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RESUMO 

 
As aplicações terapêuticas da linhaça vêm sendo analisadas nas doenças 

cardiovasculares. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência da utilização 

da linhaça no período de lactação sobre os indicadores bioquímicos de doenças 

cardiovasculares e na morfologia cardíaca de ratos Wistar. Foram utilizados 24 animais da 

linhagem Wistar provenientes do LABNE/UFF, que foram divididos em 3 grupos (n=8) 

cujas mães receberam durante a lactação as seguintes rações:  ração a base de Caseína 

(GCAS), ração a base de Caseína suplementada com 25 gramas de Linhaça  (GLIN),  

ração a base de Caseína (GPF), porém este grupo recebeu a mesma quantidade de ração 

consumida pela grupo linhaça. Método Estatístico: Foi utilizado o teste não paramétrico de 

Wilcoxon com o nível de significância de 0,05. Resultados: Não foi identificada nenhuma 

diferença na avaliação biológica entre os grupos estudados. A linhaça influenciou na 

diminuição dos níveis de colesterol (p= 0,009) e LDL (p= 0,0175) quando comparado ao 

GCAS, na avaliação do HDL, VLDL e TGL não foram observadas diferenças estat´´isticas. 

Benefícios cardíacos não foram observados na histologia cardíaca e das artérias aortas 

dos animais do GLIN. O estudo conclui qua a linhaça durante a lactação não influenciou 

os níveis séricos do perfil lipídico na vida adulta dos animais, porém a quantidade de 

ração ingerida foi o grande influenciador dos resultados encontrados. Tal fato reforça a 

importância de uma adequada nutrição durante a lactação. 

 

 Palavras-chave: linhaça, alimento funcional, doenças cardiovasculares, morfometria 

cardíaca. 



 

 
SUMMARY 

 
 
 

The therapeutic applications of flaxseed are being analyzed in cardiovascular disease. The 

purpose of this study is to evaluate the influence of the use of flaxseed in the period of 

lactation on the biochemical indicators of cardiovascular disease and cardiac morphology 

of rats. We used 24 animals from the lineage of the LABNE/UFF Wistar, which were 

divided into 3 groups (n = 8) whose mothers, received during lactation, the following diets: 

The basic diet of casein (GCAS), casein-based diet supplemented with 25 grams of 

Flaxseed (GLIN), casein-based diet (GPF), but this group received the same amount of 

food consumed by the flaxseed group. Statistical Method: We used the non-parametric test 

of Wilcoxon with the significance level of 0.05. Results: There was no difference identified 

in the biological evaluation between the groups studed. The flaxseed influenced the 

decrease in cholesterol (p = 0,0094) and LDL (p = 0,0175). In the analysis of HDL, VLDL 

and TGL were observed no statistical differences. Benefits were not observed in histology 

of heart and the aorta of animals of GLIN. The study concludes that the consumption of 

flaxseed during lactation didn´t influence levels of serum lipids in adulthood of the animals, 

but the quantity of food intake influenced the results founds. This fact reinforces the 

importance of healthy diet and adequate nutrition during lactation. 

 

 

 

 

 

 

Word-key: Flaxseed, functional food, cardiovascular diseases, cardiac morfometric.  
 
 



1. INTRODUÇÃO 

 

 

A linhaça, cujo nome botânico é Linum Usitatissimum, da família Linaceae, está 

sendo estudada pelos efeitos benéficos para a saúde e é considerada um nutracêutico, ou 

seja, uma classe de nutrientes que possuem ações especiais sobre as células, tecidos e 

órgãos, agindo na estimulação das funções dessas estruturas, muito semelhante a uma 

ação farmacológica (BRANCA & LORENZETTI, 2005).  

A demonstração da atividade clínica, associada com a suplementação da linhaça, 

tem atraído o interesse no estudo dessa semente. Portanto, há um grande consenso em 

promover maior consumo de linhaça através da dieta devido ao potencial benéfico desta 

para a saúde, especificamente pelo efeito anticarcinogênico, anticolisterolêmico e 

antiaterogênico (GÓMES, 2003), vinculados ao conteúdo dos lignanos, ácidos graxos e a 

fibras. 

A linhaça é a melhor fonte vegetal de ácidos graxos ômega-3, que são ácidos 

graxos poliinsaturados representados pelos ácidos: alfa-linolênico, eicosapentaenóico e 

docosahexapentaenóico, estes são considerados, atualmente pelos estudiosos, 

essenciais protetores contra doenças cardiovasculares, tromboses, hipertensão, 

desordens inflamatórias e auto-imunes (CUKIER & WAITZBERG, 1996). 
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A importância dos constituintes antioxidantes de plantas, na manutenção da saúde 

e na proteção contra doenças cardiovasculares e câncer tem aumentado o interesse na 

busca do conhecimento sobre sua composição nutricional e efeitos fisiológicos no 

organismo, principalmente entre pesquisadores, fabricantes de alimentos e consumidores, 

como uma tendência em direção aos alimentos considerados funcionais, isto é, em virtude 

da atividade fisiológica dos componentes, em exercerem benefícios à saúde, além da 

nutrição normal (HASLER et al, 2000). 

A semente de linho é uma das maiores fontee dietética de ácido alfa-linolênico, 

lignano e uma boa fonte de fibra solúvel, estudos indicam que a mesma pode ser utilizada 

como tratamento em diversas doenças e estados fisiológicos como nas dislipidemias e 

doenças cardíacas (POMPÉIA et al, 1999). 

 As aplicações terapêuticas da linhaça foram aavaliadas nas dislipidemias, nas 

doenças cardiovasculares e na melhora clínica; sendo estas as doenças mais descritas na 

literatura e com maior embasamento na comunidade científica (CUKIER & WAITZBERG, 

1996). 

A nutrição e a epidemiologia abriram um novo foco de estudo na nutrição 

humanaao evidenciarem os efeitos da nutrição sobre a reorganização (adaptação) dos 

indivíduos às situações de variações nutricionais, mostraram que há influência de certos 

estímulos durante períodos críticos no desenvolvimento inicial da vida e, que estes 

desencadeariam alterações fisiologicas ao longo da vida. Dessa forma, estudos vêm 

demonstrando os efeitos prospectivos causados pela nutrição durante a vida intra-uterina, 

pós-natal (lactação) e  na idade adulta (OSMOND, 1993; LANGLEY-EVANS et al, 2001). 

 No presente estudo buscou-se avaliar as propriedades funcionais da linhaça e sua 

influência no organismo de ratos, tendo como base a programação biológica, através da 

nutrição pós-natal que foi pioneiramente avaliada por REISER et al, (1972) que 

demonstrou que ratos adutos, amamentados por mães que recebiam uma dieta alterada 

(hiperprotéica), apresentavam colesterol 60% mais elevado quando comparados a ratos 

que tiveram acesso ao leite de ratas tratadas com dieta controle. O processo de 

impressão e programação metabólica também pôde ser confirmado por estudos em outras 

espécies, tais como, os estudos realizados em babuínos, no qual foi demonstrado que o 
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aumento excessivo de peso nos animais, quando adultos, derivava da hipernutrição no 

período de lactação (LEWIS et al, 1986). 

A nutrição intra-uterina pode influenciar no risco do desenvolvimento de doenças 

crônicas na fase adulta (GROVE & SMITH, 2003), sugerindo que o padrão de nutrição no 

início da vida pode "marcar" (metabolic imprinting) o indivíduo, conduzindo, portanto, a 

uma "programação" metabólica. Isso enfatiza a importância da adequação dietética de 

Ácidos Graxos Poliinsaturados (AGPI) essenciais durante a gravidez, a lactação e a 

infância. A importância fisiológica dos ácidos graxos n-3 no desenvolvimento neural, nos 

níveis séricos de indicadores cardiovasculares, no desenvolvimento visual da criança têm 

sido estudada intensamente nos últimos anos. 

A qualidade dos lipídios da dieta materna tem influência direta no perfil de ácidos 

graxos do leite secretado (CUNHA et al, 2005). Uma dieta rica em ácidos graxos 

poliinsaturados vai determinar maiores níveis desses no leite secretado (BARBER et al, 

1997). A dieta materna influencia o conteúdo no leite dos ácidos eicosapentaenóico (EPA, 

20:5n-3), docosahexaenóico (DHA, 22:6n-3) e araquidônico (ARA, 20:4n-6), que pode 

aumentar pelo consumo de peixe, leite, linhaça, carne e ovos (INNIS et al, 2005). 

Dessa forma, devido às inúmeras aplicações terapêuticas descritas na literatura 

sobre a linhaça, é de extrema importância a investigação sobre os benefícios da 

suplementação dietética da linhaça durante o período lactacional como tratamento 

coadjuvante ou terapia preventiva cardíaca e sua capacidade em promover impressão 

metabólica nos organismos de ratos Wistar amamentados por mães que receberam ração 

suplementada com linhaça durante o período de lactação. 

 

 

 

 

 



 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 O USO DA SEMENTE DE LINHO 

 

 

A linhaça é uma das sementes oleaginosas mais tradicionais da história, não só 

pela utilização de suas fibras em produtos têxteis, mas também pela utilização da 

semente, obtendo-se um óleo com propriedades secantes, devido ao alto teor de ácido 

graxo alfa-linolênico (GÓMES, 2003). 

As sementes de linho são muito utilizadas como suplemento alimentar pelo elevado 

teor de ácidos graxos poliinsaturados e ainda com finalidade laxativa, devido à 

estimulação intestinal (BRANCA & LORENZETTI, 2005).  

A produção mundial de linhaça encontra-se entre 2,3 e 2,5 milhões de toneladas 

anuais, sendo o Canadá o principal produtor. Na América do Sul, o maior produtor é a 

Argentina, com cerca de 80 toneladas por ano. O Brasil apresenta uma baixa produção, 

cerca de 21 toneladas por ano (GÓMES, 2003).  

Atualmente a semente de linho é usada em produtos como pães, bolos, biscoitos, 

torradas e como componente de misturas de cereais matinais. Estão em desenvolvimento 

processos que incluem o óleo de linhaça em rações, de forma que os produtos para 

consumo humano como carne, ovos e leite possam estar enriquecidos com ácidos graxos 

ômega-3 (TURATTI, 2000). 
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2.2 PROPRIEDADES NUTRICIONAIS DA LINHAÇA 

 

 

O interesse científico, relatado pela linhaça, é devido ao alto teor de ácidos graxos 

poliinsaturados, particularmente alfa-linolênico, proteína vegetal, fibra solúvel e 

fitoestrógeno lignano, que podem diminuir o colesterol, ter ação antioxidante e atividades 

de hormônios sexuais agonistas e antagonistas (JENKINS et al, 1999).  

Alguns compostos fenólicos são comumente encontrados em plantas comestíveis e 

não-comestíveis, tendo múltiplos efeitos biológicos, incluindo atividade antioxidante. Em 

sementes oleaginosas, os compostos fenólicos ocorrem como derivados hidroxilados dos 

ácidos benzóico, cinâmico, cumarinas, flavonóides e lignanos (KÄHKÖNEN et al, 1999). 

Existe um interesse na composição nutricional e no aumento do consumo da 

linhaça devido ao alto conteúdo de ácido alfa-linolênico (LNA, 18:3 n-3), representando 

50-55% de ácidos graxos totais, boa quantidade de fibra solúvel, fitoestrógeno lignano e 

compostos fenólicos, que são provavelmente benéficos na redução dos fatores de risco 

para doenças cardiovasculares e câncer (CHEN et al, 2003).  

A linhaça é particularmente rica em micronutrientes, dando ênfase ao potássio e a 

vitamina E, a mesma, estando presente na forma primária como gama-tocoferol e 

funcionando como um antioxidante biológico (CARTER, 1993). 

Os lignanos são fitoestrógenos, que estão presentes em muitas plantas, como 

constituintes da parede celular, seus precursores estão presentes nas películas que 

recobrem os cereais; no processo de refinamento, tais películas são removidas. Os grãos 

oleosos, como a linhaça contém as maiores concentrações de lignanos, onde os principais 

lignanos biologicamente ativos são: enterodiol, secoisolariciresinol, metairesinol e 

enterolactona (CLAPAUCH et al, 2002).  

De acordo com CUNNANE et al (1995), os altos níveis de ácido graxo alfa-

linolênico e fibra solúvel, além dos fitoestrógenos lignanos presentes na semente da 

linhaça, possuem um papel importante na redução de lipoproteínas de baixa densidade 

(LDL), já que o aumento da mesma é um fator de risco para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares. Vários mecanismos têm sido sugeridos para explicar as ações 
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dos lignanos in vivo, incluindo as atividades antiestrogênica, anticolisterêmica, 

anticarcinogênica e antioxidante.  

A atividade antioxidante dos lignanos, na linhaça, funcionaria inativando os radicais 

livres dos ácidos graxos e espécies reativas de oxigênio. Os efeitos benéficos da linhaça e 

dos seus compostos têm sido demonstrados em modelos animais e em humanos, porém, 

os mecanismos bioquímicos permanecem para serem elucidados (GÓMES, 2003). 

Os lignanos possuem um potencial estrogênico e antiestrogênico de atividade 

similar aos encontrados na isoflavona presente na soja. Esses hormônios sexuais 

análogos nas plantas têm atraído a atenção pela possibilidade de serem agentes 

anticancerígenos, especialmente para câncer de mama e de próstata. Os lignanos, 

presentes em grandes quantidades na linhaça, possuem atividade antioxidante, que pode 

ser benéfica para a prevenção de doença cardiovascular (JENKINS et al, 1999).  

 

 

2.3  OS ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA - 3 NA NUTRIÇÃO HUMANA 

 

 

Nos últimos anos, estudos e investigações clínicas têm sido realizados sobre o 

metabolismo dos ácidos graxos poliinsaturados, particularmente os ácidos graxos ômega 

3 (n -3). Atualmente, sabemos que estes representam um papel importante e um efeito 

benéfico na prevenção e no tratamento de doenças cardiovasculares, aterosclerose, 

trombose, hipertrigliceridemia, hipertensão, diabetes, artrite, problemas inflamatórios, 

autoimunes e câncer (GÓMES, 2003). 

Os ácidos graxos são componentes estruturais de todos os tecidos e são 

indispensáveis para a síntese da membrana celular, cérebro, retina e tecidos neurais 

(UAUY et al, 2000). Os ácidos graxos n-3, especialmente o ácido alfa-linolênico, têm sido 

usados em cardiopatias, com resultados favoráveis na diminuição da colesterolemia e da 

pressão arterial. Experimentalmente, o mesmo diminuiu o crescimento de tumores e 

suprimiu metástases (CUKIER et al, 1996).  

Os ácidos graxos têm diversos efeitos sobre as respostas imunes e inflamatórias, 

agindo como mediadores intracelulares e intercelulares. Os AGPI da família ômega-3 
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possuem efeito supressor, inibindo a proliferação de linfócitos, a produção de anticorpos e 

citocinas, a expressão de moléculas de adesão, a atividade de células citotóxicas, 

causando morte celular (POMPÉIA & SUCKOW, 1999). 

Dietas suplementadas com ácido graxo alfa-linolênico atuam, evitando doenças 

cardíacas, através de uma variedade de ações como a prevenção de arritmias, 

contribuição para ações antinflamatórias; inibição da síntese de citocinas que aumentam a 

inflamação e promovem a agregação plaquetária (UAUY & VALENZUELA, 2000). 

O ácido alfa-linolênico tem sido associado à redução do risco de morte repentina 

causada por arritmias cardíacas, estas são a principal causa de morte em pacientes com 

doença coronariana. Estudos epidemiológicos sugerem que o ácido alfa-linolênico possui 

um papel preventivo na doença coronariana e certos tipos de câncer (MORRIS, 2003). Os 

ácidos graxos n-3 previnem tromboses e inflamações e são utilizados também na 

hipertensão arterial e hiperlipidemia, enquanto que os ácidos graxos n-6 são pró-

trombólicos e pró-inflamatórios (COVINGTON, 2004). 

 

 

2.4 APLICAÇÕES TERAPÊUTICAS DA LINHAÇA 

 

 

2.4.1 A LINHAÇA E O PERFIL LIPÍDICO 

 

 

 As gorduras e lipídios constituem aproximadamente 34% da energia na dieta 

humana. Um adulto ingere cerca de 60 a 150 g de lipídios por dia, dos quais mais de 90% 

normalmente são constituídos de triglicerídeos (CHAMPE & HARVEY, 2000). A gordura 

da dieta é armazenada nas células adipócitas localizadas na estrutura do corpo humano, 

e é basicamente formada por triglicerídeos (98%), fosfolipídios e monoglicerídeos (1 a 2%) 

(RANGE & DALE, 1997). E, nessa gordura proveniente da dieta dissolve-se o colesterol, 

que é o esterol mais abundante em seres humanos. O colesterol é encontrado em 

membranas celulares de todos os tecidos animais, sendo o principal componente do 

cérebro e das glândulas supra-renais, onde são sintetizados e estocados os hormônios 



27 

adrenocorticais. Participa também da síntese de vitamina D3, da produção de bile e dos 

hormônios esteroidais (SABINE, 1977). Pode ser obtido a partir de alimentos (origem 

animal) ou ser produzido endogenamente pelo organismo. 

O fígado desempenha um papel central na regulação do balanço corporal do 

colesterol, que entra em seu pool hepático, como mostra a figura 1, proveniente de uma 

série de fontes, incluindo a dieta, a síntese extra-hepática e a síntese pelo próprio fígado 

(CHAMPE & HARVEY, 2000). 

 

Figura 1 – Fontes do Colesterol Hepático e Rotas pelas quais o Colesterol deixa o 

Fígado.  

