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RESUMO 

 

O estresse, a partir de uma percepção do cérebro, ativa uma série de mecanismos 
neuroquímicos e endócrinos capazes de gerar inúmeras respostas do organismo 
que se tornam negativas quando exacerbadas, levando-o à exaustão. Diante dessa 
reação, o organismo passa a desenvolver processos patológicos, como alterações 
nas atividades cardiovascular e intestinal. Assim, inúmeros estudos têm focado na 
possível relação entre o estresse e a fisiopatologia de doenças, que também têm 
sido amplamente pesquisadas em associação aos alimentos com propriedades 
funcionais. Desses alimentos, a linhaça tem importante destaque pelo seu perfil 
lipídico, seu teor de aminoácidos, fibras, lignanas e outros compostos antioxidantes. 
O presente estudo tem por objetivo estudar a influência de uma dieta à base de 
farinha de linhaça sobre os possíveis reflexos do estresse na saúde. Para tanto, foi 
utilizado um desenho de dois fatores fixos, contendo dois níveis cada, no qual 24 
ratos Wistar machos foram agrupados de acordo com a ração ofertada (caseína 
(GC) ou linhaça (GL)) e protocolo de estresse (submetido ao estresse (E) e não 
submetido ao estresse (NE)). Assim, os animais foram divididos entre Grupo 
Caseína Submetido ao Estresse (GCE); Grupo Linhaça Submetido ao Estresse 
(GLE); Grupo Linhaça Não Submetido ao Estresse (GLNE) e Grupo Caseína Não 
Submetido ao Estresse, representando o Grupo Controle (GC). Os animais 
receberam as dietas desde sua concepção até o final do experimento. Aos 60 dias, 
foi iniciado o protocolo de estresse para os grupos que passaram por este 
procedimento. Nele, os animais foram alocados em um tubo cilíndrico durante 20 
minutos ao dia, dos 60 aos 88 dias de vida. Eles foram mantidos em gaiolas 
individuais, com temperatura constante (24 ± 2° C) e iluminação controlada com 
ciclo claro-escuro de 12h, recebendo água e ração ad libitum durante todo o ensaio. 
A pressão dos animais foi aferida antes do início e no último dia do protocolo de 
estresse. Ao final do experimento, os animais foram anestesiados com injeção 
intraperitoneal e tiveram o sangue e fezes coletados para análises. Os resultados 
mostraram que, antes do protocolo de estresse, os animais alimentados com linhaça 
apresentaram pressão arterial inferior aos alimentados com a ração controle (p = 
0,000). Após o protocolo, houve diferença na pressão dos animais, na qual tanto a 
dieta (p < 0,0001) quanto o estresse (p < 0,0001) se mostraram influentes; contudo, 
a linhaça conferiu aos animais menores valores de pressão arterial mesmo após o 
estresse. A linhaça também se mostrou mais determinante que o estresse na 
dosagem hormonal (valor de p para o fator dieta: 0,00 e para o fator estresse: 0,12). 
Os níveis de corticosterona se encontraram reduzidos nos animais alimentados com 
ração de linhaça.  A dieta foi capaz de influenciar o peso (valor de p = 0,014) e a 
umidade (valor de p = 0,214) fecal dos animais; dos quais, os alimentados com 
linhaça apresentaram maiores valores de peso e umidade de fezes. Com estes 
achados é possível observar a importância da linhaça na saúde, podendo ser 
considerada como alternativa no manejo da hipertensão, dos níveis elevados do 
hormônio do estresse e, ainda, da constipação. 
 

Palavras chaves: Estresse fisiológico, linho, pressão arterial, fibras na dieta, ratos 

Wistar. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Stress, starting with a brain perception, activates a series of neurochemical and 
endocrine mechanisms capable of generating innumerable body responses which 
become negative when exacerbated, leading to exhaustion. With this reaction, the 
organism begins to develop pathological processes such as alterations of 
cardiovascular and intestinal activities. Thus, numerous studies are based on the 
relationship between stress and pathophysiology of diseases, which have also been 
widely researched in association with functional foods. Flaxseed is one of them and it 
has been highlighted as an important food because of its lipid profile, its amino acids 
content, fibers, lignans and other antioxidant compounds. The present study aims to 
analyze the influence of a flaxseed-based diet on the possible reflexes of stress in 
health. For this, a two-factor experimental design was used, with two levels each, in 
which 24 male Wistar rats were grouped according to the diet offered (casein, CG or 
flaxseed, FG) and stress protocol (submitted to stress, S, and non-submitted to 
stress, NS). Thus, the animals were divided into the groups Casein Group Submitted 
to Stress (CGE); Flaxseed Group Non-submitted to Stress (FGNE); Flaxseed Group 
Submitted to Stress (FGS) and Casein Group Non-submitted to stress (CG), as 
Control Group (CG). Animals received diets from conception to the end of the 
experiment. At day 60, the stress protocol was started for the groups that underwent 
this procedure. Animals were placed in a cylindrical tube for 20 minutes a day, from 
day 60 to 88. Animal’s feed intake and body weight were monitored throughout the 
experiment. They were kept in individual cages, with constant temperature (24 ± 2º 
C) and controlled lighting with a light-dark cycle of 12 hours, receiving water and feed 
ad libitum throughout the test. Animal’s blood pressure was measured before the 
start and on the last day of the stress protocol. At the end of the experiment, animals 
were anesthetized with intraperitoneal injection and had blood and feces collected for 
analysis. The results showed that, prior to the stress protocol, animals fed with 
flaxseed had lower blood pressure than those fed with control ration (p = 0.000). After 
the protocol, there was a difference in animal’s blood pressure, in which both diet (p 
< 0.0001) and stress (p < 0.0001) were shown to be influential; however, flaxseed 
gave animals lower blood pressure values even after stress. The same was observed 
for corticosterone levels, which were found to be reduced in animals fed with 
flaxseed. This ration type was also more determinant than stress in hormonal dosage 
(presenting p value for diet factor = 0.00 and for stress factor = 0.12). Diet was able 
to influence animal’s fecal weight (p = 0.014) and humidity (p = 0.214); of which, 
those fed with flaxseed presented higher values of weight and feces moisture. With 
these findings, it is possible to observe the importance of flaxseed in health, and it 
can be considered as an alternative in the management of hypertension, elevated 
levels of stress hormone and, also, constipation. 
 

Key Words: Physiological stress, flax, blood pressure, dietary fiber, Wistar rats. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Estresse caracteriza-se pelo conjunto de perturbações orgânicas e psíquicas 

compreendidos entre a percepção de um estímulo capaz de tirar um corpo de sua 

homeostase e as diversas reações que visam restabelecê-la (Nodari et al., 2014). 

Selye, por volta dos anos 50, denominou tais estímulos de estressores e o conjunto 

de perturbações gerado, de esforço adaptativo (Selye, 1950a; Szabo et al., 2012).  

Segundo Selye (1950a), as reações aos estressores, que envolvem 

mecanismos neuroquímicos e endócrinos, podem ser benéficas por permitir uma 

reação de luta ou fuga; contudo, o esforço adaptativo pode levar um organismo à 

exaustão e trazer consequências à saúde; dentre elas, doenças cardiovasculares e 

desordens gastrointestinais (Kim et al., 2004; Olive, 2017). 

Esses problemas de saúde comprometem a qualidade de vida do indivíduo, 

reduzem sua produtividade e geram reflexos negativos na economia de um país 

(Arredondo & Zuñiga, 2012; Canavan et al., 2014). Assim, buscar estratégias que 

reduzam seu desenvolvimento ou sua exacerbação faz-se necessário. Nesse 

sentido, tratamentos não farmacológicos vêm destacando-se por seu menor custo, 

reduzido efeito adverso e facilidade de adesão (Mccarron & Reusser, 1999; Burnett 

& Mullin, 2017). 

Tratando-se de alternativas não farmacológicas, a linhaça ganha importância 

por suas propriedades funcionais capazes de fornecer benefícios à saúde e reduzir o 

risco de doenças, além de nutrir (Kajla et al., 2015; Costa & Rosa, 2016). Estudos 

demonstram os efeitos positivos da linhaça na saúde tanto de animais quanto de 

humanos, inclusive, em situação de estresse (Spence et al., 2003; Prasad, 2009; 

Mucci et al., 2015). Tais efeitos incluem melhora em afecções cardiovasculares e 

intestinais e se devem, dentre outros, ao caráter antioxidante e anti-inflamatório da 
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linhaça, em especial, por seu perfil lipídico, conteúdo de lignanas e fibras (Fukumitsu 

et al., 2010; Cupersmid et al., 2012; Oliveira & Netto, 2012; Borges, 2013).  

