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Resumo
Os ácidos graxos, em especial os ômegas 3 e 6 participam de diversos processos fisiológicos. Entre 
eles manutenção da hidratação, da barreira cutânea, redução dos processos inflamatórios e prurido 
estão entre as funções mais importantes para a pele e pelos.  Diversos estudos demonstram os efeitos 
benéficos do uso dos ômegas em doenças dermatológicas caninas, porém não há consenso sobre dose 
ideal, relação ômega 3:6 e tempo necessário para resposta. O objetivo dessa revisão é reunir  infor-
mações disponíveis sobre os beneficios, efeitos colaterais, indicações dos ômegas 3 e 6 bem como 
elucidar  sobre as doses preconizadas  até o momento.

Palavras-chave: ômega 3, ômega 6,  ácidos graxos polinsaturados, ácidos graxos essenciais, ácido linoleico, 
alfa linolênico, ácido araquidônico, EPA,  DHA, prurido, disqueratinização.

Abstract
Fatty Acids particulary 3 and 6 omegas participate in many physiological process. to Maintaining 
hydratation, skin barrier function and reducing inflammatory process and controlling pruritus are 
some os the most important function for the skjn and coat. Several studies reports the beneficial 
effects of using omegas in dermatological canines diseases. However there is no consensual do-
sage, omega 3:6 ratio and time required for the response. The objective of this review  is to gather 
information about benefict, side effects, and indications of omega3 and 6 as well as elucidating the 
recommended dosage so far.

Keywords: ômega 3, ômega 6, polynsaturated fatty acids, essential fatty acids, linoleic acid, α linolenic acid, 
arachidonic acid, EPA, DHA, pruritus, abnormal keratinizarion.
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introdução e definições

As gorduras (ou lipídios) constituem uma família 
de substâncias orgânicas, sendo os ácidos graxos e o 
glicerol (constituintes dos triglicerídeos), os elementos 
predominantes. (1). As gorduras podem ser satura-
das ou insaturadas, dependendo da composição dos 
ácidos graxos, e de suas ligações de carbono (cadeia 
curta, média ou longa) (1,2).  É considerada insatura-
da quando a cadeia de carbono contém uma (ácidos 

graxos monoinsaturados) ou mais de uma duplas li-
gações (ácidos graxos polinsaturados ou PUFA) (2). 

Os ácidos graxos saturados são apenas fonte de ener-
gia, já os ácidos graxos polinsaturados desempenham 
papéis estruturais (nas membranas ou nas lipoproteínas 
do sangue)(1). Os ácidos graxos polinsaturados se divi-
dem em várias séries, de acordo com a distância entre a 
primeira dupla ligação da cadeia de carbono e o grupo 
metila terminal. Por exemplo, os ácidos graxos ômega 3 
tem a primeira dupla ligação no terceiro átomo de car-
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bono (3). Ácidos graxos de ocorrência natural  podem 
ser da séria ômega 9, ômega 7, ômega 6 ou ômega 3, 
mas os PUFAs de interesses nutricionais e terapêuticos 
para cães são os da família ômega 3 e 6 (2,3). 

O ácido graxo ômega 3 constiui uma família especial 
de ácidos graxos polinsaturados. Seu precursor é o ácido 
alfa linolênico, e sua estrutura química se diferencia do 
ácido linoleico, que é o precursor da família de ácidos 
graxos ômega 6.  Ambos são considerados essenciais 
para os cães pelo fato deles não possuírem enzimas 
apropriadas para sintetizá-los  e por isso os cães preci-
sam ingerí-los na dieta  para  alcançar suas necessida-
des  (1,4,5). Felizmente, os ácidos graxos polinsaturados 
da família ômega 6 são prontamente obtidos de animais 
terrestres e sementes de plantas. Já os ácidos graxos da 
família ômega 3 são encontrados em organismos mari-
nhos como peixe, fitoplâncton e plantas. Vertebrados são 
capazes de sintetizar ácidos graxos da série ômega 9 (5).

Fisiologia e Metabolismo  dos Ácidos Graxos 
Ômega 3 e Ômega 6

Os ácidos linoleico e alfa linolênico passam por 
uma dessaturação, alongamento e uma segunda des-
saturação para formação do ácido araquidônico (AA) 
e o ácido eicosapentaenoico (EPA), respectivamente. 

