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Resumo 

Introdução: Sabe-se que o ômega-3 oriundo da linhaça é um fator que pode 
prevenir a programação metabólica. Objetivos: Avaliar os efeitos do consumo de 
linhaça (óleo ou farinha) sobre a evolução da pressão arterial; sobre as alterações 
morfológico-quantitativas e qualitativas dos rins nos filhotes de mães diabéticas. 
Material e Métodos: Ratas wistar (n=24) foram induzidas ao Diabetes com dieta 
high-fat por três semanas e dose única intraperitoneal de estreptozotocina, estas 
seguiram para acasalamento. Ratas prenhas (n=32), foram divididas em quatro 
grupos, de acordo com a dieta ofertada. Esta alimentação foi oferecida durante a 
gestação e lactação. A prole fêmea foi dividida em quatro grupos de acordo com a 
dieta administrada nas mães, n=8/grupo; grupo controle (FGC) - ração controle à 
base de caseína, grupo high-fat (FHF) - dieta high-fat, grupo óleo de linhaça 
(FHF+OL) - dieta high-fat acrescida de óleo de linhaça e grupo farinha de linhaça 
(FHF+FL) - dieta high-fat acrescida de farinha de linhaça. A pressão arterial sistólica 
dos filhotes foi aferida nos meses 3, 4, 5 e 6. Ocorreram duas eutanásias, aos 100 e 
aos 180 dias da prole, o sangue foi coletado para determinar as concentrações de 
proteínas totais, de albumina, de aldosterona, atividade plasmática da renina e da 
angiotensina. O rim direito foi incluído em parafina, corado com hematoxilina-eosina 
e ácido periódico-Schiff e analisado através do software ImagePro Plus®. Os dados 
foram submetidos ao teste one-way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. A 
significância se deu ao nível de p≥0,05. Resultados: Quanto a concentração de 
proteínas totais aos 100 dias o FHF mostrou diferença significativamente maior 
quando comparado aos demais grupos. A concentração de albumina sérica não 
apresentou diferença em nenhum momento, assim como a concentração plasmática 
da renina e concentração sérica de aldosterona. Quanto a angiotensina plasmática 
aos 100 dias o FHF apresentou valores maiores quando comparado aos FGC e 
FHF+OL e aos 180 dias os FHF e FHF+FL apresentaram valores maiores quando 
comparados aos FGC e FHF+OL. Em relação a pressão arterial sistólica no terceiro 
mês os FHF e FHF+FL apresentaram diferença maior quando comparados a FGC e 
FHF+OL. No quarto mês o FHF+FL apresentou valores maiores quando comparado 
aos FGC e FHF+OL. No quinto mês os grupos FHF e FHF+FL apresentaram valores 
maiores quando comparados ao FGC e FHF+OL. Já no sexto mês o FHF 
apresentou diferença maior quando comparado aos FGC, FHF+OL e FHF+FL. 
Quanto o peso da ninhada ao nascer o FHF apresentou valores menores quando 
comparado aos FGC e FHF+FL. Quanto ao diâmetro dos glomérulos, em ambos os 
momentos, o FHF apresentou diferença significativa quando comparado ao FGC. Na 
área glomerular houve diferença somente aos 180 dias, onde o FHF apresentou 
valores maiores quando comparados aos FGC e FHF+OL. No espaço de Bowman o 
FHF apresentou valores menores quando comparados aos FGC e FHF+OL nos dois 
momentos. Conclusão: O óleo de linhaça apresentou efeitos benéficos na proteção 
da prole em relação ao aumento da pressão arterial e função renal.  

Palavras-chave: Diabetes mellitus; wistar; linhaça; função renal. 
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Abstract 

Introduction: It is known that Omega-3 derived from flaxseed is a factor that can 
prevent metabolic programming. Aims: Evaluate the effects of flaxseed consumption 
(oil or flour) on the evolution of blood pressure, morphological and quantitative and 
qualitative changes of the kidneys in pups of diabetic mothers. Material and 
Methods:  Wistar rats (n=24) were induced to diabetes with high-fat diet for three 
weeks and intraperitoneal single dose of streptozotocin, after that they followed for 
mating. Pregnat rats (n=32) were divided into four groups, according to the diet 
supplied. This feeding was given during pregnancy and lactation. The female 
offspring were divided into four groups according to the diet given to the mothers, 
n=8/group; control group (FGC) – control diet based on casein, high-fat group (FHF) 
– high-fat diet, flaxseed oil group (FHF+OL) – high-fat diet plus flaxseed oil and 
flaxseed flour group (FHF+FL) – high-fat diet plus flaxseed flour. The systolic blood 
pressure of the offspring was measured at months 3, 4, 5 and 6. There were two 
euthanasia at 100 and 180 days of offspring. The blood was collected to determine 
the concentrations of total protein, albumin, aldosterone, plasma renin activity and 
angiotensin. The right kidney was embedded in paraffin, stained with hematoxylin-
eosin and periodic acid-Schiff and analyzed using the software ImagePro Plus®. The 
data was submitted to the one-way ANOVA test followed by Tukey post-test. The 
significance occurred at p≥0,05. Results: As for the concentration of total protein in 
100 days, the FHF group showed significantly greater difference when compared to 
other groups. The serum albumin concentration was not different at any time, as well 
as plasma renin and serum aldosterone concentration. As for plasma angiotensin 
after 100 days the FHF group showed higher values when compared to FGC and 
FHF+OL and at 180 days the FHF and FHF+FL group showed higher values when 
compared to FGC and FHF+OL. In relation to systolic blood pressure in the third 
month the FHF and FHF+FL groups showed higher difference when compared to 
FGC and FHF+OL. In the fourth month the FHF+FL group showed higher values 
when compared to FGC and FHF+OL. In the fifth month the FHF and FHF+FL 
groups showed higher values when compared to FGC and FHF+OL. In the sixth 
month the FHF group showed greater difference when compared to FGC, FHF+OL 
and FHF+FL. As for the brooding weight at birth the FHF had lower values compared 
to FGC and FHF+FL. In relation to the glomeruli diameter, in both instances, the FHF 
showed significant difference when compared to the FGC. Glomerular area was 
different only at 180 days when the FHF showed higher values when compared to 
FGC and FHF+OL. In the Bowman’s spacethe FHF presented lower values 
compared to FGC and FHF+OL at both times. Conclusion: The flaxseed oil showed 
beneficial effects in protecting the offspring from increased blood pressure and renal 
function. 
 
 
Key words: Dabetes mellitus; Wistar; flaxseed; renal function. 
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 1 INTRODUÇÃO 

 O Dia Mundial do Diabetes em 2013 marcou o lançamento da sexta edição do 

Atlas de Diabetes da International Diabetes Federation (“IDF Diabetes Atlas”, 2013). 

Novos dados indicam que o número de pessoas com Diabetes deve passar de 382 

milhões em 2013 para 592 milhões até 2030, caso nenhuma medida urgente seja 

tomada. 

 Define-se Diabetes mellitus (DM) como uma doença crônica não transmissível 

caracterizando-se por ser uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta 

e/ou incapacidade da insulina exercer seus efeitos. Tendo como principal 

característica a hiperglicemia crônica com distúrbios do metabolismo de 

carboidratos, lipídeo e proteína (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2013). 

 Estudos epidemiológicos e experimentais têm sugerido que os fatores de 

risco cardiovasculares (hipertensão, dislipidemia, obesidade e hiperglicemia) são, 

em parte, atribuídos as influências do ambiente em que vive o indivíduo e podem ser 

adquiridos precocemente no período gestacional e pós-natal (LANGLEY & 

JACKSON, 1994; ARMITAGE et al., 2004). A esse processo damos o nome de 

programação fetal. 

A programação fetal refere-se à observação de que um estímulo ambiental 

adverso existente no útero, durante o período crítico de desenvolvimento da 

organogênese, pode induzir efeitos em longo prazo no desenvolvimento do 

organismo (BARKER & BAGBY, 2005; MCMILLEN & ROBINSON, 2005). Esses 

efeitos estruturais e funcionais predispõem os filhos a várias doenças na idade 

adulta, como, hipertensão, doenças renais e doenças cardiovasculares. 
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A programação fetal propõe que desordens cardiovasculares e metabólicas 

derivam de adaptações do feto em resposta à má nutrição materna que altera 

permanentemente as caracteristicas do crescimento, metabolismo e fisiologia pós 

natal (BAKKER et al., 1998; STOCKER; ARCH; CAWTHORNE, 2005). Desta forma 

a nutrição materna deve influenciar a evolução da gravidez e determinar a saúde do 

feto (MCARDLE et al., 2006). Entretanto o ambiente nutricional durante o período de 

desenvolvimento pós-natal também pode programar distúrbios funcionais 

(ARMITAGE; TAYLOR; POSTON, 2005). Um desses distúrbios é a hipertensão 

arterial sistêmica (HAS) que é caracterizada pela presença elevada da pressão 

arterial (PA). Esta alteração ocorre quando a pressão arterial sistólica (PAS) é igual 

ou maior que 140 mm Hg e a pressão diastólica (PAD) encontra-se igual ou superior 

a 90 mm Hg. Inquéritos de base populacional realizados em algumas cidades do 

Brasil mostram a prevalência de HAS (>140/90 mmHg) de 23,3% a 43,9% 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2010).  

A hipertensão é duas vezes mais frequente em pacientes diabéticos que em 

não diabéticos e está fortemente relacionada ao aumento do peso corporal, 

resistência à insulina e hiperinsulinemia. A prevalência da hipertensão arterial 

aumenta linearmente com a idade em ambos os sexos. Em jovens, a hipertensão 

decorre mais frequentemente da elevação na pressão diastólica, já a partir da 6ª 

década o principal componente é a elevação da pressão sistólica (FRANKLIN et al., 

2005). 