Por esse motivo, considerando os benefícios da linhaça e os prejuízos que o 

estresse pode gerar, este estudo tem como foco a capacidade dessa semente de 

minimizar os reflexos do estresse na saúde. Uma vez que os animais e humanos 

apresentam diversas semelhanças orgânicas, incluindo mais de 95% de genes 

homólogos entre humanos e ratos por exemplo, e que o uso de animais permite 

testar hipóteses em modelos cuidadosamente projetados, bem caracterizados e 

controlados (Barré-Sinoussi & Montagutelli, 2015), eles serão empregados nessa 

pesquisa. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 ESTRESSE 

 

Originalmente, a palavra estresse, ou stress, surgiu para designar um sistema 

físico, no qual a tensão externa exercida sobre um corpo tende a deformá-lo. 

Internamente, porém, quando a deformação ocorre, outra tensão atua na tentativa 

de retorná-lo ao equilíbrio (Farias, 1985).  

Na biologia, é possível fazer uma analogia a esse sistema, no qual fatores 

externos (ambientais), como temperatura, lesões, toxinas ou qualquer outro tipo de 

ameaça geram tensão ao organismo, que age buscando a manutenção de sua 

homeostase ou se preparando para fuga ou luta (Greenberg, 2002; Teixeira et al., 

2008). 

No indivíduo, é possível ainda apontar estressores internos ou simbólicos 

característicos, como valores, crenças, cobranças. Questões psicossociais capazes 

de gerar a mesma reação orgânica que os demais estressores. Assim, o estresse se 

resume a uma ameaça à homeostase de um organismo, que gera respostas 

adaptativas fisiológicas e comportamentais (Lipp, 1996; Chrousos, 1998; Monteiro et 

al., 2007).  

 Na construção desse conceito, destaca-se a pesquisa de Selye (1950b), 

endocrinologista que sugeriu experimentalmente as reações generalizadas ao 

estresse, o que denominou de Síndrome Geral da Adaptação e propôs três fases 

para explicá-la: 
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• Fase de alarme - é o momento inicial do estresse. Ocorre quebra do 

equilíbrio mediante a percepção do estressor, promovendo um estado geral de 

alerta. A epinefrina é produzida, permitindo mobilização contra a ameaça. Pode ser 

dita positiva quando considerado o estímulo à ação do indivíduo. 

• Fase de resistência – é a fase que dá sequência à fase de alarme, 

quando essa se mantém, ou, em outras palavras, quando o estressor ainda é 

identificado. Caracteriza-se pela utilização da energia visando a adaptação à 

situação de estresse e continuará enquanto este perdurar. À medida que as 

reservas energéticas vão se esgotando, o indivíduo aproxima-se da vulnerabilidade.  

• Fase de exaustão - é atingida quando há exposição prolongada aos 

estressores ou surgimento de outros concomitantemente. Nela, são apresentados 

sintomas que se assemelham aos da primeira fase, como manifestações 

cardiovasculares, ansiedade, irritabilidade, dentre outros. Pode ser dita negativa já 

que o indivíduo começa a apresentar processos patológicos de natureza física ou 

psicológica (Martins, 2007). 

Essas reações ao estresse (Figura 1) culminam com a produção de 

glicocorticoides a partir da ativação e regulação do eixo Hipotálamo-pituitária-adrenal 

(HPA), cuja intensidade pode diferir entre os indivíduos (Lupien et al., 2005).  Esse 

processo conta com importante colaboração entre os sistemas neural e endócrino, 

onde o estressor estimula a ativação do Sistema Nervoso Simpático (SNS) e do eixo 

HPA, promovendo a liberação de hormônios hipofisários e adrenais (Black, 2003; 

Glaser & Kiecolt-Glaser, 2005). 

O SNS promove secreção das catecolaminas (epinefrina e noraepinefrina) 

pela medula da adrenal permitindo uma resposta mais imediata. No hipotálamo, 

ocorre a liberação do hormônio liberador da corticotrofina (CRF), que atua na 

glândula pituitária, promovendo liberação da corticotrofina ou adrenocorticotrófico 

(ACTH), que por sua vez, estimula o córtex da adrenal a secretar hormônios 

glicocorticoides (Venkataraman et al., 2007; Mathews et al., 2008; Lent, 2010).  

Em humanos e alguns animais, o cortisol é o glicocorticoide que mais se 

destaca e possui receptores na maioria das células (McEwen, 1998; Buckingham, 

2006), enquanto o hormônio de referências para roedores é a corticosterona (Gong 



20 
  

et al., 2015). Tanto em humanos quanto em animais, os glicocorticoides são atores 

fundamentais na resposta ao estresse, participando do metabolismo, função 

cardiovascular, volume sanguíneo, imunidade, inflamação e outros, podendo mediar, 

preparar ou suprimir as diferentes respostas fisiológicas de acordo com o tipo ou 

intensidade do estresse (Sapolsky et al., 2000).  

 

Figura 1 – Fisiologia do estresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRF: Hormônio liberador da corticotrofina; ACTH: Adrenocorticotrófico 

Fonte: autoria própria 

 

2.1.1 Estresse e pressão arterial 

 
O estresse pode afetar diretamente a pressão arterial por mudanças 

fisiológicas no sistema cardiovascular, que é condicionado às respostas aos agentes 

estressores e à sua adaptação (McEwen & Gianaros, 2010; Olive, 2017). Uma vez 

que o estresse pode levar ao desenvolvimento e à exacerbação de sintomas de 

diversas afecções cardiovasculares, estudos clínicos e experimentais têm focado na 

elucidação de seus efeitos (Lagraauw et al., 2015).  

 Cronicamente, o estresse pode levar ao aumento da frequência e da ejeção 

cardíaca, à alteração da parede do vaso sanguíneo e à elevação da pressão arterial 
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pela ativação do eixo HPA e do SNS, que contribuem para intensificar a ação do 

Sistema Renina-angiotensina-aldosterona (RAAS) na pressão, via ativação 

endotelial (Pereira et al., 2013; Lagraauw et al., 2015).  

 Estágios iniciais da pressão arterial elevada podem estar relacionados a uma 

atividade simpatoadrenal aumentada relacionada ao estresse. A ação do SNS 

promove a liberação, pela medula adrenal, das catecolaminas, as quais a epinefrina 

e noraepinefrina são as principais. Elas possuem efeitos determinados pela ativação 

dos receptores adrenérgicos na parede dos vasos sanguíneos, que podem estar 

associados à vasodilatação ou à vasoconstricção (Johansson et al., 1997; 

Eisenhofer et al., 2004; Schulz et al., 2004; Garafova et al., 2014).  

 A epinefrina, pelo aumento da frequência e contratilidade via receptores β-

adrenérgicos, eleva o débito cardíaco, enquanto a noraepinefrina, com a 

vasoconstrição, provoca aumento da resistência periférica via receptores α-

adrenérgicos. Níveis elevados das catecolaminas também estão associados à 

redução da perfusão sanguínea e ao aumento do consumo de oxigênio no 

miocárdio, favorecendo o infarto (Mesquita & Nóbrega, 2005; Pereira & Ribeiro, 

2012).  

 Além do SNS e seu estímulo à produção de catecolaminas, o eixo HPA 

também atua sobre a glândula adrenal e sua má adaptação ao estresse está 

relacionada à elevação da pressão arterial (Herman et al., 2016).  A ativação da 

adrenal via HPA eleva os níveis de glicocorticoides, que além de aumentar o tônus 

do músculo cardíaco e da pressão arterial, também contribui para a disfunção 

endotelial e, consequente, desenvolvimento de doenças cardiovasculares (Whitworth 

et al., 2005; Pereira & Ribeiro, 2012). 

