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Introdução

O acompanhamento da situação nutricional das crian-
ças de um país constitui instrumento essencial para aferi-
ção das condições de saúde da população infantil e opor-
tunidade ímpar para se obter medidas objetivas da evo-
lução da condição de vida da população em geral. A es-
sencialidade da avaliação nutricional decorre da influên-
cia decisiva que o estado nutricional exerce sobre os
riscos da morbimortalidade e sobre o crescimento e o de-
senvolvimento infantil. O estado nutricional infantil depen-
de basicamente do consumo alimentar e do estado de
saúde da criança. Tais fatores, por sua vez, dependem da
disponibilidade de alimentos no domicílio, da salubridade
do ambiente e da adequação dos cuidados dispensados

à criança. Por outro lado, alimentos, ambiente e cuidados
à criança são essencialmente condicionados pelo nível de
renda familiar (Monteiro et al.15, 2000).
Os lipídios ou componentes graxos da dieta desem-

penham um papel essencial na alimentação atual. Os
ácidos graxos (AG) são classificados como lipídios sim-
ples e têm importante participação na promoção do VET
(valor energético total) e na formação de estruturas ce-
lulares. Este grupo de lipídios apresenta uma grande di-
versidade estrutural, derivada da extensão de sua ca-
deia de carbonos e do grau de saturação que apresen-
tam (Valenzuela23, 2001).
Na dieta, o tipo de lipídio mais consumido através dos

alimentos em geral é o triglicéride: uma molécula de
glicerol unindo três cadeias de ácidos graxos, diferentes
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ou não. Ao longo da cadeia de carbonos de um AG, o
número de duplas ligações, sua posição na cadeia e sua
isomeria afetam o ponto de fusão, a solubilidade em
água, o conteúdo energético, a digestibilidade e as
propriedades metabólicas dos AG, incluindo seus efeitos
sobre as lipoproteínas sangüíneas. Os AG se classificam
em ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) com menos
de oitos carbonos; de cadeia média (AGCM), com 8 a 16
carbonos; e de cadeia longa (AGCL), com 18 ou mais
carbonos. Se considerar ausência ou presença de
duplas ligações: ácidos graxos saturados (AGS), ácidos
graxos monoinsaturados (AGMI) e ácidos graxos po-
liinsaturados (AGPI). A posição da dupla ligação é indi-
cada pelo número do primeiro carbono onde este se in-
sere e utiliza-se uma nomenclatura que designa como
carbono 1 ao carbono metil-terminal, também chamado
de Ômega, originando as famílias de AG.
O ácido oléico (C 18:1), apresenta a dupla ligação no

carbono 9, daí ser chamado Ômega 9. O ácido linoléico (C
18:2 LA) apresenta a primeira dupla ligação no carbono 6,
daí Ômega 6. Finalmente, o ácido �-linolênico (C 18:3,
LNA) apresenta a primeira dupla ligação no carbono 3,
constituindo o primeiro representante da família dos ácidos
Ômega 3 (Dominioni e Dionigi6, 1987). As bioreações de
alongamento da cadeia de carbono e desidrogenação do
Ômega 3 geram os ácidos EPA (ácido �-linolênico 5(Z),
8(Z), 11(Z), 4(Z), 7(Z)-eicosapentaenóico) e DHA 4(Z),
7(Z), 10(Z), 3(Z), 16(Z), 19(Z)-docosahexaenóico), outros
dois representantes desta família (Moretto e Feit16, 1998).
A essencialidade dos AGPI, descrita pela primeira

vez em 1929 e confirmada por inúmeros trabalhos de in-
vestigação, decorre da impossibilidade dos animais sin-
tetizarem estes ácidos graxos a partir de precursores
mais simples. Dessa forma, o consumo inadequado em
quantidade e qualidade de AGE (ácidos graxos essen-
ciais) na dieta humana conduz a transformação do cres-
cimento, modificação da pele, alterações imunológicas
neurológicas e de conduta (Valenzuela23, 2001). Mas ou-
tros trabalhos mostraram que a maioria desses danos
são reversíveis, ao acrescentar na dieta fonte de AGPI
em quantidade adequada e se necessária terapêutica,
onde as ações benéficas são muitas: redução da inci-
dência de obstrução de enxertos venosos (Eritsland et
al.7, 1996); profilaxia contra a depressão (Maes14 et al.14,
1996); distúrbios de comportamento (Stevens et al.22,
1996); papel protetor nas doenças cardiovasculares
(Águila et al.2, 1997; Simon et al.21, 1995); redução de
riscos de artrite reumatóide (Shapiro et al.19, 1996). Ou-
tros estudos, tanto em humanos como em animais, com-
provaram que o W3 pode produzir reduções moderadas
na pressão sangüínea, atuando positivamente contra a
hipertensão, através da modulação da vasodilatação e
contração vascular (Abeywardena e Heard1, 2001).
Os múltiplos modos de ação da suplementação com

