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Os ácidos graxos (AG) da alimentação executam funções importantes no organismo como 

componentes da membrana celular e dos processos metabólicos de diferentes órgãos. Os AG são 

divididos em saturados e insaturados, e dentro desta segunda classificação que os mamíferos 

adquirem apenas através da ingestão, os ácidos graxos poli-insaturados (AGPI) se destacam por 

apresentarem mais de uma instauração e serem considerados mais benéficos à saúde. Os AGPI 

incluem as famílias ω-3 e ω-6, precursores dos AG de cadeia longa como o ácido 

docosaexaenoico (DHA) e araquidônico (ARA) respectivamente, que desempenham funções 

extremamente importantes como a composição dos fosfolipídios cerebrais e as membranas da 

retina, enquanto que o ARA é responsável pela síntese de prostaglandinas, tromboxanos e 

leucotrienos que participam na ação inflamatória. Deles são sintetizados eicosanoides anti-

inflamatórios e inflamatórios, que estão envolvidos com a fase reprodutiva, e portanto, podendo 

influenciar neste quesito de acordo com o tipo de fonte e quantidade desses AG. Os objetivos 

desse estudo foram verificar o efeito das fontes de lipídios da família ω-3 e 6 sobre o aspecto 

reprodutivo aos 28±3 dias de gestação em matrizes suínas, por avaliação do peso do útero, 

contagem de embriões totais, viáveis e inviáveis e contagem de corpos lúteos, além de avaliar a 

taxa de fertilização das matrizes. Foram utilizadas 30 fêmeas suínas divididas em 3 grupos 

(n=10) que receberam suplementação com leite enriquecido naturalmente, desde a fase de creche 

até o abate: controle (TC); ω-3 (TW3); e ω-6 (TW6). A partir dos 304 dias de idade foram 

sincronizadas, inseminadas e abatidas aos 28±3 dias de gestação para avaliação dos seguintes 

parâmetros reprodutivos: quantidade de embriões (totais, viáveis, inviáveis) e o número de 

corpos lúteos foram contados. O útero foi pesado e calculado a taxa de fertilização (TF) e taxa de 

fertilização ajustada (TFA). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética (protocolo nº 

4939070317). Por contrastes ortogonais comparou-se os efeitos entre os grupos: C1: controle vs. 

Ômega’s; C2: ω-3 vs. ω-6. Não foi encontrado significância para peso de útero (P=0,6946) e 

número de corpos lúteos (P>0,05) entre os tratamentos. Houve um aumento de 9,5% na TF para 

TW3 e TW6 em relação a TC, e de 12,37% para TW3 em relação à TW6. Na TFA houve um 

aumento de 9,19% para TW3 e TW6 em relação ao TC, e 14,48% para TW3 em relação ao 

TW6. Embriões viáveis tenderam (P=0,0596) ser maior para TW3 e TW6 em comparação com 

TC, o que ocasionou em um aumento significativo (P=0,0482) dos embriões totais. O consumo 

do leite enriquecido com fontes de ω-3 e 6, não apresentou diferença no peso de útero e no 

número de corpos lúteos, mas foram observadas alterações nos aspectos reprodutivos, por meio 

da melhora na taxa de fertilização e fertilização ajustada. Houve um aumento da quantidade de 

embriões totais, devido a uma tendência de aumento dos embriões viáveis, fato que pode ser 

atribuído a maior quantidade de AGPI, precursores principalmente de eicosanoides anti-

inflamatórios. Uma menor produção de eicosanoides inflamatórios pode ter promovido um 

melhor ambiente intrauterino e assim, ter garantido um maior número de embriões totais. Assim, 

o leite enriquecido naturalmente com fontes de ω-3 e 6 traz benefícios aos aspectos reprodutivos. 
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