 

Fonte: CHAMPE,p.211, 2000 

  

A concentração do colesterol plasmático é influenciada por características 

hereditárias, função endócrina, nutrição e integridade de órgãos vitais, tais como fígado e 

rins. Numerosas investigações confirmam a relação entre o colesterol plasmático e a 
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evolução de doença coronária aterosclerótica (CARL & EDWARD, 1994). Valores 

aumentados de colesterol caracterizam as dislipidemias, que podem ser classificadas, do 

ponto de vista laboratorial em: hipercolesterolemia isolada (aumento do colesterol total 

e/ou da fração LDL – lipoproteína de baixa densidade), hipertrigliceridemia isolada 

(aumento dos triglicerídeos), hiperlipidemia mista (aumento do colesterol total e dos 

triglicerídeos)(DIRETRIZES BRASILEIRAS SOBRE DISLIPIDEMIAS, 2001). Os valores 

de referência para diagnóstico estão descritos na tabela 1. 

 

 Tabela 1: Valores de referência para diagnóstico de dislipidemias em adultos 

Valores (mg/dL)/ 

Classificação 

Colesterol 

Total 

 

Triglicerídeos 

 

MUITO ALTO -  500 

ALTO  240 200 – 499 

LIMÍTROFE 200 –239 150 – 200 

Fonte: (National Cholesterol Education Program, 2001). 

 

          A hipercolesterolemia é referida como um dos principais fatores de risco 

independentes para a doença aterosclerótica (SAKUNO, 1989). Uma dieta rica em 

gordura saturada e colesterol interferem nos fatores que afetam sua concentração 

plasmática, levando ao aumento dos níveis sanguíneos, com conseqüente deposição de 

gordura no fígado, fornecendo substrato para formação hepatocelular excedente de 

colesterol. Por outro lado, sabe-se que uma alimentação equilibrada, composta de frutas, 

verduras, legumes e grãos, rica em fibras e ácidos graxos poliinsaturados colabora para a 

eliminação do excesso de gordura e colesterol consumidos (DEBRA, 1998). 

   A digestão de lipídios inicia no estômago, onde a velocidade de hidrólise é lenta, já 

que nesta etapa o lipídio ainda não está emulsificado. No duodeno ocorre a emulsificação 

dos lipídios, que tem o papel de aumentar a superfície das “gotas lipídicas” (resultantes da 

digestão inicial dos lipídios), de modo que as enzimas digestivas possam agir 
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efetivamente. Ela é obtida através de dois mecanismos complementares: através da ação 

de sais minerais e da mistura mecânica decorrente da peristalse (DEBRA, 1998). 

   A degradação enzimática dos lipídios da dieta ocorre pela ação de enzimas 

pancreáticas, cuja secreção está sob controle hormonal. As células na mucosa do jejuno e 

duodeno inferior produzem um pequeno hormônio peptídico, a colecistoquinina (CCK) em 

resposta à presença de lipídios e proteínas parcialmente digeridas nas regiões do 

intestino delgado superior. Este hormônio atua sobre a vesícula biliar (promovendo a 

contração com posterior liberação de bile) e sobre as células exócrinas do pâncreas, 

fazendo com que elas liberem enzimas digestivas (CHAMPE & HARVEY, 2000). 

   Os ácidos graxos livres, colesterol livre e 2-monoacilglicerol são os produtos 

primários da degradação dos lipídios da dieta, no jejuno. Estes, junto com os sais biliares, 

formam micelas mistas, que são conjuntos de lipídios anfipáticos que interagem com seus 

grupos hidrofóbicos no interior e seus grupos hidrofílicos no exterior do conjunto, os quais 

são solúveis no ambiente aquoso da luz intestinal. As micelas aproximam-se do sítio 

primário de absorção lipídica (a borda em escova das células mucosas intestinais) onde o 

componente lipídico atravessa a camada de água e é absorvido (CHAMPE & HARVEY, 

2000) (Figura 2). 

Figura 2 - Absorção dos Lipídios Contidos em Micelas Mistas pelas Células da Mucosa 

Intestinal. 

 

Fonte: CHAMPE, p.173, 2000 
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  Os ácidos graxos são convertidos em sua forma ativada pela acilCoA sintetase nas 

células da mucosa intestinal. Utilizando os derivados da acilCoA sintetase, o 

monoacilglicerol  absorvido é convertido em triacilglicerol/triglicerídeos. Os triglicerídeos 

recém-sintetizados são muito hidrofóbicos e se agregam em ambiente aquoso, sendo, 

portanto necessário que sejam agrupados em gotas de lipídios rodeadas por uma camada 

delgada de proteína, fosfolipídio e colesterol não esterificado. Esta camada estabiliza a 

partícula e aumenta sua solubilidade, passando a ser denominadas de quilomícrons, ou 

seja, gotículas de triglicerídeos com uma superfície delgada de proteína e fosfolipídeos 

que tem como composição gorduras e colesterol alimentar (RANGE & DALE, 1997). 

  Os quilomícrons são liberados pelas células intestinais nos vasos linfáticos 

originados nas vilosidades do intestino delgado, seguem o sistema linfático ao canal 

toráxico, sendo então desviados à veia subclávia esquerda, onde entram no sangue 

(RANGE & DALE, 1997). 

  Nos quilomícrons, o triglicerídeo é degradado em ácido graxo e glicerol pela lipase 

lipoprotéica, que é sintetizada principalmente pelos adipócitos e células musculares.  Os 

ácidos graxos derivados da hidrólise do triglicerídeo podem entrar diretamente nas células 

musculares ou adipócitos adjacentes (CHAMPE & HARVEY, 2000).  

  Alternativamente os ácidos graxos livres podem ser transportados no sangue em 

associação com a albumina sérica até que sejam captados pelas células.  A maioria das 

células pode oxidar os ácidos graxos para produzir energia. Os adipócitos também podem 

reesterificar os ácidos graxos livres para produzir moléculas de triglicerídeos, as quais são 

depositadas até que os ácidos graxos sejam necessários ao corpo (CHAMPE & HARVEY, 

2000).  

  O glicerol que é liberado da degradação do triglicerídeo é usado quase que 

exclusivamente pelo fígado para produzir glicerol 3-fosfato, o qual pode entrar na glicólise 

ou gliconeogênese (RANGE & DALE, 1997). 

  Após a maior parte de o triglicerídeo ter sido removida, as remanescentes dos 

quilomícrons (as quais contém ésteres de colesterila, fosfolipídios, proteínas e algum 

triacilglicerol) são captadas pelo fígado onde são hidrolisadas até suas partes 
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componentes. O colesterol e as bases nitrogenadas dos fosfolipídios podem ser 

reciclados pelo corpo (CHAMPE & HARVEY, 2000).  

         Cabe aqui, depois de vermos a interação bioquímica existente no organismo 

humano, ressaltar o papel do colesterol e triglicerídeos no processo de doenças 

cardiovasculares, já que contribuem significativamente para a formação da placa de 

ateroma. O excesso dos mesmos na circulação, que pode ser depositado nas artérias 

(grandes vasos sangüíneos), promovendo um estreitamento desses vasos (Figura 3). 

Estes depósitos de gordura, ricos em colesterol e triglicerídeos, atraem compostos de 

cálcio que engrossam e enrijecem ainda mais as artérias (CHAMPE & HARVEY, 2000). 

         À medida que a doença progride, os depósitos reduzem ou mesmo interrompem o 

fluxo de sangue, causando a doença arterial coronariana. As células normalmente 

irrigadas pela artéria afetada são privadas de oxigênio e nutrientes e rapidamente morrem. 

Se esta interrupção do fluxo sanguíneo ocorre em uma artéria do coração, acontece o 

infarto do miocárdio ou ataque cardíaco. Como resultado, parte do músculo cardíaco 

torna-se não funcional, podendo resultar na morte (RANGE & DALE, 1997).  

 

Figura 3: Formação da Placa de Ateroma e Progressão natural da Aterosclerose 

 

Fonte: Nutrição na Doença Cardiovascular, p.543 
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         Daí a importância da linhaça, já que se acredita que ela promove uma redução dos 

níveis de colesterol, o que impede o aumento da viscosidade sanguínea e 

conseqüentemente diminui a possibilidade de formação das placas de ateroma, 

contribuindo dessa forma para a manutenção da saúde.  

Os efeitos da linhaça nos lipídios séricos já estão sendo estudados em animais, 

porém com resultados variáveis (PRASAD, 2005). A suplementação da linhaça não é 

eficaz na diminuição da pressão sanguínea em ratos; também é desconhecido se o uso 

prolongado da linhaça em humanos tem um efeito deletério no sistema hematopoiético, na 

glicose sérica e nas funções renais e hepáticas (STUGLIN & PRASAD, 2005). 

A linhaça tem sido apontada como um alimento funcional cardioprotetor devido à 

presença de ácido graxo alfa-linolênico e lignano na sua composição, apresentando, desta 

forma, uma variedade de efeitos sobre os lipídios plasmáticos (PRASAD, 1998). Porém 

alguns autores relatam que os resultados mostram-se de maneira controversa; um 

exemplo disso é que valores de triglicerídeos séricos, de colesterol total e de LDL 

colesterol têm sido descritos como aumentados, diminuídos ou inalterados em estudos 

experimentais com ratos por vários pesquisadores (PRASAD, 2000). 

Em um estudo realizado por STUGLIN & PRASAD (2005), que avaliou o efeito por 

curto tempo do consumo da linhaça na pressão sanguínea, nos lipídeos séricos 

(triglicerídeos, colesterol total, HDL, LDL e VLDL colesterol), no sistema hematopoiético 

(hemácias, neutrófilos e hemoglobina) e nos vários parâmetros bioquímicos relacionados 

às funções hepáticas e renais (proteína sérica, albumina, bilirrubina total, fosfatase 

alcalina, creatinina, uréia e aspartato aminotransferase) através da randomização de 15 

homens saudáveis entre 22 a 47 anos para o consumo de três muffins, contendo um total 

de 32,7g de linhaça, diariamente, durante quatro semanas; observaram que os níveis de 

triglicerídeos foram aumentados, os níveis séricos de creatinina foram diminuídos e os 

demais parâmetros analisados permaneceram inalterados. 

Em contraponto, um estudo feito por BHATHENA et al (2003), que objetivou avaliar 

os efeitos benéficos da proteína de soja e da linhaça na hipertrigliceridemia e na esteatose 

hepática associada com a obesidade e diabetes, obteve resultados favoráveis. Foram 
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comparados os efeitos dietéticos das refeições, contendo proteína de soja, linhaça, 

caseína no plasma e lipídios hepáticos em um modelo de rato geneticamente obeso, com 

diabetes tipo II e insulino-resistente. Os ratos magros e os obesos foram alimentados por 

uma dieta adicionada de 20% da energia de caseína (grupo controle), concentrado de 

proteína de soja ou linhaça durante seis meses.  

No estudo citado acima, os ratos magros que receberam as refeições com proteína 

de soja e linhaça diminuíram significativamente o colesterol plasmático total em 26,0% e 

23,0% respectivamente, quando comparados com as refeições com caseína. Nos ratos 

obesos, a refeição com linhaça se associou a uma diminuição significante no colesterol 

total em 41%, quando comparado com o grupo controle. Nos ratos magros e obesos, 

houve diminuição significativa no triglicerídeo sérico em 33,7% e 37% respectivamente, 

comparando com os ratos alimentados com caseína. A dieta com linhaça diminuiu a 

deposição de gordura no fígado em ambos os ratos quando comparados com aqueles que 

receberam a dieta com proteína de soja e caseína, constituindo assim uma nova 

estratégia terapêutica a hipertrigliceridemia e fígado gorduroso (BATHENA et al, 2003).  

Em um outro estudo, realizado por JENKINS et al (1999), que objetivou analisar os 

aspectos relacionados à suplementação da linhaça nas concentrações dos lipídios séricos 

e estresse oxidativo, foram randomizadas 29 pessoas hiperlipidêmicas que consumiram 

muffins, contendo 50g de linhaça ou farelo de trigo (controle) durante três semanas de 

tratamento, ambos os grupos consumindo uma dieta padrão (National Cholesterol 

Education Step II diets). Ambos os muffins tinham quantidades similares de 

macronutrientes. O grupo suplementado com linhaça reduziu significativamente o 

colesterol total, o LDL colesterol, a apolipoproteína B e a apolipoproteína A-1 quando 

comparados com o grupo controle. Porém, não foram observados efeitos nas 

lipoproteínas séricas. O autor concluiu que a linhaça é efetiva na redução do LDL 

colesterol.  
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2.4.2 LINHAÇA E O RISCO DE DESENVOLVIMENTO DE DOENÇAS 

CARDIOVASCULARES 

 

 

Nas últimas décadas, a prevalência de doenças cardiovasculares tem aumentado 

progressivamente, tornando-se um grave problema de saúde pública. Alguns estudos têm 

demonstrado haver uma associação positiva entre a ingestão de gordura saturada e a 

prevalência dessas doenças, bem como uma associação negativa com a ingestão de 

gorduras insaturadas. Esses conhecimentos motivaram uma evolução nas 

recomendações dos ácidos graxos, visando melhor utilização destes e respeitando-se 

uma proporção adequada na dieta, a fim de diminuir a prevalência das doenças 

cardiovasculares (LIMA et al, 2000). 

A linhaça tem sido descrita por ter um potencial benéfico na prevenção e no 

tratamento da doença cardiovascular, quando consumida na quantidade e freqüência 

adequadas, diminuindo assim o risco de desenvolvimento de cardiopatias (HASLER et al, 

2000). 

A atividade preventiva da aterosclerose correlacionada ao consumo da linhaça tem 

sido atribuída ao conteúdo de ácido graxo alfa-linolênico e lignano (PRASAD et al, 1998). 

Desta forma, a linhaça vem recentemente ganhando atenção na área da doença 

cardiovascular; pois, é a maior fonte conhecida de ácido graxo alfa-linolênico e 

fitoestrógeno lignano, assim como possui uma boa fonte de fibra solúvel. Estudos em 

humanos têm mostrado que a linhaça pode reduzir o colesterol total e o LDL colesterol, 

reduzir a absorção de glicose pós-prandial, diminuir muitos marcadores da inflamação e 

aumentar níveis séricos de ácido graxo alfa-linolênico e ácido eicosapentanóico 

(BLOEDON & SZAPARY, 2004). 

O ácido eicosapentaenóico (EPA), o ácido docosahexapentaenóico (DHA) e ácido 

alfa linolênico (ALA), muito encontrados no óleo de peixe e na linhaça, também exercem 

um efeito preventivo contra arritmias durante isquemias cardíacas. Apesar de a linhaça 

ser a mais rica fonte conhecida de ácido alfa-linolênico, seus efeitos bioquímicos, na 

prevenção da doença cardiovascular, continuam desconhecidos (ANDER et al, 2004). 
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A dieta enriquecida com ácido alfa-linolênico reduz a incidência de morte cardíaca. 

Estudos têm mostrado que este ácido previne a fibrilação ventricular de forma mais eficaz 

do que o EPA e o DHA, sendo responsável pela diminuição da agregação plaquetária; 

este fato é de extrema importância para a prevenção da trombose, do infarto do miocárdio 

e do acidente vascular (RISTIC-MEDIC, 2003). 

Em um estudo realizado por ANDER et al (2004), cujo objetivo foi determinar se 

uma dieta rica em linhaça possui o efeito de prevenir arritmia em coelhos normais e 

hipercolesterolêmicos, que foram alimentados da seguinte forma: dieta regular, dieta 

regular contendo 10% de linhaça, dieta regular mais 0,5% de colesterol ou dieta regular 

adicionada de 10% de linhaça mais 0,5% de colesterol durante um período de 16 

semanas. O colesterol plasmático foi significativamente elevado no grupo de coelhos 

suplementados com colesterol e colesterol mais linhaça. Os triglicerídeos plasmáticos 

continuaram inalterados. Níveis de ácido graxo ômega-3 aumentaram significativamente 

no plasma e nos corações dos grupos suplementados com linhaça e linhaça mais 

colesterol (ANDER et al, 2004). 

 A fibrilação ventricular ocorreu durante a isquemia em 33% do grupo que recebeu 

a dieta regular, em 28% do grupo que recebeu colesterol, em 6% do grupo que recebeu 

colesterol mais linhaça e em nenhum do grupo suplementado com linhaça. Este estudo 

demonstrou que a dieta com linhaça exerceu um efeito preventivo contra a arritmia 

durante a isquemia em corações de coelhos (ANDER et al, 2004). 

A alteração na estrutura e função vascular se dá através da hiperplasia da camada 

íntima do vaso e do desarranjo na ordem da disposição da elastina na camada média do 

vaso. Em função disso verifica-se um espessamento da parede arterial o que aumenta os 

níveis de pressão arterial (ANDER et al, 2004). 

Segundo LI et al., (2007) vários fatores interferem para o agravamento destes 

processos, dentre estes está o estilo de vida, com grande influência da alimentação. A 

qualidade e quantidade do alimento ingerido vão influênciar diretamente em situações 

adaptativas, podendo gerar danos irreversíveis através de sobrecargas em órgãos 

essenciais. 

Temos ainda, de acordo com alguns autores (AOYAMA et al., 2000; MADANI et al., 

2000), a clara associação entre dislipidemia e aumento do risco de morte por doenças 
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cardiovascular. A elevação dos níveis plasmáticos de colesterol de baixa densidade (LDL), 

a redução dos níveis de colesterol de alta densidade (HDL) e também o aumento dos 

triglicerideos (TGL) são fatores de risco para eventos cardiovasculares, sendo esta a 

principal causa de morte no mundo (MAGALHÃES et al. 2004). O Brasil acompanha este 

fenômeno internacional, apresentando estatísticas onde as principais causas de morte são 

as doenças cardiovasculares, com valores percentuais em torno de 25%, responsáveis 

por cerca de 250.000 mortes ao ano (CHIARA et al., 2002).  

Grande parte do colesterol circulante é sintetizado no próprio organismo a partir de 

ácidos graxos, sendo que aproximadamente 1/3 é proveniente da dieta (STIPANUK, 

2000). O controle da concentração sérica do colesterol ocorre principalmente através da 

regulação da captação das LDL, que são algumas das principais transportadoras do 

colesterol endógeno. O aumento da quantidade de LDL (que pode ser monitorado pela 

dosagem da sua proteína, a apo B-100), bem como o aumento da quantidade de 

colesterol que as mesmas carregam, representam igualmente um quadro de risco para 

gênese da aterosclerose (DIETSCHY, 1997). Os mecanismos envolvidos no 

desenvolvimento e na progressão da aterosclerose continuam incertos. Nos últimos anos, 

várias evidências experimentais têm mostrado que a modificação oxidativa da LDL e de 

outras lipoiproteínas é uma etapa crucial na patogênese da aterosclerose (ESTERBAUER 

et al., 1992; YE et al., 2006). 