Ômega 3 podem ser influenciados no mínimo por dois
importantes mecanismos bioquímicos e fisiológicos
operando principalmente no endotélio vascular. O pri-
meiro é a capacidade bioquímica de modificar a bios-
síntese de eicosanóides (Christensen et al.5, 1997).
Fisiologicamente há um aumento endógeno de óxido ní-

trico (NO) (Harris et al.10, 1997). Ambos os processos
podem influenciar a reatividade vascular, formando a
base para que a membrana celular melhore suas fun-
ções de defesa e de elasticidade (Goodfellow et al.9,
2000). Outras investigações evidenciaram que quanto
maior o número de duplas ligações (AGPI) presentes
nas membranas, maior o processo antiinflamatório, ape-
sar de que apenas uma ponte dupla (AGMI) é o mínimo
necessário e suficiente para que o ácido graxo promova
a inibição da ativação do processo inflamatório na
membrana (Abeywarden e Heard1, 2001).
Existe no mundo ocidental um desequilíbrio na inges-

tão de AGPI W6 para AGPI W3, constituindo preocupa-
ção nutricional de saúde. Os esforços concentram-se
para alcançar relação conforme as recomendadas pela
Organização Mundial de Saúde (OMS): pode variar de
5:1 até 10:1 para AGPI W6: AGPI W3, além de limitar no
máximo 30% de lipídios (do Valor Energético Total =
VET), numa relação 1:1:1 de AGS, AGMI e AGPI, res-
pectivamente. Estima-se que no mundo ocidental haja
atualmente um consumo de 0,25g/dia de W3 ou
derivados (EPA e DHA), sendo que o consumo ideal
seria de 1,25g/dia, proporcionando um grande déficit
de 1g/dia (Galli et al.8, 1993). A necessidade exata de
ácidos graxos essenciais (AGE) em humanos não está
claramente definida, mas alguns especialistas sugerem
que uma ingestão dietética adequada deve ser entre 7
a 10% do VET, desde que mantenha-se uma proporção
média de 5 a 8% de ácido linoléico e 2 a 3% de ácido li-
nolênico, provenientes da dieta (Shils et al.20, 2003). A
baixa ingestão de AGPICL compromete o desenvolvi-
mento do sistema nervoso e a função visual infantil (por
deficiência de DHA), assim como afeta a capacidade
cognitiva da criança (Galli et al.8, 1994).
Enfim, uma suplementação dietética com W3 pode

exercer vários efeitos benéficos sobre o organismo, in-
cluindo: redução de níveis plasmáticos de triglicerídios,
redução moderada da hipertensão; influências favoráveis
sobre os processos de fibrinólise e coagulação; proteção
durante eventos agudos associados com doenças
circulatórias, como isquemia do miocárdio, e respirató-
rias, além de outros mecanismos celulares diferenciados
de conseqüências patofisológicas (Christensen et al.5,
1997; Angerer e Von Schaky3, 2000; Mori17, 2001; Joffrain
et al.11, 1975). Um quadro resumo é apresentado sobre os
benefícios cardiovasculares através da suplementação
com Ômega 3 no organismo humano (Tabela 1).
O nome Canola (Canadian Oil Low Acid) foi oficial-

mente aceito pela Canadian Grain Commission em
1987. O cultivo da canola – Brassica nabus e Brassica
campestris – iniciou-se a partir de 1974, na Universida-
de de Manitoba, Canadá, graças a um programa de
melhoramento genético através de desenvolvimento
biotecnológico, onde utilizaram a “Colza” como matéria
prima a ser melhorada. Na época, o objetivo era reduzir
teores de ácido erúcico e glucosilonatos da Colza,
criando uma fonte de óleo comestível ideal para o con-
sumo humano (Moretto e Feit16, 1998). Hoje, o cultivo
das duas espécies de canola se alastrou em vários paí-
ses, inclusive no Brasil. Esta planta é a preferida dos
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Tabela 1. Benefícios cardiovasculares com a suplementa-
ção de lipídios da família W3 (��-linolênico, Ácido
Ei cosapentaenóico  e Ácido Docosahexaenóico)

Ações Efeitos
Anti-trombótico reduz agregação plaquetária

reduz viscosidade sangüínea
influencia fatores de coagulação

Anti-aterogênico reduz triglicérides plasmático 
inibe proliferação e migração de células
do músculo liso
afeta citoquinas e moléculas de adesão 

Anti-arritmico favorece o perfil de mediadores
influencia os canais iônicos da membrana
adequação da fluidez da membrana
limita o prejuízo isquêmico

Vasoprotetor melhora as funções vasculares da célula
endotelial
modula interações receptor- agonista
reduz pressão sangüínea
reduz o prejuízo final orgânico

ja po neses, canadenses e ame ricanos para a produção
de óleo comestível. As van tagens no uso desta planta,
se gundo pesquisas mé dicas feitas em nível mundial, se
de ve tanto ao bai xo índice da gordura saturada contida
no produto fi nal – apenas 6% para 15% de óleo de
soja, e 11% do óleo de girassol, por exemplo, assim
co  mo aos al tos teores de gorduras insaturadas, que
po dem pro  por cionar os diversos benefícios já citados e
com  pro   va dos anteriormente nesta revisão. A Tabela 2
mos tra a composição lipídica de diversos tipos de
óleos e gorduras co mestíveis.
Dessa forma, como fonte natural e direta de AGPI,

jus tifica a aplicação deste óleo em crianças sub nu tri -
das (creches assistenciais), uma vez que ajudará no
de  sen volvimento pôndero-estatural e aumento da imu  -
nidade, sem que haja outros efeitos colaterais in de   se já -
veis. Considerando todos estes fatores, esta pes  quisa
te ve co mo objetivo primordial promover uma con di ção
fa vorável de segurança alimentar, in tro duzindo um ali -
men to fun ci o nal de baixo custo, que ge ra re sis tên cia
aos velhos e no vos males infantis, per  mitindo um de  -
sen vol vimento físico e intelectual ade  quado na pri mei ra
infância. 

