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Abstract
In some studies, the blood levels of eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA) are lower in 

vegetarians, especially vegans, than in omnivorous subjects. There are important methods to improve the status of 
these fatty acids, including foods such as nuts, walnuts, canola oil, soybean oil, eggs, algae, and especially flaxseed. 
A vegetarian diet can provide good sources of alpha-linolenic acid (ALA) (18:3 n-3), but the conversion in the 
human body from ALA to EPA is low, about 10%, and from ALA to DHA even lower, about 2 to 5%. However, studies 
have emphasized other plant sources that are converted more efficiently when compared to ALA. This study aims 
to review the literature on the consumption of omega 3 in the vegetarian diet, as well as to evaluate the viability of 
using Echium plantagineum oil as an alternative source of omega-3 supplementation. Echium oil is a rich source 
of stearidonic acid (SDA) (18:4 n-3), which stands out compared to other fatty acids because of its conversion 
effectiveness, which may increase levels of EPA. Vegetable oils, such as echium, have an enormous potential to 
become an alternative to help adjust the profile of omega-3 fatty acids in vegetarians. 

Keywords: omega-3 fatty acids, vegetarianism, echium.

Resumo
Em alguns estudos, os níveis sanguíneos de ácido eicosapentaenoico (EPA) e ácido docosahexaenoico (DHA) em 

vegetarianos, especialmente veganos, são menores do que em indivíduos onívoros. Existem alternativas importantes 
para melhorar o status desses ácidos graxos com inclusão de alimentos como castanhas, nozes, óleo de canola, 
óleo de soja, ovos, algas e, principalmente, semente de linhaça. A dieta vegetariana pode oferecer boas fontes de 
ácido alfa-linolênico (ALA) (18:3 n-3), mas a conversão no corpo humano de ALA em EPA é baixa, cerca de 10%, 
e menor ainda a de ALA em DHA, cerca de 2 a 5%. No entanto, estudos têm chamado atenção para outras fontes 
vegetais que são convertidas de maneira mais eficaz quando comparadas ao ALA. Esta pesquisa teve como objetivo 
realizar uma revisão bibliográfica a respeito do consumo de ácidos graxos ômega 3 na dieta vegetariana, assim como 
avaliar a viabilidade do óleo de Echium plantagineum como fonte alternativa de suplementação de ômega 3. O óleo 
de echium é uma rica fonte de ácido estearidônico (SDA) (18:4 n-3), que tem se destacado em relação a outros 
ácidos graxos devido a sua relativa eficácia de conversão em EPA. Óleos vegetais, como o de echium, possuem 
um enorme potencial como alternativa para auxiliar vegetarianos na adequação do perfil de ácidos graxos ômega 3.

Palavras-chave: ácidos graxos ômega 3, vegetarianismo, echium.

Echium plantagineum: a current alternative to adjust the 
status of omega-3 fatty acids in vegetarians

Echium plantagineum: 
uma alternativa atual 
para adequação do 
status de ácidos 
graxos ômega 3 em 
vegetarianos
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Introdução
De acordo com evidências atuais, a adesão às dietas 

vegetarianas nos países ocidentais vem crescendo nos últimos 
anos. Em 1997, uma pesquisa nos Estados Unidos averiguou 
que o número de vegetarianos da população americana era 
de aproximadamente 2 milhões de pessoas - 1% da amostra 
total (n=1.960). Já em 2000, o percentual aumentou para 
2,5%, e este dado representa cerca de 4,8 milhões de pessoas 
vegetarianas. Em 2003 e 2009, os percentuais representaram, 
respectivamente, 2,8% (n=1.031) e 3,0% (n=2.397). Na 
última pesquisa de 2009, a estimativa ficou entre 6 a 8 milhões 
de vegetarianos no país norte-americano1,2. É importante 
ressaltar que estas pesquisas não incluem indivíduos que se 
autodenominam vegetarianos, e sim somente aqueles que 
seguem verdadeiramente dietas vegetarianas. Outro estudo 
realizado em 2008, com dados coletados pela Harris Interactive 
com 5.050 indivíduos norte-americanos, indicou que 3,2% 
eram vegetarianos, representando 7,3 milhões de pessoas. 
Além disso, a pesquisa revelou que 10% da população (22,8 
milhões) tende a seguir uma dieta em grande parte vegetariana3.