Assim, as dislipidemias são distúrbios metabólicos que afetam os níveis das 

lipoproteínas circulantes. Quando neste quadro está aumentada a concentração sérica de 

colesterol pode-se dizer que o indivíduo tem uma hipercolesterolemia. As dislipidemias 

podem estar associadas a fatores genéticos ou ambientais, como tabagismo, 

sedentarismo, abuso de álcool e principalmente dieta incorreta. A linhaça vem se 

mostrando como uma das principais alternativas, entre os alimentos funcionais, para lutar 

contra esse grande mal que cada dia mais vem assolando as populações dos países 

desenvolvidos, as doenças cardíacas. 
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2.5 IMPRESSÂO  METABÓLICA  

 

 

A relação entre o homem e os meios provedores de sua manutenção e 

desenvolvimento diferenciam-se do restante do reino animal por ser social. Tal 

característica de um lado permitiu que o homem evoluísse na capacidade de otimizar os 

seus meios de sobrevivência, e de outro, criasse sistemas de controle da posse e 

distribuição destes meios. É nesta perspectiva que o principal meio de manutenção e 

desenvolvimento humano, o alimento, na sociedade moderna, deve ser entendido. A 

desigualdade da distribuição de alimentos cria no mundo cicatrizes evidentes e abertas 

(BARKER, 1998). 

Nutrir-se, ato que é indissociável do viver, constitui-se numa relação na qual o meio 

interage com indivíduos de padrões genéticos, idades e sexos diferentes. O papel dos 

nutrientes na manutenção e/ou desenvolvimento dos organismos, dificilmente é 

reproduzível. A diferente repercussão que uma dieta gera no recém-nascido, quando 

comparada com um adulto, é além de óbvia, demarcadora das dificuldades dos estudos 

sobre a  suplementação e a desnutrição em humanos (LUCAS, 1999). 

A nutrição e a epidemiologia abriram um novo foco no estudo da nutrição humana. 

Estes estudos, ao evidenciarem os efeitos da nutrição sobre a reorganização (adaptação) 

dos indivíduos às situações de variações nutricionais, mostraram que o organismo sofre 

influência a estímulos durante períodos críticos no desenvolvimento inicial da vida e, que 

tais estímulos, desencadeariam alterações fisiológicas ao longo da vida. Desta forma, tem 

sido demonstrado que alguns estímulos tais como: a nutrição, desnutrição, hipernutrição e 

suplementação podem gerar efeitos prospectivos causados na vida intra-uterina e pós 

natal (lactação) e observados na vida adulta (OSMOND, 1993; LANGLEY-EVANS et al, 

2001). 

Tais resultados indicam que certas doenças seriam programadas por eventos 

nutricionais pregressos. Em resposta a um insulto ou um estímuo específico num período 

crítico de desenvolvimento, ou seja, como consequência de uma adaptação necessária a 

sobrevivência, observam-se mudanças permanentes na fisiologia, morfologia ou 
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metabolismo do feto em decorrência da reorganização biológica do indivíduo. As 

modificações ocorridas em um período da vida, como resultado da inadequada relação 

homem-meio (hipernutrição, desnutrição e suplementação nutricional), prospectivamente 

seriam insuficientes para a manutenção da normalidade biológica, advindo às doenças 

(WATERLAND & GARZA, 1999). 

O conjunto de hipóteses acima descrito fortalece a caracterização da situação de 

inadequação do sujeito ao meio numa perspectiva histórica ou de desenvolvimento. Ou 

seja, uma situação de desvio da normalidade, seja ela positiva ou negativa, por exemplo, 

suplementação alimentar e desnutrição poderiam levar a uma reorganização fisiológica do 

indivíduo. A situação de desvio, para se constituir como um agente da reorganização 

prospectiva, deverá possuir como características, a reprodutibilidade e constituir-se em 

variável causal, tal situação tem sido denominada sobre estudos de origem metabólica 

como impressão metabólica (metabolic imprinting). Decorrente desta impressão, a 

reorganização fisiológica é gerada como programação metabólica (metabolic programing) 

(WATERLAND & GARZA, 1999). 

No processo de impresão metabólica, a intensidade e o período da vida (período 

crítico - critical window), em que ocorre o evento nutricional, determinam 

prospectivamente a programação de certas doenças. A fisiopatologia de doenças tais 

como a diabetes mellitus, obesidade, doenças cardiovasculares, hiperlipidemias, 

alterações no desenvolvimento do sistema nervoso e câncer, são hoje interpretadas como 

forte causalidade decorrente da nutrição no período gestacional (RAVELLI et al, 1976, 

BARKER & BOMBONATO, 1998; JACKSON et al, 1996; OZZANE et al, 1999; ROBSON 

et al, 2000; NYIRENDA & SECKL, 2001, LAWLOR, 2002, SOMOVA et al, 2002). 

Sabemos, entretanto que a causalidade acima descrita não é facilmente 

caracterizada. As bases bioquímicas destas alterações devem ser, portanto, além de 

complexas, distintas. Também em relação ao crescimento e desenvolvimento, foi 

demonstrado que a suplementação alimentar pode influenciar no adequado 

desenvolvimento celular, assim como, também pode contribuir na síntese protéica 

(ALLISON & ELIA, 1999). Desta forma, o indivíduo no seu desenvolvimento apresenta um 

resultado positivo na relação entre a capacidade de pleno desenvolvimento de órgãos e 

funções, com o desenvolvimento destes geradores num ambiente de situações adversas 
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voltados para a funcionalidade adaptada às novas condições. Desta forma, os efeitos 

produzidos pela suplementação alimentar poderiam ser qualitativamente diferentes. Ou 

seja, um tecido ou órgão poderia ser bloqueado permanentemente ou, em resposta a 

situação carencial, ter temporariamente reduzidas suas funções ou ter as funções 

maximizadas e atuando de forma preventiva contra várias doenças, dependendo da 

suplementação realizada. Assim, a intensidade e o período da vida em que ocorre a 

suplementação nutricional (critical window) podem de forma distinta associar-se ao 

desenvolvimento ou prevenção de doenças na idade adulta (SCHRIMSHAW, 1997; 

WATERLAND & GARZA, 1999). 

Em humanos têm sido bem documentada uma forte associação entre alterações 

nutricionais e a influência da suplementação nutricional no período pré e pós-natal 

(SICHIERI et al, 2001). 

Em humanos e em animais em geral, após o nascimento ocorre a instalação de 

uma série de sistemas fundamentais para o funcionamento e desenvolvimento do 

organismo (BERKER, 2001). Neste período, o organismo adquire autonomia no controle 

de seu desenvolvimento e manutenção. As informações necessárias para a sua 

homeostase são providas basicamente através de sua capacidade de acessar e utilizar os 

nutrientes. Desta forma, os estudos demonstram a direta relação entre a qualidade da 

dieta durante os primeiros dias de vida como determinantes do crescimento e utilização 

dos nutrientes, tal fato reflete o domínio da alimentação sobre a capacidade de 

desenvolvimento dos mesmos (DUBOS et al, 1996). Nesta direção, se tem demonstrado 

que a totalidade dos processos moduladores de mecanismos homeostáticos, tais como, 

desenvolvimento do sistema nervoso central (SEGURA et al, 2001), controle do processo 

de armazenamento e utilização de energia (MOURA et al, 2002), controle do ritmo 

cardíaco (SUKHANOVA et al, 2005), entre outros, podem instalar-se funcionalmente no 

início da vida e com influência direta dos hábitos alimentares. 

Em estudo experimental, o fênomeno de impressão metabólica como decorrência 

da modificação nutricional, tem sido hoje avaliado mais cuidadosamente. Clássico 

trabalho publicado por HANSON et al (1999) demonstrando que o estado nutricional na 

gestação como fator indutor de nova programação fisiológica (metabolic programming) foi 

obtido em experiências com animais alimentados com dieta de baixa concentração 
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protéica no início da vida. Neste estudo, no qual se avaliou o sistema cardiovascular, os 

resultados demonstraram que filhotes de mães desnutridas, por uma semana, 

apresentaram aumento da pressão sistólica na vida adulta. Desta forma, a desnutrição, e  

conseqüentemente, a suplementação alimentar imprimiriam modificações metabólicas, 

hormonais e morfológicas de forma permanente e que induziriam o animal a desenvolver 

modificações em sua hemodinâmica. 

Estudo da hemodinâmica cardíaca em modelos experimentais animais associando 

gêneros, desnutrição e desenvolvimento, também apresentaram resultados interessantes. 

Têm sido demonstrado que o coração não é poupado dos efeitos da desnutrição, assim 

como, a musculatura esquelética, que pode ser submetida ao mesmo efeito de perda de 

massa, refletindo na perda de peso (DROTT & LUNDHOLM, 1995). Também, a 

desnutrição poderia associar-se a redução da massa cardíaca que ocorre naturalmente 

com o tempo de vida. Por exemplo, os miócitos que contribuem em aproximadamente 

75% para o volume total do miocárdio (6x109 células cm3), têm seu número de células 

reduzidos com o tempo. No final da vida resta somente 1/3 do número original de células 

(OPIE, 1998). Desta forma, os mecanismos relacionados à perda de massa muscular 

cardíaca, ao serem provavelmente modulados pela ação hormonal-nutricional, gerariam o 

desenvolvimento ou não de patologias cardíacas.  

A suplementação alimentar na gestação e na lactação influencia a remodelagem 

protéica do miocárdio, com aumento da concentração de todas as proteínas colágenas, 

estas mudanças, contudo, podem ser reversíveis com o retorno ao padrão normal. 

Além disso, a distribuição da população de cardiomiócitos, que depende do 

equilíbrio do processo de proliferação, migração e redução celular (apoptose), para  se dar 

de forma harmônica, depende de que o meio extracelular ou matriz extracelular (MEC) 

também se desenvolva, acompanhando e garantindo, a distribuição espacial dos 

cardiomiócitos (TSURUDA et al 2004; GONZÁLES et al 2002; OPIE, 1998). 

No caso do coração, a MEC consiste de uma rede de fibras de colágeno que se 

distribuem de forma quase paralelas e estão intimamente conectadas com os miócitos 

(TSURUDA et al 2004; GONZÁLES et al 2002). A modulação do desenvolvimento de 

colágenos da MEC do coração ocorre basicamente pela síntese de colágeno através dos 

fibroblastos e por sua digestão através das metaloproteinases de matriz. 
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Tal processo de modulação, acúmulo ou redução de colágeno, é dependente da 

idade (ou fase de desenvolvimento), da nutrição e do gênero. Uma vez que esta 

modulação seja alterada, ocorre uma inadequação da população de cardiomiócitos em 

relação ao seu tecido de sustentação, que pode levar, em alguns casos, a hipertrofia 

ventricular e a falência cardíaca (GONZÁLES et al 2002). 

Tem sido demonstrado na literatura que o remodelamento cardíaco deve estar 

associado ao adequado rearranjo da matriz extracelular. A fibrilação do miocárdio e 

hipertrofia do ventrículo esquerdo, por exemplo, em indivíduos hipertensos, obesos e 

diabéticos estão associados à deposição de colágeno. Desta forma, distúrbios na (re) 

distribuição de colágeno no miorcárdio associam-se ao desenvolvimento alterado do 

coração (GONZÁLES et al 2002). 

Estas alterações da MEC podem ocorrer mediante modificações do padrão 

nutricional no início da vida, possuindo efeito prospectivo sobre a funcionalidade cardíaca. 

O presente trabalho apresenta como proposta que a suplementação com a linhaça irá 

gerar uma influência positiva sobre a morfologia cardíaca desenvolvendo um efeito 

cardioprotetor que poderá ser observado durante a idade adulta dos animais que tiveram 

suas mâes alimentadas com ração suplementada com linhaça durante a lactação 

(GONZÁLES et al 2002, LOMBARDI et al 2003; SAMUEL et al 2004; TSURUDA et al 

2004; SARKAR et al 2004).  

Pode-se afirmar que exitem fortes evidências apontando para a existência de um 

processo de impressão metabólica gerada pela desnutrição e hipernutrição no período 

pós natal e pretende-se evidenciar efeito similar para a suplementação nutricional no 

período lactacional. 
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2.6 A IMPORTÂNCIA DOS ÁCIDOS GRAXOS NO LEITE MATERNO 

 

 

Nas últimas décadas, especial atenção tem sido dada à composição e aos 

aspectos fisiológicos da fração lipídica do leite humano (KOLETZKO et al, 2001, UAUY & 

CASTILLO, 2003). 

A média do conteúdo de gordura no leite materno é de 3,8g/100 ml, porém este 

valor varia amplamente. O lipídio está presente no leite materno na forma de glóbulos de 

gordura, os quais são sintetizados pelas células alveolares mamárias. Esta síntese é 

estimulada pelo esvaziamento do seio materno durante a amamentação, e a secreção de 

prolactina no lóbulo anterior da glândula pituitária (MANAMAN  & NEVILLE, 2003). 

A fração lipídica do leite materno representa a maior fonte de energia para crianças 

amamentadas, contribuindo com 40 a 55% do total de energia ingerida, e provê nutrientes 

essenciais tais como vitaminas lipossolúveis e ácidos graxos poliinsaturados (AGPI), 

incluindo ácido linoléico da série n-6 (LA, 18:2n-6) e alfa-linolênico da série n-3 (ALA, 

18:3n-3) (INNIS, 2003). 

Os ácidos graxos que compõem os lipídios do leite são em grande número e 

pertencentes a dois grupos: o dos ácidos graxos saturados (sem ligações duplas) e o dos 

ácidos graxos insaturados (com uma ou mais ligações duplas) (CONNOR, 2000). Os 

ácidos graxos de cadeia curta, de cadeia média e de cadeia longa, saturados e 

monoinsaturados podem ser sintetizados no organismo, porém os AGPI, notadamente o 

linoléico e alfa-linolênico, por não serem sintetizados pelo organismo constituem-se em 

ácidos graxos essenciais (AGE) (INNIS, 2004). Tais ácidos são elementos estruturais 

necessários à síntese de lipídios de tecidos, e têm um papel importante na regulação de 

vários processos metabólicos, de transporte e excreção. A carência de AGE na 

alimentação dos mamíferos (especialmente do homem) conduz a alterações no 

crescimento, na pele, imunológicas, neurológicas, cardíacas e sérios transtornos 

comportamentais (CUNHA, 2005). 

A qualidade dos lipídios da dieta materna tem influência direta no perfil de ácidos 

graxos do leite secretado (CUNHA, 2005). Uma dieta rica em carboidratos irá favorecer a 
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síntese endógena dos ácidos graxos de cadeia curta e média e uma dieta rica em ácidos 

graxos poliinsaturados vai determinar maiores níveis destes no leite secretado (BARBER 

et al, 1997). 

Por outro lado, crianças que recebem leite contendo baixo teor de lipídios tendem a 

mamar mais freqüentemente e por maiores períodos de tempo, causando um aumento no 

volume do leite. Há também uma correlação positiva entre o ganho de peso durante a 

gestação e o conteúdo de lipídios do leite (VILLALPANDO & PRADO, 1999). Dessa forma, 

a relação entre a ingestão dietética materna de lipídios, a composição corporal adiposa 

materna e a concentração de lipídios no leite é de crucial importância na nutrição infantil 

durante o aleitamento. 

 

 

2.7 A IMPORTÂNCIA DOS ÁCIDOS GRAXOS POLIINSATURADOS DE CADEIA 

LONGA PARA O CRESCIMENTO E O DESENVOLVIMENTO 

 

 

Os ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa (AGPI) no leite materno podem 

originar-se da ingestão dietética materna, dos estoques maternos e da síntese endógena 

a partir de seus precursores com 18 carbonos, no fígado, glândula mamária e outros 

tecidos (KOLETZKO et al, 2001). 

A dieta materna influencia o conteúdo no leite dos ácidos eicosapentaenóico (EPA, 

20:5n-3), docosahexaenóico (DHA, 22:6n-3) e araquidônico (ARA, 20:4n-6), que pode 

aumentar pelo consumo de peixe, leite, linhaça, carne e ovos (KOLETZKO et al, 2001 e 

INNIS, 2005). 

Os AGPI de origem dietética são absorvidos, reesterificados em triacilgliceróis, 

entram na circulação na forma de quilomicrons, e são rapidamente transferidos para a 

glândula mamária pela ação da lipase lipoprotéica, sendo em seguida transferidos para o 

leite materno. Os triacilgliceróis hepáticos também são transportados (como VLDL) do 

fígado para a glândula mamária e liberados deste tecido por ação da lipase lipoprotéica 

(KOLETZKO et al, 2001). Durante a lactação, a atividade da lipase lipoprotéica diminui no 
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tecido adiposo e aumenta no tecido mamário, indicando um aumento da captação de 

ácidos graxos para este tecido (BARBER et al, 1997). 

Devido à intensa lipólise que ocorre durante a lactação, os AGPI dos triacilgliceróis 

armazenados no tecido adiposo são liberados e podem ser transportados na circulação 

como ácidos graxos não esterificados ligados à albumina, podendo ser direcionados para 

a célula alveolar mamária (KOLETZKO et al, 2001). 

Vários estudos têm demonstrado que o DHA do fosfolipídio do plasma materno é 

significativamente e positivamente correlacionado com a ingestão de DHA (INNIS, 2003)., 

e com a quantidade de DHA no leite materno. Altas quantidades de DHA no leite materno 

proporcionam altas quantidades de DHA no plasma e nos eritrócitos de crianças 

amamentadas no seio (HELLAND et al, 2001, JENSEN et al, 2005 ). 

Embora a dieta materna represente um papel importante como fonte de ácidos 

graxos para o leite, os resultados dos estudos com isótopos estáveis demonstram que a 

proporção de AGPI no leite não tem como principal origem a dieta materna 

(DEMMELMAIR et al, 1998). 