Métodos

A avaliação das crianças constituiu-se dos quatro
mé  todos atualmente propostos:
• Avaliação antropométrica através de balança, fita

mé  trica, régua métrica infantil, tabelas de NCHS e Grá  -
ficos Peso-Idade meninos e meninas;
• Avaliação dietética através do levantamento diá -

rio de alimentação (oferecida x aceita) no período da
cre  che e preferência alimentar em casa;
• Para avaliação clínica utilizou-se questionários on  -

de foram feitos inquéritos junto aos pais e junto às
aten     dentes na Creche, baseada na Avaliação Subje ti-

Tabela 2. Comparação de teores de lipídios em fontes ali -
men  tares (Moretto e Feit16, 1998)

Óleos AGS% AGMI% Linolêico% α-linolênico%
Canola 6 58 26 10
Girassol 11 20 69 –
Milho 13 25 61 1
Oliva 14 77 8 <1
Soja 15 24 54 7
Amendoim 18 48 34 –
Algodão 27 19 54 –
Banha 41 47 11 <1
Palma 51 39 10 –
Margarina 66 30 >2 <2
Coco 91 6 >2 –

va Global (ASB) (Waitzberg et al.24, 2002), adaptada
pa  ra a situação, observando presença ou ausência de
sin  tomas clínicos, com acom pa nha mento diário;
• Como avaliação bioquímica foram utilizadas duas

co   letas de exames laboratoriais, antes da su ple men ta  -
ção e no período após a suplementação, a saber: he  -
mo grama completo, colesterol total, albumina sé ri ca,
gli cemia, urina (EAS) e fezes (parasitológico). 
Para suplementação do óleo de canola dia ria mente (1

colher de sobremesa = 8mL), foi oferecido à crian ça em
co lheres descartáveis, em doses individuais, sem  pre no
mes mo horário, sendo adquirido no mer ca  do sem  pre a
mes ma marca den tre várias co mer cia  lizadas, sem in te -
res se de di vul gação, uma vez que não houve in te resse
co  mer cial nesta pesquisa.
A pesquisa se desenvolveu em várias etapas, a saber:
• Após elaboração do projeto inicial, e já com o con  -

sen  timento da Diretoria da Creche Maria Ge no ve va
(CMG) onde o projeto foi aplicado, foi levado ao Co mi tê
de Ética para análise e aprovação, sendo con si de ra do
apto a ser desenvolvido com as crian ças, sem apre sen -
ta ções de risco à saúde das mes mas;
• Numa segunda etapa, fez-se a seleção das crian  ças

na Creche, sendo realizada a avaliação pôn   dero-es ta tu -
ral e avaliação clínica das crianças iden   tificadas;
• Classificou-se as crianças selecionadas dentro dos

pa  drões NCHS;
• Organizou-se uma palestra com os pais e res pon  -

sá  veis para orientação sobre a pesquisa, de for ma
que os pais interessados forneceram o Termo de Con -
sen  timento para a realização da mesma;
• As crianças selecionadas e autorizadas (n=40) fi ze -

ram coleta de sangue, urina e fezes para os exa mes na
fa se inicial. Deste grupo total, foi feita a di vi são em dois
sub  grupos, através de sorteio: Grupo Con  trole (GC= de
obser  vação, sem intervenção) e Gru po Teste (GT = de
suple mentação com óleo de canola, diariamente);
• Fase da suplementação diária do Grupo Teste e

obser   vação diária do Grupo Teste e Grupo Controle:
du    rante três meses; neste período a avaliação nu tri cio -
nal foi mensal;
• Fase final: levantamento, análise, comparação e

com  pilação dos resultados encontrados em relação aos
esperados.
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Resultados

Estado nutricional das crianças na creche no pro -
ces  so inicial da intervenção

Utilizando os Gráficos desenvolvidos pela National Cen    -
ter Health Statistics (NCHS) em co laboração com a Na tio -
nal Center for Chronic Disease Prevention and Health Pro -
mo tion (2000), o qual utiliza a classificação de Waterlow25

(1972), pode-se observar que me nos que 3% da
população atendida nessa creche tem des  nutrição e cerca
de 6% apresenta baixo pe so, co mo mostra a Tabela 3.