Estes ácidos graxos são os produtos do metabolismo 
ômega 3 e 6  mais metabolicamente ativos (3,6). O áci-
do araquidônico e  o EPA servem de substratos para 
produção de eicosanoides, prostaglandinas e leuco-
trienos. Os eicosanoides derivados do ácido araquidô-
nico (prostaglandina 2 [PG2], leucotrieno 4 [LT4]) são 
pró-inflamatórios. Os eicosanóides derivados do EPA 
(prostaglandina 3 [PG3], leucotrieno5 [LT5]) reduzem 
e/ou modulam a inflamação (6).  

As vias metabólicas para conversão dos ácidos 
graxos ômega 3 e ômega 6 em mediadores inflamató-
rios, compartilham várias enzimas e, por isso, a com-
petição entre as duas famílias (2,3,4) e a impossibili-
dade dos ômegas da família 3 serem convertidos em 
ômegas da série 6 e vice versa(2). 

Vale lembrar, que o  zinco desempenha um papel 
essencial na conversão de ácido linoleico em ácido ara-
quidônico, ativando a enzima delta 6 desaturase, que 
será incorporada à membrana celular ou convertida 
em prostaglandina ou leucotrienos. O zinco é neces-
sário para utilização de ácidos graxos e participa tanto 
no sistema inflamatório, como no sistema imune. Ele 
é um cofator para polimerase RNA e DNA e por isso, 
sua presença é importante também para divisão celu-
lar rápida, incluindo as da epiderme (7).

Quadro 1 - Metabolismo dos ácidos graxos ômega 3 (3) Quadro 2 - Metabolismo dos ácidos graxos ômega 6 (3)

Série ÔMEGA

Ácido alfa-linolênico

Estearidónico

Eicosatetraenoico

Eicosatetraenóico(EPA)

- 6 Desaturase

- 5 Desaturase

Elonease

Lipoxigenase Ciclocigenase Elongase

Leucotrienos
e lipoxinas

(série 5)
- 5 Desaturase

Prostaglandinas
e Tromboxanos

(série 3)

Eicosanóides menos 
In�amatórios

Ácido
Docasahexaenóico

(DHA)

Série ÔMEGA 6

Ácido linolênico

Ácido gama-linolênico

Ácido dihomo gama linolênico

- 6 Desaturase

- 5 Desaturase  Cicloxigenase

Elonease

Lipoxigenase Ciclocigenase

Leucotrienos
e lipoxinas

(série 4)

Prostaglandinas
e Tromboxanos

(série 2)

Eicosanóides in�amatórios favorecem 
agregação plaquetária vasodilatadores

Ácido Araquidônico Prostaglandinas e
Trombaxonos (série 2)
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Mecanismo de Ação e Funções Orgânicas
O ácido araquidônico e o EPA existem no orga-

nismo como componentes das membranas celulares 
e metabolismo dos ácidos graxos. Ambos são precur-
sores de compostos conhecidos como eicosanóides. 
O prefixo EICO significa vinte em grego, e indica que 
os eicosanóides são metabólitos de ácidos graxos de 
20 carbonos, como é o acido araquidônico e o EPA. 
Entre os eicosanóides incluem as prostaglandinas, 
os leucotrienos, as prostaciclinas e os tromboxanos. 
Todas essas substâncias têm efeitos hormonais e par-
ticipam das reações inflamatórias, da imunorregula-
ção e proliferação das células epidérmicas (3). 

Na presença de um trauma físico ou químico nas 
membranas celulares, ocorre liberação dos ácidos gra-
xos que serão metabolizados em eicosanoides, sendo 
que aqueles derivados do EPA e  do ácido araquidôni-
co, têm efeitos fisiológicos diferentes. Os ácidos graxos 
ômega 6 (primeiramente o araquidônico)  é convertido 
em prostaglandinas da série 2 e leucotrienos da série 4. 
Em contraste, os ácidos graxos ômega 3, quando pre-
sentes são tranformados em prostaglandinas da série 3 
e leucotrienos da série 5,  que são menos pró- inflama-
tórios que seu correspondente isômero ômega 6. 

Como resultado, a presença de leucotrieno da série 5 
recentemente sintetizada serve para inibir a  prostaglan-
dina da série 4, induzida pela ativação de neutrófilos, 
e consequentemente diminuindo condições inflamató-
rias da pele e outros tecidos, mediadas pelo leucotrieno 
da série 4. Ou seja, em geral, os derivados da EPA, são 
indutores da inflamação muito menos potentes que os 
derivados do ácido araquidônico.  Com isso, a combi-
nação entre ômega 3 e ômega 6 pode ser benéfica em 
modular condições inflamatórias cutâneas (3,5). 