KOLETZKO et al , 2001 estudaram seis mulheres lactantes que receberam três 

vezes uma dose oral de 1mg/kg de peso corporal de ácido linoléico (LA) na 2ª, 6ª e 12ª 

semanas de lactação, respectivamente. Nesse estudo, eles observaram que 30% do total 

de LA no leite foram transferidos diretamente da dieta e 70% dos depósitos maternos. 

DEMMELMAIR et al, (1998) observaram que de 3 a 25% e até cerca 3% dos 

conteúdos de 20:3 n-6 e 20:4 n-6 no leite, respectivamente, foram provenientes do 18:2 n-

6 ingerido. Esses resultados demonstram que a contribuição dos ácidos graxos essenciais 

para a secreção de AGPI para o leite é pequena, e que os estoques corporais maternos 

contribuem significativamente para a produção dos lipídios no leite humano. Dessa forma, 

isso poderia indicar que o hábito dietético da mulher, por influenciar na composição dos 

estoques corporais, pode ser um marcador relevante para a composição de gordura do 

leite. 

 Os AGPI podem também ser originados a partir da metabolização dos ácidos 

graxos essenciais: ácido linoléico (LA, 18:2n-6) e ácido alfa-linolênico (ALA, 18:3n-3), os 

quais são precursores dos AGPI com 20 e 22 átomos de carbono, incluindo os ácidos 

araquidônico (ARA, 20:4n-6), docosahexaenóico (DHA, 22:6n-3) e eicosapentaenóico 
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(EPA, 20:5n-3) (KOLETZKO et al, 2001). Os ácidos ARA e DHA são formados na maioria 

dos tecidos do organismo por uma série de reações alternadas de dessaturação (adição 

de duplas ligações) e alongação (adição de duas unidades de carbono) (KOLETZKO et al, 

2001). 

Os ácidos LA e ALA não podem ser sintetizados nas células mamárias pela 

ausência das enzimas alfa - 12 e 15, necessárias para a inserção da dupla ligação na 

posição n-6 ou n-3 da cadeia de carbono do ácido graxo, sendo, portanto, considerados 

nutrientes dietéticos essenciais (INNIS, 2001). Antes do nascimento, todos os ácidos 

graxos n-6 e n-3 acumulados pelo feto provêm da circulação materna através da 

transferência placentária, e depois do nascimento originam-se do leite materno quando a 

amamentação materna for exclusiva (INNIS, 2003).  

Essa dependência é demonstrada por estudos que indicam forte correlação positiva 

materno-fetal para todos os ácidos graxos essenciais e seus AGPI (Al MDM et al, 1996, 

HORNSTRA, 2000, INNIS, 2003). 

A habilidade da placenta em extrair esses ácidos graxos da circulação materna e 

transferí-los para o feto é de crucial importância (INNIS, 2005). Esses ácidos graxos para 

serem transportados através da membrana dos microvilos do sinciciotrofoblasto da 

placenta, necessitam estar na forma não esterificada (ácidos graxos não esterificados – 

AGNE) (HAGGARTY, 2002). Na circulação materna, os AGNE podem ser provenientes da 

hidrólise dos triacilgliceróis das lipoproteínas pela lipase lipoprotéica placentária, e/ou a 

partir dos ácidos graxos originados da hidrólise dos triacilgliceróis pela lipase hormônio 

sensível do tecido adiposo materno. Através desse mecanismo, os ácidos graxos são 

transferidos para o compartimento fetal resultando no enriquecimento de determinados 

ácidos graxos na circulação fetal que irá depender em grande parte da composição dos 

ácidos graxos existentes na circulação materna (HERRERA, 2002). 

De fato, as concentrações de DHA e ARA são maiores no feto que nos fosfolipídios 

do plasma materno, enquanto seus precursores (LA e ALA) possuem concentrações mais 

baixas (HERRERA, 2002). O fato de a transferência placentária ser seletivamente maior 

para o ARA e DHA do que para outros AGPI, determina concentrações sangüíneas fetais 

mais elevadas desses AGPI por várias semanas após o nascimento da criança 

(GUESNET et al, 1999). Isso é importante devido ao efeito positivo que esses ácidos 
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graxos representam no crescimento fetal, principalmente para crianças nascidas 

prematuras, e no desenvolvimento do sistema nervoso central (HERRERA, 2002). 

Os lipídios do cérebro são ricos em AGPI n-3 e n-6, e estes desempenham papel 

fundamental no crescimento neuronal, transdução de sinais e excitabilidade das 

membranas neurais, e na expressão de genes que regulam a diferenciação celular e o 

crescimento (UAUY & DANGOUR, 2006). De fato, o DHA além de exercer efeito positivo 

no crescimento infantil, é o AGPI com maior presença nos segmentos da retina (cones e 

bastonetes) (INNIS, 2003). Aproximadamente 50% do peso seco do cérebro são formados 

por lipídio, sendo metade fosfolipídio. Os fosfolipídios da massa cinzenta do cérebro 

contêm grandes proporções de DHA e ARA (INNIS, 2003). Altas concentrações de DHA 

na retina, e de DHA e ARA na massa cinzenta do cérebro sugerem que estes ácidos 

graxos têm importante função no processo visual e neural (LIMA et al, 2004). 

Portanto, a ingestão dietética adequada desses AGPI ou de seus precursores 

durante o período perinatal é essencial para o crescimento fetal e neonatal, para o 

desenvolvimento e para as funções neurológica, comportamental e de aprendizagem 

(HERRERA, 2002). 

Além disso, a nutrição intra-uterina pode influenciar no risco do desenvolvimento de 

doenças crônicas na fase adulta (GROVE , 2003), sugerindo que o padrão de nutrição no 

início da vida pode "marcar" (metabolic imprinting) o indivíduo, conduzindo, portanto, a 

uma "programação" metabólica. Isso enfatiza a importância da adequação dietética de 

AGPI essenciais durante a gravidez, a lactação e a infância. A importância fisiológica dos 

ácidos graxos n-3 no desenvolvimento neural, efeito anticolesterolêmico e visual da 

criança tem sido estudada intensamente nos últimos anos. INNIS et al (2005), em estudo 

com registro de 83 crianças que receberam aleitamento materno exclusivo por pelo menos 

três meses, analisaram as células vermelhas do sangue e as concentrações de ácidos 

graxos, colesterol, HDL e LDL no plasma nas crianças com dois meses de idade, a 

acuidade visual com 2, 4, 6 e 12 meses, desenvolvimento da linguagem com nove meses 

e índice de desenvolvimento mental e psicomotor com 6 e 12 meses. Eles relataram 

correlação positiva do DHA com medidas de acuidade visual, indicadores 

cardiovasculares e progressão no desenvolvimento da linguagem, que foi determinada 
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pela habilidade da criança em distinguir sílabas de sua língua nativa de uma linguagem 

não familiar. 

Todas essas evidências sugerem, portanto, que os AGPI devem estar disponíveis 

em quantidades adequadas durante o período crítico de crescimento e desenvolvimento 

em vários tecidos e órgãos para prevenção de doenças na vida adulta. A quantidade de 

ácidos graxos poliinsaturados que cada lactente recebe por dia através do aleitamento 

varia conforme a dieta materna e o estágio da lactação. GIBSON & MAKRIDES (1998) 

relatam valores de 200mg de ARA e < 100mg de DHA/dia, quantidades estas que 

poderiam ser suficientes para atender às necessidades do crescimento e do 

desenvolvimento. 

 

 



 

3. OBJETIVOS: 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL: 

 

 

Avaliar a influência da utilização da linhaça “Linum Usitatissimum” no período de 

lactação sobre os indicadores bioquímicos de doenças cardiovasculares e na morfologia 

cardíaca na prole adulta de ratos Wistar até os 150 dias de vida.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 Avaliar o consumo de ração (g), consumo da proteína (g) e a variação de peso 

corporal (g); 

 Determinar o perfil lipídico (colesterol (mg/dL), triglicerídeos (mg/dL), HDL (mg/dL), 

VLDL (mg/dL) e LDL (mg/dL)). 

 Estudar a densidade volumétrica (Vv) do tecido conjuntivo no coração dos animais; 

 Avaliar morfometricamente as alterações na espessura das túnicas íntima e média 

das artérias aortas dos animais 

 Comparar os resultados obtidos entre os grupos e sua influência na qualidade de 

vida. 

 



 

4. JUSTIFICATIVA 

 

 

Não existem relatos da associação entre as seguintes variáveis: linhaça, impressão 

metabólica e doenças cardiovasculares, portanto o estudo visa analisar se a linhaça será 

capaz de influenciar beneficamente os indicadores bioquímicos cardiovasculares e 

promover alterações positivas na histologia cardíaca e da artéria aorta na prole adulta de 

ratos Wistar que tiveram suas mães alimentadas com ração à base de caseína 

suplementada com linhaça durante a lactação avaliando a influência da linhaça num 

estudo prospectivo (idade adulta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 

5.1 OBTENÇÃO DOS GRÃOS DA LINHAÇA 

 

As sementes do linho foram cedidas pela ArmaZen LTDA através de doação 

voluntária ao projeto, de modo que possamos assegurar a inocuidade das mesmas. 

  

 

5.2 OBTENÇÃO DA FARINHA DA LINHAÇA 

 

A farinha da linhaça foi obtida através da moagem das sementes in natura em 

moinho Fritsch Pulverisette 14. Foi realizada a pesagem da farinha de linhaça resultante 

desse processo, que foi ensacada, lacrada e armazenada em geladeira (8-10º C) até ser 

usada para a confecção da ração. Não foi realizado processamento térmico das sementes 

de linho, devido a camada mucilaginosa que envolve as sementes, fazendo com que 

estas fiquem grudentas em demasia dificultando o seu manuseio. 

 

5.3 OBTENÇÃO DAS RAÇÕES 

 

Para o preparo da ração, foi feita a pesagem, conforme a densidade (do mais leve 

para o mais pesado) dos seguintes ingredientes: celulose, L-cistina, mistura de vitaminas, 

mistura de minerais, bitartarato de colina, amido, açúcar, farinha de linhaça e/ou caseína 

(dependendo da ração) e óleo de acordo com o Quadro 1. 
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Quadro 1 - Percentual de nutrientes adicionados para o preparo das rações  

INGREDIENTES 

(G/100G) 

RAÇÃO 

CONTROLE 

 

 

RAÇÃO 

SUPLEMETADA 

Fonte Protéica 1 

(Caseína) 

10,87 5,43 

 

Fonte Protéica 2 

(Linhaça) 

- 21,78 

Açúcar3 10,00 10,00 

Mistura de 

minerais4 

3,50 3,50 

Mistura de 

vitaminas5 

1,00 1,00 

Óleo6 7,00 0,00 

Celulose7 5,00 0,00 

B-Colina8 0,25 0,25 

L-Cistina8 0,30 0,30 

Amido9 62,08 57,74 

Total 100,00 100,00 

1-Caseína-Comercial Rhosther Indústria e Cormécio LTDA. 2- ArmaZem Ltda, 3-

União, 4-Preparada segundo a AIN-93 (elaborada pela Rhosther), 5- Preparada 

segundo a AIN-93 (elaborada pela Rhosther), 6- Liza®, 7- Macrocel®, Blanver LTDA, 

8- Fabricante Rhosther, 9. Maisena 
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A seguir, os ingredientes foram misturados no recipiente da batedeira com auxílio 

de espátula inoxidável, sendo posteriormente levados à batedeira por 10 minutos para a 

homogeneização.  

O óleo foi acrescido aos poucos para evitar a formação de grumos. Terminado o 

processo de homogeneização, foi acrescida à mistura água fervente aos poucos até que 

ocorresse gelatinização do amido e formação de uma massa com textura lisa. Em 

seguida, a massa foi passada em peletizador para a formação dos pelletes, sendo 

colocada em bandejas de aço inoxidável e levada à estufa (55-60C) por 24 horas. 

 

 

5.4 SUPLEMENTAÇÃO COM L-CISTINA 

 

A linhaça e a caseína são limitantes em aminoácidos sulfurados (metionina) e 

fazendo-se necessário a suplementação desse aminoácido segundo a recomendação da 

AIN-93 (REEVES et al., 1993) para dietas de animais experimentais, adicionando cistina, 

aminoácido precursor da metionina. Sendo assim, a ração do Grupo Controle (GCAS), 

Pair Feed (GPF)  e do Grupo Linhaça (GLIN) foram acrescidas de 0,3g de cistina. 

 

 

5.5 SUPLEMENTAÇÃO COM FARINHA DE LINHAÇA 

 

 Para estudar a influência da semente de linho no perfil lipídico dos animais foi 

necessária a sua suplementação na ração a base de caseína. Não existe ainda na 

literatura um consenso quanto à recomendação diária dessa semente. Por isso, nesse 

estudo procurou-se seguir a quantidade utilizada por grande parte da literatura. Portanto a 

quantidade adicionada foi de aproximadamente 25g diárias. A opção por utilizar a 

semente na forma de farinha se deu para um melhor aproveitamento de suas 

propriedades funcionais. 
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5.6 DESENVOLVIMENTO DAS ANÁLISES QUÍMICAS: 

 

Todas as rações foram analisadas quimicamente no Laboratório de Nutrição 

Experimental (LABNE) da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense 

quanto a: 

 

 

5.6.1 Composição Centesimal: 

 

-Umidade: Foi determinada por gravimetria, em estufa a 105°C, até peso constante 

(ASSOCIATION OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS 1984). 

 

-Cinzas: O resíduo mineral fixo, foi determinado por gravimetria, utilizando-se mufla 

a 550ºC (ASSOCIATION OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS 1984). 

 

-Extrato etéreo: A determinação da fração lipídea foi determinada em extrator de 

Soxhlet, utilizando como solvente o éter etílico (ASSOCIATION OFFICIAL ANALYTICAL 

CHEMISTS 1984). 

 

-Proteína: A determinação do teor de proteína foi feita pelo método Micro-Kjeldahl 

para nitrogênio total, onde o fator 6,25 foi utilizado para a conversão em proteína 

(ASSOCIATION OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS 1984). 

 

-Fração fibra: A fração fibra foi determinada utilizando-se o método ADF modificado 

por (ASSOCIATION OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS 1984). 

 

-Fração nifext: A determinação da fração nifext, que corresponde aos carboidratos, 

foi realizada pela diferença, após a determinação das frações anteriores. 
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5.7 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

5.7.1 Animais 

 

No ensaio biológico de 150 dias, foram utilizados 24 animais machos, da linhagem 

Wistar (Rattus norvergicus, variedade Albinus, ordem Rodentia mammalia, família 

Muridae), que tiveram suas mães alimentadas com rações específicas conforme descrição 

dos grupos a seguir, durante 21 dias, período de lactação, provenientes da colônia do 

Laboratório de Nutrição Experimental do Departamento de Nutrição e Dietética da 

Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ, Brasil. Após o 

desmame, que foi realizado no 28º dia de vida, os filhotes formaram 3 grupos, com 8 ratos 

que passaram a receber ração comercial. 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal 

Fluminense Nº 188/06. Para o desenvolvimento do ensaio biológico foi seguido o 

protocolo de normas estabelecidas no Guide for Care and Use of Laboratory Animals 

publicada por National Institutes of Health (NIH Publication N°85-23, revisada em 1985).  
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5.7.2 Grupos experimentais 

 

Foi desenvolvido um ensaio biológico onde foram formados 3 grupos específicos 

categorizados pela dieta que as ratas (mães) receberam durante o período de lactação, 

sendo alimentadas com ração a base de caseína e a outra a base de caseína 

suplementada com linhaça :  

 

 Grupo Caseína (GCAS), mães receberam ração à base de CASEÍNA, com 

17% de proteína; 5 e 7 % de fibras e óleo, respectivamente; 

 Grupo Linhaça (GLIN), mães receberam ração à base de CASEÍNA, com 17% 

de proteína, adicionada de 25g diárias de SEMENTE DE LINHAÇA. 

 Grupo Caseína Pair Feed (GPF), mães receberam ração à base de CASEÍNA, 

com 17% de proteína; com uma concentração 5 e 7%, de fibras e óleo, 

respectivamente. Porém este grupo recebeu a mesma quantidade de ração 

consumida pelo grupo linhaça. 

 

Os grupos foram constituídos por um total de 8 animais em cada grupo, recebendo 

rações isoprotéicas com 17% de proteína no período gestacional, segundo as 

recomendações da AIN-93 (REEVES et al., 1993) e receberam água ad libitum. 

Os animais do GPF foram pareados pela quantidade média de ração ingerida pelo 

GLIN durante o período de experimentação, a fim de eliminar os efeitos causados pelo 

consumo da linhaça daqueles causados pelo consumo da caseína, uma vez que ratos que 

recebem ração à base de semente de linhaça ingerem uma quantidade menor de ração 

em relação aos ratos controles (estudo piloto). 

Os animais foram mantidos no Biotério, confinados em gaiolas individuais de 

polipropileno, em ambiente com temperatura constante (24ºC ± 2ºC) e iluminação 

adequada (ciclo claro e escuro de 12 em 12 horas). 
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5.8 DADOS COLETADOS 

 

Para determinação dos métodos biológicos foi realizada a pesagem dos animais 

três vezes na semana em balança FILIZOLA®, com capacidade máxima de 3Kg e 

precisão de 0,5g para avaliar variações de massa corporal e crescimento onde 

determinou-se que os períodos de controle seriam: o nascimento, aos 7 dias de vida, aos 

14 dias de vida e aos 28 dias de vida. Os animais eram pesados individualmente, 

suspensos pelo terço distal caudal e colocados em recipiente de polipropileno com a 

balança previamente tarada. As rações foram ofertadas e pesadas em balança TOLEDO® 

com capacidade máxima de 3Kg e precisão de 0,05g, em dias alternados para verificar a 

quantidade ingerida de cada animal. Contabilizou-se a oferta e o resto de ração de cada 

animal. As medidas aferidas na balança eram registradas em planilhas padronizadas pelo 

LABNE e logo após eram transferidas para formulários eletrônicos. 