A falta de monitoramento da hipertensão leva a um risco aumentado de 

morbidade e mortalidade devido a problemas cardiovasculares (LINDHOLM et al., 

1998; TONELLI et al., 2006), assim como um declínio de função renal. Quanto mais 

baixos os níveis pressóricos, menores os riscos de complicações. A HAS altera a 

fisiologia renal por vias de aumento da filtração, aumento da resistência 

renovascular, ocorrência de lesões microvasculares, e pela ativação do sistema 

renina-angiotensina, aumentando a hipertensão essencial já existente (LINDHOLM 

et al., 1998). A redução da pressão arterial é, portanto, uma forma eficaz de prevenir 

ou retardar a progressão da nefropatia diabética (MUSABAYANE, 2012).  

 Nos últimos anos a nefropatia diabética (ND) tornou-se um problema de 

saúde pública mundial devido ao aumento progressivo em sua incidência e ao 
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grande impacto sócio-econômico desta complicação do DM. No Brasil, de acordo 

com dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

NEFROLOGIA, 2006), é a segunda causa de insuficiência renal crônica (IRC) 

dialítica, perdendo apenas para nefroesclerose hipertensiva. Dados do relatório 

anual da United States Renal Data System relatam que o impacto na saúde pública 

de doença renal é maior do que o relatado anteriormente (COLLINS et al., 2011). 

A nefropatia diabética é resultado da interação entre fatores metabólicos e 

hemodinâmicos. As alterações patológicas incluem hipertrofia renal, acúmulo de 

matriz extracelular (MEC) e morte celular, os quais contribuem para a 

glomeruloesclerose, levando à proteinúria e, como consequência, à falência renal 

(JEFFERSON; SHANKLAND; PICHLER, 2008). Essas alterações patológicas podem 

ocorrer durante o período de desenvolvimento na vida pós-natal e também pode 

programar distúrbios funcionais (ARMITAGE; TAYLOR; POSTON, 2005). 

Para amenizar estas alterações renais, tem-se estudado os benefícios 

oferecidos pelos ácidos graxos poliinsaturados omega-3 (PUFAs n-3), visto que, eles 

retardam a progressão da disfunção renal, tendo como efeitos relevantes a 

diminuição do risco e o retardamento da progressão de albuminúria ( PERKINS et 

al., 2007; LAURETANI et al., 2008). Dietas ricas em n-3 possuem efeito 

cardioprotetor e anti-hipertensivo (TUTTLE et al., 2008). 

A regulação do transporte de nutrientes placentários específicos constitui um 

mecanismo chave para o entendimento entre a ingestão da dieta materna e a 

homeostase glicêmica do feto (DUNN & BALE, 2009). Os PUFAs n-3 apresentam 

amplas ações biológicas, que incluem a regulação dos tônus vasomotor e excreção 

renal de sódio, em parte, competindo com ácidos graxos poliinsaturados omega-6 

(PUFAs n-6) para enzimas metabólicas comuns e, assim, diminuindo a produção de 

vasoconstritor, ao invés de vasodilatador e anti-inflamatórios eicosanóides 

(FRIEDMAN & MOE, 2006; KOMPANOWSKA-JEZIERSKA & KUCZERISZKA, 

2008). A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo de 0,5 a 2,5% de 

PUFAS n-3 e 2,5 a 9% PUFAs n-6 do total de energia consumida por dia para 

população em geral (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 2008). 
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Em estudos experimentais utiliza-se estreptozotocina (STZ), que é uma 

glicosamina-nitrosureia, para induzir o Diabetes. A droga é captada pelas células 

pancreáticas que contêm transportadores de glicose GLUT-2, então, células 

produtoras de insulina que não expressam esse transportador são resistentes à STZ 

(ELSNER et al., 2000). Sabe-se, que em estudos experimentais onde o Diabetes foi 

induzido por STZ, o n-3 isolado, suplementado, mostra uma redução da 

concentração de ácido graxo livre no soro, da quantidade de triacilglicerol renal, 

albuminúria e redução de triacilgliceróis no rim do diabético. Isto sugere que a 

regulação dos sinais dislipidêmicos no rim poderia ser um possível mecanismo pelo 

qual o PUFA preserva a função renal na condição de diabético (CHIN et al., 2010) . 

A hiperglicemia em ratos após a injeção de STZ é uma consequência da 

destruição direta das células β pancreáticas. Dependendo da dosagem pode causar 

uma lesão total ou parcial no pâncreas que resulta na deficiência de insulina. Sendo 

assim, a hiperglicemia observada não é decorrente de um quadro de resistência 

insulínica. Assim, esses modelos de Diabetes ainda não são muito sensíveis aos 

efeitos de drogas, como os insulinotrópicos e sensibilizadores de insulina. Ratos 

alimentados com dieta rica em gordura (high-fat diet) desenvolvem obesidade, 

hiperinsulinemia e resistência à insulina e não hiperglicemia alta, limitando assim, a 

triagem de agentes que controlam as concentrações de glicose no sangue 

(PERKINS et al., 2007; LAURETANI et al., 2008).  

 Este modelo descrito anteriormente induz concentração de insulina reduzida, 

assim como concentração de glicose plasmática elevada e menor conteúdo de 

insulina pancreática. O padrão de liberação de insulina encontrados nestes ratos é 

qualitativamente similar ao do rato Goto-Kakizaki, que é um modelo genético de 

diabete tipo 2 não obeso (DK; A; SL, 2004). Este modelo apresenta um estado de 

resistência à insulina junto com o dano a ilhota pancreática (TAKADA et al., 2007). 

Os PUFAs n-3, em parte, competem com os PUFAs n-6 para enzimas 

metabólicas comuns e, assim, diminuem a produção de vasoconstritor, ao invés de 

vasodilatador e anti-inflamatórios eicosanóides. Os PUFAs também reduzem a 

enzima conversora da atividade de angiotensina, a formação de angiotensina II, a 

expressão do TGF-β, melhoram a geração do óxido nítrico endotelial e ativam o 

sistema nervoso parassimpático. Ensaios clínicos preliminares envolvendo pacientes 
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normotensos, hipertensos dislipidêmicos, diabéticos e idosos, confirmam esta 

hipótese: 3 meta-análises sugerem que PUFAs são capazes de melhorar 

significativamente a hipertensão arterial (CICERO; ERTEK; BORGHI, 2009). Dietas 

ricas em PUFAs têm mostrado que têm efeitos cardioprotetores e anti-hipertensivos. 

A dieta do Mediterrâneo, que é rica em n-3, tem se mostrado eficaz para reduzir a 

pressão arterial. Pesquisas com animais diabéticos suplementados com n-3 vêm 

mostrando a diminuição da hipertensão arterial sistêmica, assim como a redução da 

albuminúria e glomeruloesclerose (TUTTLE et al., 2008). 

A linhaça vem se destacando entre os alimentos funcionais por ser uma rica 

fonte de PUFAs n-3. A composição centesimal de linhaça apresenta cerca de 41% 

de lipídeos, 28% de fibras, 21% de proteína, 4% de resíduos e 6% de hidratos de 

carbono distribuídos entre ácidos fenólicos, açúcares, lignana e hemicelulose 

(ZHENG et al., 2005; CARDOZO et al., 2010). Quanto à distribuição dos ácidos 

graxos, a semente possui 57% de n-3, 16% de n-6, 18% de ácidos graxos 

monoinsaturados e apenas 9% de ácidos graxos saturados (WIESENFELD et al., 

2003; SOARES et al., 2010). Estes teores variam segundo o cultivo, o solo, o 

processamento da semente, a variedade estudada e o método de análise (CARTER, 

1993).  

Os PUFAS n-3 e n-6 possuem ações metabólicas diferentes, e geralmente 

suas funções fisiológicas são opostas. Na maioria das vezes o n-6 promove, 

enquanto que o n-3 inibe o processo inflamatório (HARBIGE, 2003). Ambos os 

PUFAS (n-3 e n-6) tem sido alvo de estudos nas últimas décadas por apresentarem 

grande relevância na prevenção de diversas doenças e promoção da saúde, em 

diferentes fases da vida, como o período gestacional, pós-natal (HORNSTRA, 2000) 

e a terceira idade (ALBERTAZZI & COUPLAND, 2002). As fontes proteicas de 

origem vegetal estão sendo amplamente estudadas devido ao baixo custo, sendo 

mais acessível a todos. A linhaça é uma fonte de ácidos graxos insaturados 

alternativa de baixo custo, principalmente quando comparada ao peixe e pode ser 

facilmente incorporada numa dieta saudável (LENZI - ALMEIDA et al., 2008).  

Sendo assim, a hipótese deste trabalho é que o consumo da farinha ou óleo 

de linhaça durante a gestação e lactação, melhora o controle glicêmico da mãe com 

Diabetes mellitus tipo 2, evitando que a prole seja acometida das desordens 
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cardiovasculares e renais provenientes do meio intra-uterino diabético, 

hiperglicêmico. 
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2  OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar os benefícios do consumo da linhaça (óleo ou farinha), durante a 

gestação e lactação de mães diabéticas sobre a pressão arterial e função 

renal da prole fêmea na vida adulta.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Na prole de ratas diabéticas: 

 Avaliar alterações na concentração sérica de proteínas totais e albumina; 

 Avaliar alterações na concentração plasmática de renina e angiotensina; 

 Avaliar alterações na concentração sérica de aldosterona; 

 Aferir a pressão arterial; 

 Verificar alteração no peso da ninhada e peso renal; 

 Analisar alterações na morfologia e morfometria dos rins.  
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

 O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo comitê de Ética em 

Pesquisa Animal da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) com o número de registro: 035/2011 (em anexo). Todos 

os procedimentos atenderam as exigências previstas no projeto de lei nº11.794/2008 

(Brasil, Lei nº11.794, 2008), que estabelece procedimentos para o uso científico de 

animais e está de acordo com os Princípios éticos da Experimentação Animal da 

Sociedade Brasileira de Ciência e Animais de laboratório (SBCAL/COBEA). 