Tabela 3. Distribuição das crianças atendidas na Creche
(n = 80) en tre 1 a 5 anos incompletos, con si de ran -
do peso, altura e ida  de, de acordo com a clas si fi -
ca  ção do Estado Nutricional indicado pelo NCHS
(Wa terlow25, 1972)

Distribuição dos parâmetros NCHS-IMC/
Idade-Percentil (P) % Crianças

Obesidade – P ≥ 97 6    ± 0,30
Sobrepeso – 1 ≤ P < 97 6    ± 0,40
Adequado – 10 ≤ P < 90 79,4 ± 0,68
Baixo peso – 3 ≤ P < 10 6    ± 0,30
Desnutrição – P < 3,0 3    ± 0,08

Comparando o crescimento das crianças es tu da das
durante e após a intervenção com o óleo de ca nola

Analisando o crescimento físico das crianças, atra vés
da altura medida antes de processar a in ter ven ção, em
com paração com mais duas medidas – du ran te e após a
su plementação, observou-se que du ran te a fase de su ple -
men tação com o óleo de canola, o Grupo Tes te (GT) teve
maior ganho de altura no pe río do pós-su ple mentação
(4,93%). O Grupo Con tro le (GC) teve maior crescimento
que o Grupo Teste (GT) no período du rante a su ple men ta -
ção (6,4%), mas re du zi do no pe río do pós-su ple mentação.
Estes resultados podem ser observados na Figura 1.

Figura 1. Comparação do desenvolvimento da altura de crian -
ças do Gru po Controle (GC) e Grupo Teste (GT) du -
ran  te su ple men tação (ADS) e após (APS) (n = 40)

Comparando o aumento de peso das crianças es tu da -
das durante e após a intervenção com o óleo de canola

As crianças foram pesadas antes (dado de re fe rên cia
inicial), durante e após a suplementação (30 dias após
o término da suplementação) e pôde-se obser var, atra -
vés da Figura 2, que o comportamento do ganho de pe -
so foi inverso do ganho em altura. O Gru po Teste (GT)
au mentou 16,61% em relação ao Gru po Controle (GC)
du rante a suplementação e con tinuou ganhando mais
pe so, em menor velo ci da de (11,68%) que o Grupo Con -
tro le (GC), trinta dias após o período da su ple men ta ção,
quan do foram coletados os últimos dados an tro po mé tri -
cos das crianças nesta pesquisa.

Figura 2. Comparação do desenvolvimento de peso de crian -
ças do Gru po Controle (GC) e Grupo Teste (GT) du -
rante su ple men tação (GPDS) e após (GPPS) (n = 40)

Avaliação clínica das crianças na fase inicial da in -
tervenção

As crianças foram avaliadas clinicamente e através
do Inquérito com os Pais e Funcionárias da Creche. As
queixas e sintomas clínicos apre sen tados na fase
inicial da pesquisa estão relacionados na Tabela 4.

Tabela 4. Principais queixas dos pais e funcionários quan to
ao comportamento das crianças e principais sin -
tomas clínicos encontrados na fase inicial (n = 40)

Queixas gerais Sintomas clínicos
Gripe freqüente Coriza
Mau humor (com choro freqüente) Cabelos sem brilho
Irritabilidade Escabiose
Infecção de garganta Pele seca e áspera
Diarréia Manchas na pele
Náuseas e vômitos Abatimento / Apatia

Avaliação clínica das crianças na fase final da inter ven ção

Após o período de intervenção, nova ASG foi feita jun to
às crianças, assim como inquérito junto aos pais e fun -
cionários, podendo ser constatado uma evo lução sau dável

GC
GT

EPDS GPPS Ganho total
Ganho de peso (GP)

0

0,5

1

1,5

2

kg

GC
GT

ADS APS Ganho total

1

2

3

4

5

0

Ganho de altura

cm
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no comportamento físico e psí qui co da crian ça, con si de -
ran do dados como viroses, infec ções, hu mor, entre outros
co mo mostram a Fi gu ra 3 e a Tabela 5, de forma que 66%
das crianças ana lisadas apre sen ta ram mudança para me -
lhor (CMM); 31% das crianças ana lisadas permaneceram
sem alteração (CSA) e ape nas 3% das crianças apre sen -
taram uma piora no qua dro (CAP), considerando prin  ci -
palmente outros fatores in terferentes como am bien  tais,
genéticos e culturais da fa mília in serida no con texto.

Figura 3. Investigando a melhoria do estado de saúde das
crian ças da CMG, de 1 a 5 anos, após su ple men -
ta  ção com óleo de canola (n = 32)

Tabela 5. Relação dos sintomas e processos infecciosos
apre    sen ta dos antes e após suplementação nas
crian ças da CMG es tu dadas (n = 40)

Sintomas / Infecções Antes Após
Tosse 02 –
Bronquite 10 02
Pneumonia 05 –
Adenóide 02 02
Anemia 01 –
Alergias respiratórias 03 01
Gripe com coriza 17 03
Diarreia 03 –
Amigdalite 09 05
Dores abdominais 03 –
Convulsão / Vômitos 01 –
Febre 06 –
Gastrite 01 01

Avaliação bioquímica das crianças estudadas antes e
após a intervenção com óleo de canola

Das 40 crianças selecionadas para o GC e GT 
da pes quisa, cerca de 24 fizeram os exames antes 
e após a suplementação diária com óleo de canola. 
A maior dificuldade da coleta desses exames foi
devida a incompat ibi l idade de horár ios e dias 
de coleta do La  boratório em relação à presença 
das crianças na cre   che. Os exames solicitados 
foram: hemograma com   pleto, colesterol total, al bu -
mina, EAS, para si to ló gi co simples e glicemia de jejum
(Tabela 6).