Com os dados de variação de massa (g) e consumo de ração (g) coletados foram 

calculados o Protein Efficacy Ratio (PER) e o Coeficiente de Eficácia Alimentar (CEA) 

para avaliação biológica da qualidade protéica como descrito por ANGELIS (2001). 

Assumindo-se que ocorre variação do total de proteína corporal motivada por diferenças 

da qualidade protéica de dietas, é comum medir-se a variação de massa corporal como 

um reflexo global da atuação da proteína ingerida. Estes índices ainda são aceitos pela 

maioria dos investigadores como métodos de boa validade, sendo que o tempo de 

experimentação sugerido para o teste de PER é de quatro semanas (28 dias). 

 

5.9 MATERIAIS COLETADOS 

 

Ao final do experimento os animais foram anestesiados com injeção intraperitoneal 

de Thiopentax (Tiopental sódico 1G, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA, 

Brasil) a 5% (0,15 ml/100g p.c., i.p.) e foi realizada a punção cardíaca utilizando-se 

agulhas e tubos a vácuo em volume de 10ml. Após estes procedimentos os animais foram 

laparatomizados para a retirada dentre outros órgãos, do coração e aorta. 
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5.9.1 Métodos histológicos 

 

 Através de uma toracotomia o coração foi retirado juntamente com a aorta, logo a 

artéria foi separa do coração seccionando-a junto ao arco aórtico.  

A aorta foi seccionada transversalmente onde foram feitos cortes sempre no terço 

distal da secção. O coração foi seccionado abaixo do sulco coronário para a separação 

dos átrios e ventrículos, incluindo o septo intraventricular.  

Após terem sido seccionados, os pedaços de ventrículo esquerdo (VE) e aorta 

foram fixados em formol tamponado (formalina de Millonnig) por 24h, processados em 

água, em concentrações crescentes de álcool etílico em água (80%, 95% e 100%), em 

concentrações crescentes de xilol em álcool etílico (50% e 100%) e em parafina, seguida 

da inclusão definitiva, como utilizado por PEREIRA & MANDARIM (1998). Após a 

inclusão, os blocos de parafina contendo pedaços de VE e aorta foram cortados, no 

micrótomo CUT 4050 (Microtec®), em seções de 5μm e montados em lâminas padrão 

para microscopia ótica.  

As lâminas de aorta foram coradas com Fucsina Resorcina de Weigert (coloração 

de fibra elástica), sendo feita posteriormente a captura de imagens pelo programa 

Honestech TV 2.5®. A mensuração das estruturas da aorta (Intima, Média) foi realizada 

utilizando o programa Image J®. 

As lâminas que continham o tecido do VE foram coradas com Picro-sirius red como 

utilizado por SHIRANI et al., (2002) para detecção dos núcleos e citoplasma dos miócitos 

e para coloração fibrilar do colágeno da matriz extra celular.  As imagens foram capturas e 

trasferidas para um monitor TOSHIBA 14 polegadas, onde através de leitura pelo sistema 

teste M42, foram obtidos os valores para a densidade volumétrica (Vv). 

As imagens das seções do VE e aorta foram capturadas por videomicroscopia no 

microscópio BX-51 Olympus®, com uma câmera de vídeo digital optronics, usando-se 

objetiva com aumento de 10X com imersão em óleo. 
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5.9.2 Metodos bioquímicos 

 

5.9.2.1 Coleta de sangue: 

 

O método utilizado foi a Punção Cardíaca, a qual se obtém o sangue diretamente 

de uma das cavidades do coração, utilizando uma seringa de 5 ml com agulha estéril de 

tamanho 25x7.  

Os ratos foram anestesiados 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 foi colocado em tubos com e sem 

EDTA. O sangue com EDTA para determinação de hemoglobina e hematócrio; o sangue  

sem reagentes para a dosagem da fração lipídica. O sangue coletado foi centrifugado 

(Sigma) a 3500 rpm durante 15 minutos para a obtenção do soro, que foi armazenado a -

20oC. As análises de colesterol, triglicerídeos e HDL foram realizados com a utilização de 

kits da BIOCLIN (Indústria Quibasa – Química Básica Ltda/ Belo Horizonte-MG). 
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5.9.2.2 Fração lipidíca  

 

O sangue coletado em tubos de ensaio foi centrifugado em centrífuga Sigma 

durante 30 minutos a 3500 RPM (rotações por minutos) (MILLER & PAYENE, 1977) para 

a obtenção do soro. Este foi separado e fracionado em epphendorfs, sendo uma parte 

para análise do perfil lipídico e outra parte acondicionada em freezer para posterior 

análise. 

 

5.9.2.3 Métodos de análise da parte lipídica  

 

Foram realizados através de diagnóstico in vitro. Para análise de cada indicador 

bioquímico foram realizadas uma média de 3 (três) repetições para cada amostra do soro 

obtido de cada animal. Foram utilizadas pipetas de precisão automática para volume 

ajustável (Kacil) e ponteiras descartáveis para quantificação do volume das amostras. 

Após realizada a metodologia (protocolo) de cada indicador sérico, as leituras foram feitas 

em espectofotômetro (Spec 20 MV) ajustado para os nanômetros específicos de cada 

indicador.  

As análises bioquímicas da parte lipídica foram realizadas no Laboratório de 

Nutrição Experimental da UFF, com a utilização de kits da BIOCLIN (Indústria Quibasa – 

Química Básica Ltda/ Belo Horizonte-MG)  

 

 

5.9.2.4 Método para determinação de colesterol total, HDL e LDL – teste enzimático 

colorimétrico: 

 

Colesterol Total 

Apresentação dos Reagentes: 

 Reagente número 1- Padrão 
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 Reagente número 2- Reagente enzimático 

 Reagente número 3- Tampão. 

Descrição do Processo: 

Preparo do reagente de trabalho: 

Foram misturados o frasco do reagente número 2 com 50 mL do reagente número 3. 

Técnica: 

Foram identificados 3 tubos de ensaio iguais para o soro de cada animal (triplicata). 

Nestes tubos foram adicionados através de pipeta automática:  

 1,0 mL de Reagente de Trabalho  

 10 l de soro livre de hemólise 

 Para o padrão foi utilizado: 

 1,0 mL de Reagente de Trabalho  

 10 l do padrão 

Os tubos foram homogeneizados e colocados em banho-maria a 37oC por 5 minutos. 

A leitura foi feita em espectrofotômetro a 510 nanômetros (nm) (490-540nm), 

acertando o zero com o Reagente de Trabalho (branco). 

Descrição dos cálculos:  

Foi calculado o Fator de Calibração, onde: 

Fator de Calibração= Concentração do padrão (200 mg/dL) 

                                                   Absorbância do padrão 
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Colesterol = Absorbância da amostra x Fator de calibração. Os resultados foram 

expressos em mg/dL. 

 

 

Colesterol HDL Enzimático 

 

Apresentação dos Reagentes: 

 Reagente número 1- Padrão 

 Reagente número 2- Reagente precipitante 

 Reagente número 3- Tampão. 

Descrição do Processo: 

Preciptação das VLDL e LDL, em tubo de centrífuga pipetar 0,25 mL de soro e 0,25 de 

reagente número 2, agitar por 1 minuto. 

Centrifugar a 3500 rpm durante 15 minutos, o sobrenadante límpido contém o HDL 

Colesterol. 

Preparo do reagente de trabalho: 

Foram misturados o frasco do reagente número 2 com 50 mL do reagente número 3. o 

Reagente de trabalho é o do Kit Colesterol enzimático Cod-Clin ou do Kit Colesterol 

Líquido Estável da Bioclin. 

Técnica: 

Foram identificados 3 tubos de ensaio iguais para o soro de cada animal (triplicata). 

Nestes tubos foram adicionados através de pipeta automática:  

 1,0 mL de Reagente de Trabalho  

 50 l de soro livre de hemólise 
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 Para o padrão será utilizado: 

 1,0 mL de Reagente de Trabalho  

 50 l do padrão 

Os tubos foram homogeneizados e colocados em banho-maria a 37oC por 5 minutos. 

A leitura foi feita em espectrofotômetro a 500 nanômetros (nm) (490-540nm), 

acertando o zero com o Reagente de Trabalho (branco). 

Descrição dos cálculos:  

Foi calculado o Fator de Calibração, onde: 

 

80 

 Fator de Calibração =    
Absorbância do padrão 

 

Colesterol HDL = Absorbância da amostra x Fator de calibração.  

Os resultados foram expressos em mg/dL. 

 

Concentração de VLDL e LDL segundo equação de Friedewald: 

 

Colesterol VLDL =    Triglicerídeos  

                                        

5 

Colesterol LDL = Colesterol Total – (HDL + VLDL) 
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5.9.2.5 Método para determinação de triglicerídeos – teste enzimático colorimétrico: 

Apresentação dos reagentes: 

 Reagente número 1- Padrão 

 Reagente número 2- Enzima 

 Reagente número 3- Tampão 

 

Descrição do Processo: 

Preparo do reagente de trabalho: 

Foi adicionado o conteúdo do frasco 2 (enzimas) a 20 ml do tampão (reagente número 

3). O conteúdo foi agitado lentamente até completa dissolução. 

Técnica: 

Foram identificados 3 tubos de ensaio iguais para a amostra do sangue de cada animal 

(triplicata). Nestes tubos foram adicionados através de pipeta automática: 

 1,0 mL de Reagente de Trabalho  

 10l de soro livre de hemólise 

Para o padrão foram utilizados: 

 1,0 mL de Reagente de Trabalho  

 10 l do padrão 

Os tubos foram homogeneizados e colocados em banho-maria a 37oC por 10 

minutos. A leitura foi feita em espectrofotômetro a 490 nm (490-540 nm), acertando o zero 

com o Reagente de Trabalho (branco).  
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Descrição dos cálculos: 

Foi calculado o Fator de Calibração, onde: 

Fator de Calibração= Concentração do padrão (100 mg/dl) 

                                                 Absorbância do padrão 

Triglicérideos= Absorbância da amostra x Fator de calibração. 

 Os resultados foram expressos em mg/dl. 
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5.10 MÉTODO ESTATISTICO 

 

Os resultados estão apresentados na forma de média + desvio padrão. Foi utilizado 

o teste não paramétrico da soma de postos de Wilcoxon para comparações entre o GCAS 

e o GLIN e o teste de postos assinalados de Wilcoxon para comparações entre GLIN e 

GPF com o nível de significância de 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
6.1 CONCENTRAÇÃO DE PROTEÍNA NAS FARINHAS DE LINHAÇA e CASEÍNA 
 

A linhaça foi utilizada sem a realização de tratamento térmico e transformada em 

farinha para sua utilização como suplemento. Os resultados da composição centesimal 

das rações de caseína e caseína acrescida de linhaça são apresentados na Tabela 2. 

Ensaios biológicos descritos por SGARBIERI & PACHECO (1999) mostram que a 

composição das dietas e a biodisponibilidade dos nutrientes essenciais nelas contidos são 

proporcionais ao índice indicativo do valor nutritivo das dietas. 

 

Tabela 2 - Composição química centesimal e valor calórico total (VET) das rações 

utilizadas no experimento representadas em g/100g de dieta. 

 

Rações Umidade 

(%) 

Lipídios 

(%) 

Cinzas 

(%) 

Proteína 

(%)† 

Fibras 

(%) 

Carboidrato 

(%)* 

VET 

(Kcal) 

CASEÍNA 

e 

LINHAÇA 

1,95 ± 

0,08 

11,70 ± 

0,12 

4,42 ± 

0,07 

10,18 ± 

1,06 

6,98 ± 

0,47 

64,77  405,10 

± 10,25 

 CASEÍNA 2,23 ± 

0,04 

7,79 ± 

0,30 

4,27 ± 

0,02 

9,80 ±  

0,45 

5,00 ± 

0,34 

70,91  392,95 

± 12,58 

GCAS, recebendo ração à base de caseína com 17% de proteína; 5% de fibras e 7% de óleo; GLIN, 

recebendo ração à base de caseína, com 17% de proteína acrescida de 25% de farinha de linhaça; Os 

valores apresentados referem-se às médias e desvios padrões de 3 determinações; *calculado pela 

diferença;
†
fator de conversão de 6,25. 
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Tabela 3 - Composição química centesimal de macronutrientes das fontes protéicas 

utilizadas no preparo das rações. 

Amostra Umidade 

(%) 

Lipídios 

(%) 

Cinzas 

(%) 

Proteína 

(%)† 

Fibras 

(%) 

Carboidrato 

(%)* 

 Caseína 3,43 ± 

0,18 

0,06 ± 

0,00 

0,95 ± 

0,51 

86,60 ± 

3,06 

0 8,96 

Semente de 

linhaça 

6,10 ± 

0,64 

34,87 ± 

3,30 

3,32 ± 

0,24 

23,46 ±  

2,45 

30,64 ± 

2,70 

1,61 

Os valores apresentados referem-se às médias e desvios padrões de 3 determinações; *calculado pela 

diferença; 
†
fator de conversão de 6,25. 

 

A linhaça utilizada para a formulação da ração experimental apresentou percentual 

médio de proteína de 23,46 % e um percentual médio de lipídios de 34,87%, tendo este 

uma grande representabilidade dentre os macronutrientes. Já a caseína apresentou, em 

média, 86,60% de proteína bruta em sua amostra. 

A composição química da linhaça é representada por uma variação de 26 a 28% de 

proteínas segundo CLARK et al. (2002), e geralmente em torno de 25% de acordo com 

OOMAH & MAZZA (1993), logo, podemos perceber que o valor da proteína descrito na 

tabela acima encontrado em nosso experimento se assemelha aos encontrados na 

literatura. 

Os resultados encontrados em nosso ensaio foram similares a de outros autores, 

como GOMES et al. (2000) que ao avaliarem o teor protéico da farinha de linhaça 

encontraram um percentual de 25,66% de proteína. 
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6.2 AVALIAÇÃO BIOLÓGICA DAS RAÇÕES 
 
 

6.2.1 Variação Ponderal 
 

 

De acordo com os pesos iniciais e finais utilizados para análise do ganho ponderal dos 

animais (Figuras 4 a 8 e a Tabela 4), observa-se uma diferença nos valores de peso no 

momento zero do ensaio, onde os valores encontrados oscilaram entre 42,51 g e 47,19 g. 

Tal fato não refletiu negativamento sobre o grupo GLIN no aproveitamento biológico da 

ração suplementada, pois no 28º dia o GLIN  apresentou resultado semelhante aos outros 

dois grupos. 

 

Tabela 4 – Evolução dos Pesos (g) coletados durante os 28 dias de ensaio biológico. 
 

GRUPOS GCAS GLIN GPF Valor p 
GCAS x 

GLIN 

Valor p 
GLIN x 

GPF 
P0 
(g) 

47,19 ± 
4,45 

42,69± 
3,06 

45,00± 
2,39 

 
0,0355 

 

 
0,2223 

P7 
(g) 

80,06 ± 
9,66 

71,19 ± 
8,35 

64,63± 
11,28 

 
0,0699 

 

 
0,1013 

P14 
(g) 

130,00 ± 
14,18 

117,56 ± 
9,66 

109,94 ± 
12,11 

 
0,0622 

 

 
0,0299 

P21 
(g) 

169,12 ± 
17,81 

161,82 ± 
9,51 

156,19± 
18,53 

 
0,3284 

 

 
0,3074 

P28 
(g) 

195,12 ± 
22,94 

203,38 ± 
17,69 

201,93±  
17,73 

 
0,4349 

 

 
0,8196 
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  Na comparação dos dados de peso dos animais no 7º dia foi observado que não 

houve nenhuma diferença entre os grupos do experimento.  

 

Figura 4: Comparação entre P0 dos animais dos grupos: Caseína, Linhaça e Pair Feed  
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Fonte: Autor, 2008 

 

Figura 5: Comparação entre P7 dos animais dos grupos: Caseína, Linhaça e Pair 

Feed  
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Fonte: Autor, 2008 
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  Ao compararmos o peso dos animais no 14º dia de experimento foi observada 

diferença entre os pesos dos animais dos grupos (GLIN e GPF). Tal fato não demonstra 

nenhuma relevância ao ensaio, pois ao final dos 28 dias de experimentos os animais do 

GPF apresentaram resultados semelhantes ao GLIN. 

 

 

Figura 6: Comparação entre P14 dos animais dos grupos: Caseína, Linhaça e Pair 

Feed  
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Fonte: Autor, 2008 
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Os pesos dos animais no 21º e 28º dia do experimento demostraram semelhança 

estatística entre os valores de pesos encontrados. 

Figura 7: Comparação entre P21 dos animais dos grupos: Caseína, Linhaça e Pair 

Feed  
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Fonte: Autor, 2008 

Figura 8: Comparação entre P28 dos animais dos grupos: Caseína, Linhaça e Pair 

Feed  
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Fonte: Autor, 2008 
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  De acordo com GUERRA & PETERS (1995), animais sob mesmas condições de 

criação obtiveram valores para pesos corporais iniciais de 49,50g  5,11 para ratos 

machos Wistar, já quanto aos pesos finais dos ratos, os valores encontrados foram 

197,52g    22,72, os quais se aproximam daqueles encontrados no atual experimento. 

É importante ressaltar que apesar da diferença estatística encontrada no 14 º dia 

de experimento, ao final dos 28 dias os animais dos três grupos estudados apresentaram 

pesos estatísticamente semelhantes, logo, a suplementação com a linhaça não interferiu 

na evolução ponderal dos peso dos filhotes.  

 
 
 
6.2.2 Consumo de Ração 
 
 
 

Analisando a Tabela 5, verifica-se que no 14º dia de experimento, os grupos GLIN e 

GPF tiveram consumos de ração distintos. Ao final dos 28 dias, o GLIN apresentou 

consumo de ração semelhante ao GCAS e GPF. 
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Figura 9: Comparação entre o consumo de ração dos animais dos grupos: Caseína, 

Linhaça e Pair Feed  aos 14 dias de experimento 
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Fonte: Autor, 2008 

Figura 10: Comparação entre o consumo de ração dos animais dos grupos: Caseína, 

Linhaça e Pair Feed  aos 28 dias de experimento 
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Fonte: Autor, 2008 
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Tabela 5 – Dados de Consumo de Ração (g), de Proteína (g), CEA (Coeficinte de Eficácia 

Alimentar) e PER (Protein Efficiency Ratio) dos animais ao final de 28 dias de 

experimento. 