ÔMEGA 3: Alfa-linolênico → estearidônico → ei-
cosateraenoico → eicosapentaenoico (EPA) → eico-
sanoides das séries 3 e 5 (menos inflamatórios), me-
nos facilitadores ou não  facilitadores da agregação 
plaquetária, não vasodilatadores (3)

ÔMEGA 6: Linoleico → gama-linoléico → Di-homo-
-gamma linolenico →ácido araquidônico → eicosa-
nóides das séries 2 e 4 (inflamatórios – prostaglan-
dinas monoenoicas) favorecedores da agregação 
plaquetárias, vasodilatadores e quimiotáticos (3)

1. Ácidos  Graxos ômega 3
Ácido alfa linolênico é o precursor dos ácidos 

graxos da família ômega 3 e é encontrado nos vege-
tais verdes, frutas  e  de forma concentrada em óleos 

de plantas como soja, linhaça e colza (canola) (1, 4). 
As algas unicelulares sintetizam grandes quantida-
des de ácidos graxos ômegas 3 e em consequência, a 
maioria dos animais marinhos, em especial os peixes 
de águas frias (como salmão, cavala, solha, arenque, 
capelin) contêm concentrações elevadas deste tipo 
de ácido graxo em seus tecidos, principalmente o 
ácido eicosapentaenoico (EPA) e o ácido decosahexa-
enoico (DHA) (1,3,4).  Com isso, as fontes deste tipo 
de gordura nos alimentos de animais de companhia 
incluem óleo de peixe (ômegas 3 eicosapentanecoico) 
e grãos ou óleo de semente de linhaça (alfa-linolêni-
co) (3,9). Os ácidos graxos ômega 3 (EPA e DHA) são 
especialmente conhecidos pelo seu papel anti-infla-
matório, pois inibem a síntese de certos mediadores 
químicos da inflamação (1). Suas concentrações po-
dem ser observadas nas tabelas 1 e 2.

2. Ácidos Graxos ômega 6
Ácido Linoleico é o precursor  dos ácidos 

graxos da família ômega 6, sendo abundante na 
maioria dos óleos vegetais (1,4).  Representa mais 
de 70%  dos ácidos graxos no óleo de prímula  e 
mais de 50% no óleo de girassol, trigo, milho e 
soja (4). Mas algumas gorduras animais insatu-
radas como as gorduras de porco e, sobretudo de 
aves são igualmente fontes de grandes quantida-
des de ácido linoleico (mais de 20% na gordura 
das aves), como mostra a tabela 1 e 2. Em con-
trapartida, as gorduras de bovinos contêm muito 
pouco deste nutriente (1). 

Os ácidos graxos desta série são biologicamente 
indispensáveis, pois participam da síntese de pros-
taglandina e hormônios, importantes para a saúde 
da pele e qualidade do pelo (1). Os animais terres-
tres apresentam concentrações elevadas de ácidos 
graxos ômega 6, já que a maioria dos vegetais con-
sumidos por eles é mais rica em ômega 6 do que 
ômega 3.  As fontes de ácidos graxos ômega 6 nos 
alimentos para animais de companhia incluem óleo 
de milho, cártamo, girassol, algodão e soja (3).  

O GLA é um ácido graxo insaturado da família 
ômega 6, obtido a partir do ácido linoleico. Os únicos 
óleos que possuem uma boa quantidade de GLA são 
os óleos de borragem, de onagra e o de groselha pre-
ta, sendo o óleo de borragem o mais rico (>20%) (1,9). 
Este ácido graxo (GLA) apresenta uma função signi-
ficativa no combate de todos os problemas de origem 
inflamatória, em particular nas afecções dermatoló-
gicas. Os efeitos positivos são particularmente claros 
nos animais que apresentam reações alérgicas (1).
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Os efeitos das prostaglandinas na pele incluem: 
alteração da permeabilidade vascular, potenciali-
zação de substâncias vasoativas como a histamina, 
modulação da função linfocitária e potencialização 
da dor e prurido. Os efeitos dos leucotrienos na 
pele são: alteração da permeabilidade vascular, 
ativação de neutrófilos, modificação na função 
linfocitária e quimiotaxia potente de neutrófilos e 
eosinófilos. Prostaglandinas e leucotrienos poten-
cializam-se entre si.  (12).

Devido ao fato das células cutâneas teram uma 
alta taxa de renovação, a pele é particularmente 
vulnerável a deficiência de ácidos graxos essen-
ciais (11). Sendo que o ácido linoleico age em siner-
gismo com o zinco e o ácido gama-linolenico (13).