 Os glicocorticoides elevam a pressão arterial promovendo a ejeção no 

coração e, consequente, o aumento do volume sanguíneo no vaso, além de gerar 

alterações metabólicas secundárias, como dislipidemias e hiperinsulinemia, que 

favorecem o acometimento cardiovascular. Embora eles sejam os maiores 

responsáveis pelo aumento da pressão na ativação do HPA, o ACTH, que possui 

receptores nas células endoteliais, também pode estar relacionado a esse aumento 

(Rosmond & Björntorp, 2000; Whitworth et al., 2005).  
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 Além dos efeitos diretos na pressão, o eixo HPA, associado ao estímulo do 

SNS, contribui para a exacerbação da atividade do RAAS durante o estresse.  Esse 

sistema promove a liberação dos hormônios angiotensina II e aldosterona, o que 

ocorre pela secreção de renina do rim para o plasma, onde ela irá clivar o 

angiotensinogênio, oriundo do fígado, e gerar a angiotensina I, que por sua vez, é 

clivada em angiotensina II, que estimula o córtex da adrenal a liberar a aldosterona 

(Lagraauw et al., 2015; Patel et al., 2017).  

 A angiotensina II possui importante papel na elevação da pressão arterial por 

sua ação constritora no músculo liso do vaso sanguíneo e, em níveis mais elevados, 

pela ação estimuladora da liberação da norepinefrina, também vasoconstrictora; 

além da sua capacidade de aumentar a frequência cardíaca. Ela também estimula a 

síntese e a liberação da aldosterona, que atua na regulação da volemia, 

promovendo a reabsorção de sódio, a retenção de água e a perda de potássio e 

magnésio, contribuindo para o aumento da pressão (Feener et al., 1995; Yatabe et 

al., 2011; Durante et al., 2012; Patel et al., 2017). 

 Os efeitos desse processo vão além da elevação direta da pressão. O RAAS 

pode atuar em diversos processos, como disfunção epitelial, lipogênese, inflamação, 

crescimento e remodelamento do coração e acarretar em diversas afecções, como 

aterosclerose, insuficiência cardíaca e, até mesmo, depressão (Durante et al., 2012; 

Fukui et al., 2012; Vian et al., 2017). A hiperatividade desse sistema, associada à 

ação aumentada do eixo HPA e do SNS, é a principal responsável pela elevação da 

pressão arterial e pelo desenvolvimento de doenças cardiovasculares na exposição 

prolongada ao estresse (Pereira & Ribeiro, 2012). A Figura 2 resume brevemente o 

processo.  

Assim como o estresse é capaz de afetar a pressão arterial, também 

influencia a atividade de outros sistemas no corpo. O trato gastrointestinal, por 

exemplo, também sofre seus efeitos. Uma vez que o intestino possui íntima relação 

com o cérebro e com o eixo HPA e os mecanismos regulatórios desta relação são 

mútuos, o acometimento do intestino pode afetá-los, bem como a engenhos por eles 

mediados. Não só desbalanços no HPA, como também alterações na pressão 

arterial, podem ser promovidas por problemas intestinais (Bhatia & Tandon, 2005; 

Adnan et al. 2017; Thiba et al., 2017)  
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Figura 2 - Mecanismo da elevação arterial no estresse. 

 

 

CRF: Hormônio liberador da corticotrofina; ACTH: Adrenocorticotrófico; RAAS: Sistema renina-

angiotensina-aldosterona. 

Fonte: autoria própria 

 

2.1.2 Estresse e intestino 

 

  A atividade intestinal é influenciada pelo eixo cérebro-intestino, formado por 

vias simpáticas e parassimpáticas, que ligam o Sistema Nervoso Central (SNC) ao 

Sistema Nervoso Entérico (SNE), responsável por funções, como absorção e 

secreção na mucosa, fluxo sanguíneo, interações neuroimunes e contratilidade do 

músculo liso (Li et al., 2016; Verheijden & Boeckxstaens, 2017).  

Os engenhos regulatórios entre cérebro e intestino são bidirecionais e podem 

sofrer alterações provenientes do estresse capazes de alterar esse eixo em qualquer 

uma das vias (Mayer, 2000; Bhatia & Tandon, 2005; Manabe et al., 2009). Nesse 

sentido, modelos experimentais mostraram mudanças no padrão da atividade 

intestinal em resposta ao estresse tanto indiretamente, devido às alterações no 

SNC, quanto diretamente, por mudanças morfológicas no SNE (Zou et al., 2008; Lü 

et al., 2009; Zhang et al., 2011; Li et al., 2016). 

Nesta relação cérebro-intestino, ainda atua o eixo HPA, no qual a liberação 

hipotalâmica do CRF está relacionada à motilidade, à permeabilidade e 

à hipersensibilidade intestinal (Taché & Bonaz, 2007). Esse hormônio também 
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possui receptores intestinais presentes na mucosa, neurônios e células 

inflamatórias. Diversos subtipos de receptores podem estar empregados no aumento 

ou na regulação da função motora e defecação, permeabilidade e sensação de dor, 

de acordo com tipo ou duração do estímulo recebido (O’Malley et al., 2010).  

O CRF também possui síntese adjacente às bases das criptas intestinais, 

onde sua liberação pode provocar a ativação de células imunes, como os 

mastócitos, aumentando a permeabilidade e a exposição a antígenos na mucosa. 

Além disso promove a ação de neurotransmissores e de citocinas pró-inflamatórias, 

que também interagem com nervos locais, podendo provocar a hipersensibilidade do 

órgão (Castagliuolo et al., 1996; Barreau et al., 2007; Konturek. et al., 2011; Braak et 

al., 2012). 

Outro fator que participa não só da fisiologia normal do intestino, mas também 

na relação dele com o cérebro e que sofre influência do estresse é a microbiota. O 

estresse pode promover um desbalanço no número ou no metabolismo da 

microbiota, que interage com os nervos locais podendo afetar o SNE e o SNC, 

gerando perturbações intestinais, como aumento da permeabilidade e 

susceptibilidade a organismos patogênicos, a processos inflamatórios e a alteração 

da motilidade (Lyte et al., 2016; Karl et al., 2017; Zhu et al., 2017).  

A microbiota também está relacionada ao metabolismo do triptofano e à 

produção de serotonina, que, a nível intestinal, atua em diversas funções, 

especialmente, na motilidade. Esse neurotransmissor medeia a excreção de fezes, o 

que também possui relação com a liberação do CRF, e seus níveis aumentados 

estão ligados a um desequilíbrio de espécies imunológicas, citocinas inflamatórias e 

à diarreia induzida pelo estresse (Miyata et al., 1998; Dong et al., 2017; Wiley et al., 

2017). 

Assim como a diarreia, a constipação também pode ser um reflexo do 

estresse no intestino, condicionado ao tipo de estímulo ocorrido, ao tipo de receptor 

de CRF ativado e à reação inerente a cada indivíduo (O’Malley et al., 2010). 

Pacientes com Síndrome do Intestino Irritável (SII), que podem ser classificados com 

diferentes subtipos da doença e apresentar quadros de diarreia ou constipação em 

situação de estresse, exemplificam as diferentes respostas motoras do colo 

(Eriksson et al., 2008; Scalera & Loguercio, 2012). 
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O aumento dos movimentos intestinais contribui para uma redução do tempo 

de trânsito e da absorção de água, resultando em uma maior quantidade de água e 

uma menor consistência das fezes. Por outro lado, um trânsito mais lento está 

associado a dificuldades de evacuação e constipação (Schiller, 2014; Dimidi et al., 

2017; Krogh et al., 2017; Schiller, 2017; Yang & Ma, 2017). 

Os mecanismos envolvidos na alteração da atividade intestinal ainda carecem 

de esclarecimento; contudo, é sabido que eles levam à característica mais clínica da 

resposta ao estresse: a alteração na motilidade intestinal. Há muito se aponta que 

ele é capaz de causar dismotilidade tanto em animais quanto em humanos (Fukudo 

et al., 1998; Maillotet et al., 2000).  

Assim como o estresse, a dieta também é capaz de atuar sobre o 

funcionamento normal do intestino (Lee et al., 2017). Dessa forma, aumentar o 

consumo de alimentos que favoreçam a saúde intestinal faz-se necessário. Cada 

vez mais, a linhaça vem sendo apontada como um desses alimentos, conferindo 

benefícios não apenas ao intestino, mas a diversos outros órgãos (Palla et al., 2015; 

Zhang et al., 2017; Parikh et al., 2017).  