 

GRUPOS GCAS GLIN GPF Valor p 
GCAS x 

GLIN 

Valor p 
GLIN x 

GPF 
Craç 14 

(g) 
190,00 ± 

40,00 
186,06 ± 

32,22 
161,75 ± 

19,92 
 

1 
 

 
0,0298 

Cptn14 
(g) 

19,60± 
4,12 

31,63 ± 
9,48 

27,50 ± 
3,39 

 
0,0003 

 

 
0,0234 

Craç 28 
(g) 

580,42 ± 
116,09 

601,00 ± 
76,75 

538,44 ± 
82,52 

 
0,7984 

 

 
0,0781 

Cptn28 
(g) 

98,67 ± 
19,73 

102,17 ± 
13,05 

91,53 ± 
14,03 

 
0,7984 

 

 
0,0781 

CEA 0,26± 
0,05 

0,27± 
0,04 

0,30± 
0,02 

 
0,5737 

 

 
0,1953 

PER 3,23± 
0,87 

2,88± 
0,53 

3,23± 
0,42 

 
0,5737 

 

 
0,1484 

 
 
 

6.2.3 Consumo de Proteína 
 

Como o consumo de proteína é um reflexo do consumo de ração temos os mesmos 

resultados encontrados para o consumo de ração, porém no 14º dia de experimento a 

diferença encontrada para aproveitamento protéico foi entre o GCAS e o GLIN , e o GLIN 

ao compararmos com o  GPF, onde o GLIN teve um aproveitamento melhor. Tal fato não 

influenciou significativamente o experimento, pois aos 28 dias de experimento os grupos 

estudados apresentaram consumo de proteína semelhante, conforme Figuras 11 e 12. 
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Figura 11: Comparação entre o Consumo de Proteína dos animais até 14 dia  entre os 

grupos: Caseína, Linhaça e Pair Feed  
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Fonte: Autor, 2008 

Figura 12: Comparação entre o Consumo de Proteína dos animais até 28 dia  entre os 

grupos: Caseína, Linhaça e Pair Feed  
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Fonte: Autor, 2008 
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  Comparando os valores descritos nas tabelas 4 e 5 e de acordo com o gráfico 1 , 

percebe-se que os filhotes de ratas que receberam a suplementação com a linhaça 

durante a lactação (GLIN), tiveram um bom crescimento e o consumo de ração foi 

equivalente ao GCAS e GPF. 

É sabido que os primeiros 49 dias de vida dos animais, que compreendem 21 dias 

até o desmame e 28 dias após este, é um período de extrema importância para o animal, 

onde se faz necessário um aporte protéico suficiente para promover o crescimento e 

desenvolvimento adequado.  

A suplementação da ração a base de caseína com a linhaça apresentou resultados 

comparáveis ao da proteína padrão, logo, a suplementação com a linhaça não interferiu 

no crescimento biológico dos animais do experimento, já que estes apresentaram 

resultados semelhantes ao da proteína padrão. Podemos desta forma recomendar a 

suplementação com a farinha da linhaça sem que esta interfira no crescimento dos 

animais. 

 

Gráfico 1 – Consumo de Ração (g) e Proteína (g) dos animais ao final de 14 e 28 

dias de experimento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autor 2008 

 
O consumo de ração até os 28 dias de experimento dos animais dos grupos 

alimentados à base de linhaça e caseína apresentaram resultados semelhantes, 
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conseqüentemente o consumo protéico também o foi. Vale ressaltar que o processamento 

térmico da semente da linhaça não foi realizado, devido à camada mucilaginosa que 

envolve as sementes, fazendo com que estas fiquem grudentas em demasia dificultando o 

seu manuseio e processamento. 

Este processamento poderia ter contribuído para inativar tanto os taninos quanto os 

fitatos presentes nos grãos, influenciando uma melhor digestibilidade da proteína 

(ELSHEIKH et al. 2000), contida na ração suplementada com linhaça, o que poderia ter 

proporcionado um crescimento diferente nos ratos estudados. Confirmando um conceito 

de ANGELIS (2001), de que alimentos processados, fontes de proteínas, devem ser 

avaliados quanto a sua qualidade protéica porque o processamento pode intervir tanto na 

melhora quanto na piora da qualidade da matéria-prima, porém através dos dados 

encontrados podemos dizer que para este experimento a não realização do tratamento 

térmico não influênciou significativamente nos resultados encontrados, já que o grupo 

experimental (GLIN) apresentou resultados estatisticamente semelhantes ao grupo 

controle (GCAS e GPF). 

A suplementação da linhaça associada com outro alimento, no caso do 

experimento a caseína, parece ter resolvido o problema encontrado num estudo 

experimental realizado no Labne – UFF (BRITO & PACHECO, 2006),  onde a linhaça foi 

administrada como fonte protéica exclusiva aos animais e ao compararmos o consumo 

exclusivo da linhaça parte da resistência ao seu consumo parece estar associada ao seu 

sabor característico que é originado da associação de compostos carbonílicos de cadeia 

curta com a fração protéica. Estes compostos são produtos finais de uma série de reações 

que se inicia com a hidroperoxidação de ácidos graxos poliinsaturados, catalisada por 

lipoxigenases (LOX). Estas enzimas constituem cerca de 1% do total de proteínas 

presentes na semente da linhaça (MORAIS & SILVA., 2000) e a suplementação com um 

outro alimento cuja palatabilidade é melhor, atenuou este fator e igualou o consumo da 

ração. 
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6.2.4 Protein Efficiency Ratio (PER) 

 

Segundo LAJOLO & TIRAPEGUI (1988), os métodos biológicos podem ser utilizados 

para o estudo da qualidade protéica, sendo importante para a comparação de diferentes 

fontes protéicas durante o período de crescimento e manutenção da saúde. 

As realizações de bioensaios são importantes porque mostram essencialmente a 

medida de aminoácidos limitantes utilizáveis pelo animal, ou seja, a biodisponibilidade dos 

aminoácidos das proteínas dos alimentos. 

Os métodos biológicos são utilizados para determinação de índices de crescimento 

dos animais como forma de comparação com a proteína padrão. Um dos métodos 

utilizados nesse experimento foi o PER. Esse método é utilizado como forma de avaliação 

do crescimento e do aproveitamento da proteína. Quando avaliamos o aproveitamento 

protéico neste experimento através do PER, podemos ressaltar que não houve diferenças 

entre os grupos GCAS (3,23  0,87) e o GLIN (2,88  0,53) e o GLIN e o GPF (3,23  

0,42) (Figura 13). 

Figura 13 – PER dos animais ao final de 28 dias de ensaio 

.

Caseina Linhaca Pairfeed

Grupo

1.5

2.5

3.5

4.5

P
E

R

 

Fonte: Autor, 2008 
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Ao utilizar o PER relativo (%), considerando o desempenho do grupo controle 

(GCAS) como sendo 100%, o GLIN apresentou PER de 89% em relação ao GCAS e o 

GPF apresentou o PER semelhante ao GCAS. 

 Segundo FRIEDMAN (1996), o valor de PER acima de 2,00 está relacionado com 

proteína de boa e alta qualidade e o valor de PER abaixo de 1,5, com proteína de baixa e 

pobre qualidade. Feita esta comparação, pode-se dizer que a linhaça é de boa qualidade, 

visto que o PER do GLIN foi superior a 2,00 (MORAIS & SILVA, 2000).  

Alguns fatores da dieta têm papel importante modificando a utilização da proteína, 

como fibras e fitatos que podem afetar a bio-utilização de diversos nutrientes. A linhaça 

apresenta um maior percentual de fibras, as quais poderiam estar interagindo com a 

proteína dificultando a sua absorção devido à diminuição da digestão enzimática. Outra 

possibilidade de ação está relacionada com a viscosidade, já que esta tem a capacidade 

de formar gel coloidal fazendo com que a proteína tenha menor contato com a mucosa 

intestinal (FRIAS & SGARBIERI, 1998). 

 A qualidade da proteína da linhaça é inferior a proteína da soja em promover o 

crescimento dos animais e ambas são inferiores a caseína, pois o PER estima quanto de 

proteína ingerida é usada para promover o crescimento do animal. Os valores 

encontrados em grupos experimetais que usaram a linhaça como fonte de proteína 

exclusiva ficou muito aquém dos valores de PER encontrados pela soja e pela caseína, 

porém ao se suplementar com linhaça a ração a base de caseína observa-se que a 

capacidade em promover o crescimento dos animais se comporta de maneira semelhante 

com a proteína da caseína administrada isoladamente. 

MIURA et al. (2001), estudando a importância do tratamento térmico em alimentos 

de soja obteve valores médios PER inferiores para os animais alimentados com ração à 

base de soja crua quando comparados àquelas processadas termicamente e à base de 

caseína. Esse estudo indicou desta forma a eficiência do tratamento térmico com relação 

ao valor de PER. Este fator não pode ser atribuído a este estudo, uma vez que os valores 

encontrados para a ração suplementada com linhaça não foram inferiores ao do GCAS e 

GPF, já que esta oleaginosa não recebeu tratamento térmico. 
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6.2.5 Coeficiente de Eficácia Alimentar (CEA) 

 

O CEA determina quanto um grama de ração ingerida promove o aumento de peso 

corporal dos animais. Neste ensaio, os grupos GCAS (0,26 ± 0,05) e o  GLIN (0,27 ± 

0,04), o GLIN e o GPF (0,30 ± 0,02) apresentaram resultados semelhantes conforme 

figura 14. 

 

Figura 14 – CEA dos animais em 28 dias de experimento  
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Fonte: Autor, 2008 

 

Os resultados obtidos segundo esse coeficiente podem ser comparados aos 

resultados do PER, uma vez que, novamente os grupos não diferiram entre si.  

Visto que o consumo de ração entre os grupos foram semelhantes verifica-se que a 

caseína mesmo suplementada e sofrendo influência da proteína da linhaça é tão bem 

absorvida quando comparada à caseína isoladamente. 

Em relação à caseína, tais resultados já eram esperados, já que se trata de uma 

proteína animal de alto valor biológico. Para a ração sumplementada com linhaça, o bom 
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resultado pode ser associado a uma maior concentração de lipídios que esta oleaginosa 

possui, fazendo com que os organismos dos ratos não desviassem a proteína da sua 

função primária, de síntese, para a geração de energia (MIURA et al. 2001). 

Fontes protéicas alternativas vêm sendo muito estudadas principalmente àquelas a 

base de proteínas vegetais que são de baixo custo e com isso acessível a todos. Em 

estudo com o feijão, uma leguminosa bastante consumida pelos brasileiros, ROSA et al. 

(1998), encontrou valores semelhantes de CEA para o feijão carioquinha, feijão preto, 

feijão vermelho e dieta a base de caseína. Esses resultados são semelhantes ao deste 

estudo, onde a dieta suplementada com a linhaça foi semelhante à caseína isolada. 

 

6.3 ANÁLISES BIOQUÍMICAS  

 

6.3.1 Triglicerídeos (TGL) 

 

Dos pontos de vista fisiológico e clínico, os lípideos biologicamente mais relevantes 

são os fosfolípideos, o colesterol, os triglicerídeos (TGL) e os ácidos graxos. Os 

triglicerídeos são formados através de três ácidos graxos ligados a uma molécula de 

glicerol e constituem uma das formas de armazenamento energético mais importante no 

organismo, depositados nos tecidos adiposo e muscular. 

Nos valores de triglicerídeos o GCAS (76,88  25,23 mg/dl) e o GLIN ( 52,88  11,02 

mg/dl) apresentaram resultados diferentes, porém o valor p = 0,0455 não foi determinante. 

Ao compararmos o GLIN com o GPF (44,88  9,49 mg/dl) nenhuma diferença foi 

encontrada conforme figura 15. O GCAS apresentou média 31% superior em relação ao 

GLIN e 42 % superior ao GPF. Os resultados das análises bioquímicas encontram-se 

disponibilizadas na Tabela 6. 
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Figura15: Comparação dos resultados dos Triglicerídios (mg/dL) total dos animais ao final 

dos 150 dias de vida cujas as mães durante o período lactacional foram alimentadas à 

base de Caseína, Linhaça e Pair Feed  
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Fonte: Autor, 2008 
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Tabela 6 – Dados dos níveis séricos de colesterol total (mg/dl), High Density Lipoprotein 

(mg/dl), Triglicerídeos (mg/dl), Very Low Density Lipoprotein (mg/dl), Low 

Density Lipoprotein (mg/dl) dos animais ao final dos 150 dias de experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A linhaça, para os níveis séricos de TGL influenciou de maneira discreta os 

resultados encontrados no GLIN ao compararmos com o GCAS, onde o consumo de 

ração não foi pareado, podendo constatar uma redução de 31% nos níveis séricos dos 

triglicerídios no GLIN. Ao fazermos a comparação do GLIN com o GPF, os resultados 

encontrados foram satisfatórios para o GPF, porém não significativos. Desta forma a 

linhaça não conseguiu influenciar de maneira benéfica os valores de TGL na vida adulta 

destes animais que foram amamentados por mães, que receberam ração a base de 

caseína acrescida de linhaça (GLIN) durante a lactação, com este achado acredita-se que 

se a suplementação com a linhaça fosse feita de forma direta aos animais até a vida 

adulta, os resultados encontrados teriam sido significativos, já que através da lactação, 

período relativamente curto em roedores, pode-se observar um discreto benefício desta 

oleaginosa nos níveis de triglicerídeos dos ratos Wistar quando comparado com o GCAS. 

GRUPOS
   

GCAS GLIN GPF Valor p 
GCAS x 

GLIN 

Valor p 
GLIN x 

GPF 
COL 

(mg/dl) 
63,88 ± 
14,58  

45,12 ± 
8,45 

54,38 ± 
11,23 

 
0,0094 

 

 
0,0413 

HDL 
(mg/dl) 

44,94 ± 
12,36 

46,36 ± 
4,69 

45,10± 
5,45 

 
0,7676 

 

 
0,5322 

TGL 
(mg/dl) 

76,88 ± 
25,23 

52,88 ± 
11,02 

44,88 ± 
9,49(b) 

 
0,0455 

 

 
0,25 

VLDL  
(mg/dl) 

15,37 ± 
5,04(a) 

10,58 ± 
2,20 

11,22 ± 
2,34 

 
0,0455 

 

 
0,5469 

LDL 
(mg/dl) 

7,65 ±  
4,93 

2,06 ±  
2,77 

2,30±  
2,65 

 

 
0,0175 

 

 
0,4248 
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Os níveis séricos de triglicerídios estão diretamente relacionados com o consumo 

alimentar, logo, através do resultado encontrado pode-se observar que o consumo 

moderado de uma dieta, seja, ela suplementada ou não com linhaça influencia 

significativamente os níveis séricos de TGL encontrados. 

HARKNESS & WAGNER (1998) encontraram valores na faixa de 26 a 145 mg/dl 

para ratos Wistar adultos como faixa de normalidade. Os baixos valores de triglicerídeos 

encontrados nos grupos experimentais estudados neste experimento, associados a outros 

fatores como: atividade física, aumento no consumo de frutas, redução do consumo de 

sal, uma alimentação rica em ômega 3 estão relacionados a uma menor probabilidade de 

ocorrência de doenças de origem cardiovascular (MARTINEZ et al, 2003). 

 

6.3.2 Colesterol total (COL) 

 

O interesse científico, relatado pela linhaça, é devido ao alto teor de ácidos graxos 

poliinsaturados, particularmente alfa-linolênico, proteína vegetal, fibra solúvel e 

fitoestrógeno lignano, que podem diminuir o colesterol, ter ação antioxidante e atividades 

de hormônios sexuais agonistas e antagonistas (JENKINS et al, 1999).  

Nos valores séricos de colesterol o GCAS (63,88  14,58 mg/dl) apresentou 

resultado superior ao GLIN ( 45,12  8,45 mg/dl). O GLIN apresentou resultado inferior ao 

GPF (54,38  11,23 mg/dl)  porém com o valor de p =0,0413 (Figura 16). 
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Figura16: Comparação dos resultados do Colesterol (mg/dL) total dos animais ao final 

dos 150 dias de vida cujas mães durante o período lactacional foram alimentadas à base 

de Caseína, Linhaça e Pair Feed  
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Fonte: Autor, 2008 

 

Observando as médias referentes as concentrações séricas de colesterol, o grupo 

que recebeu a ração à base de caseína suplementada com linhaça, o GLIN, apresentou 

concentrações inferiores ao GCAS e GPF, obtendo uma redução média de 29% nos 

níveis de colesterol plasmático em relação ao GCAS e 15% em relação ao GPF. 

 Este achado corrobora com a literatura, onde diversos estudos atribuem à linhaça 

um poder hipocolesterolemiante (CARR & JESCHE 2006; PEREZ RODRIGO et al., 2006).  

Numerosas tentativas têm sido feitas para explicar os mecanismos pelos quais a 

linhaça, suas proteínas e seus aminoácidos poderiam alterar a concentração plasmática 

de colesterol total (CARROL & KUROWSKA, 1991;  & JESCHE, 2006). POTTER et al 

(2007) fez importante revisão sobre estes mecanismos e cita que os três possíveis são 

através do aumento da excreção de ácidos biliares; efeitos no metabolismo hepático do 
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colesterol, afetando a atividade da enzima HMG-CoA redutase e efeitos endócrinos, 

envolvendo insulina, glucagon e hormônios tireoidianos. 

BEYNEN& KATAN. (1985) sugerem que a proteína da linhaça agiria como fibra na 

redução do colesterol sérico, interrompendo a reabsorção e recirculação entero-hepática 

de sais biliares. Sugerem que a ativação dos receptores LDL seria apenas um efeito 

secundário. 

Sabe-se ainda que dietas ricas em frutas e vegetais previnem contra diversas 

patologias e, particularmente, doenças cardiovasculares (PEREZ-RODRIGO et al., 2006). 