Sinais clínicos cutâneos relacionados a defici-
ência de ácidos graxos

A deficiência de ácidos graxos não é comum em 
cães e, quando ocorre, é usualmente associada  ao 
consumo de dietas mal formuladas  ou mal armaze-
nadas (4,11). A maioria das rações de boa qualida-
de contém quantidade suficiente de ácidos graxos. 
Porém, exposição a altas temperaturas ambientais, 
dietas  que foram super aquecidas  por período pro-
longado e umidade por longos períodos, podem 
promover oxidação dos ácidos graxos insaturados 
no alimento (4). A atividade dos ácidos graxos esta-
rá comprometida, se quantidade insuficiente de an-
tioxidantes estiver presente na ração. Assim como 
os ácidos graxos, a atividade da vitamina D, E e 
biotina também são comprometidas  pela oxidação. 
Deficiência de ácidos graxos em cães também pode 

Origem da gordura % de ácidos graxos

Óleo de girassol 78%

Óleo de prímula 70%

Gordura de porco 29%

Óleo de Soja 50%

Gordura de Frango 24%

Óleo de Milho 59%

Gordura de carne bovina 3%

Manteiga 3%

Óleo de palma, oliva e coco Pouca quantidade

Ômega 6 Ômega 3

Óleo de milho 70% Óleo de peixe de 
águas frias 12-15% 

(EPA)

Óleo de prímula 78% Linhaça 57%

Óleo de girassol 69% Óleo de Canola 8%

Óleo de Soja 54% Óleo de soja 7%

Óleo de algodão 54%

Concentração de ácidos graxos insaturados nos 
diversos tipos de gorduras:

Concentração de Ômega 3 e 6  nos diversos 
tipos de gorduras:

Tabela 1 - Concentração de ácidos graxos insaturados nos di-
versos tipos de gorduras (10)

Tabela 1 - Concentração de ácidos graxos insaturados nos diver-
sos tipos de gorduras (10)

* Óleo de carneiro, gordura de porco, óleo de coco, palma e de 
oliva são fontes pobres em ácidos graxos.

Ácidos Graxos na Dermatologia Veterinária
O Conselho Federal de Medicina Veterinária, 

junOs lipídios desempenham um papel importan-
te na diferenciação, estrutura e função da epider-
me, e, dentre eles, as ceramidas são considerados 
os mais importantes para o rearranjo lamelar e 
função de barreira do estrato córneo. Estas subs-
tâncias, quando extruídas para o espaço intercelu-
lar, formam uma barreira contra a penetração de 
alérgenos e perda de água transepidérmica, favo-
recendo a manutenção da hidratação cutânea.

Ácidos graxos polinsaturados como o ácido 
linoleico (família ômega 6) são importantes com-
ponentes das ceramidas, 1,4 e 9,  só ele fornece as 
condições adequadas para a função de permeabi-
lidade a água da dupla camada lipídica intercelu-
lar da pele, mantendo a hidratação, e atuando na 
barreira da epiderme (10,11). Alguns ácidos graxos 
também possuem ação queratolítica e fungiostáti-
ca como o ácido caprílico (encontrado no óleo de 
coco e de palma), ácido propiônico e o ácido un-
decilênico (encontrado no “castor oil” ou no Brasil 
óleo de rícino ou óleo de mamona) (12).

Os ácidos graxos essenciais são componentes 
valiosos das membranas celulares, mas também 
possuem função extracelular na pele. São res-
ponsáveis pelo brilho e crescimento da pelagem, 
reprodução e manutenção da saúde cutânea (5). 
Além disso, desempenham algumas funções bási-
cas, dentre elas incorporação na estrutura celular 
da membrana, o que confere flexibilidade e perme-
abilidade da barreira cutânea, produção de eico-
sanóides como leucotrienos e prostaglandinas (4).  
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acontecer de forma secundária a outras doenças  
como pancreatite, doença biliar, doença hepática e 
mal absorção. Em geral, os sinais de deficiência de 
ácidos graxos começam aparecer por volta de dois 
a três meses do consumo da dieta insuficiente (11). 

O ácido linoleico (ômega 6) é especificamente 
responsável pela manutenção da permeabilidade 
cutânea, enquanto o ácido araquidônico, como pre-
cursor da prostaglandina, é necessário para uma 
proliferação epidermal normal (11). A deficiência 
deste último provoca queratinização anormal, re-
sultando em hiperplasia epidérmica, acantose e hi-
perqueratose para ou ortoqueratótica (10).