 

3.1  ANIMAIS 

 

Foram utilizadas ratas Wistar (n=24), com aproximadamente três meses de 

vida que foram obtidas a partir de colônias do Laboratório de Nutrição Experimental 

(LabNE) da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense (UFF). Os 

animais foram mantidos no biotério, confinados em gaiolas individuais de 

polipropileno com bebedouros de vidro, tampas e bicos de aço inoxidável, em 

ambiente com condições controladas de temperatura (24ºC ± 2ºC) e umidade (60 ± 

10%), foram deixados com água e comida ad libitum e com ambiente submetido a 

ciclos de 12:12h claro-escuro. Ciclo claro de 7:00 às 19:00. 
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3.2  DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

3.2.1 indução do diabetes mellitus tipo 2  

 

 Ratas wistar (n=24) foram alimentadas com dieta de alta densidade 

energética (High-Fat) ad libitum, pelo período inicial de três semanas. A composição 

e preparação da dieta high-fat (HF) está descrita na tabela 1 (FRAULOB et al., 

2010). Outras oito ratas receberam dieta controle, totalizando 32 ratas. Dado o alto 

conteúdo de gordura da dieta HF, ocorre uma maior susceptibilidade à rancificação, 

sendo assim, foi feita a reposição diária da mesma. 

        Tabela 1 - Composição Nutricional da dieta controle e de alta densidade  

       energética (high-fat) administrada antes da gestação (3 semanas) (1000g). 

Ingrediente/ Dieta Dieta Controle Dieta high-fat 

Caseína (≥85%) (g)1 140 190 

Amido de milho (g)2 
619,492 249,492 

Sacarose (g)3 100 100 

Óleo de soja (ml)4 40 40 

Banha de porco (g)5 - 320 

Fibra (g)1 50 50 

Mix de vitaminas (AIN93-M) (g)6 10 10 

Mix de minerais (AIN93-M) (g)6 35 35 

Cistína (g)1 3 3 

Colina (g)1 2,5 2,5 

BHT (g)1 0,008 0,008 

Total (g) 1000 1000 

Carboidrato (%) 76 26 

Proteína (%) 14 14 

Lipídio (%) 10 60 

Energia (Kcal/kg) 3573 5404 

1-Rhoster Indústria e Comércio LTDA; 2 - Maisena; 3 - União; 4 - Liza; 5 - Sadia; 
 6 - PragSoluções. 
 



25 
 

 Ratas wistar (n=24) de aproximadamente três meses, receberam dieta HF por 

três semanas. Na terceira semana receberam uma dosagem intraperitoneal 

(35mg/kg) de estreptozotocina (STZ), que por essa via e nessa concentração causa 

uma lesão parcial no pâncreas. Seguiram por mais uma semana com dieta HF. A 

glicose plasmática foi analisada antes da administração da dieta HF, antes da 

injeção de STZ e depois de sete dias da injeção de STZ, isto é, com quatro semanas 

de administração da dieta nas ratas. A confirmação do Diabetes foi feita seguindo o 

seguinte critério: concentração de glicose plasmática máxima maior que 300mg/dL 

(SRINIVASAN et al., 2005) e a partir deste momento seguiram para o acasalamento 

(Figura 1). As ratas que não receberam dieta HF obtiveram uma média de 

90±5,4mg/dL de glicose plasmática, já as ratas que receberam dieta HF obtiveram 

uma média de 405,7±14,8mg/dL de glicose plasmática. Após a confirmação do 

Diabetes, as fêmeas foram acasaladas, na proporção de 2 fêmeas para 1 macho.  

 

Figura 1: Modelo de indução de Diabetes mellitus tipo 2 

 

3.2.2  grupo das mães 

 

Com a confirmação da gestação, as ratas foram acondicionadas em gaiolas 

individuais e divididas em 4 grupos: Grupo Controle (GC), Grupo High-Fat (HF), 
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Grupo Óleo de Linhaça (HF+OL) e Grupo Farinha de Linhaça (HF+FL). Com 

n=oito/grupo. Durante o período da gestação e lactação, o grupo GC recebeu dieta 

controle (padrão), os grupos HF, HF+OL e HF+FL receberam dietas high-fat (HF) 

(hipercalóricas). O conteúdo de vitaminas e minerais seguiu as recomendações da 

AIN-93G (REEVES; NIELSEN; FAHEY, 1993). As dietas experimentais (PARENTE; 

AGUILA; MANDARIM-DE-LACERDA, 2008) foram confeccionadas no Laboratório de 

Nutricional Experimental e a composição encontra-se demonstrada na tabela 2.  

O grupo HF+FL teve acrescido à dieta high-fat, a farinha de linhaça. A 

semente foi triturada em liquidificador para obtenção da farinha, que posteriormente 

foi pesada e usada imediatamente na confecção da ração. A ração que foi ofertada 

ao grupo farinha de linhaça teve uma concentração de 25% de semente de linhaça, 

com o objetivo de suprir toda recomendação de fibra. Já o grupo HF+OL teve o óleo 

de soja substituído pelo óleo de linhaça. 
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Tabela 2 - Composição a cada 1000g das rações que foram utilizadas no ensaio durante a fase de 

gestação e lactação. 

Ingrediente / Dieta 
Dieta 

Controle 
Dieta high-

fat 
Dieta High-fat + 
óleo de linhaça 

Dieta high-fat + 
Farinha de 

linhaça 

Caseína (≥85%)(g)1 190 230 230 200 

Farinha de linhaça7 0 0 0 250 

Amido (g)2 539,486 299,486 299,486 229, 486 

Sacarose (g)3 100 100 100 100 

Óleo de soja (mL)4 70 70 0 0 

Óleo de linhaça (ml)8 0 0 70 0 

Banha de porco (g)5 0 200 200 170 

Fibra (g)1 50 50 50 0 

Mix de Vitaminas 
(AIN93-G) (g)6 

10 10 10 10 

Mix de Minerais 
(AIN93-G) (g)6 

35 35 35 35 

Cistina (g)1 3 3 3 3 

Colina (g)1 2,5 2,5 2,5 2,5 

BHT (g)1 0,014 0,014 0,014 0,014 

Total (g) 1000 1000 1000 1000 

Energia (kcal/kg) 3950 4950 4950 4954,7 

Carboidrato (%) 64 32 32 31,6 

Proteína (%) 19 19 19 19,3 

Lipídio (%) 17 49 49 49 

1 - Rhoster Indústria e Comércio LTDA®; 2 - Maisena; 3 - União®; 4 - Liza®; 5 - Sadia®; 6 - PragSoluções;  
7 -  MãeTerra; 8 – Giroil. 
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Tabela 3 – Composição da Semente de linhaça utilizada para ração do grupo Farinha de linhaça  

Porção de 15g (1 colher de sopa cheia) 

 

Porção 15g % VD (*) 

Valor Energético 62 kcal = 260 kJ 3 

Carboidratos 0,0 g 0 

Proteínas 3,0 g 4 

Gorduras totais 5,4 g 10 

Gorduras saturadas 0,5 g 2 

Gorduras trans 0,0 g ** 

ômega-3 2,5 g ** 

Fibra alimentar 6,2 g 25 

Das quais: fibras solúveis 0,7 g ** 

- fibras insolúveis 5,5 g ** 

Sódio 23 mg 1 

Cálcio 23 mg 2 

Ferro 1,1 mg 8 

*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal 

ou 8.400 kJ.Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo 

de suas necessidades energéticas. 

**Valor diário não estabelecido 

Fonte: http://www.maeterra.com.br/site/index.php?page=Linhaca 

 

 

http://www.maeterra.com.br/site/index.php?page=Linhaca
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Tabela 4 - Composição do óleo de linhaça utilizado para ração do grupo Óleo de linhaça 

Porção de 13mL (1 colher de sopa cheia) 

 

Porção 15g % VD (*) 

  Valor Energético 117 kcal = 491 kJ 8 

  Carboidratos 0,0 g 0 

  Proteínas 0 g 0 

  Gorduras totais 13 g 24 

  Gorduras saturadas 1,2 g 6 

  Gorduras monoinsaturadas  2,3g ** 

  Gorduras poliinsaturadas  9g ** 

  Gorduras trans 0,0 g ** 

  Colesterol  0mg ** 

  Ômega-3  2,5 g ** 

  Ômega-6  1,6g ** 

  Ômega-9  2,7g ** 

  Fibra alimentar 0 g 0 

  Sódio 3,2 mg 0 

*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 

kJ.Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas 

necessidades energéticas. 

**Valor diário não estabelecido 

Fonte: http://www.giroil.com.br/portfolio/oleo-de-linhaca/ 

 

http://www.giroil.com.br/portfolio/oleo-de-linhaca/
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3.2.3  grupo dos filhotes 

 

Ao desmame (21 dias de idade), ocorreu a divisão dos grupos dos filhotes. Os 

filhotes fêmeas (F) foram separados de suas respectivas mães e passaram a 

receber dieta padrão própria para ratos (Nuvital, Nuvilab, PR, Brasil), ad libitum, 

tendo livre acesso para água e não foram mais suplementados com o óleo de 

linhaça e nem com a farinha de linhaça (Figura 2). 