 
2.2 LINHAÇA 

 

A linhaça, Linum usitatissimum, é uma semente oleaginosa de coloração 

marrom ou dourada, da família Linaceae, que há anos tem sido amplamente 

utilizada (Madhusudhan, 2009; Žiarovská et al., 2012). Ela é proveniente do linho, 

cujo cultivo se iniciou no Oriente Médio, embora também tenha sido identificado em 

diversos lugares, como a bacia do Mediterrâneo e Índia e já foi empregado em 

inúmeros produtos não alimentícios, incluindo fabricação de roupas (Smýkal et al., 

2011). 

Segundo a nova Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 100g de 

semente de linhaça possuem cerca de 453 Kcal, 14,1g de proteína, 32,3g de 

lipídios, 43,4g de carboidratos e 33,6 g de fibra alimentar (USP, 2017). Seu conteúdo 

proteico, que se forma pelos aminoácidos ácido aspártico, glutamina, arginina, 

leucina e glicina, faz da linhaça uma boa fonte de proteína vegetal (Mazza; Oomah, 

2000; Bombo, 2006).  
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Ela também se destaca pelos polissacarídeos, incluindo lignanas, fibra 

alimentar e goma ou mucilagem. As lignanas são fitoestrógenos com propriedades 

antioxidantes e capacidade de se ligar aos receptores de esteroides e, via 

competição, modular sua atividade (Penttinen et al., 2007; 

Penttinen‐Damdimopoulou et al., 2009). Elas vêm ganhando crescente interesse e 

sendo associadas à melhora de diversos processos patológicos como hipertensão e 

diabetes (Adolphe et al., 2010; Di et al., 2017). 

As fibras da linhaça também contribuem para seu caráter benéfico e se 

dividem em solúveis e insolúveis. As insolúveis estão relacionadas à saúde intestinal 

pela sua capacidade de conferir volume e hidratação às fezes, enquanto as solúveis 

retardam o esvaziamento gástrico e servem de energia para bactérias intestinais, 

além de favorecer a redução da glicemia, do colesterol e triglicerídeos (Kajla et al., 

Rose et al., 2015). Esses efeitos se atribuem pela viscosidade que a fibra solúvel 

fornece ao bolo alimentar, característica que também se atribui às mucilagens 

(Würsch & Pi-Sunyer, 1997; Wadhwa & Kumria, 2013). 

Quanto ao seu teor lipídico, do total de gordura, a linhaça apresenta cerca de 

de 25,3 g de ácidos graxos poli-insaturados (USP, 2017), com maior quantidade do 

ácido -linolênico (ALA), da família ômega 3 (n-3), e em menor quantidade, o ácido 

linoleico, da família ômega 6 (n-6) (Cupersmid et al., 2012).  

Eles originam ácidos graxos capazes de produzir, via competição metabólica, 

prostraglandinas e leucotrienos com caráter imunomodulador, no qual os da família 

n-3 assumem caráter anti-inflamatório, enquanto os da família n-6 assumem caráter 

pró-inflamatório (Calder, 2006; Guebre-Egziabher et al., 2008).  A relação n-6/n-3 

positiva de 0.3:1 presente na linhaça confere-lhe a capacidade de favorecer os 

mecanismos de defesa (Simopoulos, 2008; Cupersmid et al., 2012) 

A apresentação da linhaça, óleo ou semente, pode influenciar seus 

componentes, de modo que sua escolha deva ser feita baseada na finalidade e 

utilização. Diferente do óleo, que possui o teor lipídico aumentado, a semente 

preserva seu conteúdo de carboidratos, proteína e fibras (Daun & Declercq, 1994). 

Atualmente, pela elucidação de seus benefícios à saúde, incluindo efeito 

antioxidante, melhora no perfil lipídico e redução do risco de doenças 
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cardiovasculares, hepáticas, câncer, efeitos antidiabéticos e anti-inflamatórios, além 

de suas propriedades nutricionais, a linhaça vem ganhando espaço entre os 

alimentos com propriedades funcionais (Fukumitsu et al., 2010; Kaithwas & 

Majumdar, 2013; Katare et al. 2012; Guarda et al., 2014). 

 
2.2.1 Linhaça e pressão arterial 

 

Uma vez que o estilo de vida e a mudança nos hábitos alimentares tornaram-

se estratégias no manejo da hipertensão arterial, a linhaça ganhou destaque como 

terapia alternativa ou coadjuvante do tratamento farmacológico (Caligiuri et al., 

2014a). Estudos demonstram os benefícios da linhaça na saúde cardiovascular tanto 

em animais quanto em humanos, incluindo: redução do remodelamento da aorta 

(Vicente et al., 2015), diminuição da pressão arterial sistólica e diastólica (Rodriguez-

Leyva et al., 2013), aumento de vasodilatadores em animais espontaneamente 

hipertensos (Sekine et al., 2007), restauração da função ventricular e redução de 

parâmetros bioquímicos cardíacos, dentre outros (Sawant & Bodhankar, 2016). 

 Tais efeitos da linhaça são fortemente atribuídos à sua capacidade de 

aumentar a excreção de lipídios pelas fezes e melhorar o perfil lipídico, com efeito 

hipocolesterolêmico, hipotrigliceridêmico e capacidade de reduzir marcadores 

inflamatórios no sangue (Cintra et al., 2006; Khalesi et al., 2015). Essa redução, 

dentre outros, se deve ao seu conteúdo de ácidos graxos poli-insaturados, 

destacando-se o ALA, que atua na diminuição da pressão arterial (Caligiuri et al., 

2014b).  

Além de seus derivados, EPA (Ácido Eicosapentaenoico) e DHA (Ácido 

Docosaexaenoico) reduzirem a hipertensão dependente de angiotensina II e os 

marcadores inflamatórios renais (Ulu et al., 2013), o ALA é capaz de diminuir a 

circulação de determinadas oxilipinas, que são moléculas bioativas derivadas da 

oxigenação de ácidos graxos poli-insaturados (Mosblech et al., 2009). Ele reduz a 

atividade da enzima epóxi hidrolase solúvel que produz oxilipinas de caráter 

inflamatório e vasoconstrictor (Zhao et al., 2004; Honetschlägerová et al., 2013). 

Analogamente à produção das oxilipinas, está a de eicosanoides, na qual o 

ALA também atua, através do EPA e DHA, via competição pelo sítio de ligação. 
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Esse processo reduz a produção de eicosanoides provenientes do ácido 

araquidônico (AA), como o tramboxano A2, que promove agregação plaquetária e 

vasoconstricção, elevando a pressão e contribuindo para o processo de 

aterosclerose (Kinsella et al., 1990; Nunes et al., 2014). 

O ALA ainda age na redução de marcadores inflamatórios, como interleucinas 

(IL-6, IL-1β) e fator de necrose tumoral-α (TNF-α) pela produção de prostraglandina 

3 a partir do EPA (Zhao et al., 2005). Seu perfil anti-inflamatório associado à sua 

ação antioxidante, capaz de atenuar a disfunção endotelial, pode estar associado à 

regulação do tônus vascular e redução da pressão pelo desbalanço entre 

vasoconstricção e vasodilatação (Zhang et al., 2013; Caligiuri et al., 2014b).  

Embora o ALA tenha seu papel na saúde cardiovascular, ele não é o único 

componente bioativo da linhaça com essa importância. As lignanas são 

fitoestrógenos que também apresentam potencial antioxidante e anti-inflamatório, 

dentre as quais, a que mais se destaca na linhaça é a secoisolariciresinol 

diglicosídeo (SDG), que é convertida em enterodiol (ED) e enterolactona (EL) pela 

microbiota intestinal dos mamíferos (Morris, 2003; Touré & Xueming, 2010).  

Estudos analisando esse componente diretamente na pressão arterial ainda 

são escassos, mas Prasad (2004) demonstrou que ele pode apresentar ação 

hipotensiva mediada pela guanilato ciclase, uma enzima cuja ativação resulta na 

dilatação do vaso sanguíneo (Nossaman, 2013). Sawant & Bodhankar (2016) 

também relacionam a SDG à redução da pressão, mas atribuem o efeito à 

característica antioxidante e hipolipemiante.  

Outros estudos também demonstram a atuação cardiovascular da lignana e 

seus derivados, mas relacionam seu efeito ao perfil antiaterogênico, ainda devido à 

sua capacidade de melhorar o perfil lipídico sérico, reduzindo o colesterol total e a 

lipoproteína LDL (lipoproteína de baixa densidade) e elevando a lipoproteína HDL 

(lipoproteína de alta densidade), bem como sua capacidade de reduzir o estresse 

oxidativo, diminuindo a peroxidação lipídica (Prasad, 1997; Prasad et al., 1998; 

Prasad, 2007; Prasad, 2009; Adolphe et al., 2010). 