Sinais clínicos precoces incluem redução da 
camada lipídica, o que resulta em pele seca e sem 
brilho. Com a evolução do quadro, pode haver hi-
pertrofia das glândulas sebáceas, com consequente 
aumento da produção de sebo, untuosidade e pru-
rido. A modificação da secreção lipídica da pele, 
altera  a microbiota normal e predispõe o animal a 
infecções bacterinas e fúngicas secundárias. Desca-
mação da epiderme, exudação interdigital  e otite 
externa também podem ser observadas (11,14). O 
aumento na taxa de renovação da epiderme, tam-
bém secundário à deficiência de ácidos graxos, 
pode resultar em aumento da síntese de DNA nos 
queratinócitos, aumento da taxa de renovação ce-
lular, hiperqueratose folicular, alopecia, e eventual 
desenvolvimento de lesões cutâneas, deficiência de 
cicatrização, fragilidade capilar, aumento da perda 
de água transepidérmica (5,14)  perda da elasticida-
de cutânea, eritrodermia e disqueratose.

Uso Terapêutico em Dermatopatias
A relação entre ácidos graxos ômega 3 e ôme-

ga 6 nos tecidos animais pode ser manipulada e 
influencia na resposta inflamatória da pele canina. 
Como os ácidos graxos das duas séries competem 
pelo mesmo sistema enzimático inicial, uma dieta 
com proporção maior de ácidos graxos ômega 3 e 
menor de ômega 6, conduz a mudanças nos tipos 
de metabólitos inflamatórios produzidos pela pele. 
Um estudo recente demonstrou que a administra-
ção para cães, de uma dieta com relação ômega 6 : 
ômega 3 entre 5:1 e 10:1, levou a produção de níveis 
significativamente menores de leucotrienos B4 e 
maiores de leucotrienos B5 (com menor capacidade 
inflamatória), em comparação com os níveis obser-
vados quando os animais recebiam uma dieta com 
uma relação 28:1. Ao que parece a administração de 
certos tipos de óleos de peixe e outros compostos 

que contêm níveis altos de ácidos graxos ômega 3 
como o EPA, diminui as respostas inflamatórias e 
de hipersensibilidades em alguns animais de com-
panhia (3).  Quando a deficiência dos ácidos graxos 
não é complicada por outros desbalanços nutricio-
nais, as alterações cutâneas geralmente melhoram 
com correção dietética em um a dois meses (11). 

Ácidos graxos essenciais têm sido tema de di-
versos estudos clínicos, em particular os polinsatu-
rados, administrados por via oral, especialmente os 
da série ômega 3, o eicosapentanoico (EPA) e da sé-
rie ômega 6 o ácido gama-linolênico (GLA). As do-
ses no entando são variáveis e empíricas. Estudos 
placebos, duplo cego têm sido realizados com re-
sultados inconsistentes. Várias questões ainda não 
foram elucidadas, como a dosagem que varia de 2 
a 10 vezes àquela recomendada pelos fabricantes;  
proporção ideal entre ômega 3 e ômega 6 (entre 5 
e 10); a duração mínima  do teste terapêutico para 
avaliar eficácia ( uma a doze  semanas); a função 
dos co-fatores; a dieta habitual e seus conteúdo de 
ácidos graxos assim como terapias associadas(15). 

Indicações dermatológicas primárias para suple-
mentação com ácidos graxos na dieta, incluem pru-
rido causado por hipersensibilidade alimentar, der-
matite alérgica a picada de pulgas, dermatite atópica 
e desordens associadas com metabolismo anormal 
dos ácidos graxos como os defeitos de queratiniza-
ção. Geralmente, para cães com pelagem seca e des-
camativa, sem inflamação concomitante, os suple-
mentos contendo ômega 6 podem ser benéficos (5).

Ácido linoleico e gama linoleico assim como al-
fa-linolênico e eicosapentaenoico são ácidos graxos 
individuais que podem ser usados com benefícios. 
O mecanismo de ação proposto inclui aumento na 
função da barreira do estrato córneo, diminuição na 
produção de eicosanoides inflamatórios ou, prova-
velmente, um efeito imunomodulador nos linfóci-
tos e células apresentadoras de antígeno (9).