Permaneceu sem alterações
Melhorou o estado geral
Piorou o estado geral

3%

66%

31%
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Tabela 6. Valores médios bioquímicos antes e após su ple men tação das crianças da CMG (n=24)

Exames Resultados
x Antes Após

Referências GT GC GT GC
1. Glicemia (mg/dL) 76 69 79 79
Ref.: 55-100 mg/dL

2. Parasitológico (+) 05 03 – –
Ref.: Negativo

3. Eosinofilia (%) 5,3 6,5 4,8 7,9
Ref.: (0-3%)

4. Hematócrito (%) 36 ± 05* 36 ± 04* 36 ± 02* 37 ± 03*
Ref.: 35-39% 

5. Hemoglobina (g/dL) 12,4 ± 01* 12,5 ± 0* 12,0 ± 01* 12,0 ±*
Ref.: 13g/dL

6. Leucócitos (cm3) 7.900 7.600 7.360 6.900
Ref.: (7000-12000)

7. Linfócitos (%) 41,7 42,8 43,8 44,6
Ref.: 21-35%

8. Neutrófilos (%) 47 45 45 40
Ref.: 55-65%

9. Plaquetas (1000/mm3) 337.000 294.000 322.000 301.000
Ref.: 260.000/mm3

10. Colesterol Total (mg/dL) 170 153 143 144
Ref.: 95-195 mg/dL

11. Albumina (mg/dL) 4,6 4,6 4,2 4,3
Ref.: 3,5-5,0 mg/dL



Constatou-se que nenhuma criança contava com
índice glicêmico acima do normal. Porém um número
sig  nificativo de crianças (33%) apresentou pa ra si to ló gi -
co positivo (principalmente Giardia lambia), con fir ma do
tam bém pela eosinofilia acima de 6% (em 46% das
crian ças).
Analisando os exames individualmente, do total de

24 crianças (entre GC e GT), observou-se que ape nas
5 crian ças apresentaram índice do Hematócrito abai xo
da Re ferência indicada como limite mínimo nor mal
para essa faixa etária (35 a 39%), cujo re sul ta do com -
pa ti bi li za com a estatística do pa ra si to ló gi co, isto é,
anemia pro vocada por microrganismos in tes tinais
patogênicos.
Após a suplementação, não houve al teração 

com re la ção aos dados da série vermelha (Eri  -
trograma). No en tanto, a série branca ou leu co grama,
quando ava lia das antes da su ple mentação, mostrou
que 25% das crian ças apre sentaram leucocitose
(valores de leu có ci tos acima de 10000/mm3 de
sangue), re pre sen tando pro cessos infecciosos
bacterianos (como pneu monia, amig dalites, febre
reumática, entre ou tros). Após a su ple mentação, o
índice de leucocitose per maneceu ape nas em 8% das
crianças aco me ti das, podendo ser um quadro de
leucocitose fi sio ló gica.
Quanto aos valores de neutrófilos, os segmentados

apre sentaram-se baixo (neutropenia) em 50% das
crian ças antes da suplementação, de forma que, após
a su ple mentação, houve melhora significativa deste
quadro, sen do que apenas 20% continuou com
neutropenia.
O quadro eosinófilo foi interessante, pois no GC, sem

in ter venção, houve aumento na eosinofilia (de 6,5%
con tinuou subindo para quase 8,0%), demonstrando
per manência de moléstias alérgicas ou parasitárias ca -
da vez maior. Já no GT, a eo si no fi lia teve grande re du -
ção no valor na maioria e sig  ni fi ca tiva redução na
média (40%), signif icando melhora no quadro
patológico em ge ral. 
Os valores de linfócitos estavam no geral acima do

li mi te de referência (normalidade de 21 a 35%), ca rac -
te ri zando que as crianças estavam com linfocitose an -
tes e após a suplementação, demonstrando que o sis -
tema imu nitário continuava atuando firmemente con tra
os pro ces sos agudos e crônicos, mesmo com o
equilíbrio en tre o processo anti e pró-inflamatório pro -
movido pela in ges tão equilibrada de Ômega 3 e Ôme -
ga 6, respec ti va men te. 
A plaquetometria revelou que o GT após su ple men ta -

ção reduziu 5% do valor encontrado em re la ção aos
da dos antes da suplementação, enquanto que o GC re -
du ziu cerca de 2%, mesmo que ambos con tinuaram
den tro dos valores referenciais normais. Quan do há au -
men to do número de plaquetas, pode sig nificar um
estímulo me dular associado aos esta dos infecciosos.
Este re sul ta do mais uma vez de mons trou que houve
redução da pro dução de pla que tas, pois o organismo

não ne ces si tou de com ba ter grandes infecções. Assim
como não hou ve trom bo citopenia (redução foram do
limite mínimo: 200.000/mm3) que poderia significar
desnutrição e ou tros processos sérios por depleção
generalizada. 
Os valores de colesterol total de todas as crianças

es  tavam dentro do limite normal (de 95 a 195 mg/dL),
an tes da suplementação, mas houve redução três 
ve zes maior do GT em relação ao GC após a su ple -
men ta ção, con tinuando porém na média referencial
in di cada. 
Os valores de Albumina estavam dentro do normal

(entre 3,5 a 5,0 mg/dL em crianças), antes e após a su -
ple mentação, confirmando o quadro an tro po mé tri co de
re duzido índice de desnutrição, caracterizando prin ci -
pal mente a desnutrição marasmática.  