Além das lignanas, as fibras da linhaça também contribuem para redução da 

pressão arterial pela melhora do perfil lipídico, que pode estar associada à 
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vasodilatação do endotélio (Anderson et al., 1995; Vogel et al., 1996). Indiretamente, 

elas ainda agem na pressão por contribuir com o metabolismo da insulina e com a 

perda de peso. Embora tais efeitos sejam amplamente atribuídos às fibras solúveis, 

ambas podem estar relacionadas aos benefícios cardiovasculares (Satija & Hu, 

2012). 

As fibras também já foram estudadas em associação às proteínas na redução 

da pressão arterial (Burke et al., 2001). Os mecanismos envolvidos na atuação das 

proteínas na pressão ainda não foram elucidados, mas acredita-se que seu 

benefício se deva a determinados aminoácidos, como a arginina ou L-arginina, um 

dos aminoácidos mais presentes na linhaça (Kaushik et al., 2016). Esse mononmero 

participa da formação do óxido nítrico, fundamental na função endotelial e 

vasodilatação (Pedrinelli et al., 1995; Tapiero et al., 2002; Gornik & Creager, 2004).  

Em suma, os compostos bioativos da linhaça, embora por mecanismos ainda 

não totalmente esclarecidos, podem atuar cumulativamente e ter efeito direto ou 

indireto na saúde cardiovascular. Apesar de muitos estudos ainda serem 

necessários, seus benefícios foram largamente demonstrados. Além dos benefícios 

cardiovasculares que oferece, a linhaça também se mostra favorável em outros 

diversos sistemas. A melhora da saúde intestinal é um exemplo desse efeito. 

 
2.2.2 Linhaça e intestino  

 

 Estudos têm relacionado resultados positivos da linhaça ao intestino, incluindo 

em lesões e processos cancerosos (Gomides et al., 2013; Hernández-Salazar et al, 

2013) e analisado sua eficácia contra efeitos adversos da terapia medicamentosa 

pelas suas propriedades bioquímicas e antioxidantes (Naqshbandi et al.,2013). Já 

existem evidências da utilização da linhaça no alívio de sintomas de doenças 

intestinais incluindo a SII (Cockerell et al., 2012).  

O rico teor de fibras da semente atua positivamente no intestino, favorecendo 

o trânsito intestinal (Brennan, 2005; Ma et al., 2006). As fibras insolúveis, ou não 

fermentáveis, conferem maior massa às fezes pelo aumento do volume e promovem, 

via pressão no lúmen, o estímulo motor do intestino, induzindo secreção de água e 
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muco e contribuindo com a peristalse, o que contribui para a defecação (McRorie, 

2015; El-Salhy et al., 2017).  

Já as fibras solúveis conferem viscosidade às fezes e normalizam sua forma, 

além de funcionar como prebióticos que atuam na composição e metabolismo da 

microbiota, favorecendo o crescimento de bactérias benéficas (Marlett et al., 2000; 

Gibson et al., 2004). Essas fibras também contribuem com o aumento da massa 

fecal através dos produtos originados a partir de sua fermentação pelas bactérias 

intestinais. Dentre eles, destacam-se os gases e os ácidos graxos de cadeia curta, 

que atuam sobre células endócrinas e neurais, participando da motilidade e 

secreção, além de reduzir inflamação por sua ação nas células imunes. A ação 

desses subprodutos, associada à redução do pH no intestino, favorece, pelas 

células enterocromafins, a produção de serotonina, que também atua na motilidade 

(Chutkan et al., 2012; El-Salhy et al., 2017).  

Na inflamação e imunidade intestinal, a linhaça também possui importante 

papel graças à sua favorável relação entre os ácidos graxos da família ômega-6 (n-

6) e da família ômega-3 (n-3) (Morris & Vaisey-Genser, 2003), que atuam na 

formação de prostaglandinas e leucotrienos, além de outras espécies que irão atuar 

nas respostas de defesa (Waitzberg, 2008). Na formação desses compostos, a 

maior oferta de n-3, que possui caráter anti-inflamatório, favorece sua competição 

pela ação enzimática e promove uma melhor reposta imunológica (Calder, 2006; 

Guebre-Egziabher et al., 2008).   

Esse reconhecido efeito dos ácidos graxos da família n-3 faz com que eles 

sejam crescentemente empregados como adjuvantes na terapia de afecções 

intestinais, como as doenças inflamatórias (Barbalho et al., 2016; Ungaro et al., 

2017). Clarke et al. (2010) observaram em seu estudo que pacientes com SII 

apresentavam elevadas concentrações sistêmicas de AA, da família n-6, e 

consequente elevação de eicosanoides de caráter pró- inflamatório, como 

prostaglandina E2 e leucotrieno B4, o que evidencia a necessidade da ingestão de 

alimentos com boa relação n-6/n-3, como a linhaça. 

 Na saúde intestinal, ela também contribui por seu teor proteico e pelos 

aminoácidos que o compõem (Bombo, 2006). Dentre eles, destaca-se a arginina, 

importante não só para células imunológicas e citocinas, como também para o 
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próprio intestino, evitando translocação bacteriana em processos patológicos 

(Quirino et al., 2006).  

Ela é precursora de produtos que atuam na cicatrização de lesões na mucosa 

intestinal, como prolina e hidroxiprolina, que participam na formação do colágeno, e 

de poliaminas, que modulam a expressão de genes que estimulam o crescimento 

celular (Gao et al., 2013; Ellinger, 2016).  A arginina também é substrato para a 

produção de óxido nítrico, que auxilia na melhora de processos ulcerosos por 

promover vasodilatação e facilitar o fluxo sanguíneo, além de estimular a secreção 

de hormônios de crescimento e fator de crescimento semelhante a insulina e, ainda, 

estimular a re-epitalização. O óxido nítrico também reduz a ação bacteriana pela 

formação de espécies reativas de oxigênio capazes de interagir com as proteínas, 

DNA e enzimas metabólicas desses micro-organismos, afetam sua estrutura e 

funçao (Carpenter & Schoenfisch, 2012).    

Outro aminoácido presente na linhaça com importante ação imunomoduladora 

é a glutamina, que é utilizada pelas células do epitélio intestinal, os enterócitos, 

como importante fonte energética, cuja demanda é aumentada em situação de 

estresse, como uma cirurgia (Lopes-Paulo, 2005). A glutamina atua na modulação 

de vias de sinalização que regulam a expressão de genes que participam do 

metabolismo celular, contribuindo para proliferação e atividade das células (Ellinger, 

2016). Ela também favorece a barreira intestinal por aumentar a expressão proteica 

nas junções oclusivas, além de suprimir as vias de sinalização pró-inflamatória e 

proteger as células contra estresse e apoptose (Wang et al., 2015; Kim & Kim, 

2017).  

 Ainda na proteção dos enterócitos, a linhaça também participa por seus 

compostos fenólicos, especialmente pelas lignanas e flavonoides, cuja ação 

antioxidante e anti-inflamatória melhora o quadro oxidativo e inflamatório, favorece a 

barreira epitelial e a microbiota intestinal (Cupersmid et al., 2012; Oliveira & Netto, 

2012; Xiao et al., 2017). Existem evidências de que esses compostos possam 

modular a inflamação intestinal e auxiliar no tratamento de doenças (Biasi et al., 

2011).  

 Em suma, a riqueza de compostos bioativos da linhaça, com capacidade de 

modular respostas imunológicas e de atuar como antioxidantes, faz dessa semente 
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um excelente aliado da saúde. Além disso, seus efeitos colaterais e custo 

relativamente baixos caracterizam-na como uma alternativa natural preferencial na 

prevenção e tratamento de diversas doenças (Cockerell et al., 2012; Kajla et al., 

2015; Parikh et al., 2017). 

 

  

 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os efeitos da farinha de linhaça em possíveis reflexos de estresse na 

saúde de animais. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analisar o efeito anti-hipertensivo da linhaça; 

• Relacionar o estresse com alterações no hormônio glicocorticoide; 

• Avaliar o impacto do estresse na atividade intestinal; 

• Analisar a influência da linhaça na massa e umidade de fezes. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 
O projeto de pesquisa sob o número 373 foi aprovado pela Comissão de Ética 

no uso de animais (13/06/2013). Todos os procedimentos atenderam às exigências 

previstas no projeto de lei nº 11.794/2008, que estabelece procedimentos para o uso 

científico de animais. 