No Brasil, informações e números concisos nessa área 
são escassos. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos 
constatou que 28% da população no Brasil “têm procurado 
comer menos carne”4. No entanto, existem outros tipos de 
evidências indicando que hábitos vegetarianos estão sendo cada 
vez mais adotados: aumento na oferta de restaurantes e produtos 
vegetarianos, publicações científicas, discussões em diversos 
meios de comunicação, serviços que atendam diretamente esse 
público5, 6. Entre as muitas razões para uma pessoa se tornar 
vegetariana, uma das principais é o conhecimento amplamente 
reconhecido da baixa taxa de morbidade e mortalidade entre 
essa população e que, além disso, as dietas vegetarianas bem 
equilibradas podem prevenir algumas doenças crônicas, como 
diabetes e doenças cardiovasculares7-9. O termo vegetariano é 
utilizado para classificar pessoas que não ingerem carnes de 
qualquer tipo (bovina, aves, peixes etc.) ou produtos que as 
contenham. O padrão da dieta vegetariana pode diferenciar 
bastante, sendo o ovolactovegetariano a pessoa que não inclui 
carnes na alimentação, mas faz uso de ovos, leite e derivados; o 
lactovegetariano, que não inclui carnes e ovos na alimentação, 
no entanto faz uso de leite e derivados; ovovegetariano, que 
não inclui carnes, leites e derivados, mas inclui ovos; e o 
vegetariano puro ou vegano, que não utiliza nenhum produto 
de origem animal10-12.

Diversos estudos indicam que a dieta vegetariana, quando 
bem planejada, é adequada para todos os estágios da vida: 
primeira infância, infância, adolescência e fase adulta; assim 
como para mulheres grávidas e lactantes, idosos e atletas12-14. 
Há pesquisas que apresentam uma menor taxa de morbidade 
e mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis dos 
indivíduos que seguem a dieta vegetariana em comparação aos 
indivíduos onívoros6, 9, 15. Esses dados foram observados em 
estudos com doença crônicas como o diabetes mellitus do tipo 

2 (DM2), verificando que uma alimentação baseada em frutas, 
verduras e grãos integrais contribui de forma significativa para a 
redução dos casos de DM2 e para a melhor evolução da doença 
já diagnosticada16, 17. Outros estudos apontam uma associação 
positiva do vegetarianismo e pressão arterial10, 18 obesidade10, 

11, 19 e proteção cardiovascular 7,20. 
Quando comparada a uma dieta onívora, a dieta vegetariana 

costuma apresentar maiores quantidades de cereais integrais, 
castanhas, frutas, legumes e verduras. As dietas vegetarianas 
geralmente são ricas em fibras, carotenoides, carboidratos, 
ácidos graxos ômega 6, ácido fólico, magnésio, vitaminas C 
e E. No entanto, existem nutrientes fundamentais para uma 
dieta saudável que merecem atenção no planejamento da dieta 
vegetariana. Entre eles estão zinco, ferro, cálcio, vitamina B12 
e ácidos graxos poli-insaturados ômega 3 6,21.

Esta pesquisa teve como objetivo analisar as relações entre 
os ácidos graxos poli-insaturados ômega 3 e a dieta vegetariana, 
assim como avaliar a viabilidade do óleo de echium como 
fonte alternativa de suplementação de ômega 3. Trata-se de 
uma pesquisa de revisão literária, uma vez que realiza coleta 
de dados por meio do rastreamento literário sistemático. Para 
tanto, emprega a técnica booleana utilizando as palavras 
“and, or, not” e os seguintes descritores de saúde: “ácidos 
graxos ômega 3”, “dieta vegetariana”, “ácido alfa-linolênico”, 
“ácidos docosahexaenoicos”, “ácido eicosapentaenoico”, 
“ácido estearidônico”. O rastreamento para seleção do material 
literário deu-se por meio de bancos de dados eletrônicos 
de confiabilidade científica como: Bireme, Scielo, Lilacs, 
PubMed. Foram selecionados artigos publicados nos idiomas 
português e inglês que contemplassem os objetivos da pesquisa.

Ômega 3 e vegetarianismo
Uma notável diferença entre indivíduos vegetarianos 

puros e onívoros é em relação ao tipo e à quantidade de 
gordura na dieta. Veganos apresentam consumo levemente 
menor de lipídios (28-32%) em comparação aos onívoros 
(34-36%) e consomem um terço a menos de gordura saturada 
do que os onívoros22. Além disso, indivíduos sob uma dieta 
vegetariana têm menores níveis de lipídios no sangue, 
principalmente a lipoproteína de baixa densidade (LDL), 
bem como triacilgliceróis (TG), em comparação com pessoas 
que comem carne23.