Análise nutricional da alimentação diária na Creche
Maria Genoveva (CMG)

A suplementação com óleo de canola, além de pro -
mo  ver a melhoria do estado imunitário das crian ças na
cre  che promoveu também um aumento no va lor calórico
e lipídico na alimentação da creche, co mo mostra a ta -
be  la 7, onde são analisados os prin ci pais macro e mi -
cro  nutrientes consumidos nor mal men te na dieta da
CMG, e quando são acrescidos 1 colher de sobremesa
equi  valente a 8mL de óleo de canola diariamente como
suple mentação.
Como pode ser observado ainda na Tabela 7, a 

in tro du  ção do óleo de canola na dieta promoveu 
ape nas o au  mento do Valor Energético Total (VET) da
ali men  tação diá  ria, assim como o aumento acima 
do re co mendado dos valores lipídicos na refeição 
da crian ça. No entanto, va  le ressaltar que este
aumento se deu com a in tro du ção de l ipídio de
origem ve ge tal, sem colesterol, e com quan  tidades
ideais de Ôme ga 3 (ácido linolênico) e Ôme  ga 6
(ácido lino léi co). Para comprovar este resul ta do de
com ple men ta ção na dieta através do óleo de ca no la,
apresentam-se as Figuras 4A e 4B, representando a
dis tribuição dos ácidos graxos de acordo com a su -
ple  mentação nes ta pesquisa, em comparação com os
ín  dices de in gestão recomendados pela OMS, apon -
ta dos na in tro dução deste trabalho. Considerando o
valor in  ge rido em quantidade dos alimentos ofertados,
foi cal cu    lado o valor de cada nutriente, através do
sistema in for  matizado especificado como “Diet Pro”, o
qual for ne ceu inicialmente os valores específicos de
ma cro nu trien  tes, e o respectivo VET médio con su -
mido, sen do en  tão comparado com as re co -
mendações FAO/OMS (Galli8, 1993). Em seguida,
obteve-se os va lores es pe cí fi  cos de AGS, AGMI e
AGPI, os quais fo ram com pa ra dos com a ingestão
padrão, numa distribuição na dieta con  siderada ideal
nesta faixa etária de 65% de car boi dra  tos, 20% 
de lipídios e 15% de proteínas, compondo o VET
médio diário.
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Figura 4A. Conteúdo de Ácidos Graxos Monoinsaturados
(AGMI), Ácidos Graxos Poliinsaturados (AGPI) e
Ácidos Graxos Saturados (AGS) nas refeições
das crianças na creche antes da intervenção
con siderando consumo médio feminino (F) e
mas culino (M)

Tabela 7. Análise nutricional da alimentação diária na CMG,
on de é discriminado o consumo médio diário e
va  lores nu tri cionais acrescidos com a su ple men -
ta  ção do óleo de canola (8mL)

Análises (A) – (B) – Adequação
x Consumo Com óleo % RDA

Referências médio de canola (A) (B)
Vet (Kcal) 1460Kcal +72Kcal= 91 96
Ref.: 1600 Kcal 1532kcal
Cho (G) 185G – 78 77
Ref.: 240 G
Lipídios (G) 60G + 8G = 111 126
Ref.: 54 + 68 G
Proteína (G) 46 G – 115 115
Ref.: 40 G
Cálcio (mg) 214 mg – 27 27
Ref.: 800 mg
Retinol (Eq) 230 Eq – 58 58
Ref.: 400 Eq
Ferro (mg) 6,2 mg – 62 62
Ref.: 10 mg

Antes da intervenção, de acordo avaliação die té ti ca,
ve rificou-se que a ingestão de AGPI ficava muito abaixo
do recomendado (RDA média: 5g de W6 e 1g de W3 ao
dia), estando cerca de 30% des ses valores. Estima-se
nes ta etapa, através das fon tes diárias de W6 e W3 ser
ape nas o óleo de soja, que o consumo ainda é menor,
de vido ao pro ces sa men to térmico, que promove a que -
bra das duplas li ga ções, ou transformando o ácido da
po sição cis pa ra trans, ficando na proporção de 10:1 no
con sumo usual (1gW6: 0,1g W3/dia), como mostra a Fi -
gura 4A. 
A análise dietética incluindo o adicional de 8g de óleo

de canola diariamente, permitiu um índice de 73% de
AGPI sobre o RDA, contra os 30% anteriores. Isto sig ni-

Figura 4B. Conteúdo de Ácidos Graxos Poliinsaturados
(AGPI), Ácidos Graxos Monoinsaturados (AGMI)
e Ácidos Graxos Saturados (AGS) nas refeições
das crianças na creche após a Intervenção
considerando consumo médio feminino (F) e
masculino (M)

 fi cou um consumo diário médio de 4g de AGPI (3g W6 :
1,1g de W3 / dia), como mostra a Fi gu ra 4B. A ingestão
ener gética estava antes com 57% de carboidratos, 37%
de lipídios e 12% de proteínas. Com a suplementação al -
te rou para 48% car boi dra tos, 40% lipídios e 12% pro teí -
nas sobre o VET. As re co mendações de ingestão ener -
gética para crianças em condições normais totali zam 60%
de car boi dra tos, 30% de lipídios e 10% de pro teínas. 