 
4.2 MATERIAL 

 

4.2.1 Farinha de linhaça 

 

A linhaça foi adquirida em comércio local e, a fim de garantir a inocuidade da 

farinha, esta foi preparada no Laboratório de Nutrição Experimental (LabNE). 

Amostras de linhaça foram pesadas e trituradas em liquidificador para a obtenção da 

farinha, a fim de tornar seus nutrientes mais biodisponíveis. 

 
4.2.2 Animais 

 
Para o experimento, foram utilizados Rattus novergicus, variedade Albinus, 

linhagem Wistar, fêmeas, gestantes, para gerar 24 filhotes machos empregados no 

estudo. Todos os animais foram oriundos do LabNE da Faculdade de Nutrição da 

Universidade Federal Fluminense, onde foram realizados os ensaios experimentais 

e biológicos.  
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4.2.3 Rações 

 

As rações foram preparadas no LabNE da Faculdade de Nutrição da 

Universidade Federal Fluminense às quais foram adicionadas misturas de minerais e 

de vitaminas segundo as normas do Committee on Laboratory Animal Diets, 1979, 

modificadas de acordo com as recomendações da AIN-93G e AIN-93M (para 

gestação e lactação) e AIN-93M (para manutenção) (Reeves et al., 1993), conforme 

apresentado na Tabela 1.  

Seguindo essas recomendações, durante a gestação e lactação, as rações 

foram ofertadas às ratas mães contendo 17% de proteína e após o desmame até o 

final do experimento, a porcentagem proteica foi de 10%.  

Devido ao alto percentual de gordura presente na semente de linhaça, foi 

adicionado o antioxidante Butil-hidroxi tolueno (BHT) a 0,02g por cada quilo de ração 

a ser preparada. 
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Tabela 1 – Composição das rações experimentais com 10% e 17% de 

proteína. 

 

4.3 MÉTODOS 

 

4.3.1 Delineamento experimental 

 

Para o ensaio, a fim de se estudarem os efeitos dos diferentes tratamentos, 

foi utilizado um desenho com dois fatores fixos, dieta e estresse, cada um deles 

apresentando dois níveis, originando quatro grupos de 6 animais cada, nomeados 

da seguinte forma: 

• Grupo Controle (GC): alimentado com ração de caseína (controle) e 

não submetido ao estresse; 

• Grupo Caseína Submetido ao Estresse (GCE): alimentado com ração 

de caseína e submetido ao estresse; 

Rações 

  17% proteína  10% proteína   

Ingredientes g/100g Controle  Linhaça Controle Linhaça 

Caseina
1
 20 14,12 11,8 5,9 

Linhaça
2
 0 25 0 25 

Amido de milho
3
 52,95 45,83 61,2 54,1 

Açúcar
4
 10 10 10 10 

Mix de Minerais
5
 3,5 3,5 3,5 3,5 

Mix de Vitaminas
5
 1 1 1 1 

Óleo de Soja
6
 7 0 7 0 

Celulose
7
 5 0 5 0 

Bitartarato de Colina
8
 0,25 0,25 0,25 0,25 

Cistina
8
 0,3 0,3 0,3 0,3 

(BHT)
8 

0,0014 0,0014 0,0008 0,0008 

Total (g) 100 100 100 100 

Energia (Kcal/100g) 355,6 388,9 355,1 387,2 

1Comércio e Indústria Farmos Ltda. (Rio de Janeiro, RJ, Brasil), 2Arma Zen Produtos Naturais Ltda. (Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil), 3Maizena da Unilever Bestfoods Brasil Ltda. (Mogi Guaçú, SP, Brasil), 4União (Rio de Janeiro, RJ, Brasil), 
5Prag Soluções Comércio e Serviços Ltda-ME (Jaú, SP, Brasil), 6Liza da Cargill Agricultura Ltda. (Mairinque, SP, 

Brasil), 7Microcel da Blanver Ltda. (Cotia, SP, Brasil), 8M. Cassab Comércio e Indústria Ltda. (São Paulo, SP, Brasil). 
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• Grupo Linhaça Submetido ao Estresse (GLE): alimentado com ração 

de linhaça e submetido ao estresse; 

• Grupo Linhaça Não Submetido ao Estresse (GLNE): alimentado com 

ração de linhaça e não submetido ao estresse. 

 Os animais foram mantidos em gaiolas individuais com temperatura constante 

(24 ± 2 oC) e iluminação controlada com ciclo claro-escuro 12h/12h, recebendo água 

e ração ad libitum durante todo o ensaio.  

 Após os procedimentos, ordenados em tempo no Esquema 1, os animais 

foram eutanasiados, tendo o sangue e fezes coletados para análises. 

 
  Esquema 1 – Linha do tempo. 

 
 

 

 

 
 

4.4 PROTOCOLO DE ESTRESSE 

 

Para o protocolo de estresse foi utilizado um contensor cilíndrico (Figura 3) 

ajustável ao comprimento do animal e com pequenos orifícios que permitiam sua 

ventilação (Ferraz et al., 2011). 

Como apresentado na Figura 3, o animal permaneceu no contensor na 

posição horizontal, alongado, submetido a uma pequena compressão do corpo, 

impossibilitado de se movimentar por 20 minutos ao dia, 5 vezes por semana, 

durante 4 semanas consecutivas (60o ao 88o dia).  

 

 

 

Fim do protocolo 

Gestação 

Oferta da 
ração 

 

Protocolo de 
estresse 

60 dias 

Eutanásia 

88 dias 

1ª sem 2ª sem 3ª sem 4ª sem 
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Figura 3 – Estresse por contenção. 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 PRESSÃO ARTERIAL  

 

A aferição da pressão arterial (PA) foi realizada em todos os animais por 

método não invasivo de pletismografia de cauda (Pletismógrafo de Cauda V1. 10 – 

Insight), antes do início e no último dia do protocolo de estresse. 

No registro da PA por pletismografia de cauda ocorre a perda e o retorno dos 

sinais pulso durante o processo de insuflação e de desinsuflação do manguito. A PA 

foi considerada como sendo o primeiro sinal de pulso de retorno e foi estabelecida 

pela média entre três aferições consecutivas. 

 
4.6 EUTANÁSIA 

  
Após o último dia do protocolo de estresse, os animais foram anestesiados 

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

Químicos Farmacêuticos LTDA, Brasil) a uma dose letal de 5% (0,15ml/100g p.c., 

i.p.) para a coleta do sangue por punção cardíaca. 
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4.7 ANÁLISES 

 

4.7.1 Corticosterona 

 

A corticosterona sérica foi determinada por radioimunoensaio utilizando um kit 

comercial específico (ICN Biomedicals, Costa Mesa, CA), em que o sangue coletado 

foi centrifugado a 4º C a 1500 Rpm por 15 minutos e o soro congelado a -80º C até a 

análise. Essa determinação foi realizada no Laboratório de Dosagem Hormonal do 

departamento de Reprodução Animal da Faculdade de Veterinária da UFF 

 
4.7.2 Peso e umidade fecal 

 

 Durante o sacrifício, foi coletado o conteúdo fecal fresco diretamente do colo 

do animal, imediatamente pesado em balança digital com sensibilidade 0,5g (Filizola 

MF-3, Brasil) e, em seguida, dessecado em estufa por 24 horas. Após esse período, 

as fezes foram pesadas e foi considerado seu peso constante a fim de se calcular a 

perda de água por dessecamento e obter-se a umidade, calculada segundo a 

fórmula: [(Peso fezes frescas - Peso fezes secas/Peso fezes frescas) X 100]. 

 
4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Por se tratarem de variáveis biológicas, foi considerada distribuição simétrica 

e assumida a sua normalidade. Assim, foi utilizado o método de análise de variância 

(ANOVA) de fatores fixos para análise dos dados relativos à PA, cortisol, volume e 

umidade de fezes. Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão, 

considerando significativos os valores que tiveram p < 0,05. A análise estatística foi 

realizada usando o programa S-Plus 8.0. 
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5 RESULTADOS  

 

Analisando a pressão arterial em milímetros de mercúrio (mmHg) antes dos 

animais serem submetidos ao protocolo de estresse (Gráfico 1), é possível observar 

que os animais que receberam ração à base de linhaça apresentaram pressão 

arterial sistólica (PA1) inferior aos dos animais alimentados com a ração controle. 