 

Figura 2: Linha do tempo 

 

 A prole fêmea foi acompanhada até o sexto mês de idade e os grupos de 

estudo foram formados da seguinte forma: FGC (filhotes fêmeas oriundas de mães 

diabéticas que receberam dieta controle); FHF (filhotes fêmeas provenientes de 

mães diabéticas que receberam dieta high-fat);  FHF+OL (filhotes fêmeas 

provenientes de mães diabéticas que receberam dieta high-fat com óleo de linhaça); 

FHF+FL (filhotes fêmeas provenientes de mães diabéticas que receberam dieta 

high-fat com farinha de linhaça), configurando quatro grupos de estudo (n= 12/grupo) 

e totalizando 48 animais. O número de 12 animais por grupo se dá por conta de que 

cada grupo teve duas eutanásias, aos 100 e 180 dias, tendo em cada período, seis 

animais por grupo sendo eutanasiados (Figura 3). Aos 100 dias os animais são 

considerados adultos jovens e aos 180 animais adultos. 
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Figura 3. Grupos de estudo e períodos de eutanásia. 

 

3.4  MEDIDA DA PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA  

 

 A medida da pressão arterial sistólica (PAS) em mmHg foi realizada na prole 

dos diferentes grupos experimentais, por método não invasivo de pletismografia de 

cauda (Pletismógrafo de Cauda V1.10 – Insight), através de software específico 

(Medidor de pressão caudal – Insight), nos períodos de três, quatro, cinco e seis 

meses. As ratas foram acondicionadas por 30 minutos a cada dia, durante cinco dias 

consecutivos, antes que a pressão arterial fosse medida. Durante este período de 

aclimatação, o manguito foi inflado e desinflado várias vezes para condicionar os 

animais ao procedimento (INSIGHT EQUIPAMENTOS LTDA, 2011).  

No registro da pressão sanguínea por pletismografia de cauda ocorre a perda 

e o retorno dos sinais pulso durante o processo de insuflação e de desinsuflação do 

manguito, diante disso a PAS foi considerada como sendo o primeiro sinal de pulso 

de retorno deste processo. Três medições consecutivas foram gravadas e a média 

das três aferições foi utilizada para análise (INSIGHT EQUIPAMENTOS LTDA, 

2011). 

O experimento só teve início após um período de adaptação dos animais para 

reduzir a influência do estresse induzido pela manipulação do animal e as condições 

Grupo Controle  
(FGC) 

100 dias 
(n=6) 

180 dias 
(n=6) 

Grupo High-Fat 
(FHF) 

100 dias 
(n=6) 

180 dias 
(n=6) 

Grupo Óleo de 
Linhaça (FHF+OL) 

100 dias 
(n=6) 

180 dias 
(n=6) 

Grupo Farinha de 
linhaça (FHF+FL) 

100 dias 
(n=6) 

180 dias 
(n=6) 

Períodos 
de 

Eutanásia 
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do ambiente da sala de aferir pressão. Os animais foram manipulados sempre pela 

mesma pessoa (INSIGHT EQUIPAMENTOS LTDA, 2011). 

 

3.5  EUTANÁSIA 

 

Coleta de sangue e preparo das amostras 

 Na época prevista para eutanásia, a prole foi anestesiada com injeção 

intraperitoneal de Thiopentax® (Tiopental sódico 1G, Cristália Produtos Químicos 

Farmacêuticos LTDA, Brasil) a 5% (0,15 ml/100g p.c., i.p.) para a coleta do sangue 

por punção cardíaca e este foi colocado em tubos sem anticoagulante e com 

anticoagulante. O sangue coletado foi centrifugado (centrífuga clínica Sigma®) a 

3500 rpm durante 15 minutos para a obtenção do soro, que foi armazenado a -20oC 

para análise de proteínas totais e albumina. Já para determinação da atividade 

plasmática da angiotensina (APA) e da atividade plasmática de renina (APR) estas 

amostras foram determinados através de Enzyme-Linked Immunosorbent Assay  

(ELISA) por kits específicos (ELISA INTERKIT®). A glicose foi determinada 

utilizando-se glicosímetro e fitas para glicemia da marca Accu- Chek Active® (Roche 

Diagnostics, Alemanha). As concentrações de aldosterona (ALDO) também foram 

adquiridas através de (ELISA) por kit específicos (ELISA INTERKIT®) no soro dos 

animais. 

 

3.6  DISSECÇÃO 

 

Os animais foram submetidos à incisão mento-pubiana com subsequente 

abertura das cavidades torácica e abdominal. A abertura da cavidade abdominal foi 

feita removendo-se a pele e o peritônio e expondo as vísceras. Em seguida, todas 

as vísceras foram retiradas, e com isso, facilitando a retirada dos rins “in totum”. 

Após a retirada, o rim direito foi pesado em balança analítica (Bosch S2000, Brasil), 

em seguida, dividido em duas partes (cortes longitudinais), que foram fixadas em 
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formol tamponado a 10% por 48h e posteriormente foram processadas para a 

histologia.  

Após esta etapa o material foi submetido aos processos de desidratação em 

uma série crescente de álcool etílico, diafanização em xilol e inclusão em parafina 

para microtomia. A inclusão de cada fragmento foi feita posicionando o seu eixo 

longitudinal paralelo ao plano de microtomia. Os blocos de parafina com os 

fragmentos do rim foram cortados em micrótomo rotativo, obtendo-se cortes e 

montados em lâminas de vidro para microscopia para a coloração morfológica de 

Hematoxilina-Eosina (HE), para uma análise histopatológica e morfológica do órgão, 

e ácido periódico de Schiff (PAS), para avaliar o espessamento da membrana basal 

dos capilares e confirmar a presença ou ausência de glomeruloesclerose. Foram 

obtidos cortes semi-seriados de 4µm. 

 Todas as lâminas foram confeccionadas no Laboratório de Técnica 

Histológica do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) da UFF. 

 

3.7  HISTOMORFOLOGIA 

 

As lâminas montadas contendo secções de 4 μm de tecido renal, retiradas 

sempre longitudinalmente com presença de área medular e cortical, foram coradas 

em hematoxilina e eosina (HE) e ácido periódico de Schiff (PAS).  Efetuou-se análise 

descritiva das lâminas à microscopia óptica convencional (Nikon Eclipse E400), no 

aumento de 40x. 

 A glomeruloesclerose foi definida pela ausência de elementos celulares no 

topo, pelo colapso de alças capilares ou dobramento da membrana basal glomerular 

com um acúmulo de material amorfo, existência de alteração segmentar ou total de 

um glomérulo causada por deposição mesangial de material hialino, aumento da 

matriz dessa estrutura e adesão do tufo à cápsula de Bowman, que serão 

resultantes de uma hiperglicemia que atua sinergicamente com outros fatores, como 

a insulina e a hipertensão, alterando assim o curso da doença renal (GROND et al., 

1986; LAFFERTY; BRENNER, 1990). 
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3.8  HISTOMORFOMETRIA 

 

 As secções de rim de 4 µm, retiradas sempre longitudinalmente com presença 

de área medular e cortical, foram coradas pela técnica de hematoxilina e eosina, 

para avaliação morfométrica.  

 

3.8.1  contagem de glomérulos 

 

  As secções de rins de 4 µm, processados para inclusão em parafina foram 

usadas na contagem de glomérulos. As contagens de cada lâmina foram realizadas 

em imagens digitalizadas em formato TIFF, analisadas pelo programa Image-Pro 

Plus® (IPWin) (Media Cybernetics, Inc.). O sistema de captura digital consiste de um 

microscópio de luz Nikon Eclipse E400® acoplado a uma câmera digital CCD 

Evolution MP 5.0® de alta resolução (Media Cybernetics® Inc.).  As imagens foram 

analisadas pelo programa IPWin®. Usou-se no programa uma grade de 200 pontos 

aplicada sobre a imagem do rim, onde foi contado manualmente cada glomérulo. Os 

dados fornecidos foram identificados e gravados em uma planilha Excel. A imagem 

com a grade de 200 pontos e as diferentes marcações das contagens foi gravada 

em formato TIFF (Figura 4). 
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Figura 4 – Contagem de glomérulos através do programa Image-Pro Plus e seus resultados.  

 

 

3.8.2  medição de diâmetro e área dos glomérulos renais  

 

 Imagens digitalizadas em formato TIFF, foram analisadas com auxílio do 

programa Image-Pro Plus (IPWin) (Media Cybernetics, Inc.). O sistema de captura 

digital consiste de um microscópio de luz Nikon Eclipse E400 acoplado a uma 

câmera digital CCD Evolution MP 5.0 de alta resolução (Media Cybernetics Inc.). 

Imagens adquiridas de 10 campos para glomérulos, por lâmina, foram submetidas 

às análises morfométricas utilizando-se o programa IPWin. Usou-se no programa 

uma régua aplicada sobre imagem de cada glomérulo, onde foram mensurados 

automaticamente os diâmetros maiores e menores, assim como a área.  O maior 
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diâmetro encontrado em cada glomérulo foi utilizado para cálculo de diâmetro 

glomerular e os dois diâmetros (maior e menor) foram utilizados no cálculo da área 

da elipse. Os dados fornecidos foram identificados e gravados em uma planilha 

Excel. A imagem com as diferentes marcações foi gravada no formato TIFF (Figura 

5).  

Figura 5 – Medição do diâmetro glomerular.  