Discussão e Conclusão

Como é de consenso geral dos pesquisadores, a an -
tropometria é a principal ferramenta para a ava lia ção do
cres cimento, mas sua maior desvantagem é não iden ti fi -
car deficiências específicas, tais como as hi  po vi ta mi no -
ses, imunodeficiências causadas por re du  zida ingestão
de nutrientes essenciais, como pro teí nas, minerais e
áci dos graxos (Juzwiak13, 2003).
Os valores obtidos nesta pesquisa foram com pa ra dos

com o padrão de referência internacional, pre co ni zado
pela OMS, através da curva NCHS, podendo ser
observado que pela antropometria a grande maio ria das
crianças da CMG encontra-se em bom es tado
nutricional (cerca de 80% estão em ade qua ção de Peso
por Idade, entre percentis 10 e 90, es ti pu lado por
Warteloo25 (1974). No entanto, ana li san do as crianças
através do método de Avaliação Subje ti va Global (as so -
cia ção de avaliação dietética com ava liação física e clí -
ni ca), conclui-se que as de fi ciên cias específicas são
sig nificativas, as quais po dem impe dir um de sen vol vi -
men to físico e imunitário ade qua do das crian ças, dentro
do mínimo desejado, co mo mostra a Ta bela 4 sobre as
queixas e sintomas clí nicos nor mal mente encontrados.
Através das avaliações dietética, física e clínica,

obser vou-se uma ingestão inadequada de ácidos gra -
xos essenciais (Figuras 4A e 4B), ficando apenas a 30%
da RDA/ OMS. A introdução desses ácidos da fa mília
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Ômega 3 (ácido linolênico) e família Ômega 6 (ácido
linoléico), através da suplementação com óleo de ca no -
la, diariamente, aumentando a ingestão para 73% da
RDA/OMS, proporcionou uma modificação na estrutura
da membrana celular, adequando sua flui dez, a pro du -
ção de fosfatidilinositol (uma fos fo li pa se que atua como
men sageiro na transdução de si nais), além de modular
a secreção de eicosanóides die nóicos, de interleucinas
e do fator de necrose tu mo ral (TFN) na resposta ao estí -
mu lo por lipo po lis sa ca rídeos (LPS). Esses efeitos estão
re lacionados com a ingestão adequada em AGPI Ôme -
ga 6: Ômega 3 (5:1), os quais vão incorporar pro por cio -
nal mente na mem brana, promovendo o equilíbrio entre
a mo du la ção inflamatória (Waitzberg et al.24, 2002; Va -
len  zue la23, 2001; Galli8, 1998; Christensen et al.5, 1997).
De vido a essa modulação provocada por uma ade qua -
ção na ingestão, a suplementação com Ômega 3 e
Ôme ga 6, através de uma fonte saudável, o óleo de ca -
nola, provocou visivelmente melhorias no estado fí si co,
men tal e psíquico das crianças suplementadas. Es tes
re sultados também foram comprovados por ou tros
autores (Angerer e Schacky3, 2000; Goodfellow et al.9,
2000; Mori e Beilin17, 2001; Joffrain et al.11, 1975).
Os efeitos dos AGPI na atividade fagocítica in vivo e

in vitro são controversos. A presença dos AGPI die té ti -
cos podem inibir a atividade microbicida (Waitz berg et
al.24, 2002). Estes resultados vêm de encontro aos re sul -
tados desta pesquisa, que mostra uma sig ni ficativa re -
du ção nas infecções (queixas e sintomas) descritos na
Ta bela 5 e Figura 4. Os AGPI podem in ter ferir com ou -
tros mecanismos de modulação imune co mo a mo du la -
ção de moléculas de adesão, re gu la ção da produção
de óxido nítrico (NO), modulação di reta da expressão
do gene (Yaqoob26, 1998). 
O crescimento médio das crianças suplementadas

com o óleo de canola poderia ter sido melhor, mas ao se
analisar a Tabela 7, o consumo de carboidratos (CHO) já
estava inferior ao recomendado antes da su ple mentação
(adequação de 77%), podendo gerar um déficit
metabólico através da via glicolítica e fa zen do com que
a proteína seja utilizada para com pensar este dé ficit,
deixando as funções protéicas primárias de fi cien  tes,
sendo uma delas o cres ci men to pôn de ro–estatural. A
percentagem de lipídios foi su perior, mas o VET total não
alcançou o re co men da do, por isso não cor respondia ao
necessário. Outro fa tor determinante foi a deficiência
tanto de cálcio co mo de vitamina A na die ta das
crianças, sabendo-se que ambos estão envol vi dos
também no crescimento in fantil, além de outras fun ções.
Por outro lado, o aumento de peso foi significativo no