 
Gráfico 1 – Pressão arterial sistólica (mmHg) antes do protocolo de 

estresse. 

 
Valor de p para o fator dieta: 0,000. Estatisticamente significante valor de p < 0,05. GC: Grupo 

Controle, GCE: Grupo Caseína submetido ao Estresse, GLE: Grupo Linhaça submetido ao Estresse, 

GLNE: Grupo Linhaça Não submetido ao Estresse. 
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O Gráfico 2, mostra a pressão arterial sistólica (PA2) dos animais após o 

protocolo de estresse, no qual são observadas diferenças tanto com relação à dieta 

ofertada, quanto com relação à submissão ao estresse. Os animais submetidos ao 

estresse apresentaram valores de pressão maiores que os dos animais não 

submetidos.  

Quanto à dieta, os animais alimentados com ração à base de linhaça 

possuíram valores inferiores de pressão arterial quando comparados aos dos 

animais que receberam a ração controle. Pela distribuição observada no gráfico 1, 

percebe-se que os animais submetidos ao estresse aos quais foi ofertada ração à 

base de linhaça apresentaram valores de pressão arterial ainda menores que o do 

grupo controle. 

 
Gráfico 2 – Pressão arterial sistólica (mmHg) após o protocolo de 

estresse. 

Valor de p para o fator dieta: < 0,0001; para o fator estresse: < 0,0001. Estatisticamente significante 

valor de p < 0,05. GC: Grupo Controle, GCE: Grupo Caseína submetido ao Estresse, GLE: Grupo 

Linhaça submetido ao Estresse, GLNE: Grupo Linhaça Não submetido ao Estresse. 
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O protocolo de estresse ao qual os animais foram submetidos, não forneceu 

diferença nos níveis de corticosterona sorológica em nanômetros (nM) entre esses 

animais e os que não foram submetidos ao protocolo. A análise de corticosterona 

está representada na Tabela 2.   

Quando observados os diferentes tratamentos aplicados aos animais, é 

possível perceber que apenas o fator dieta foi capaz de diferenciar os animais com 

relação à secreção hormonal. Aqueles que receberam ração à base de linhaça 

apresentaram níveis de corticosterona significativamente menores que aqueles que 

receberam ração controle. 

 
Tabela 2 – Influência dos diferentes tratamentos na corticosterona. 

 

Resultados em média ± desvio padrão. Estatisticamente significante valor de p < 0,05. GC: Grupo 

Controle, GCE: Grupo Caseína submetido ao Estresse, GLE: Grupo Linhaça submetido ao Estresse, 

GLNE: Grupo Linhaça Não submetido ao Estresse. 

 

Sobre a análise de fezes, a Tabela 3 apresenta o peso fresco, peso antes do 

dessecamento, em estufa em gramas. Considerando o fator estresse, não houve 

diferença no peso total das fezes, enquanto o fator dieta conferiu diferença ao seu 

peso. As fezes de animais alimentados com ração à base de linhaça possuíram 

peso total consideravelmente maior do que os alimentados com ração à base de 

caseína. 

 

Grupos  Corticosterona (nM) Dieta  Estresse  

GC  177,91 + 41,01 Caseína  Não 

GCE 133,67 + 19,01 Caseína  Sim  

GLE  58,77 + 19,45 Linhaça  Sim 

GLNE  54,352 + 16,42 Linhaça  Não  

Valor de p 0,00 0,12 



42 
  

Tabela 3 – Influência dos diferentes tratamentos no peso fresco de fezes. 

 

Grupos  Peso fresco (g) Dieta  Estresse  

GC 2,014 ± 1,008 Caseína Não 

GCE 1,265 ± 0,468 Caseína Sim 

GLE 3,060 ± 1,356 Linhaça Sim 

GLNE 3,218 ± 1,091 Linhaça Não 

Valor de p 0,014 0,214 

Resultados em média ± desvio padrão. Estatisticamente significante valor de p < 0,05. GC: Grupo 

Controle, GCE: Grupo Caseína submetido ao Estresse, GLE: Grupo Linhaça submetido ao Estresse, 

GLNE: Grupo Linhaça Não submetido ao Estresse. 

 
Não só o peso total foi influenciado pela dieta, mas também a umidade das 

fezes, como apresentado na Tabela 4, segundo o peso relativo perdido em g após o 

dessecamento.  

 
Tabela 4 – Influência dos diferentes tratamentos na umidade das fezes. 

Resultados em média ± desvio padrão. Estatisticamente significante valor de p < 0,05. GC: Grupo 

Controle, GCE: Grupo Caseína submetido ao Estresse, GLE: Grupo Linhaça submetido ao Estresse, 

GLNE: Grupo Linhaça Não submetido ao Estresse. 

Grupos  Umidade (%) Dieta  Estresse  

GC  60,942+ 8,760 Caseína  Não  

GCE 51,729 + 16,318 Caseína  Sim  

GLE  74,150 + 2,125 Linhaça  Sim  

GLNE  75,151+ 2,945  Linhaça  Não  

Valor de p 0,002 0,290 
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A ração de linhaça foi capaz de conferir umidade superior a 70% nas fezes de 

animais alimentados com essa ração. Os animais que receberam ração à base de 

linhaça apresentaram umidade fecal superior aos dos animais alimentados com 

ração controle. 

Não houve diferença na umidade quando comparadas fezes de animais 

submetidos e não submetidos ao protocolo de estresse. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Analisando a dosagem sorológica de corticosterona, o hormônio do estresse 

nos roedores, análogo ao cortisol em humanos, percebe-se que não houve diferença 

entre os animais submetidos ao protocolo de estresse e os animais não submetidos, 

o que pode ser explicado por diferentes fatores.  

O principal deles é a adaptabilidade à situação estressora.  Gong et al. (2015) 

demonstraram que os níveis de corticosterona tendem a reduzir drasticamente após 

a exposição repetitiva ao estresse; enquanto Wu et al. (2012), que incluíram o fator 

social no experimento, observaram que a imprevisibilidade manteve níveis mais 

elevados de corticosterona.  

Além da previsibilidade, outra explicação possível para a ausência de 

diferença entre os animais submetidos e não submetidos ao estresse, é a qualidade 

do estímulo oferecido, uma vez que diferentes estímulos podem afetar a dinâmica 

dos glicocorticoides e influenciar seus níveis em diferentes órgãos (Taves et al., 

2014; Gong et al., 2015).  

Outro fator é o momento da eutanásia e coleta do sangue, realizadas com 

período mínimo de um dia após o protocolo, possibilitando repouso dos e podendo 

ter influenciado nos níveis do hormônio do estresse. Considerando essa questão e 

ainda a metodologia do protocolo de estresse empregada, é possível que tenha 

havido pico de corticosterona em determinados momentos do experimento e que 

esses tenham reduzido à indiferença entre os animais no momento da coleta do 

sangue. 

Contudo, mesmo o estresse não tendo influenciado estatisticamente nos 

resultados hormonais dos animais, ainda é possível observar diferença nos níveis de 
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corticosterona entre os animais alimentados com diferentes tipos de ração. Como 

observado, a dieta à base de linhaça acarretou na redução dos valores sorológicos 

do hormônio. 

Pesquisas com a semente de linhaça e corticosterona não se encontram 

facilmente; entretanto, muitos estudos apresentam os efeitos de seus componentes 

extraídos. Naveen et al. (2013), por exemplo, demonstram resultados positivos do 

polifenol contendo n-3 extraído da semente de linhaça em marcadores de estresse, 

incluindo hormônio glicocorticoide em ratos submetidos ao estresse. 

Os ácidos graxos poli-insaturados da família n-3 são amplamente citados na 

literatura como atenuantes do estresse (Denis et al., 2013).  Freeman et al. (2006) 

estudaram o efeito benéfico do n-3 em desordens do humor, enquanto Mathieu et al. 

(2011) demonstraram experimentalmente que a oferta insuficiente de n-3 pode 

promover ansiedade e medo relacionados ao estresse vivido nas primeiras fases da 

vida.  

Os mecanismos protetores do n-3 durante o estresse ainda são obscuros; 

entretanto, Robertson et al. (2017) demonstraram relação entre essa espécie de 

ácido graxo e a atividade do eixo HPA, com suplementação de n-3 e, consequente, 

redução da corticosterona. Os autores ainda relacionaram o estresse com 

marcadores inflamatórios, cujos níveis também reduziram com essa suplementação. 