Em relação ao consumo e balanço de ácidos graxos 
essenciais ômega 3, as dietas vegetarianas geralmente não 
apresentam vantagens em relação às dietas onívoras24.
Um estudo realizado por Lee et al.25 avaliou os ácidos 
graxos séricos em grupos de onívoros (n=194) e de 
ovolactovegetarianos (n=60). No grupo vegetariano 
os resultados indicaram maiores concentrações de 
apolipoproteína A-1 (apoA-1), ácidos graxos mono e 
poli-insaturados, mas menores concentrações de ômega 3, 
além de baixas concentrações de colesterol, ácidos graxos 
saturados e gordura trans.
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Os ácidos graxos poli-insaturados ômega 3 são 
essenciais para a saúde cardiovascular e o desenvolvimento 
cerebral. Quando analisadas as dietas que não fazem uso de 
peixes, ovos ou quantidades generosas de algas marinhas, 
verificam-se menores ofertas de ácido eicosapentaenoico 
(EPA) e ácido docosahexaenoico (DHA) (ADA, 2009). 
Vegetarianos podem ter uma boa ingestão de ácido 
alfa-linolênico (ALA) por meio de alimentos de origem 
vegetal, no entanto a conversão no corpo humano de 
ALA em EPA é baixa, cerca de 10%12, e menor ainda de 
ALA em DHA, cerca de 2 a 5%26, devido à ineficiência 
da etapa da enzima Δ6-dessaturase27(figura 1). Em alguns 
estudos, os níveis sanguíneos de EPA e DHA em indivíduos 
vegetarianos, especialmente veganos, são menores do que 
em indivíduos onívoros8, 11, 28. No entanto, ainda não se sabe 
conclusivamente se os baixos níveis de EPA e DHA em 
vegetarianos possuem efeitos sobre a saúde10, 11.

Figura 1. Cascata de elongação AGPI ômega 3.

Alternativas atuais na suplementação de 
ômega 3

Existem maneiras importantes para melhorar o 
status de AG de cadeia longa ômega 3 em vegetarianos. 
Primeiramente, é necessário minimizar as fontes de ômega 
6 (óleo de girassol e óleo de milho como óleos para cozinhar; 
alimentos processados), já que as enzimas de elongação e 
dessaturação têm uma preferência pelos ácidos graxos ômega 
3 em relação aos ácidos graxos ômega 6. Um balanço de 
2:1 - 4:1 aparece como um valor ótimo para vegetarianos 
que não recebem fontes pré-formadas de EPA e DHA. É 
importante, também, a inclusão na dieta de alimentos fontes 
de ALA, como castanhas, nozes, semente de linhaça, óleo 
de canola, óleo de soja, algas8.

Para os ovo-lacto-vegetarianos, o consumo de ovos 
oferece uma quantidade razoável de DHA (<50 mg/unid), 
porém muito pouco de EPA. Ainda existem as opções dos 
ovos ricos em DHA, provindos de galinhas alimentadas com 
linhaça, que acabam oferecendo de 60 a 100 mg de DHA/
unid, ou aquelas que recebem microalgas na sua alimentação 
e seus ovos contêm de 100 a 150 mg de DHA/unid8.

Para aqueles que não fazem uso de nenhum produto 
derivado de animais, as algas ou o óleo de algas encapsulado 
podem ser uma boa ferramenta para aumentar indiretamente 
os níveis de ácidos graxos de cadeia longa. É importante 
salientar que os peixes não são capazes de produzir ácidos 
graxos de cadeia longa, e que são as algas e microalgas as 
fontes originais de EPA e DHA. Porém, a maioria delas não 
é considerada uma fonte concentrada devido ao seu baixo 
teor de gordura total. Vegetarianos podem confiar em fontes 
como ovos e microalgas para obter DHA, mas acabariam 
consumindo pouco EPA. A obtenção adequada de EPA 
decorreria da retroconversão de DHA em EPA (chega a ser 
de 10%) e também pelo consumo de fontes de ALA 8, 29, 31. 

Um estudo em um grupo de vegetarianos teve por 
objetivo verificar, a partir do consumo dietético de ALA, 
o efeito na agregação plaquetária e a concentração de 
tromboxanos, além de analisar o perfil de ácidos graxos 
dos participantes. Os indivíduos receberam uma dieta baixa 
em ALA por 14 dias e, depois, uma dieta moderada ou alta 
em ALA por 28 dias. Os autores identificaram um aumento 
nos níveis de EPA e ácido docosapentaenoico (DPA), mas 
não observaram mudanças nos fatores de risco trombóticos. 
O estudo sugere que óleos vegetais como canola e linhaça 
possuem papel importante no aumento de ácidos graxos 
ômega 3 em vegetarianos e que seria importante, para este 
grupo, obter outras fontes de ômega 3 (derivados de algas, 
por exemplo) para melhorarem seus níveis de DHA32.