 

 

 

Através desse equipamento, estabeleceram-se os seguintes parâmetros  

histológicos a serem analisados: diâmetro da cápsula de Bowman (Figura 5), 

diâmetro do tufo glomerular (Figura 5), diâmetro do espaço de Bowman, calculado 

pela subtração do diâmetro da cápsula de Bowman do diâmetro do tufo glomerular 

(PORTELLA, 2010). 

Medida do diâmetro da cápsula de Bowman indicada pela seta preta. Coloração 
HE. Aumento 40x. As linhas pretas R1 e R2 indicam as medidas dos diâmetros 
maiores e menores, respectivamente. 
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Figura 6: Diâmetro do Tufo glomerular e diâmetro da cápsula de Bowman 

  

 

 

 

3.9  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Os dados foram apresentados na forma de média ± erro padrão. A 

distribuição normal dos valores encontrados foi analisada através do teste 

Kolmogorov-Smirnov. Verificando-se a normalidade dos dados, estes foram 

submetidos à comparação entre os grupos utilizando-se a análise de variância (One-

way ANOVA) seguido pelo pós-teste de Tukey. Nos resultados que não 

apresentaram a distribuição normal foi aplicado o teste não paramétrico Kruskal-

Wallis. A significância em todos os testes foi estabelecida ao nível de p  0,05. Tais 

análises estatísticas foram realizadas pelo programa GraphPad Prism® versão 6.0 

para Windows (GraphPad Software, São Diego, Califórnia, EUA). 

Medida do diâmetro da cápsula de Bowman indicada pelas linhas preta R4, R5 e 
R7. Diâmetro do tufo glomerular indicado pelas linhas R3, R6 e R8. Coloração 
HE. Aumento 40x. 



38 
 

4  RESULTADOS  

4.1  CONCENTRAÇÃO SÉRICA DE PROTEÍNAS TOTAIS 

 

Ao analisarmos a concentração sérica de proteínas totais aos 100 dias o 

grupo FHF apresentou valores maiores (6,150±0,034 g/dL) significativamente 

(p<0,0009) quando comparado aos FGC (5,883±0,094 g/dL), FHF+OL (5,750±0,022 

g/dL) e FHF+FL (5,867±0,055 g/dL). Aos 180 dias (gráfico 1) não houve diferença 

entre os grupos FGC (6,367±0,11 g/dL), FHF (6,100±0,04 g/dL), FHF+OL 

(6,280±0,06 g/dL) e FHF+FL (6,325±0,06 g/dL), para as análises de proteínas totais. 
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Gráfico 1: Concentração sérica de Proteínas Totais aos 100 e aos180 dias    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados apresentados em média ± erro padrão; * ≠ Grupo controle; ** ≠ Grupo óleo 
de linhaça; *** ≠ Grupo farinha de linhaça; p<0,05 (n=6/grupo). 

* 
** 

*** 
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4.2  CONCENTRAÇÃO SÉRICA DE ALBUMINA 

 

Em relação aos níveis séricos de albumina aos 100 dias, não houve diferença 

entre os grupos, FGC (3,417±0,04 g/dL), FHF (3,483±0,03 g/dL), FHF+OL 

(3,450±0,02 g/dL) e FHF+FL (3,283±0,14 g/dL) e o mesmo foi observado à análise 

aos 180 dias, onde FGC (3,500±0,05 g/dL), FHF (3,550±0,02 g/dL), FHF+OL 

(3,480±0,03 g/dL) e FHF+FL (3,575±0,04 g/dL) (Gráfico 2). 

Gráfico 2: Concentração sérica de Albumina aos 100 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados apresentados em média ± erro padrão; (n=6/grupo). 
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4.3  ATIVIDADE PLASMÁTICA DA RENINA 

 

Em relação aos níveis plasmáticos de renina (gráfico 3), não houve diferença 

entre os grupos, nem aos 100 dias FGC (378±0,10 pg/mL), FHF (377,9±0,18 pg/mL), 

FHF+OL (378,2±0,06 pg/mL) e FHF+FL (378,1±0,05 pg/mL), nem aos 180 dias, FGC 

(378,3±0,04 pg/mL), FHF (378,2±0,05 pg/mL), FHF+OL (378,1±0,08 pg/mL) e FHF+ 

FL (378,2±0,07 pg/mL). 

 

Gráfico 3: Atividade plasmática da renina aos 100 e aos 180 dias 

 

 

 

 

 

Resultados apresentados em média ± erro padrão; (n=6/grupo). 
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4.4  ATIVIDADE PLASMÁTICA DA ANGIOTENSINA 

 

Ao avaliarmos os níveis plasmáticos de angiotensina aos 100 dias o FHF 

(47,47±8,98 ng/mL), apresentou valores maiores significativamente (p<0,01) quando 

comparado ao grupos FGC (24,48±2,52 ng/mL) e FHF+OL (26,82±1,192 ng/mL). O 

grupo FHF+FL (30,95±1,75 ng/mL) não apresentou diferença. Aos 180 dias, os 

grupos FHF (40,76±3,94 ng/mL) e FHF+FL (37,07±3,18 ng/mL) apresentaram níveis 

mais altos (p<0,002) quando comparados aos grupos FGC (25,62±2,57 ng/mL) e 

FHF+OL (23,83±2,38 ng/mL) (Gráfico 4) 

 

Gráfico 4: Concentração sérica de angiotensina aos 100 e aos 180 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

** 

* 

** 
* 

** 

Resultados apresentados em média ± erro padrão; * ≠ Grupo controle; ** ≠ Grupo óleo 
de linhaça; p<0,05 (n=6/grupo). 
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4.5  NÍVEIS SÉRICOS DE ALDOSTERONA 

 

Quanto aos níveis séricos de aldosterona, não houve diferença 

significativamente entre os grupos, tanto nos 100 dias FGF (3,780±0,0005 ng/mL), 

FHF (3,781±0,0004 ng/mL), FHF+OL (3,780±0,0011 ng/mL) e FHF+FL 

(3,781±0,0008 ng/mL), como aos 180 dias FGC (3,778±0,001 ng/mL), FHF 

(3,767±0,014 ng/mL), FHF+OL (3,781±0,0008 ng/mL) e FHF+FL (3,773±0,003 

ng/mL) (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5: Concentração sérica da aldosterona aos 100 e aos 180 dias 

 

 

  

 

 

 

Resultados apresentados em média ± erro padrão; (n=6/grupo). 
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4.6  PRESSÃO ARTERIAL  

 

Os resultados apresentados no gráfico 6 referem-se a aferição da pressão 

arterial no terceiro mês, onde os grupos FHF (146,5+1,44 mmHg) e FHF+FL 

(143,7+0,98 mmHg) apresentaram diferença significativamente maior (p<0,0002) 

quando comparados ao FGC (117,7+5,81 mmHg) e FHF+OL (127,4+4,00 mmHg). 

Observamos No quarto mês, que o grupo FHF+FL (155,4 ± 10,30 mmHg) 

apresentou diferença significativa maior (p < 0,0130) quando comparado aos FGC 

(120,3+6,36 mmHg) e FHF+OL (126,6±5,92 mmHg). Já o grupo FHF (143±1,33 

mmHg) não apresentou diferença significativa. No quinto mês os grupos FHF 

(167,3+10,83 mmHg) e FHF+FL (150,2+10,06 mmHg) apresentaram valores 

significativamente maiores (p<0,0076) quando comparados ao FGC (125,5+11,35 

mmHg) e FHF+OL (112+5,63 mmHg). Já no sexto mês o FHF (175,9+13,94 mmHg) 

apresentou diferença significativa (p<0,0261) quando comparados aos demais 

grupos FGC (141,7+7,99 mmHg), FHF+OL (116,8+7,45 mmHg) e o grupo FHF+FL 

(134,9+14,58 mmHg).  

Gráfico 6: Pressão arterial sistólica nos meses 3, 4, 5 e 6 

 

 

 

Resultados apresentados em média ± erro padrão; * ≠ Grupo controle; ** ≠ Grupo óleo de 
linhaça; *** ≠ Grupo farinha de linhaça; p<0,05 (n=6/grupo). 

* 
** 
*** * 

** 

* 
** 

* 
** 

* 
** 

* 
** 
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4.7 PESO DA NINHADA AO NASCER 

 

 Em relação ao peso da ninhada ao nascer o grupo FHF (21,36±7,46 g) 

apresentou diferença significativamente menor (p < 0,001) quando comparado aos 

grupos FGC (67,17±5,94 g)  e FHF+FL (45,44±4,77 g), já o FHF+OL (45,44±4,77 g) 

não apresentou diferença (Gráfico 10). 

Gráfico 7: Peso  da ninhada ao nascer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados apresentados em média ± erro padrão; * ≠ Grupo controle; ** ≠ Grupo óleo de 
linhaça; p<0,05 GC n=10; HF n=9; HF+OL n=8; HF+FL n=6. 

* 
** 
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4.8 PESO ABSOLUTO DO RIM DIREITO E ESQUERDO 

 

 Em relação ao peso absolutos total dos rins não houve diferença nem aos 

100, FGC (1,60 ± 0,09 g), FHF (1,42 ± 0,05 g), FHF+OL (1,44 ± 0,06 g) e FHF+FL 

(1,59 ± 0,07 g), nem aos 180 dias, FGC (1,68 ± 0,05 g), FHF (1,52 ± 0,06 g), 

FHF+OL (1,48 ± 0,07 g) e FHF+FL (1,51 ± 0,06 g). 