A dieta do animal não deve ser suplementada 
com mais de duas colheres de chá (10 ml) do óleo es-
colhido, por xícara (226 gramas) ou lata de alimento, 
pois esta quantidade aumenta a ingestão calórica em 
cerca de 25%. Geralmente, a metade dessa quantida-
de (5 ml) de partes iguais de gordura vegetal e animal 
por xícara ou lata de alimento, é um suplemento ra-
zoável e eficaz (10). No caso das cápsulas comerciais, 
cada grama de cápsula irá conter aproximadamente 
9 kcal e uma colher de sopa de óleo vegetal tem apro-
ximadamente 4,6 gramas, o equivalente a 42 kcal(5).  
Apesar da suplementação caseira poder trazer al-
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gum benefício, é mais eficaz  melhorar a dieta básica 
ou usar suplementos nutricionais balanceados, pois 
se a deficiência de ácidos graxos  acompanhar a de 
vitaminas e minerais, os suplementos caseiros não as 
corrigirão e podem agravar a deficiência de vitamina 
E. Quando a suplementação dietética é impossível, a 
aplicação tópica de ácidos graxos pode ser de algum 
benefício, segundo estudos (10). 

O GLA (ômega 6) é utilizado topicamente nos pro-
dutos que visam regenerar a flexibilidade e a elastici-
dade da pele. É particularmente indicado em caso de 
desidratação cutânea ou produção excessiva de sebo, 
como nos distúrbios querato-sebáceos oleosos. Um 
suplemento de GLA favorece o aumento da produ-
ção de hormônios e as prostaglandinas tipo I, cujos 
efeitos anti-inflamatórios são bem conhecidos (1). 
Recentemente, novos produtos tem sido desenvolvi-
dos para aplicação tópica dos ácidos graxos na pele e 
pelos, mas os seus benefícios continuam em estudo. 
Resultados iniciais no entanto, mostram-se  favorá-
veis, em especial nas desordens querato-sebáceas e 
alérgicas (12). No Brasil está disponível um produto 
tópico (Allerdem® Spot on, Virbac) que contém um 
complexo lipídico composto por ceramidas e ácidos 
graxos similares aos encontrados na pele normal 
de cães e gatos. A reparação da função de barreira 
epidérmica, proposta pela medicação, parece trazer 
benefícios no tratamento de doenças dermatológicas 
querato-sebáceas e alérgicas. Um estudo sugeriu que 
este tipo de produto estimula a produção e secreção 
de lipídeos endógenos no estrato córneo, contribuin-
do para a melhora barreira epidérmica (12). 

1.Dermatopatias  Alérgicas 
Existe diversos estudos sobre o uso de ácidos 

graxos polinsaturados no tratamento da derma-
tite atópica canina. Em um deles, duplo-cego, 
placebo-controlado, a diferença entre placebo  e  
ácidos graxos polinsaturados, foi significativa, 
com 25 e 40%  de resposta favorável nos pacien-
tes tratados (16). Informações relevantes sobre a 
importância do ômega 6 na saúde na pele,  foram 
obtidas quando a quantidade de ácidos graxos no 
soro de cães atópicos mostrou-se significativa-
mente reduzida em ácido linoléico, quando com-
parado a animais normais. Tem sido considerado 
que a absorção de ômega 6 pode ser reduzida nos 
cães atópicos, assim como as de triglicerides, pois 
concentração plasmáticas reduzidas destes últi-
mos foram demonstradas previamente  (5).

O mecanismo de ação do EPA parece consis-

tir na mudança do tipo de eicosanoide produzido 
(3,5,12), já que o ácido araquidônico e o EPA com-
petem pelas mesmas enzimas. Quando aumenta-se 
o nível de EPA na membranas celulares, se eleva a 
produção de eicosanoides das séries 3 e 5, com me-
nor potência inflamatória,  e diminui a de eicosa-
noides  das séries 2 e 4. Porém, visto que a inflama-
ção e o prurido são mediados por um número de 
substâncias diferentes nos cães com dermatopatias 
alérgicas, não se deve esperar que a manipulação 
funcione em todos os casos (3).

Nos casos  de dermatites pruriginosas de causas 
alérgicas os ômegas 3 e 6 podem ser usados para me-
lhorar a inflamação da pele,  restaurar a integridade 
do filme hidrolipídico e limitar a penetração transcu-
tânea de alérgenos e as infecções bacterianas e fúngi-
cas.  Vários estudos mostraram que o uso de suple-
mentos contendo ômegas 3 e 6 reduz a inflamação 
da pele, mas não tem efeito óbvio sobre o prurido. 
Eles também ajudam a  reduzir a dose de corticóide, 
sendo o ganho  terapêutico mais significativo nos ca-
sos iniciais de dermatite atópica (4). A suplementa-
ção de ácidos graxos nos casos de dermatite atópica 
canina permite que a pele restabeleça sua função de 
barreira e combate a inflamação através da substi-
tuição da produção de mediados pró inflamatórios 
para mediadores não inflamatórios (13). 