Outra pesquisa manteve indivíduos saudáveis (n=30) 
por um período de quatro semanas em dois grupos: grupo 

α-LNA (ácido alfa-linolênico); SDA (ácido 
estearidônico); EPA (ácido eicosapentaenoico); DPA (ácido 
docosapentaenoico); DHA (ácido docosahexaenoico). Fonte: 
SURETTE et al., 2004.

Diversos fatores dietéticos e hábitos de vida podem 
dificultar a síntese de ácidos graxos de cadeia longa, 
incluindo o alto consumo de gordura saturada, ácidos graxos 
trans, deficiência de cofatores de vitaminas e minerais, o 
fumo, alto consumo de bebidas alcoólicas, idade e genética. 
Além disso, as famílias dos ácidos graxos ômega 3 e ômega 
6 competem e dividem as mesmas enzimas envolvidas em 
sua biossíntese8, 29. O consumo de ômega 6 é maior em 
populações veganas e vegetarianas quando comparadas a 
onívoros, tendo uma relação ω6/ω3 considerada elevada 
em veganos (> 14:1-20:1) e vegetarianos (> 10:1-16:1) em 
relação aos onívoros (< 10:1)8. O baixo consumo de ácidos 
graxos ômega 3 e o consumo relativamente alto de LA 
(ácido linoleico) dificultam a conversão em EPA e DHA, 
podendo chegar a uma redução de até 40% em comparação 
aos onívoros29.

A suplementação com óleo de linhaça aumenta os níveis 
plasmáticos de EPA, mas tem pouco efeito no aumento 
dos níveis de DHA29. No entanto, sabe-se que existe uma 
conversão de ALA em DHA, pois os grupos vegetarianos 
que não possuem fontes de DHA na sua dieta apresentam 
concentrações de DHA em seus fosfolipídios30.
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controle, que mantinha uma dieta rica em LA e baixa em 
ALA (representando a dieta ocidental usual), e grupo da 
linhaça, que possuía dieta rica ALA e baixa em LA. Os 
níveis de EPA aumentaram significantemente no grupo da 
linhaça em comparação ao grupo controle, enquanto que 
não foi observado aumento de DHA após o consumo de 
ALA. Os autores sugeriram que uma pesquisa com maior 
tempo de duração deveria ser feita para observar esse efeito 
nos voluntários33.

No entanto, estudos têm chamado atenção para outras 
fontes vegetais que são convertidas de maneira mais eficaz 
quando comparado ao ALA.

Echium plantagineum
 A espécie Echium plantagineum é proveniente da família 

Boraginaceae e possui origem mediterrânea e macaronésia 
(ilhas do Atlântico Norte, próximo a Europa e África). 
Espalhou-se rapidamente em todo o mundo e chegou a se 
tornar uma planta invasiva em alguns locais como Austrália 
e América do Sul34. Existem diversos motivos que justificam 
o estudo das plantas terrestres para obtenção de ácidos graxos 
poli-insaturados de cadeia longa. Sabe-se que o uso diário de 
peixe e óleo de peixe não é considerado sustentável a longo 
prazo devido ao aumento da preocupação com a limitação 
dos estoques mundiais de peixes. Além disso, crescem os 
questionamentos acerca das consequências da aquicultura, 
e há também uma atenção voltada para as toxinas que 
os peixes podem conter (dioxinas, metilmercúrio, PCBs, 
poluentes orgânicos provenientes da indústria). Ao mesmo 
tempo, é muito comumente observado o baixo consumo de 
peixes pela população ocidental, estimulando pesquisas para 
incorporar outras fontes desses ácidos graxos29, 35,36.