Substâncias antioxidantes presentes na dieta, bem como a presença de fibras alimentares 

são, provavelmente, os responsáveis por esse efeito protetor (ROSS & KASUM, 2002). 

Estudos epidemiológicos têm evidenciado a relação inversa entre a ingestão habitual de 

fibras alimentares e o risco de doenças cardiovasculares (ANDERSON & HANNA, 1999). 

As fibras alimentares, especialmente as fibras solúveis, efetivamente reduzem os níveis 

plasmáticos de colesterol, o que pode contribuir de maneira direta na proteção contra as 

doenças cardiovasculares (FERNANDEZ, 2001). 

Os ácidos biliares podem adsorver as fibras solúveis e insolúveis, reduzindo a 

formação de micelas, com conseqüências na redução da absorção intestinal de colesterol 

com reflexo na colesterolemia (FAVIER et al., 1998). Além disso, as fibras solúveis são 

fermentadas pela microbiota do intestino grosso em graus variáveis produzindo ácidos 

graxos de cadeia curta os quais atingem a circulação por meio da veia porta. Uma vez no 

fígado esses ácidos graxos podem influênciar o metabolismo lipídico, causando efeito 

hipocolesterolêmico (SEMBRIES et al., 2003). Tais ácidos graxos, principalmente 

propionato, acetato e butirato, reduzem a atividade da HMG-CoA redutase, a enzima 

hepática que limita a síntese do colesterol (YOKOYAMA & ORIGASA, 2003). 

Antes do nascimento, os lipídeos acumulados pelo feto provêm da circulação 

materna através da transferência placentária, e depois do nascimento originam-se do leite 

materno quando a amamentação materna for exclusiva, logo, a mãe no período 

lactacional deve ter o cuidado de buscar uma alimentação saudável, tal fato pode ser 

observado neste experimento, já que ratas alimentadas com ração a base de caseína e 

suplementada com linhaça tiveram seus filhotes na vida adulta com níveis séricos mais 
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baixos de colesterol, reforçando a capacidade hipocolesterolêmica da linhaça (HERRERA, 

2002). 

Portanto, a ingestão dietética adequada durante o período perinatal é essencial 

para o crescimento fetal e neonatal, para o desenvolvimento e para as funções 

neurológicas, comportamentais, cardíacas e fisiológicas de uma maneira geral. Além 

disso, a nutrição intra-uterina pode influenciar no risco do desenvolvimento de doenças 

crônicas na fase adulta, sugerindo que o padrão de nutrição no início da vida pode 

"marcar" o indivíduo, conduzindo, portanto, uma "programação metabólica” (metabolic 

imprinting). Isso enfatiza a importância da adequação dietética durante a gravidez, a 

lactação e a infância (GROVE & SMITH, 2003). 

Dados na literatura atual reportam que dentre as principais causas de 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares estão as altas concentrações dos lipídeos 

séricos e que uma dieta à base de proteína de origem animal, pode aumentar as 

concentrações séricas de triglicerídeos em relação a uma dieta à base de proteína 

vegetal, rica em fibras e fitoestrógenos (OHARAA et al., 2007). 

 

 

6.3.3 High Density Lipoprotein - HDL 

 

As lipoproteínas permitem a solubilização e transporte dos lipídeos, que são 

substâncias geralmente hidrofóbicas, no meio aquoso plasmático. São compostas por 

lipídeos e proteínas denominadas apolipoproteínas (apos). Existem quatro grandes 

classes de lipoproteínas separadas em dois grupos: as ricas em TGL, maiores e menos 

densas, representadas pelos quilomicrons de origem intestinal e pelas lipoproteínas de 

densidade muito baixa ou “very low density lipoprotein” (VLDL), de origem hepática; e as 

ricas em colesterol de baixa densidade “ (LDL) low density protein” e o de densidade alta 

ou “high density lipoprotein”. Existe ainda uma classe de lipoproteína de densidade 

intermediária ou “Intermediary density lipoprotein” (IDL) e uma lipoproteína que  não tem 

sua função conhecida (DIRETRIZES BRASILEIRAS SOBRE DISLIPIDEMIAS E 

PREVENÇÃO DA ATEROSCLEROSE, 2001) . 
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Nos valores de HDL os grupos apresentaram-se de maneira semelhante o GCAS 

(44,94  12,36 mg/dl) e o GLIN ( 46,36  4,69 mg/dl), e o GLIN e o GPF (45,10  5,45 

mg/dl) (Figura 17). 

 

Figura17: Comparação dos resultados do HDL (mg/dL) total dos animais ao final dos 150 

dias de vida cujas as mães durante o período lactacional foram alimentadas à base de 

Caseína, Linhaça e Pair Feed  

Caseina Linhaca Pair feed

Grupo

10

20

30

40

50

60

H
D

L

 

Fonte: Autor, 2008 

 

As partículas de HDL são formadas  no fígado, no intestino e na circulação e seu 

principal conteúdo protéico é representado pelas apos A-I e A-II. O colesterol livre da HDL, 

recebido das membranas celulares é esterificado por ação da lecitina-colesterol-

aciltransferase (LCAT). A HDL transporta o colesterol até o fígado onde este é captado  

pelos receptores SR-B1. O circuito de transporte de colesterol  dos tecidos periféricos 

para o fígado é denominado transporte reverso do colesterol. Neste transporte é 

importante a ação do complexo “ATP Binding Cassete” A1 (ABC-A1) que facilita a 

extração do colesterol da célula pelas HDL. A HDL também tem outras ações que 

contribuem para a proteção do leito vascular contra aterogênese, tais como a remoção de 
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lipídeos oxidados da LDL, inibição da fixação de moléculas de adesão e monócitos ao 

endotélio e estimulação da liberação de óxido nítrico (DIRETRIZES BRASILEIRAS 

SOBRE DISLIPIDEMIAS E PREVENÇÃO DA ATEROSCLEROSE, 2001). 

As moléculcas de HDL promovem um efeito cardioprotetor evitando a formação de 

placas de ateroma, logo, quanto mais elevados os seus níveis, melhor é para o 

organismo. Como já foi dito anteriormente, a alimentação materna influencia diretamente 

os níveis séricos dos recém-natos, já que a transferência alimentar na fase gestacional se 

dá pela placenta, e depois do nascimento, originam-se do leite materno, logo, a mãe no 

período lactacional influencia diretamente o desenvolvimento dos filhos. Ao buscarmos 

avaliar se a linhaça foi capaz de gerar alguma influência nos níveis de HDL na vida adulta 

de ratos Wistar que tiveram suas mães alimentadas com ração suplementada com linhaça 

podemos observar que a linhaça não foi eficaz em gerar esta impressão metabólica, já 

que não pode ser observada uma elevação dos níveis de HDL desses animais na vida 

adulta (HERRERA, 2002). 

 Segundo INNIS et al (2003) os nutrientes devem estar disponíveis em quantidades 

adequadas durante o período crítico de crescimento e desenvolvimento em vários tecidos 

e órgãos para a prevenção de doenças na vida adulta, logo, pode-se considerar como 

período crítico a gestação e a lactação. Associado a este princípio, uma das hipóteses 

para explicar a ausência de influência da suplementação da linhaça no período lactacional 

e seu reflexo na vida adulta de ratos Wistar, pode ser a quantidade de linhaça 

administrada às lactantes, já que na literatura atual ainda não se chegou a um consenso 

sobre a dosagem ideal de linhaça a ser utilizada na suplementação, e sim uma 

recomendação de 25 gramas diárias. Outra hipótese sugerida seria que o período de 

lactação em roedores é relativamente curto para agir como marcador metabólico nos 

casos de restrições ou superdosagem não severas, como no caso de uma suplementação 

(INNIS et al, 2003). Outra explicação é que os ácidos graxos poliinsaturados possuem o 

incoveniente de induzir uma maior oxidação lipídica e diminuir o HDL dependendo da 

dose a ser utilizada.  

Os fitoesteróis que são encontrados na linhaça e desempenham funções estruturais 

análogas ao colesterol em tecidos animais não influenciam os níveis plasmáticos de HDL 
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e de Triglicérideos (DIRETRIZES BRASILEIRAS SOBRE DISLIPIDEMIAS E 

PREVENÇÃO DA ATEROSCLEROSE, 2001).  

Mais estudos complementares, utilizando a suplementação da semente de linho em 

humanos, devem ser realizados, principalmente no âmbito nacional, com o caráter 

investigativo, visando o tratamento e a prevenção das doenças associadas, assim como 

seus mecanismos fisiológicos que ainda permanecem desconhecidos. 

Dessa forma, recomenda-se que a dieta da mulher gestante e lactante contenha 

suficientes quantidades de AGPI essenciais e seus metabólitos de cadeia mais longa, 

para atender tanto os requerimentos maternos quanto os fetais e do neonato. Se a 

ingestão dos AGPI essenciais é insuficiente para atender aos requerimentos fisiológicos, 

os estoques corporais podem ser utilizados como um suprimento adicional. 

 

6.3.4 Very-Low Density Lipoproteins - VLDL 

 

O transporte de lipídeos de origem hepática ocorre por meio das VLDL, IDL e LDL. 

Os triglicerídeos das VLDL, assim como os dos quilomicrons, são hidrolisados pela lipase 

lipoprotéica. Os ácidos graxos  são liberados para os tecidos metabolizados. Por ação da 

lipase protéica, os quilomicrons e as VLDL, progressivamente depletados de TGL, se 

transformam em remanescentes, também removidos pelo fígado por receptores 

específicos. Uma parte das VLDL dá origem às IDL, que são removidas rapidamente do 

plasma. O processo de catabolismo continua, envolvendo a ação da lipase hepática e 

resultando nas LDL, que pemanecem por longo tempo no plasma. Esta lipoproteína tem 

um conteúdo apenas residual de Triglicerídeos e é composta principalmente de colesterol 

e uma única apolipoproteína, a apo B 100. As VLDL trocam TGL por ésteres de colesterol 

com as HDL e LDL por intermédio da ação da proteína de transferência de colesterol 

esterificado (cholesterol ester transfer protein” (CETP)) (DIRETRIZES BRASILEIRAS 

SOBRE DISLIPIDEMIAS E PREVENÇÃO DA ATEROSCLEROSE, 2001). 

 Nos valores de VLDL o GCAS (15,37  5,04 mg/dl) apresentou resultado superior ao 

GLIN (10,58  2,20 mg/dl), porém com o valor de p=0,0455. Ao compararmos o GLIN com 

o GPF (11,22  2,34 mg/dl) nenhuma diferença foi observada (Figura 18). 
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Figura18: Comparação dos resultados do VLDL (mg/dL) total dos animais ao final dos 

150 dias de vida cujas as mães durante o período lactacional foram alimentadas à base 

de Caseína, Linhaça e Pair Feed 
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Fonte: Autor, 2008 

O acúmulo de quilomícrons e/ou  de VLDL no compartimento plasmático resulta em 

hipertrigliceridemia e decorre da diminuição da hidrólise dos triglicerídeos destas 

lipoproteínas pela lipase hipoprotéica ou do aumento da síntese  ou redução da hidrólise. 

A alimentação materna influencia diretamente os níveis séricos dos recém-natos, 

porém tal fato não pode ser observado neste experimento para os níveis de VLDL na vida 

adulta de ratos Wistar, já que ratas alimentadas com ração a base de caseína e 

suplementada com linhaça tiveram seus filhotes na vida adulta com níveis séricos de  

VLDL colesterol semelhantes (HERRERA, 2002), logo, não pode ser observado o efeito 

dos ácidos graxos ômega-3 (linolênico, EPA e DHA) que são encontrados 

respectivamentes nos vegetais (soja, canola e linhaça) e em peixes de águas frias 

(cavala, sardinha, salmão, arenque) e são responsáveis em promovem a redução dos 

Triglicerídeos plasmáticos pela diminuição da síntese hepática de VLDL, podendo ainda 

exercer outros efeitos cardiovasculares, como redução da viscosidade do sangue, maior 

relaxamento do endotélio e também efeitos anti-arrítmicos. 
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6.3.5 Low Density Lipoproteins - LDL 

 

Nos valores séricos de LDL o GCAS (7,65  4,93 mg/dl) apresentou resultado 

superior ao GLIN (2,06  2,77 mg/dl). Já ao compararmos o GLIN ao GPF (2,30  2,65 

mg/dl) não foi observado nenhuma diferença (Figura 19). 

 

Figura19: Comparação dos resultados do LDL (mg/dL) total dos animais ao final dos 150 

dias de vida cujas as mães durante o período lactacional foram alimentadas à base de 

Caseína, Linhaça e Pair Feed  
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Fonte: Autor, 2008 

Observando as médias referentes as concentrações séricas de LDL, o grupo que 

recebeu a ração à base de caseína suplementada com linhaça apresentou concentrações 

inferiores ao GCAS, obtendo uma redução média de 51% nos níveis de LDL plasmático. 

Em estudos experimentais, com ratos Wistar, realizados por BHATHENA (2003), 

houve grupos, os quais para os níveis de LDL se mantiveram inalterados, este  buscou 

comprovar as propriedades funcionais da linhaça através da suplementação de 25% da 

energia com linhaça diretamente na alimentação dos animais. BHATHENA (2003) 
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observou a diminuição do colesterol total, principalmente em ratos geneticamente obesos. 

Houve diminuição também do LDL colesterol, das apolipoproteínas A-1 e B, além de 

proporcionar a diminuição da deposição de gordura no fígado dos ratos para os animais 

onde administração da linhaça foi feita de forma direta. 

Dentre os benefícios da linhaça, destacam-se os efeitos cardioprotetores, devidos 

em parte a uma variedade de ações, incluindo um impacto favorável do perfil lipídico 

sérico e a inibição da oxidação da lipoproteína de baixa densidade (LDL). Outro possível 

mecanismo é uma alteração no metabolismo hepático, com aumento da remoção do LDL 

e VLDL pelos hepatócitos. 

Existe um interesse na composição nutricional e no aumento do consumo da 

linhaça devido ao alto conteúdo de ácido alfa-linolênico (LNA, 18:3 n-3), representando 

50-55% de ácidos graxos totais, boa quantidade de fibra solúvel, fitoestrógeno lignano e 

compostos fenólicos, que são provavelmente benéficos na redução dos fatores de risco 

para doenças cardiovasculares e câncer (CHEN et al, 2003). A tabela 7 exemplifica o 

percentual de distribuição de ácidos presentes nesta semente. 

 

Tabela 7 Distribuição de ácidos graxos na semente da linhaça 

Ácidos Graxos e Vitamina E em 

100g de semente de linhaça 

Percentual (%) 

Ácidos Graxos Poliinsaturados  

Ácido Alfa-Linolênico  

Ácido Linoléico  

 Ácidos Graxos Monoinsaturados 

Ácido Oléico  

Ácido Palmitoléico  

Ácidos Graxos Saturados  

 

55.4% 

14.5% 

 

0.2% 

18.6% 

0.2% 

Fonte: BRANCA & LORENZETTI, 2005. 
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Os lignanos são fitoestrógenos, que estão presentes em muitas plantas, como 

constituintes da parede celular, seus precursores estão presentes nas películas que 

recobrem os cereais; no processo de refinamento, tais películas são removidas. Os grãos 

oleosos, como a linhaça contém as maiores concentrações de lignanos, entre os 

principais biologicamente ativos, podemos citar: enterodiol, secoisolariciresinol, 

metairesinol e enterolactona  

De acordo com CUNNANE (1995), os altos níveis de ácido graxo alfa-linolênico e 

fibra solúvel, além dos fitoestrógenos lignanos presentes na semente da linhaça, possuem 

um papel importante na redução de lipoproteínas de baixa densidade (LDL), já que o 

aumento da mesma é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares. Vários mecanismos têm sido sugeridos para explicar as ações dos 

lignanos in vivo, incluindo as atividades antiestrogênica, anticarcinogênica e antioxidante.  

A atividade antioxidante dos lignanos, na linhaça, funcionaria não só inativando os 

radicais livres dos ácidos graxos e espécies reativas de oxigênio, mas também tendo um 

efeito indireto in vivo, nos sistemas antioxidantes endógenos; por exemplo: a enzima 

glutationa (GSH). Os efeitos benéficos da linhaça e dos seus compostos têm sido 

demonstrados em modelos animais e em humanos, porém, os mecanismos bioquímicos 

permanecem para serem elucidados (GÓMES, 2003). 

As LDLs quando em excesso são responsáveis pelos depósitos arterioscleróticos 

nos vasos sanguíneos. O colesterol forma um complexo com os lipídeos e proteínas 

chamado lipoproteína. Nesta interação, a LDL acaba sendo oxidada por radicais livres 

presentes nas células. Esta oxidação aciona um mecanismo de defesa e, imediatamente, 

glóbulos brancos juntam-se ao sítio, e este fica inflamado. Posteriormente, forma-se uma 

placa no meio do vaso sanguíneio, sobre esta placa, ocorre uma deposição lenta de cálcio 

numa tentativa de isolar a área afetada. Este fênomeno pode vir a interromper o fluxo 

sanguíneo normal – ateriosclerose - e vir a provocar inúmeras doenças cardíacas. De fato, 

a concentração elevada de LDL é a principal causa de cardiopatias (SICHIERI, 2001). 
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Antes do nascimento, os ácidos graxos n-6 e n-3 acumulados pelo feto provêm da 

circulação materna e depois do nascimento originam-se do leite. Essa dependência é 

demonstrada por estudos que indicam forte correlação positiva entre os ácidos graxos 

essenciais e seus AGPI. (Al MDM et al, 1996). A habilidade da placenta em extrair esses 

ácidos graxos da circulação materna e transferí-los para o feto é de crucial importância 

(INNIS, 2005). 