 

Gráfico 8: Peso  absoluto do rim direito e esquerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados apresentados em média ± erro padrão; p<0,05 (n=6/grupo). 
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4.9 PESO ABSOLUTO DO RIM DIREITO 

 

 O peso absoluto do rim direito também não apresentou diferença entre os 

grupos nem aos 100, FGC (0,79 ± 0,04 g), FHF (0,73 ± 0,02 g), FHF+OL (0,70 ± 

0,03 g) e FHF+FL (0,79 ± 0,04 g), nem aos 180 dias, FGC (0,84 ± 0,03 g), FHF (0,76 

± 0,03 g), FHF+OL (0,75 ± 0,04 g) e FHF+FL (0,78 ± 0,04 g).  

 

Gráfico 9: Peso  absoluto do rim direito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados apresentados em média ± erro padrão; p<0,05 (n=6/grupo). 
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4.10 PESO RELATIVO DO RIM DIREITO 

 

 No peso relativo do rim direito, não houve diferença estatística entre os 

grupos, nem aos 100, FGC (0,330 ± 0,006 g), FHF (0,322 ± 0,006 g), FHF+OL 

(0,325 ± 0,016 g) e FHF+FL (0,325 ± 0,010 g), nem aos 180 dias, FGC (0,304 ± 

0,121 g), FHF (0,309 ± 0,009 g), FHF+FL (0,285 ± 0,005 g) e FHF+FL (0,319 ± 0,011 

g). 

Gráfico 10: Peso  relativo do rim direito 
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4.11  HISTOMORFOLOGIA  

4.11.1 descrição morfológica 

 

 No grupo FGC, tanto em HE (Figura 7, A) quanto em PAS (Figura 7, B), o 

epitélio parietal apresenta aspecto normal, cápsula de Bowman íntegra, presença de 

hemácias nos capilares glomerulares, túbulos contorcidos proximais e distais 

normais, túbulo contorcido apresentando orla em escova, sem adesão do tufo 

glomerular a cápsula de Bowman.  
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Figura 7: Rim de rato wistar. Grupo controle 

 

 

 

 

A 

B 

Rim de rato wistar Grupo controle. A – aumento de 40x, coloração HE; B – aumento de 20x, coloração 
PAS. Seta tripla – glomérulos; Seta preta grossa – cápsula de Bowman; seta fina com cauda comprida 
– túbulo contorcido proximal; Seta preta com cauda curta - túbulo contorcido distal.  
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Já no grupo FHF o epitélio parietal se apresenta destruído com arquitetura 

desorganizada, hipercelularidade glomerular, proliferação mesangial e nódulos 

acelulares. Apresentam também área com necrose isquêmica e alguns túbulos 

destruídos. Também pode ser observada a presença de hialinização glomerular e 

aumento difuso da matriz mesangial, que no HE (Fig, 8, A) aparece como maior 

quantidade de material róseo entre os núcleos. Já na coloração de PAS (Fig.8, B) 

são corados os glicosaminoglicanos da matriz mesangial em vermelho magenta. Em 

alguns glomérulos observa-se a presença de glomerulosclerose intercapilar nodular, 

como também, alguns glomérulos com adesão do tufo glomerular a cápsula de 

Bowman.  
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Figura 8: Rim de rato wistar. Grupo High - Fat 

 

 

 

 

A 

B 

Rim de rato wistar Grupo High - Fat. A – aumento de 40x, coloração HE; B – aumento de 20x, 
coloração PAS. Seta grossa – glomérulo com adesão total a cápsula de Bowman; Seta angulada – 
túbulos contorcidos destruídos; Seta fina com cauda comprida – epitélio parietal destruído; Seta curva – 
hialinose nodular; Seta listrada – aumento difuso da matriz mesangial.  
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Entretanto, no grupo FHF+OL (Figura 9) observamos epitélio parietal com 

aspecto normal, túbulos contorcidos distais com aspecto normal. Alguns túbulos 

contorcidos proximais apresentavam microvilos paralelos destruídos. Isto pode ser 

observado tanto na coloração de HE (Fig.9, A), como na coloração de PAS (Fig.9, F) 

a marcação de glicosaminaglicanos. Ausência de adesão do tufo glomerular a 

cápsula de Bowman.  
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Figura 9: Rim de rato wistar. Grupo High - Fat + óleo de linhaça. 

 

 

 

 

 

A 

B 

Rim de rato wistar Grupo high-fat + óleo de linhaça. A – aumento de 40x, coloração HE; B – aumento 
de 20x, coloração PAS. Seta dupla – glomérulos; Seta preta grossa – cápsula de Bowman; seta fina 
com cauda comprida – túbulo contorcido proximal; Seta preta com cauda curta - túbulo contorcido 
distal; Seta curva – microvilos paralelos destruídos.  
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Já no grupo FHF+FL (Fig.10, A e B) observamos epitélio parietal achatado, 

cápsula de Bowman íntegra, túbulos contorcidos distais e proximais, em sua maioria, 

com aspecto normal, porém também observamos alguns túbulos com aspecto 

destruído, hialinização glomerular e arteriolar e presença de glomerulosclerose 

intercapilar nodular. No PAS (Fig.10, B) observamos os glicosaminoglicanos corados 

em vermelho magenta, que mostram o aumento da matriz mesangial nos 

glomérulos. 
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Figura 10: Rim de rato wistar. Grupo High – Fat + farinha de linhaça. 

 

 

 

 

 

A 

B 

Rim de rato wistar Grupo High – Fat + farinha de linhaça. A – aumento de 40x, coloração HE; B – 
aumento de 20x, coloração PAS. Seta grossa – glomérulo com adesão a cápsula de Bowman; Seta 
curva – túbulos contorcidos destruídos; Seta fina com cauda comprida – epitélio parietal destruído; Seta 
angulada – hialinose nodular; Seta fica com cauda curta – hialinose arteriolar.  
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Cortes histológicos de rins de ratos dos grupos FGC, FHF, FHF+OL, FHF+FL, 

após preparo (como descrito no item 3.6) e coloração com HE e PAS, comparativos, 

estão mostrados na figura 11. 

Figura 11: Fotografias histológicas do rim direito dos diferentes grupos. 

 

  

A B 

C D 

E F 

G H 

Cortes de rins de ratos corados por HE (aumento 40x) e PAS (aumento 20x). A e B, corte de rim do 
FGC; C e D, corte de rim do FHF; E e F, corte do rim do FHF+OL; G e H, corte de rim do FHF+FL. 
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4.12 HISTOMORFOMETRIA 

4.12.1 análise histomorfométrica do tecido renal 

 Em relação ao número de glomérulos não houve diferença entre os grupos 

FGC (8,83±1,6), FHF (11±1,04), FHF+OL (9,16±1,68) e FHF+FL (9±2,06) aos 100 

dias, nem aos 180 dias os grupos FGC (10,83±1,49), FHF (10,4±0,91), FHF+OL 

(10,5±0,95) e FHF+FL (12,67±0,61) (Gráfico 11, A). 

Já as análises referentes ao diâmetro glomerular, aos 100 dias o FHF 

(77,41+3,55 µm), apresentou valores menores significativamente (p<0,006) quando 

comparado ao grupos FGC (89,03+3,58 µm), os outros grupos FHF+OL (88,01±2,01 

µm) e FHF+FL (78,79±1,30 µm) não apresentaram diferença. Já aos 180 dias, o 

grupo FHF (100,4+2,53 µm) apresentou valores mais altos (p<0,03) quando 

comparados aos grupos FGC (88,79+3,35 µm), os demais grupos FHF+OL 

(88,96±3,10 µm) e FHF+FL (94,27±2,53 µm) não apresentaram diferença (Gráfico 

11, B). 

 Em relação a área da elipse aos 100 dias não houve diferença entre os 

grupos FGC (4988±320,9 µm²), FHF (4320±508,1 µm²), FHF+OL (4639±286,9 µm²) 

e FHF+FL (3867±166,6 µm²), já aos 180 dias o grupo FHF (3215±310,2 µm²) 

apresentou diferença significativa (p<0,006) quando comparado aos grupos FGC 

(5134±227,4 µm²) e FHF+OL (4821±327,7 µm²), já o grupo FHF+FL (5752±190,4 

µm²) não apresentou diferença (Gráfico 11, C). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

Gráfico 11: Análise histomorfométrica do tecido renal 

 
Resultados apresentados em média ± erro padrão; * ≠ Grupo controle; ** ≠ Grupo óleo de 
linhaça; p<0,05 (n = 6/grupo). 

* 

* 

* 
** 

A 

B 

C 



60 
 

4.12.2  análise da diferença entre a cápsula de bowman e o tufo glomerular 

 

 Em relação a diferença entre a cápsula de Bowman e o tufo glomerular aos 

100 dias o grupo FHF (6.896±1.300 µm) apresentou diferença significativamente 

menor (p < 0,002) quando comparado aos grupos FGC (15.860±740 µm) e FHF+OL 

(16.740±1.180 µm), já o grupo FHF+FL (10.520±1.914 µm) não apresentou 

diferença. Já aos 180 dias o grupo FHF (5.999±1.427 µm) apresentou diferença 

significativamente menor (p < 0,0008) quando comparado aos grupos FGC 

(15.580±1.487 µm) e FHF+OL (15.700±1.275 µm), já o grupo FHF+FL 

(11.040±933µm) não apresentou diferença (Gráfico 12). 

Gráfico 12: Diferença entre a cápsula de Bowman e tufo glomerular aos 100 e aos 180 dias  

 

 

 

Resultados apresentados em média ± erro padrão; * ≠ Grupo controle; ** ≠ Grupo óleo de 
linhaça; p<0,05 (n = 6/grupo). 