O óleo de echium fornece uma rica fonte de ácido 
estearidônico (18:4 n-3) (SDA), precursor do ácido graxo 
de cadeia longa EPA. O SDA parece atuar como protetor 
cardiovascular e anti-inflamatório, além de desempenhar 
funções benéficas de uma maneira similar ao óleo de 
peixe convencional37, 38. O óleo de echium reúne, em sua 
composição, quatro diferentes tipos de ácidos graxos poli-
insaturados (Tabela 1). Além de SDA, possui também 
quantidades de LA (ácido linoleico), GLA (ácido graxo 
ômega 6 gama-linolênico) e ALA (ácido alfa-linolênico)38. 
No entanto, o SDA tem se destacado em relação a outros 
ácidos graxos devido a sua relativa eficácia de conversão, 
sendo capaz de aumentar os níveis de EPA em até cinco 
vezes em relação ao valor inicial, e, por este motivo, é 
considerado um ácido graxo “pró-EPA”35, 38, 39. Óleos naturais 
que contenham a mistura de ambos ácidos graxos ômega 
3 e ômega 6 oferecem sinergicamente proteção contra 
doenças inflamatórias, pois aumentam as quantidades de 
AG ômega 3 e, ao mesmo tempo, mantêm os níveis de AA 
(ácido aracdônico)40. 

Essa composição de ácidos graxos é incomum entre as 
outras fontes vegetais ricas em ácidos graxos poli-insaturados 
de cadeia longa, uma vez que o óleo de linhaça só contém 
LA e ALA e outras fontes de poli-insaturados, como prímula 
e borage, são ricas em ômega 6 e contêm quantidades muito 
pequenas de ômega 3 (Tabela 2). 

Tabela 2. Composição de ácidos graxos do óleo de echium 
e outras plantas.

 Fonte: SURETTE et al., 2004.

Fonte: MIR, 2008.

A combinação de SDA e GLA aumenta os níveis de EPA 
nas células vermelhas mais eficientemente do que o SDA 
sozinho, garantindo, desta forma,  que o óleo de echium 
se torne uma fonte de precursores anti-inflamatórios para 
aqueles que não consomem óleo de peixe29,41.

Um estudo que analisou a capacidade do SDA 
em aumentar as quantidades teciduais de EPA e DHA 
em indivíduos saudáveis verificou um aumento nas 
concentrações de EPA e DPA nestes indivíduos. Além 
disso, constatou que óleos vegetais contendo SDA seriam 
mais efetivos no aumento dos níveis teciduais de EPA do 
que os óleos vegetais contendo ALA. No entanto, o estudo 
não averiguou aumento nas concentrações plasmáticas e 

Tabela 1. Composição de ácidos graxos do óleo de echium.
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eritrocitárias de DHA, mas a suplementação foi oferecida 
apenas por um período de três semanas enquanto que 
pesquisas por um período de seis semanas podem obter um 
relativo aumento nas concentrações de DHA35. 

Analisando o efeito da suplementação de óleo de echium 
durante quatro semanas no aumento de ácidos graxos de 
cadeia longa em indivíduos com hipertrigliceridemia, 
foi observada, além do aumento das concentrações de 
ácidos graxos ômega 3 (ALA, SDA e DPA), também 
uma significante diminuição nos níveis de TG circulantes 
desses indivíduos. Tal efeito foi observado com a dose de 
2 g/dia de SDA, valor similar à dose requerida de ômega 
3 proveniente de peixes para diminuir as quantidades de 
triacilgliceróis circulantes 38,40. É importante notar que a 
suplementação de das, além de aumentar os níveis de EPA, 
também aumenta os níveis de DPA. O papel deste ácido 
graxo é importante, e alguns estudos mostraram que seu 
aumento na fração fosfolipídica está associado inversamente 
com risco cardiovascular 42. 

Um estudo realizado para avaliar o papel dos ácidos 
graxos no crescimento tumoral em câncer de próstata em 
animais demonstrou que o SDA promove apoptose e diminui 
a proliferação das células tumorais43. Outro estudo, que 
avaliou comparativamente SDA, ALA, EPA e DHA em um 
modelo experimental de câncer colorretal, indicou que o SDA 
diminui em quase 50% a multiplicidade tumoral. Este efeito 
obtido foi considerado igual ou superior à administração de 
EPA e DHA, enquanto que com o ALA não houve efeito 
na redução tumoral44. Os estudos comparativos de SDA 
e outros ácidos graxos como EPA ainda são limitados, no 
entanto as pesquisas têm evidenciado resultados promissores, 
e o SDA parece ser seguro, assim como outros ácidos 
graxos39. Conferências atuais sobre ácidos graxos ômega 3 
têm chegado à conclusão que as quantidades preconizadas 
desses ácidos graxos não devem ser direcionadas apenas a 
corrigir deficiências nutricionais, e sim para reduzir o risco 
de doenças45. Óleos vegetais como echium possuem um 
enorme potencial de se tornar alternativa aos óleos marinhos 
como fontes dietéticas de ácidos graxos poli-insaturados 
ômega 338 e, desta forma, auxiliar grupos vegetarianos na 
adequação deste perfil de ácidos graxos.
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