GT em relação ao GC, mostrando que a su ple men tação
com óleo de canola, além de promover mu danças
imunomoduladoras internas, promoveu mu danças
físicas, pois indiretamente influenciou no ape tite, bom
humor e bem-estar das crianças su ple men tadas, assim
como já foi comprovado em outros es tudos (Dominioni e
Dionigi6, 1987).
A avaliação bioquímica das crianças estudadas te ve

como meta inicial analisar algumas prováveis de fi ciên -
cias, como anemias e desnutrição protéica, cujos re -

sultados não foram significativos. Por outro lado, de vido
às queixas e sintomas apresentados na ASG, obser vou-
se que os resultados dos exames quanto a eosinófilos,
linfócitos, neutrófilos e plaquetas, mos tra ram que os
quadros de viroses, gripes, amigdalites e ou tros
processos infecciosos viróticos e bacterianos, após a
suplementação, foram reduzidos e com pro va dos pelos
exames feitos na segunda etapa, cujos re sul tados foram
analisados de acordo com a inter pre tação do
hemograma completo (Justiniano12, 2003), pa -
rasitológico simples e albumina sérica (Cabral4, 2000). 
Os valores de colesterol total, reduzindo sig ni fi ca ti va -

mente após a suplementação no GT, mostrou que a
ingestão de forma “crua” (sem cocção) do óleo ve ge tal,
especialmente o óleo de canola, por ser boa fon te de
Ômegas 3 e 6, auxilia na redução dos fa to res de risco
existentes na infância e que podem per sis tir na vida
adulta, devido a hipercolesterolemia, além de hi per ten -
são, outras dislipidemias, obe si da de, diabetes, entre
ou tros (Pellanda et al.18, 2002). 
O que chamou a atenção nos resultados bio quí mic os

foi o índice reduzido de anemia (20%), ava lia do pelos
va  lores referenciais de hematócrito. Sugere-se que há
uma maior necessidade de ferro (com ba se nos valores
de hemoglobina) quando se encontra ade quado o me ta -
bolismo imunomodulador, po den do-se concluir que na
adequação torna-se ne ces sá rio equilibrar a ingestão de
todos os nutrientes es sen ciais, a fim de que a res pos ta
fisiológica, metabólica, fí sica, intelectual, cog ni ti va e
psíquica seja completa de acordo desejado e es ti ma do. 
Atualmente a preocupação com a alimentação das

crian ças tem sido de grande importância. Portanto, es -
tratégias preventivas que busquem o de sen vol vi men to
de hábitos saudáveis, durante a infância podem ter
importante repercussão na saúde do adulto. A avaliação
e a intervenção nutricional são pilares vitais na
assistência de toda criança bra si lei ra, principalmente
aquelas que se encontram em si tua ções de risco
(tratamento hospitalar) ou de baixo po der aquisitivo
(condições reduzidas de assistência so cial e ambiental). 
Este trabalho mostrou que as necessidades vitais de

uma criança em desenvolvimento devem ser ava lia das
com metodologia mista de avaliação nu tri cio nal, onde
devem ser analisados parâmetros an tro po mé t  ricos,
parâmetros clínicos, além dos dados bio quí micos e
dietéticos. 
Esta pesquisa mostrou também a efetiva co la bo ra ção

do óleo de canola, utilizado como alimento fun cio nal,
quando ingerido diariamente, na modulação do
desenvolvimento físico, fisiológico e mental do or ga -
nismo humano, principalmente de crianças em fa se de
desenvolvimento.
Devido ao importante valor nutricional deste óleo, o

con sumo hoje no Brasil ultrapassa as 15 mil to ne la das,
sendo o primeiro produto autorizado pela So cie da de
Brasileira de Cardiologia a receber no rótulo o se lo de
Recomendação Médica da FUNCOR – Fundo de
Aperfeiçoamento e Pesquisa em Cardiologia. 
É importante salientar que o benefício imunológico

do Ômega 3 sobre o organismo humano se faz a mé -
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dio e longo prazo, mesmo considerando que as cri ses
alér gi cas da via respiratória também recebem em sua
fase agu da uma ação terapêutica do mesmo, já com -
provada quan do este óleo foi aplicado em pa cien tes
internos (hos pitais) com problemas res pi ra tó rios,
principalmente  pneu monia. Nesta fase os efei tos são
evidenciados por redu ção do grau febril, de co rizas,
desconfortos e sus cep tibilidade às crise re ci di vas. Daí
ser necessário ao me nos três meses de su -
plementação para se ter aná li ses positivas e vá li das
da mesma.
Ainda é importante ressaltar que os AGPI são con ver -

tidos facilmente da forma “cis” para “trans” por oxi -
dação durante o processamento dos alimentos. Des sa
forma, não são recomendados o uso de óleos com alto
teor de AGPI essenciais no preparo de ali men tos
refogados ou fritos, pois não terão ação tera pêu tica. O
ideal é usar estes óleos em saladas ou con sumi-los

puros, na colher, diariamente, como foi su plementado
nesta pesquisa.
Enfim, a análise de suplementação com óleo de ca no -

la mostra a relevância do tema, induzindo a pro mo ção
de novos protocolos de investigação, en vol ven do tan to o
equilíbrio dos AGPI Ômega 6 e Ômega 3, assim co mo a
adequação dietética dos mesmos na ali men ta ção da
população brasileira, fazendo me re cer uma maior
reflexão da comunidade científica so bre as orien ta ções
dietéticas e nutricionais, num con texto glo ba li za do e
desmistificador, em prol do ho mem do mundo mo der no.
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