* 
** 

* 
** 
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5  DISCUSSÃO  

 Atualmente é amplamente conhecido o papel da resistência à insulina (RI) 

como elo entre a obesidade de distribuição central, intolerância à glicose, 

hipertensão arterial, dislipidemia e distúrbios da coagulação (DEFRONZO; 

FERRANNINI, 1991; GUREVICH-PANIGRAHI et al., 2009; KIM, 2010). A 

hipertensão pode estar associada à RI e risco aumentado de desenvolver Diabetes 

tipo 2 (BRAMLAGE et al., 2004; GUBITOSI-KLUG; DCCT/EDIC RESEARCH 

GROUP, 2014). 

A HAS ocorre quando a relação entre o débito cardíaco e a resistência 

periférica total é alterada. Em muitas das formas secundárias de hipertensão, estes 

fatores estão razoavelmente compreendidos. Por exemplo, na hipertensão 

renovascular, a estenose da artéria renal provoca um decréscimo no fluxo 

glomerular e da pressão na arteríola aferente do glomérulo. Isto induz a secreção de 

renina, iniciando a vasoconstricção mediada por angiotensina II e resistência 

periférica elevada, e eleva a reabsorção de sódio, por conseguinte elevando o 

volume sanguíneo através do mecanismo da aldosterona (ABBAS; M.D; FAUSTO, 

2005). A falta de monitoramento da hipertensão leva a um risco aumentado de 

morbidade e mortalidade devido a problemas cardiovasculares (TONELLI et al., 

2006), assim como um declínio de função renal. Quanto mais baixos os níveis 

pressóricos, menores os riscos de complicações. A HAS altera a fisiologia renal por 

vias de aumento da filtração, aumento da resistência renovascular, ocorrência de 

lesões microvasculares, e pela ativação do sistema renina-angiotensina, 

aumentando a hipertensão essencial já existente. O DM e a HAS são as principais 

causas de doença renal crônica (LINDHOLM et al., 1998). 
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No presente estudo as dietas experimentais acrescidas de óleo de linhaça e 

farinha de linhaça ofertadas durante o período de gestação e lactação apresentaram 

efeitos benéficos quando comparadas a dieta high-fat no que diz respeito as 

proteínas totais, aos 100 dias. O n-3 preveniu o catabolismo proteico, comprovado 

pela manutenção dos níveis de proteínas totais. A proteína aumentada leva ao 

aumento da pressão oncótica e causa hipervolemia, aumentando assim a pressão e 

perfusão sanguínea (NITSCHKE et al., 1997). Aos 180 dias não houve diferença 

entre os grupos, porém, sabe-se que os valores de proteínas totais aumentam com o 

avançar da idade( JAIN, 1993; BARIONI et al., 2001). 

A albumina está envolvida no transporte de uma ampla variedade de 

substâncias fisiológicas: moléculas lipossolúveis como os ácidos graxos de cadeia 

longa, hormônios como a tiroxina, o cortisol e a aldosterona (DOS SANTOS et al., 

2004). Os níveis normais de albumina mostram que na presença das PUFAs n-3 o 

carreamento ocorreu de forma normal. O uso da albumina como marcador de função 

renal ainda não é consolidado uma vez que albumina sofre alterações em  relação a 

deficiência de ingestão proteica, em relação aos efeitos mediados por enfermidades 

ou complicações subjacentes que afetam a distribuição, o catabolismo ou a síntese 

da albumina (BAKER et al., 1982). Em relação as concentrações séricas de 

albumina os grupos não apresentaram diferença nos dois momentos analisados 

(100 e 180 dias). Este achado corrobora  com Rebello et al., (2001) e MD YUSOP et 

al., (2013) onde,  pacientes em diálise não apresentaram diferença significativa em 

relação a concentração sérica de albumina. Em um estudo onde avaliaram a relação 

da albumina sérica com resistência a insulina e ao Diabetes, não foram encontrados 

dados afirmativos que associem o decréscimo de albumina com Diabetes, porém 

resultados positivos foram encontrados em relação a resistência à insulina (BAE et 

al., 2013). 

Neste presente estudo, procuramos avaliar a expressão dos componentes do 

sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), uma vez que a ativação 

inadequada desse sistema é uma possibilidade óbvia para explicar o aparecimento 

da hipertensão arterial (ANDERSEN, 2009). Foram avaliados os valores plasmáticos 

de renina e angiotensina e valores séricos de aldosterona. Os valores de 

aldosterona e renina permaneceram iguais nos dois momentos avaliados (aos 100 e 

180 dias), porém o mesmo não aconteceu com os níveis de angiotensina, onde aos 
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100 dias o grupo FHF apresentou valores maiores significativamente (p<0,01) 

quando comparado aos grupos FGC e FHF+OL e aos 180 dias os grupos FHF e 

FHF+FL apresentaram diferenças significativas (p<0,002) quando comparados aos 

grupos FGC e FHF+OL. Sabe-se que a angiotensina tem ligação direta com o 

desenvolvimento renal e que o sistema renina-angiotensina-aldosterona intacto é um 

pré-requisito para um desenvolvimento renal normal (GURON & FRIBERG, 2000).  

Valores maiores que o normal somente no fator angiotensina, nos mostram que a 

atuação da angiotensina depende também de outros sistemas (CANALE, 2009). A 

elevação da angiotensina mostra uma ativação do SRAA o que pode levar ao 

aumento da pressão arterial. Aos 100 dias somente o grupo FHF apresentava 

valores maiores em relação aos demais grupos, no entanto aos 180 dias o grupo 

FHF+FL também apresentou valores maiores mostrando assim uma resposta 

adaptativa. No Diabetes mellitus ocorrem muitas alterações, acredita-se que ocorra 

uma disfunção no receptor de angiotensina (LEWIS et al., 2001), que em nosso 

estudo a concentração do PUFA n-3 presente no óleo de linhaça foi capaz de inibir, 

visto que o grupo FHF+OL não apresentou diferença quando comparado ao grupo 

FGC em nenhuma análise. Schmidt & Dyerberg (1994) relataram benefícios da 

suplementação de n-3 em relação a pressão arterial e um suposto equilíbrio do 

SRAA, entretanto essa relação ainda não está bem elucidada, mas sabe-se que a 

angiotensina tem relação direta com a pressão arterial e função renal. 

 Outro dado relevante foi a aferição da pressão arterial nos meses 3, 4, 5, e 6. 

No terceiro mês os grupos FHF e FHF+FL apresentaram diferença (p<0,004) 

quando comparados aos grupos FGC e FHF+OL, já no quarto mês o grupo FHF+FL 

apresentou diferença (p<0,003) quando comparado aos grupos FGC e FHF+OL, no 

quinto mês os grupos FHF e FHF+FL apresentaram valores maiores quando 

comparados aos demais grupos, porém nota-se um decréscimo nos valores do 

grupo FHF+FL, quanto no sexto mês o grupo FHF apresentou diferença 

significativamente maior (p<0,002) quando comparado aos demais grupos. Os 

valores de angiotensina corroboram com as aferições da pressão arterial sistólica 

nos meses 3, 4, e 5, já ao sexto os valores de angiotensina permaneceram elevados 

no grupo FHF+FL enquanto os valores da pressão arterial diminuíram, mostrando 

assim que outros fatores estão relacionados a pressão arterial, não somente o 

SRAA. 
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 Sabe-se que o óleo de linhaça é extraído da semente por compressão a frio 

(preservando assim, sua atividade funcional) e é considerado uma das principais 

fontes vegetais de ácidos alfa-linolênico e linoléico (ácidos graxos essenciais), 

lignana e vitamina E; sendo comercializado em cápsulas gelatinosas ou a granel 

(MAZZA, 2000). O óleo de linhaça utilizado neste experimento (Giroil®) apresenta 

uma maior concentração de n-3 (75%), quando comparada a concentração de n-3  

da semente de linhaça (57%) que foi utilizada, logo, o óleo de linhaça apresenta um 

maior percentual de ácido alfa-linolênico (ALA), que apresenta efeito favorável em 

resposta à insulina. Entretanto Morris (2007) relatou que existe diferença na 

concentração de ALA entre a semente e a farinha. Em 100 gramas encontramos na 

semente 22,77g de ALA,  na farinha 23,07g de ALA e no óleo 57g de ALA, o que 

mostra que o grupo FHF+OL teve um aporte maior de PUFAs n-3 quando 

comparado aos demais grupos. É sabido que a farinha contém elevado teor de 

mucilagem (goma), a qual é considerada um dos principais fatores antinutricionais 

na alimentação animal, pois aumenta a viscosidade no trato digestório, reduzindo a 

digestão e absorção dos nutrientes da dieta (ALZUETA et al., 2003). O processo de 

laminado para farinha, resulta em redução dos ácidos fenólicos, aumentando a 

vulnerabilidade a oxidação (MAZZA, 2000). 

 Estes dados em conjunto elucidam o fato do grupo FHF+OL ter mantido 

valores normais em todas os marcadores, fato este que não ocorreu com o grupo 

FHF+FL, visto que a farinha de linhaça apresenta uma menor concentração de n-3 e 

maior tendência a oxidação. Em um estudo onde animais foram alimentados com 

dieta hiperlipídica, sendo suplementados, ou não, com ácido eicosapentaenóico 

(EPA) ou ácido docosahexanóico (DHA) mostraram redução dos níveis pressóricos 

em ambos os casos de suplementação, sugerindo que os PUFAs n-3 são eficazes 

na prevenção da hipertensão arterial (ROUSSEAU et al., 2003). Nordoy et al., (2001) 

relataram que suplementação de PUFAS n-3 promovem melhorias no 

desenvolvimento da hipertensão arterial e de doenças coronarianas. 