Através desse mecanismo, os ácidos graxos são transferidos para o compartimento 

fetal resultando no enriquecimento de determinados ácidos graxos na circulação fetal que 

irá depender em grande parte da composição dos ácidos graxos existentes na circulação 

materna (HERRERA, 2002), logo, a adequada ingestão no período gestacional e 

lactacional de alimentos ricos em ácidos graxos n-3 e n-6 influenciam diretamente nos 

níveis séricos de LDL dos filhotes, já que os AGPI são passados aos filhotes através da 

amamentação atuando na redução dos níveis de LDL, porém tal fato não foi observado no 

caso da suplementação com a linhaça durante a lactação em ratos Wistar quando 

avaliados na vida adulta como pode ser obsevado na tabela 6. 
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6.4 – ANÁLISE HISTOLÓGICA DA AORTA E CORAÇÃO 

 

Poucos são os estudos sobre o efeito da suplementação com a linhaça durante a 

lactação e sua influência no desenvolvimento de órgãos e sistemas (MOURA et al, 1997). 

O efeito da nutrição sobre cada órgão é bem particularizado. Ou seja, alguns possuem 

maior ou menor capacidade de criar mecanismos de defesa, quando submetidos à 

suplementação nutricional durante a lactação. Por exemplo, sabe-se que a regionalização, 

redistribuição e utilização de nutrientes em respostas às situações nutricionais 

diferenciadas (desnutrição, hipernutrição e suplementação) criam novas hierarquias no 

conjunto de órgãos. Exemplificando essa renovada hierarquia, destaca-se a defesa do 

sistema nervoso central, em detrimento de outros sistemas, tais como o muscular (HALES 

& BARKER, 1992).  

Neste modelo experimental, a variável estudada foi o leite materno qualitativamente 

modificado pela suplementação das lactantes. Em termos qualitativos, sabe-se que o leite 

materno de ratos normais apresenta o seguinte perfil de macronutrientes: carboidratos 

aumentados entre o 1º e o 14º dia pós-natal, concentração protéica com tendência de 

aumento a partir da primeira metade da lactação (10 primeiros dias) e com a estabilização 

da fração lipídica em toda a lactação (KEEN et al, 1981). No modelo experimental utilizado 

neste trabalho, a dieta para a alimentação das mães foi suplementada com linhaça 

voltada a entender a repercussão do processo de impressão metabólica, decorrente da 

suplementação na lactação no período inicial da vida de ratos Wistar. Assim, estudou-se a 

influência da suplementação com linhaça, no desenvolvimento cardíaco. 

Inicialmente, durante a vida fetal e em um pequeno período após o nascimento, 

observa-se que o crescimento do coração ocorre através de hiperplasia celular. Após este 

curto período, a fibra cardíaca perde a sua capacidade mitogênica, e o aumento do 

miocárdio ocorre via hipertrofia celular o que parece ser a maneira básica – primária 

através da qual há o aumento da massa cardíaca a partir da infância até a vida adulta 

(ANVERSA et al, 1986, MAYHEW et al, 1997, LIBERATORI FILHO et al, 1999). 

Modificações morfológicas no coração decorrentes da desnutrição protéica, 

hipernutrição, dietas ricas em gordura e suplementação com alimentos funcionais (soja, 
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linhaça) têm sido observadas em alguns estudos, como a indução de mudanças ultra-

estruturais nas células miocárdicas e/ou modificações do meio interno citoplasmático 

induzido pela baixa de proteína principalmente (OUMI & YAMAMOTO, 1999). 

Não foram observadas alterações na espessura da aorta no GCAS (131,46 ± 26,82 

µm) e no GLIN (137,06 ± 24,59 µm) e no GLIN e no GPF (150,00 ± 32,78 µm) conforme 

Tabela 8 e figuras 20 e 21 e na densidade volumétrica do tecido conjuntivo intersticial 

cardíaco no GCAS (12,60% ± 0,90) e no GLIN (11,90 % ± 1,30)  e no GLIN e no GPF 

(12,46 %± 1,13 µm) conforme Tabela 9 e Figuras 22 e 23: 

 

Tabela 8 – Dados de espessura da aorta (µm) dos animais ao final dos 150 dias de 
experimento. 

 

Grupos Aorta 
(µm) 

Valor p 
 GCAS X GLIN 

Valor p  
GLIN X GPF 

GCAS 131,46 ± 26,82   
 

0,5995 

 
 

0,4882 GLIN 137,06 ± 24,59  

GPF 150,00 ± 32,78  
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Figura 20: Comparação dos resultados de espessura da aorta (µm) dos animais do GLIN 

e GCAS ao final dos 150 dias de experimento. 
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Fonte: Autor, 2008 

Figura 21: Comparação dos resultados de espessura da aorta (µm) dos animais do GLIN 

e GCAS ao final dos 150 dias de experimento. 
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Fonte: Autor, 2008 
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Tabela 9 - Dados da densidade volumétrica (Vv) do tecido conjuntivo intersticial cardíaco 
 

Grupos Coração Vv (%) Valor p 
 GCAS X GLIN 

Valor p  
GLIN X GPF 

CAS 12,04 ± 3,14  

0,8292 

 

 

0,8085 LIN 

PF 

11,90 ± 3,44 

12,46± 3,45 

 
 

Figura 22: Comparação dos dados da densidade volumétrica (Vv) do tecido conjuntivo 

intersticial cardíaco dos animais do GLIN e GCAS ao final dos 150 dias de experimento. 
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Figura 23: Comparação dos dados da densidade volumétrica (Vv) do tecido conjuntivo 

intersticial cardíaco dos animais do GLIN e GPF ao final dos 150 dias de experimento. 
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Fonte: Autor, 2008 

 

Fatores como a lactação, a dieta e condições de sobrevida têm um papel 

importante na sobrevivência e na qualidade de vida de animais adultos.  

A nutrição está diretamente relacionada com as mudanças no sistema 

cardiovascular, em especial nas estruturas e função das artérias. Segundo alguns autores 

as mudanças estruturais e funcionais nas artérias ficam bem evidenciadas quando, junto 

com o processo de programação biológica, é realizado pela administração, 

suplementação ou isenção de algum macronutriente ou micronutriente específico, por 

exemplo, em longo prazo, uma dieta com alta concentração de colesterol, poderá causar 

hipertrofia cardíaca, fibrose miocárdica e espessamento das artérias com acúmulo de 

colágeno no tecido cardíaco dos animais (AGUILA et al, 2003, MANDARIN et al, 1997). 

De acordo com estas constatações acredita-se que a suplementação foi realizada num 
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período curto, apesar de crítico, para o desenvolvimento dos animais, pois não foi 

observada nenhuma impressão metabológica na histologia cardíaca, apesar de ser 

comprovada a influência do leite materno no desenvolvimento e crescimento dos 

indivíduos. A linhaça no presente estudo não conseguiu imprimir seu efeito cardioprotetor 

na histologia cardíaca ao analisarmos os ratos Wistar já adultos. 

A dieta materna influencia o conteúdo no leite dos ácidos eicosapentaenóico (EPA, 

20:5n-3), docosahexaenóico (DHA, 22:6n-3) e araquidônico (ARA, 20:4n-6), que pode 

aumentar pelo consumo de peixe, leite, linhaça, carne e ovos, importantes protetores 

cardiovasculares (KOLETZKO et al, 2001, INNIS, 2005) 

Embora a dieta materna represente um papel importante como fonte de ácidos 

graxos para o leite, os resultados dos estudos com isótopos estáveis demonstram que a 

proporção de AGPI no leite não tem como principal origem a dieta materna (KOLETZKO 

et al, 2001). 

KOLETZKO et al, (2001) estudaram seis mulheres lactantes que receberam três 

vezes uma dose oral de 1mg/kg de peso corporal de LA na 2ª, 6ª e 12ª semanas de 

lactação, respectivamente. Nesse estudo, eles observaram que 30% do total de LA no 

leite foram transferidos diretamente da dieta e 70% dos depósitos maternos. 

A importância dos níveis plasmáticos de colesterol na patogênese das doenças 

cardiovasculares, particularmente da aterosclerose, tem sido reportada por inúmeros 

autores (OZKAN, 2007; WANG et al., 2007). O aumento dos níveis de colesterol 

plasmático leva a um aumento na produção dos radicais livres (WANG et al., 2007), que 

podem causar danos no DNA, nas proteínas e lipídios de membrana (HALLIWELL, 1994) 

e reações locais na parede vascular, por isso, estudos com intervenções nutricionais, 

alimentos funcionais e o consumo destes durante a gravidez e lactação vem sendo 

realizados no intuito de se analisar as implicações geradas no sistema cardiorespiratório 

(BERK, 2001). Esses danos podem ser críticos no desenvolvimento do câncer, diabetes, 

inflamações crônicas e aterosclerose (HALLIWELL, 1994; GRIENDLING & HARRISON, 

1999). Como resposta a esses fatores, as células podem sofrer hiperplasia (aumento no 

número) ou hipertrofia (aumento no tamanho sem alterar o DNA). Assim, a aterosclerose e 

a hipertensão podem promover remodelamento vascular pela interação entre as células 

endoteliais e as musculares lisas vasculares (BERK, 2001). 
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De fato, a injúria na carótida pode levar ao espessamento da camada íntima desse 

vaso em ratos, porcos, camundongos, macacos e humanos e em outras artérias, tais 

como aorta, ilíaca, femoral e braquial (RISTIC-MEDIC, 2003).  

GUIDA-CARDOSO et al. (2004) estudaram hamsters alimentados com dieta 

hipercolesterolêmica durante a lactação e observaram que estes animais apresentaram 

aumento na peroxidação lipídica em decorrência do aumento das substâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico, sugerindo assim, aumento nos níveis de radicais livres e 

remodelamento aortico, com espessura da intima, média e adventícia aumentada nestes 

animais, com isso , estudos com intervenções nutricionais no período gestacional e de 

lactação são fundamentais para verificar as alterações nas túnicas cardíacas através da 

influência da alimentação. 

Neste trabalho a morfometria da aorta evidenciou que não houve alteração no 

remodelamento da parede vascular dos ratos cujas mães foram submetidas a um 

processo de impressão metabólica com dieta à base de linhaça, não havendo alteração 

na musculatura lisa vascular da aorta desses animais. Sugerindo que a impressão 

metabólica durante a lactação através da suplementação da ração com a linhaça não 

influencia no remodelamento aórtico em ratos Wistar quando adultos.  

DEMMELMARI et al (1998),  observaram que de 3 a 25% e até cerca de 3% dos 

conteúdos de 20:3 n-6 e 20:4 n-6 no leite, respectivamente, foram provenientes do 18:2 n-

6 ingerido. Esses resultados demonstram que a contribuição dos ácidos graxos essenciais 

para a secreção de AGPI para o leite é pequena no período lactacional, e na gestação 

através dos estoques corporais maternos a contribuição é significativa para a produção 

dos lipídios no leite humano. Dessa forma, isso poderia indicar que o hábito dietético da 

mulher, por influenciar na composição dos estoques corporais, pode ser um marcador 

relevante para a composição de gordura do leite e para a influência desta nos indicadores 

cardiovasculares. 

  coração   composto, fundamentalmente, por mi citos,  asos e matri  intersticial 

colágena. Esses tr s compartimentos, em equilíbrio, contribuem para a manutenção da 

forma e da função cardíaca. Alterações nas composições desses compartimentos refletem 

o processo de remodelação miocárdica que está intimamente associado com a disfunção 

cardíaca. Essa remodelação ocorre em resposta a estímulos desencadeados por agentes 
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mecânicos ou humorais sobre o tecido cardíaco (BRILLA et al., 1996; SWYNGHEDAUW, 

1999; WEBER, 2000).   

 a prática clínica, obser a-se hipertrofia mais freq entemente associada   

sobrecarga hemodinâmica imposta pela hipertensão arterial ou aumento de  olume 

decorrente de alguma doença, nutrição inadequada, excesso de gorduras e carboidratos. 

Uma dieta adequada combinada com a ingestão de alimentos funcionais, associada a 

atividade física atuam diretamente na sobrecarga de pressão minimizando o estímulo para 

síntese de sarc meros em paralelo com aumento da espessura da parede  entricular, 

sendo esse fen meno denominado de hipertrofia conc ntrica.  a sobrecarga de  olume 

ocorre aumento de sarc meros em s rie, associado ao desli amento de feixes de 

mi citos, resultando em hipertrofia exc ntrica. A hipertrofia cardíaca, quando presente, 

constitui fator independente de maior morbidade e mortalidade por eventos 

cardiovasculares (DEVERUX, 2000; CIARDULLO et al., 2004). 

 essa condição,   descrito que o aumento desproporcional da matri  intersticial 

colágena pode ocasionar disfunção miocárdica pela diminuição da complac ncia 

ventricular, bem como pela modificação da geometria cardíaca. Tal característica pode ser 

geneticamente associada, mas se  intervenções ambientais foram adotadas, tais como, 

alimentação saudável e atividade física, na vida adulta, e em períodos críticos da vida 

como gestação, lactação e período lactacional, estas podem atuar na redução da 

probabilidade de alterações na matriz intersticial (JANICKI, 1992). 

A qualidade dos lipídios da dieta materna tem influência direta no perfil de ácidos 

graxos do leite secretado, esses ácidos graxos estão diretamente associados a uma 

proteção cardiovascular (CUNHA, 2005). Uma dieta rica em carboidratos irá favorecer a 

síntese endógena dos ácidos graxos de cadeia curta e média e uma dieta rica em ácidos 

graxos poliinsaturados vai determinar maiores níveis destes no leite secretado (BARBER, 

1997). 

Dessa forma, a relação entre a ingestão dietética materna de lipídios, a composição 

corporal adiposa materna e a concentração de lipídios no leite é de crucial importância na 

nutrição infantil durante o aleitamento. 

 O miocárdio do homem adulto normal consiste de cerca de 80% de miócitos e 20%, 

de matriz extracelular, tecido conjuntivo e vasos sanguineos. Esta proporção é distinta em 
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diferentes fases do desenvolvimento. Há aumento do volume relativo dos miócitos nas 

idades mais precoces da vida. Em outros casos, tais como durante a hipertrofia 

patológica, a proporção de colágeno e células que não são miócitos também aumentam 

no interstício cardíaco. No resultado apresentado no presente estudo, não houve 

alterações significativas entre os grupos estudados, logo,  pode-se constatar que não 

aconteceu nenhum tipo de hipertrofia patológica (KÃHKÕNEN et al. 1999). 

 Nos indivíduos adultos com perda de miócitos ocorre a simultânea queda da 

reserva funcional do coração, o que favorece a disfunção ventricular e a falência cardíaca. 

A perda crônica dos miócitos reduz a capacidade do coração de suportar variações de 

pressão arterial e a sobrecarga de volume ventricular, fato não observado neste estudo, 

uma vez que não houve alteração no remodelamento cardíaco dos animais estudados 

demonstrando que a suplementação com a linhaça durante o período lactacional não foi 

eficaz para este parâmetro e que os animais na idade adulta tem a histologia das artérias 

aorta e cardíacas normais e sem alterações entre os grupos estudados (BRILLA et al., 

1996).  

 

Figura 24. Reprodução das fotomicrografias das túnicas da aorta dos grupos estudados 

   

As imagens foram capturadas com objetivas de imersão (10x); GCAS – ração à base de caseína; GLIN – 

ração à base de caseína suplementada com linhaça; GPF – ração à base de linhaça com o consumo de 

ração pareado com o GLIN 
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7 CONCLUSÃO 

 

Com os resultados anteriormente apresentados e discutidos pode-se concluir que: 

 

 A suplementação da ração a base caseína com 25 gramas de linhaça não 

demontrou diferença na evolução ponderal dos pesos dos filhotes e nos 

indicadores biológicos (CEA e PER) aos 28 dias de experimento. Pode-se desta 

forma recomendar a suplementação com a farinha da linhaça sem que esta interfira 

no crescimento dos animais. 

 

 Analisando a linhaça e os efeitos na dislipidemia, comprovou-se que 25g de linhaça 

durante três semanas no período lactacional não foi suficiente para aumentar os 

valores de HDL na vida adulta dos animais. 

 

  Os valores estatísticos encontrados de COL, VLDL e TGL dos animais do GLIN 

quando comparados ao GPF não foram determinates. 

 

 A redução de 51% dos  níveis de LDL e 29 % dos níveis de colesterol no GLIN 

quando comparado ao GCAS nos leva a concluir que a quantidade de ração 

consumida foi o grande influenciador para os resultados encontrados.  
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 O presente estudo não observou nenhuma alteração na espessura da aorta e na 

densidade volumétrica do tecido conjuntivo intersticial cardíaco. A análise 

histológica da aorta evidenciou que não houve alteração no remodelamento na 

parede vascular dos ratos cujas mães foram submetidas a um processo de 

impressão metabólica com dieta à base de linhaça, não havendo alteração na 

musculatura lisa vascular da aorta desses animais. Sugerindo que a impressão 

metabólica durante a lactação através da suplementação da ração com a linhaça 

não influencia no remodelamento aórtico em ratos Wistar quando adultos. 

 

 Não foram obser adas alterações nas composições dos mi citos,  asos e matri  

intersticial colágena, o que  reflete que não hou e o processo de remodelação 

miocárdica que está intimamente associado com a disfunção cardíaca e tamb m 

não foi observada hipertrofia cardíaca que, quando presente, constitui fator 

independente de maior morbidade e mortalidade por eventos cardiovasculares no 

GCAS e no GLIN. Os resultados dos métodos histológicos demonstram que a 

contribuição dos ácidos graxos essenciais oriundos do leite é pequena para refletir 

alterações na histologia cardíaca de ratos Wistar na vida adulta. 

 

 Tal fato reforça a importância de uma adequada nutrição durante a lactação. 

Portanto, a ingestão dietética adequada durante o período lactacional e gestacional 

são essenciais para o crescimento fetal e neonatal, para o desenvolvimento e para 

as funções fisiológicas de uma maneira geral.  

 

 

  Logo , o presente estudo não  recomenda fazer uso da linhaça no período 

lactacional com o intuito de realizar impressão metabólica na vida adulta dos 

animais para os seguintes parâmetros: indicadores cardiovasculares e histologia 

cardíaca e da aorta, com o objetivo de gerar efeitos prospectivos benéficos nos 

animais. 
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9  ANEXOS 
 
 
 
9.1 APROVAÇÃO DO CÔMITE DE ÉTICA E PESQUISA 
9.2 ARTIGO 
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