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RESUMO 
 
Os suplementos alimentares ômega-3 (ω-3) à base de óleo de peixe são constituídos por uma mistura de 
ácidos graxos poli-insaturados ω-3 (n-3 PUFAs), principalmente ácido docosaexaenoico (DHA) e ácido 
eicosapentaenoico (EPA). A oxidação dos lipídeos leva a formação de compostos potencialmente tóxicos ao 
consumo humano. Nesse projeto, buscou-se analisar perfil lipídico, qualidade e segurança alimentar do 
consumidor de cápsulas de ω-3 à base de óleo de peixe vendidas em Maringá/PR. A técnica de cromatografia 
líquida de alta eficiência acoplada a espectrometria de massas (HPLC-MS, do inglês high performance liquid 
chromatography–mass spectrometry) foi utilizada nas análises. Como resultados, as amostras revelaram 
perfis lipídicos semelhantes, ocorrência de ácidos graxos livres e metabólitos oxigenados, inclusive do EPA e 
DHA. Ao final desse trabalho, pretende-se viabilizar informações sobre a qualidade de alguns suplementos 
de ω-3 à base de óleo de peixe comercializados em Maringá/PR visando garantir a segurança alimentar dos 
consumidores. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ácidos graxos poli-insaturados; espectrometria de massas; metabólitos; oxidação 
lipídica; segurança alimentar. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Os ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs) da série ômega-3 (ω-3) são os ácidos α-

linolênico (ALA), eicosapentaenoico (EPA) e docosaexaenoico (DHA) (LOTTENBERG, 2009), 
lipídeos essenciais ao organismo humano, pois afetam a função dos receptores celulares 
nas membranas das células, sinalizam a produção de hormônios que regulam a coagulação 
sanguínea, a contração e relaxamento das paredes arteriais e se ligam em receptores 
celulares que regulam funções genéticas. No entanto, o organismo não é capaz de 
sintetiza-los, devendo serem obtidos através dos alimentos (SARTORI; AMANCIO, 2012), 
cujas principais fontes são a linhaça, soja, canola e os peixes de águas frias e profundas 
(LOTTENBERG, 2009). 

A avaliação da qualidade dos suplementos alimentares de ω-3 à base de óleo de 
peixe é essencial para garantir a segurança alimentar do consumidor. As cápsulas contêm 
ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 (n-3 PUFAs) de cadeia longa (18, 20 ou 22 átomos 
de carbono), basicamente, EPA e DHA (HOLUB; HOLUB, 2004). Os PUFAs devido as 
inúmeras insaturações na cadeia carbônica facilmente se oxidam, causando problema para 
a indústria de óleo que tem seu produto com gosto e cheiro desagradáveis, menor 
qualidade nutricional e presença de compostos tóxicos (LISE HALVORSEN; BLOMHOFF, 
2011). O óleo de peixe não deve ser resumido a presença de EPA e DHA, pois durante a 
estocagem sofrem oxidação e formam um complexo de peróxidos de lipídeos e produtos 
da oxidação secundária (ALBERT et al., 2013). 

Naturalmente, os óleos comestíveis contêm antioxidantes (tocoferois, tocotrienois, 
carotenoides, compostos fenólicos e esteróis) porém, durante o processamento, outros 
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antioxidantes são incorporados para diminuir a capacidade de auto-oxidação e foto-
oxidação dos lipídeos durante os processos de manipulação e estocagem, garantindo 
melhor estabilidade oxidativa (CHOE; MIN, 2006). O uso clínico desses suplementos 
naturais esbarra na necessidade de garantir um padrão de qualidade junto aos órgãos 
regulatórios, com parâmetros definidos de composição química, estabilidade oxidativa, 
baixa contaminação ambiental e presença de antioxidantes, para que sejam comparados, 
aos princípios ativos farmacêuticos (HOLUB; HOLUB, 2004). 

Fatores como a presença de luz e concentração de oxigênio no local de 
armazenamento; mudança de temperatura durante o processo de desodorização do óleo 
de peixe; local inadequado de exposição para venda; além do local onde o consumidor 
armazenará o produto até finalizar o uso promovem a peroxidação lipídica dos PUFAs 
(ALBERT et al., 2013). Mesmo que as cápsulas de ω-3 à base de óleo de peixe sejam 
adicionadas de antioxidantes e armazenadas à frio, o processo de oxidação lipídica não 
será totalmente interrompido (ALBERT et al., 2015). 

Aldeídos, produtos da oxidação secundária lipídica, como 4-hidroxinonenal, 4- 
hydroxihexenal, mais recentemente, diferentes trans-2-alcenals e n-alcanals foram 
descritos por suas atividades biológicas altamente citotóxicas e propriedades mutagênicas 
e inflamatórias, (JANSSON; KAY, 2019; VAN KUIJK; HOLTE; DRATZ, 1990). Porém, ainda 
não é possível afirmar que o uso dos suplementos com ω-3 oxidados causem risco a saúde, 
devido a insuficiência de estudos em humanos (ALBERT et al., 2013).  

Entre as diversas técnicas analíticas utilizadas para uma caracterização química 
abrangente, a cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a espectrometria de massas 
(HPLC-MS, do inglês high performance liquid chromatography–mass spectrometry) tem se 
destacado pela alta capacidade de detectar diferentes espécies lipídicas e seus derivados 
oxigenados, de maneira sensível e seletiva (MASSEY; NICOLAOU, 2013). Neste contexto, 
o objetivo desse estudo é utilizar a técnica de HPLC-MS para caracterizar os principais 
lipídeos presentes em cápsulas de ω-3 à base de óleo de peixe, além verificar a presença 
de outros derivados de ácidos graxos, principalmente metabólitos oriundos de processos 
de oxidação lipídica.  

