, 
especialmente metais pesados;

17) Uma parte não mensurável dos peixes 
consumidos no Brasil é criada em cativeiro 
e não existe regulamentação, no que 
tange ao DHA, em relação à composição 
das rações utilizadas;

18) Existe elevada procura por suplementos à 
base de óleo de peixe, o que leva muitas 
indústrias se disporem a fabricá-lo. 
Quando a empresa não tem o adequado 
controle da matéria-prima, esses 
suplementos podem ter concentrações 
variáveis de DHA e podem apresentar 
contaminação por metais pesados, 
especialmente mercúrio, refletindo o perfil 
das fontes animais de onde foram obtidos.
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OBJETIVO: 
Estabelecer a atualização do consenso da Associação 
Brasileira de Nutrologia em relação ao consumo e à 
suplementação de DHA durante gestação, lactação e infância.

MÉTODOS: 
Foram revisados os artigos científicos publicados até o ano de 
2022 nas bases de dados Pubmed/Medline, SciELO e Lilacs.

RESULTADOS: 
Considerando-se as informações obtidas, os autores redigiram 
o consenso, que foi aprovado pela diretoria da Associação 
Brasileira de Nutrologia.

CONCLUSÕES: 
São apresentadas, com base nas evidências científicas, as 
recomendações da Associação Brasileira de Nutrologia.
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base de óleo de peixe, o que leva muitas 
indústrias se disporem a fabricá-lo. 
Quando a empresa não tem o adequado 
controle da matéria-prima, esses 
suplementos podem ter concentrações 
variáveis de DHA e podem apresentar 
contaminação por metais pesados, 
especialmente mercúrio, refletindo o perfil 
das fontes animais de onde foram obtidos.
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OBJETIVO: 
Estabelecer a atualização do consenso da Associação 
Brasileira de Nutrologia em relação ao consumo e à 
suplementação de DHA durante gestação, lactação e infância.

MÉTODOS: 
Foram revisados os artigos científicos publicados até o ano de 
2022 nas bases de dados Pubmed/Medline, SciELO e Lilacs.

RESULTADOS: 
Considerando-se as informações obtidas, os autores redigiram 
o consenso, que foi aprovado pela diretoria da Associação 
Brasileira de Nutrologia.

CONCLUSÕES: 
São apresentadas, com base nas evidências científicas, as 
recomendações da Associação Brasileira de Nutrologia.
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1. O profissional de saúde deve investigar 
cuidadosamente a ingestão de DHA, 
observando não apenas as quantidades 
diárias, mas também a segurança 
alimentar relativa às suas fontes, visando 
prevenir a ingestão de metais pesados, 
especialmente mercúrio;

2. A suplementação com 2 a 4 g/dia de 
EPA e DHA para reduzir a concentração 
plasmática de triglicerídeos entre 
25% e 30% em indivíduos com 
hipertrigliceridemia grave (> 500 mg/dL), 
como parte do tratamento;

3. Para homens e mulheres em idade fértil, 
bem como gestantes, lactantes, crianças 
e adolescentes, deve-se garantir 
todas as condições para que o estado 
nutricional de DHA seja adequado, o que 
pode ser obtido através da dieta ou de 
suplementação;

4. Quando se optar pelo consumo de peixes 
marinhos, tais como atum, salmão e 
arenque, isso deve ser feito de forma 
cautelosa, evitando-se o consumo caso 
não se tenha segurança em relação à 
origem do alimento devido aos riscos 
de contaminação com metais pesados. 
Também é importante conhecer a origem 
do pescado, uma vez que muitos peixes 
criados em cativeiro são alimentados 
com ração não fortificada com DHA, 
o que faz com que esses peixes não 
devam ser considerados como fontes 
adequadas. Uma porção de pescado 
equivale a aproximadamente 120 gramas, 
de modo que o consumo recomendado 
é de 3 porções/semana (360 gramas/
semana). Se houver dúvida, sugere-se 
que se garanta a ingestão através da 
suplementação de DHA;

5. É recomendado para mulheres grávidas 
e lactantes o consumo diário de pelo 
menos 200 mg de DHA. Devido ao 
baixo consumo de peixe no Brasil e à 
insuficiente conversão em ALA em DHA, 
e considerando-se a elevada relevância 
do DHA para o desenvolvimento infantil, 
independentemente da dieta, toda 
gestante deve receber suplemento 
diário de DHA na dose de 200 mg, 
preferencialmente obtido industrialmente 
através de algas;

6. O aleitamento materno deve ser 
estimulado até os dois anos de idade, 
uma vez que, garantindo-se o adequado 
estado nutricional de DHA da lactante, o 
leite materno suprirá as necessidades de 
DHA do lactente;

7. Uma vez que a Organização Mundial 
de Saúde recomenda a manutenção do 
aleitamento materno até 24 meses de 
idade, e sendo o leite materno fonte de 
DHA, crianças com idades entre 6 e 24 
meses não amamentadas devem receber 
DHA através de sua fonte láctea, que 
deve conter teor de DHA equivalente a 
0,2% a 0,5% do total de lipídeos;

8. Crianças com idade superior a 24 meses, 
especialmente durante os cinco primeiros 
anos de vida, devem ter garantida a 
ingestão dietética adequada e suficiente 
de lipídeos da família ômega-3 a fim de 
terem produção endógena adequada de 
DHA, bem como devem ser estimuladas 
a consumir fontes nutricionais diretas 
de DHA. Em caso de comprovada 
deficiência dietética, deve-se considerar 
a suplementação com a quantidade 
suficiente para que as recomendações 
(100 a 150 mg/dia entre 2 e 4 anos e 150 
a 200mg/dia entre 4 e 6 anos) sejam 
atingidas. 
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