  O mecanismo subjacente a hipertensão e os efeitos de diminuição 

provocados pelo óleo de linhaça, podem estar relacionados, pelo menos em parte, 

pela indução de vasodilatação devido a uma melhora no perfil de prostaglandina, 

pela inibição da enzima de conversão da atividade, redução da angiotensina II, a 
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produção ou a melhoria da produção de óxido nítrico endotelial (ELZINGA et al., 

1987; 
 MORI, 2006).  

 A maior parte das pesquisas que examinam os efeitos dos ácidos graxos n-3  

no controle da sensibilidade à insulina tem sido com PUFAs de óleos de peixe que 

contêm EPA e DHA ( VESSBY et al., 2001; MOSTAD et al., 2006; RASIC-

MILUTINOVIC et al., 2007). No entanto, a conversão de ácido alfa-linolênico (ALA) 

em EPA, ácido docosapentaenoico (DPA)  e DHA em adultos pode ser apenas cerca 

de 0,2-8%, 0,13-6% e <0,5%, respectivamente ( BURDGE, GRAHAM C; JONES; 

WOOTTON, 2002; BURDGE, G C, 2006; PLOURDE; CUNNANE, 2007), embora 

haja alguma evidência que as mulheres jovens podem ter maiores taxas de 

conversão (BURDGE, GRAHAM C; WOOTTON, 2002). Pesquisas para avaliar os 

efeitos da ALA dietético como fonte de n-3  na insulinemia são inexistentes. No 

entanto, tem sido demonstrado em modelos de animais diabéticos que o ALA pode 

ter um efeito favorável sobre a sensibilidade à insulina, enquanto que EPA e DHA na 

dieta não podem (MUSTAD et al., 2006). A resistência à insulina, tem relação direta 

com a evolução da hipertensão arterial (DEFRONZO; FERRANNINI, 1991; 

GUREVICH-PANIGRAHI et al., 2009; KIM, 2010). Assim, é importante distinguir os 

efeitos da suplementação de ALA versus aqueles de EPA e DHA. O DHA pode ser 

mais favorável na redução da pressão arterial e frequencia cardíaca, além de 

melhorar a função vascular. Estudos  relatam (PATENAUDE et al., 2009) que o óleo 

de linhaça apresenta uma maior biodisponibilidade, além da presença de vitamina E, 

um importante anti-oxidante, quando comparado a farinha de linhaça (linhaça 

triturada), tanto em jovens como em adultos. Verificaram também, uma maior 

concentração de níveis séricos de ALA nos indíviduos que foram suplementados 

com óleo de linhaça do que nos indivíduos que foram suplementados com farinha de 

linhaça. Também relataram que não havia diferença na absorção entre indivíduos 

jovens e indivíduos mais velhos.  

 Os animais foram pesados no primeiro dia de vida, uma vez que o baixo peso 

ao nascimento pode determinar o desenvolvimento de hipertensão na vida adulta 

(GOMEZ, 1998; ZANDI-NEJAD; LUYCKX; BRENNER, 2006). Os valores 

apresentados no gráfico 10 mostram que, ao nascer, os animais do grupo FHF 

apresentaram valores menores (p<0,001) quando comparados aos grupos FGC e 

FHF+FL, estes valores corroboram com as medições da pressão arterial aferida no 
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grupo FHF e também com os resultados encontrados por Brenner; Garcia; Anderson 

(1988) e Keller et al., (2003) que relataram um aumento da pressão arterial em 

filhotes que apresentaram baixo peso ao nascer. 

 Em relação a análise morfológica encontramos alterações compatíveis com 

glomerulosclerose difusa no grupo FHF já aos 100 dias. Nos grupos FGC e 

FHF+OL, os glomérulos mantiveram a estrutura mais preservada e o grupo FHF+FL 

já apresentou aderência do tufo glomerular à cápsula de Bowman, um indicador de 

glomerulosclerose. Aos 180 dias foi observada uma hipertrofia glomerular no grupo 

FHF, assim como uma maior aderência do tufo glomerular à cápsula de Bowman. 

Além disto, alguns glomérulos apresentaram hialinose nodular, dados estes, também 

compatíveis com glomerulosclerose nodular, que é encontrada na nefropatia 

diabética. O grupo FGC apresentou arquitetura preservada, assim como o grupo 

FHF+OL, com um leve aumento do diâmetro glomerular que é correspondente a 

idade. Já o grupo FHF+FL apresentou hialinose difusa em alguns glomérulos. Estes 

dados corroboram com os apresentados por Keller et al., (2003), mostrando assim o 

processo de instalação da doença. A glomerulosclerose difusa é resultante tanto na 

hipertensão arterial como na nefropatia diabética, porém a glomerulosclerose 

nodular é resultante apenas na nefropatia diabética (ANATPAT, 2014) . 

As análises morfométricas confirmam os dados apresentados anteriormente. 

Em relação ao número de glomérulos encontrados nos rins, não houve diferença 

entre os grupos, nem aos 100, nem aos 180 dias, o que corrobora com os dados de 

peso relativo e absoluto dos rins, que não apresentou diferença entre os grupos, 

tanto aos 100 como aos 180 dias. O número de glomérulos por rim sadio é variável 

na literatura, ocorre uma variação considerável entre indivíduos, O efeito do número 

reduzido de néfrons sobre a PA e doença renal ainda não são bem compreendidos 

((WOODS; WEEKS; RASCH, 2001). Observamos alteração do grupo FHF em 

relação ao diâmetro (100 e 180 dias), em relação a área da elipse (180 dias) e em 

relação a diferença entre a cápsula de Bowman e o tufo glomerular. Aos 100 dias o 

diâmetro glomerular do grupo FHF apresentou valores menores quando comparados 

ao grupo FGC. Estudos onde a indução do diabetes ocorreu antes da gestação, 

verificou-se que rins de recém-nascidos filhos de mães diabéticas tinham glomérulos 

menores, com uma redução relativa do número de néfrons e com o colapso do 

néfron (CAVANAL et al., 2007; MAGATON et al., 2007; ROCCO et al., 2008; 
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ROCHA et al., 2005). Hsieh et al., (2002); Zhang et al., (2002); TRAN et al., (2008)) 

têm demonstrado que a ativação do sistema renina-angiotensina intra-renal 

desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da hipertensão e lesão 

renal em diabetes. Já aos 180 dias o grupo FHF apresentou valores maiores quando 

comparado ao grupo FGC. O aumento da área da elipse do grupo FHF aos 180 dias 

quando comparado aos grupos FGC e FHF+OL confirma uma hipertrofia glomerular 

às custas do aumento do volume do tufo glomerular, sugerindo que o processo de 

glomerulosclerose pode ser progressivo e tanto maior quanto maior e mais agressiva 

for a lesão que desencadeie o processo inicial (FRIES et al., 1989). ZEIER et al., 

(1998) descreve o crescimento renal e  glomerular como fatores importantes e 

factíveis na avaliação da progressão da falência renal. Muitos estudos em animais 

com nefrectomia unilateral relatam um aumento glomerular no rim remanescente.  

 Na diferença entre a cápsula de Bowman e o tufo glomerular o grupo FHF 

apresentou diferença quando comparado aos grupos FGC e FHF+OL tanto aos 100 

quanto aos 180 dias. A análise da diferença dos dois diâmetros, maior e menor, 

permite destacar que a razão entre eles, no grupo FHF, é proporcionalmente menor 

do que a correspondente dos grupos FGC e FHF+OL. Isso sugere que o tufo 

glomerular, no grupo FHF, cresceu relativamente mais, em relação à cápsula do que 

os demais grupos, como uma medida compensatória, assim como nos casos de 

nefrectomia unilateral. É provável que a redução relativa do espaço glomerular do 

rim seja devida, em partes, a extensão de aderência entre o tufo e a cápsula 

glomerulares, ou mesmo ao volume de depósito de material hialino, principalmente 

na matriz mesangial. Muitos autores relacionam o aparecimento da 

glomerulosclerose ao aumento do volume glomerular (FRIES et al., 1989). 

Estudos em filhotes de ratas diabéticas suplementadas com óleo de linhaça 

no período de gestação e lactação corroboram com este estudo, onde o PUFA n-3 

foi capaz de promover a prevenção de lesões renais e aumento da pressão arterial 

(INGRAM et al., 1995; SANKARAN et al., 2004, 2006). De forma geral, observamos 

que os PUFAs n-3, presentes em maior concentração no óleo de linhaça, 

conseguiram manter os níveis de proteínas plasmáticas, albumina, APR, APA, ALDO 

e PA normais, sempre igual ao grupo FGC. Os resultados encontrados na morfologia 

e morfometria corroboram com esta afirmação. Os resultados do presente estudo 
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demonstram que iniciar intervenções dietéticas no útero pode reduzir a progressão 

de doenças, como Diabetes mellitus e suas complicações, determinadas 

geneticamente. Sendo assim, espera-se que um maior aporte de n-3 previna o 

desenvolvimento do Diabetes e de seus complicações.  
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6  CONCLUSÃO  

 O óleo de linhaça apresentou efeitos benéficos na proteção da prole em todas 

as análises realizadas, mostrando assim uma prevenção da prole em relação 

evolução da pressão arterial e da função renal. A farinha de linhaça não apresentou 

a mesma eficácia quanto o óleo de linhaça, mas quando comparada ao grupo high-

fat foi capaz de diminuir, ao longo dos meses, a evolução da pressão arterial, 

atingindo níveis pressóricos normais e uma preservação da função renal. 
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