 
2 METODOLOGIA 
 

As duas amostras de cápsulas de ω-3 à base de óleo de peixe foram adquiridas no 
comércio de Maringá, sendo que a amostra (A) é adequada pelo prazo de validade ao 
consumo e comprada em farmácia de dispensação em 2019; enquanto, a amostra (B) é 
inadequada por estar vencida desde 2013 e obtida por meio de doação.  

Para as análises de perfil lipídico, 0,5 g de cada amostra foi extraída com 1 mL da 
mistura clorofórmio/metanol/água (3:3:2), submetida a agitação por 10 min e centrifugação 
por 5 min (CAJKA; FIEHN, 2015). Logo após, a adição de 0,5 mL de clorofórmio auxiliou a 
separação de fases, sendo a fase orgânica transferida para vial de vidro. Alíquotas de 0,2 
μL das amostras foram injetadas no equipamento HPLC Nexera X2 (Shimadzu) equipado 
com coluna UPLC BEH C18 (1,7 μm, 2,1x150 mm) (Waters) acoplado a um espectrômetro 
de massas (Q-TOF, Impact II, Bruker) operando no modo positivo. Como fase móvel, 
utilizou-se água/ácido fórmico 0,1% (v/v) (solvente A) e acetonitrila/ácido fórmico a 0,1% 
(v/v) (solvente B). Os espectros de fragmentação de massas obtidos foram comparados 
com a literatura e analisados com auxílio de bancos de dados de acesso livre. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As análises das cápsulas de ω-3 à base de óleo de peixe por HPLC-MS mostraram 
a presença de uma mistura de diversos lipídeos, principalmente triacilgliceróis, fosfocolinas, 
ácidos graxos conjugados e ácidos graxos oxidados. 
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As fosfocolinas, liso-PC (16:0) e liso-PC(18:1(9Z)), foram identificadas na amostra 
(A). Os fosfolipídeos, em geral, estão presentes apenas em óleos crus (brutos), sendo 
removidos no processo de refino (degomagem) (CHOE; MIN, 2006), indicando que o óleo 
de peixe presente na amostra (A) foi pouco processado. Alguns ácidos graxos foram 
identificados na forma de seus respectivos etil ésteres, como o ácido linoleico etil ester na 
amostra (A); o ácido eicosapentaenoico etil ester (EE EPA) na amostra (B); os etil ésteres 
dos ácidos estearidônico e oleico, presentes em ambas amostras (A e B). Os óleos de peixe 
provêm PUFAs a partir de triacilgliceróis, sendo possível encontrar tanto os seus 
fosfolipídeos quanto etil ésteres precursores (CALDER; YAQOOB, 2009). 

Metabólitos da oxidação dos principais ácidos graxos ω-3 dos óleos de peixe (EPA 
e DHA) e do ômega-6 (ω-6), o ácido araquidônico (AA), foram detectados em ambas 
amostras (tabela 1). Esses são considerados potentes mediadores da resposta inflamatória 
em sistemas biológicos (MASOODI et al., 2008). Ainda que EPA e DHA estejam em maiores 
proporções nos óleos de peixe, é possível encontrar ácido palmítico (16:0), ácido 
palmitoleico (16:1 ω-7) e AA (20:4 ω -6) (CALDER; YAQOOB, 2009). 

 
Tabela 1. Metabólitos bioativos da oxidação dos ω-3 e ω-6.  

Série 
Lipídeo 

Precursor 
FM 

Metabólito da 
oxidação 

FM Amostra 

ω-6 AA (20:4n-6) C20H32O2 
15-HETEa  C20H32O3 A, B 

20-HETEa C20H32O3 A, B 

ω-3 
EPA (20:5n-3) C20H30O2 9-HEPEb C20H30O3 A, B 

DHA (22:6n-3) C22H32O2 11-HDOHEc C22H32O3 A, B 
FM Fórmula Molecular; a ácido hidroxieicosatetraenoico; b ácido hidroxieicosapentaenoico; c ácido 
hidroxieicosahexaenoico. 

 
O aminoácido derivado do ácido araquidônico, N-Araquidonilglicina está presente 

nas amostras (A e B). Trata-se de um composto estruturalmente relacionado às 
anandamidas, ligantes endógenos do receptor canabinóide, que exibem importante efeito 
analgésico (ZACCAGNINO et al., 2009). 
 
4 CONCLUSÃO 

 
Os resultados preliminares indicam semelhança entre os perfis lipídicos das duas 

amostras de cápsulas de ω-3 à base de óleo de peixe. A análise por HPLC-MS detectou a 
presença de ácidos graxos livres e compostos oxigenados, possivelmente oriundos de 
oxidações lipídicas, com destaque para a presença de metabólitos derivados da oxidação 
dos ácidos EPA, DHA e AA. As próximas etapas da pesquisa consistirão em analisar um 
número maior de amostras comerciais; caracterizar os principais compostos lipídicos e 
substâncias advindas de reações da oxidação lipídica. Ao final desse trabalho, almeja-se 
confirmar a qualidade dos suplementos na forma de cápsulas moles de ω-3 à base de óleo 
de peixe disponibilizados para o consumidor na região de Maringá e viabilizar informações 
que auxiliem na garantia da segurança alimentar dos consumidores. 
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