São necessárias diversas semanas de suple-
mentação, antes que os efeitos clínicos positivos 
sejam visíveis. Este período justifica-se  ao consi-
derarmos a fisiologia cutânea e o tempo necessá-
rio para a renovação celular, sobretudo o estrato 
córneo (10).  É indispensável utilizar doses muito 
mais elevadas para obter uma ação sobre o prurido 
(geralmente superiores às recomedadas pelo fabri-
cante) porém, apesar dos benefícios dos produtos 
contendo ômega 3 e 6, a quantidade exata, dose,  
combinação e  relação entre eles, na eficácia do tra-
tamento, ainda não foi comprovada (10).  

A dose mínima de EPA é de 50mg/kg (10,13), 
porém nesta dose  o volume de cápsulas pode difi-
cultar a administração pelo proprietário (10). Uma 
alternativa é utilizar uma colher de sopa de óleo 
de girassol ou cártamo, para cada 10 kg de peso 
corporal (9). Ácido gama linolênico é encontrado 
relativamente em grande quantidade no óleo de 
prímula, de borragem e óleo de groselha negra. 
O EPA é geralmente suplementado usando óleo 
de peixes marinhos de águas frias. Uma excelen-
te fonte botânica de alfa linolênico é a semente de 
chia e semente de linhaça (12). 
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Os benefícios dos ácidos graxos depende de 
muitas variáveis, com 10 a 80% dos animais ató-
picos experimentando graus variáveis de melhora 
clínica. Uma resposta favorável é maximizada se 
comorbidades forem tratadas. Em média, cerca de 
20% dos cães com prurido secundário à dermato-
patias alérgicas respondem a terapia. Existem evi-
dências que doses mais elevadas de ácido gama li-
nolênico melhorem os resultados.  Outro fator que 
pode ser importante é o tipo de dieta que o animal 
recebe. Os cães com dietas pobres em gordura po-
dem responder melhor a suplementação (10).

Enquanto um pequeno número  de pacientes 
alérgicos não necessite de terapia adicional, quando 
fornecida uma dieta suplementada com ácidos gra-
xos, a maioria é dependente de tratamento conjunto 
com anti-histamínicos, corticóides ou ciclosporina 
para controlar o prurido (11). Isto porque existe evi-
dência que a suplementação com ácidos graxos tem 
efeito aditivo ou sinérgico quando usado em com-
binação com medicações sistêmicas anti- inflamató-
rias, em especial corticóides (9,11). Associação com 
terapia tópica (xampus) pode ser outro meio para 
diminuir a necessidade de corticóide sistêmico (9).

Os riscos e efeitos colaterais da suplementa-
ção com ácidos graxos são raros. O efeito adverso 
mais grave, apesar de pouco relatado, é a pan-
creatite (10). Com doses altas pode-se observar 
aumento de peso ou diarréia (9,10), e existe uma 
certa preocupação com relação à anormalidades 
plaquetárias e distúrbios de coagulação com a su-
plementação  com dietas com altos níveis de ôme-
ga 3, porém isto ainda não foi comprovado (12).  
Com suplementos contendo óleo de peixe alguns 
clientes relatam odor desagradável na boca ou 
aumento da eructação (10). 

Alguns dados experimentais indicam que as 
mudanças nas concentrações cutâneas de ácidos 
graxos acontecem entre 3-12 semanas após a admi-
nistração de suplemento ou do início da nova dieta 
(3). Outros relatam que a melhora clínica apenas é 
notada após 3 a 6 meses de terapia (13).  Na seleção 
de um novo alimento para os animais de compa-
nhia, recomenda-se aqueles que contenham uma 
fonte de ácido graxo ômega 3 e uma relação ômega 
6/ ômega 3 entre 5/1 e 10/1 que proporcionará 
uma base lipídica não inflamatória (3).  

Porém, apesar das indicações dos ácidos graxos 
nas dermatopatias, uma significativa proporção de 
cães com dermatite atópica, não demonstra resposta 
favorável à suplementação. Isto porque existem di-

versos agentes que mediam a inflamação e o pruri-
do em cães com dermatite alérgica. Estudos recentes 
defendem a teoria de que a dermatite  atópica não 
é uma doença única, mas sim uma síndrome, que 
pode ter diversos fatores contribuintes e causas. Des-
ta forma, a suplementação com ácidos graxos não irá 
promover melhora em todos os indivíduos(11).

 Uma outra explicação para a reduzida respos-
ta à suplementação é a maneira pela qual a tera-
pia com ácidos graxos é conduzida. Caso a dieta 
regular do cão contenha altos níveis de ômega 6, 
fornecer um suplemento de  ômega 3 não irá mo-
dificar de forma efetiva  a proporção dos ácidos 
graxos nos tecidos. Além disso, como já citado, 
a resposta clínica pode levar até  12 semanas  em 
alguns animais. E por fim, há outros fatores cutâ-
neos  como infecção bacteriana ou fúngica, grau 
de eritema e presença de lesões cutâneas ou otite 
externa que podem ser importantes colaborado-
res para manutenção dos sinais clínicos (11).

 
2. Endocrinopatias

O hipotireoidismo e o hiperadrenocorticismo 
podem estar associados com descamação, devido à 
diminuição na secreção de sebo, secundária a atrofia 
na unidade pilo-sebácea. No hipotireoidismo tam-
bém há diminuição na produção de enzimas res-
ponsáveis pela queratinização normal e mudanças 
na concentração de ácidos graxos, como o aumento 
no ácido oleico (18), que aumenta a permeabilidade 
do estrato córneo e leva a absorção percutânea de 
substâncias nocivas e consequente inflamação dér-
mica e epidérmica. A suplementação oral com ácido 
linoleico (ácido graxo ômega 6) pode ser benéfica 
nos casos  de descamação,  já que este é o ácido gra-
xo responsável por prevenir perda transepidermal 
de água e manter a função da barreira cutânea. 

3. Distúrbios de queratinização
Foi demonstrado que cães com distúrbio de 

queratinização têm níveis anormalmente baixos de 
ácido linoleico cutâneo, em contrapartida, possuem 
níveis aumentados de ácido oleico.  Acredita-se que 
o ácido oleico possa ser substituído na membrana 
fosfolipídica quando há uma relativa deficiência de 
ácido linoleico.  Em um estudo, observou-se que 
os níveis séricos de ácido linoleico nos cães sebor-
réicos estavam normais, mas mesmo assim o trata-
mento com óleo de girassol reverteu às anormali-
dades cutâneas. Neste caso, o óleo de girassol, que 
apresenta 78% de ácido linoleico, foi adicionado à 
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dieta na dose de 1,5 ml/ kg/dia (12), mas poderia 
ser substituído pelo óleo de cártamo que também 
é uma boa fonte de ácido linoleico e tem sido reco-
mendado na dose de 0,5 ml/kg/dia (12).

Conclusão

Em resumo, a suplementação de ácidos graxos 
ômega 3 é importante quando se deseja modular 
uma condição inflamatória, enquanto a suplemen-
tação com ácidos graxos o ômega 6 se faz benéfica 
nos casos onde o interesse é evitar perda cutânea 
transepidermal e manter a proliferação epidermal 
equilibrada. O princípio da ação anti-inflamatória 
dos ácidos graxos baseia-se na competição entre as 
duas famílias de ômegas, cujo metabolismo compete 
pelas mesmas enzimas, reduzindo fatores pró-infla-
matórios.  Porém, seu exato papel, indicações e o uso 
ideal ainda precisam ser elucidados, apesar dos efei-
tos benéficos no tratamento de cães com prurido (10). 

Nenhuma relação entre eficácia e proporção de 
ômega 3/ômega 6 foi comprovada, embora altas 
doses pareçam ser mais eficazes (10,13,19). Dietas 
de alta qualidade, enriquecidas com ácidos graxos 
essenciais são benéficas para cães atópicos, embora  
seja incerto o quanto disso seja pela atividade anti-in-
flamatória ou pela melhora na barreira cutânea (19).

Até o momento continua incerta a recomeda-
ção ou não da a suplementação com PUFA, como 
parte do tratamento de animais com dermatite ató-
pica. Apesar de novos estudos clínicos fornecerem 
evidências que a suplementação de ácidos graxos 
ômega 3 sozinho ou em combinação com  corticóide  
apresenta algum benefício no manejo da dermatite 
alérgica canina, o mecanismo de ação deste bene-
fício clínico continua incerto, pois nenhum estudo 
demonstrou a correlação entre mudanças plasmá-
ticas ou cutâneas de ácidos graxos essenciais ou ní-
veis de eicosanóides, com a melhora clínica (17).
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