Por fim, observaram que o n-3 é capaz de atuar no eixo intestino-microbiota-cérebro, 

no SNC e modular a atividade imunológica, prevenindo alterações 

neurocomportamentais. 

Outro componente da linhaça cuja suplementação pode atenuar os efeitos do 

estresse é a lignana SDG. Ma et al. (2013) demonstraram um efeito normalizador da 

rede neuroendócrina imune em doses elevadas de SDG, com redução dos níveis de 

ACTH, corticosterona e interleucinas IL-6 e IL-1β. Eles também demonstraram que a 

suplementação de SDG elevou os níveis da proteína Fator neurotrófico derivado do 

cérebro, cujos níveis reduzidos estão relacionados a transtornos psiquiátricos, o que 

também já foi atribuído ao n-3 em outro estudo (Ferreira et al., 2013). 

 Os diferentes comportamentos relacionados ao estresse sofrem grande 

influência do eixo HPA, que cada vez mais tem sido relacionado à microbiota 
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intestinal na compreensão da relação cérebro-intestino (Sudo et al., 2004). Uma vez 

que as fibras atuam na microbiota e que essa possui influência no eixo HPA e, 

consequente, nos glicocorticoides, elas são outro componente da linhaça que podem 

ter contribuído para os resultados de corticosterona obtidos. 

 Dentre outros mecanismos, a microbiota participa da proteção intestinal 

quando há aumento da permeabilidade, que favorece a interação entre 

microrganismos e nervos entéricos, ativando vias neuroendócrinas e imunes (Foster 

& Neufeld, 2013).  Esse papel da microbiota na saúde está intimamente ligado à 

oferta de fibras dietéticas, que servem de substrato energético para atividade desses 

micro-organismos (Sawicki et al., 2017). 

 Considerando os conteúdos de fibras da linhaça e seus efeitos na saúde, 

associado aos seus demais componentes que a tornam um alimento com 

propriedade funcional, pode-se supor que uma dessas propriedades seja a 

capacidade de participar da reação ao estresse. Assim neste estudo, elas também 

podem estar associadas à redução dos níveis de corticosterona no sangue. 

 Neste experimento, a linhaça além de reduzir os níveis de corticosterona, 

também contribuiu para reduzir os valores da pressão arterial, corroborando Billinsky 

et al. (2013) que mostraram que a suplementação de linhaça contribui para este 

efeito sem, contudo, induzir a hipotensão. 

Os animais alimentados com diferentes rações apresentaram pressão arterial 

dentro da normalidade proposta por Bianchi et al. (1974) antes da exposição ao 

estresse; entretanto, os animais que receberam ração à base de linhaça 

apresentaram valores inferiores aos alimentados com a ração controle.  

Autores atribuem essa característica da linhaça ao seu perfil lipídico, 

sugerindo que o baixo consumo de ácidos graxos poli-insaturados pode estar 

relacionado ao aumento da pressão arterial a logo prazo (Armitage et al., 2003; 

Begg et al., 2010), o que pode justificar a discrepância nos valores entre os grupos 

alimentados com rações distintas. Outros estudos também justificariam esses 

benefícios com seus outros componentes, incluindo as lignanas (Sawant & 

Bodhankar, 2016) e os peptídeos (Udenigwe et al., 2012; Nwachukwu et al., 2014). 
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Na literatura, é notório o efeito da linhaça na pressão arterial (Machado et al., 

2015; Ursoniu et al., 2016). Pesquisas demonstram (Rodriguez-Leyva et al., 2013; 

Caligiuri et al., 2014a) que ela é capaz de reduzir a pressão mesmo em indivíduos já 

hipertensos. De fato, o potencial anti-hipertensivo é tão evidente, que se manifesta 

inclusive numa situação de estresse, como se observa nos resultados da segunda 

aferição de pressão (PA2).  

 A PA2 demonstra que tanto o fator dieta quanto o fator estresse afetaram a 

pressão dos animais. A resposta a esse segundo fator ocorreu tal qual esperado, já 

que a elevação da pressão arterial é uma reação conhecida ao estresse, como 

demonstrado em diversos estudos tanto com humanos (Chida & Steptoe, 2010; 

Choxi et al., 2017; Edmondson et al., 2017) quanto com animais (Liu et al., 2015; 

Antonov et al., 2016; Finnell et al., 2017).  

Os resultados apresentados neste experimento confirmam a elevação da 

pressão arterial decorrente do estresse por contenção. No entanto, a comparação 

entre os animais alimentados com linhaça submetidos e não submetidos ao estresse 

evidencia seu efeito protetor que permite que animais alimentados com essa base 

de ração e expostos ao estresse apresentem pressão ainda inferior aos animais-

controle. 

Em literatura, a linhaça é citada como importante alimento que apresenta 

benefícios na prevenção e no tratamento de diversas doenças (Kajla et al., 2015). 

Neste estudo, já foram apresentados seus efeitos na corticosterona, o hormônio do 

estresse, e na pressão arterial, mas, além desses, a linhaça também foi capaz de 

afetar a umidade nas amostras de fezes.  

Muitos estudos analisaram a linhaça como uma alternativa contra a 

constipação em modelos humanos e animais (Cockerell et al., 2012; Xu et al., 

2012). Palla & Gilani (2015) relacionaram o efeito laxativo tanto do óleo de linhaça 

como da mucilagem. Aqui, foi demonstrado o efeito laxativo da semente triturada 

com base na umidade e no peso de amostras fecais. 

A linhaça foi capaz de aumentar a retenção de água em fezes de ratos 

alimentados com ração de linhaça, que de acordo com Csiszár et al. (2013) pode ser 

explicado pela diminuição da polimerização na moagem das fibras, o que pode 
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aumentar sua capacidade de retenção de água. Em sua revisão, Kajla et al. (2015) 

citam essa característica associada aos polissacarídeos da casca da semente e a 

uma capacidade de ligação à água de 1600-3000 g de água por 100 g de sólidos. 

Kempe & Saastamoinen (2007), assim como neste estudo, relataram que a 

linhaça promove maior teor de água nas fezes e estimula a produção fecal em 

animais. Em seres humanos, Tarpila et al. (2004) mostraram não só uma redução na 

constipação, mas também uma melhora nos sintomas abdominais, corroborados por 

Cockerell et al. (2012), que concluíram que a linhaça foi capaz de influenciar o 

padrão de fezes, bem como o alívio de sintomas da SII. 

Além da hidratação fecal, o efeito laxativo também está relacionado à 

capacidade das fibras de conferir volume às fezes e aumentar seu peso (Kajla et al., 

2015). Segundo Rose et al. (2015), tanto as fibras solúveis quanto insolúveis podem 

influenciar o peso fecal, mas o tipo solúvel está relacionado à capacidade de 

retenção de água, enquanto o tipo insolúvel está relacionado à massa bacteriana e à 

atividade no intestino.  

O aumento do peso úmido das fezes obtido neste estudo e uma possível 

atividade bacteriana também podem ser devido aos amidos da semente, que podem 

ter servido de substrato para microorganismos, além do grupo hidrofílico que pode 

ter promovido absorção de água (Rose et al., 2015; Prabhakar et al., 2017). 

Apesar de ter sido obtido um efeito positivo da farinha de linhaça sobre o peso 

e a umidade fecais, não foi observado resultado semelhante com o estresse. Esse 

não foi capaz de aumentar ou diminuir a massa ou o teor de água nas fezes.  

Bouchoucha et al. (1992) afirmaram que o trânsito colorretal está relacionado 

à produção de fezes que, por sua vez, é determinante para o peso fecal. Portanto, 

com esses resultados, pode-se sugerir que a mobilidade intestinal provavelmente 

não foi alterada em torno do momento da extração fecal. 

A respeito da umidade das fezes, não existem muitos estudos relacionando-a 

ao estresse, mas alguns estudos demonstram alterações na motilidade intestinal 

induzidas pelo estresse (Bhatia & Tandon, 2005; Pohl et al., 2017), enquanto outros 

sugerem que a administração de CRF como estressor é capaz de alterar a função 
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motora do colo e aumentar a produção fecal em animais (Million et al., 2013; 

Murakami et al., 2017), diferente do exposto nesse experimento. 

Essa discrepância entre os resultados obtidos e os dados da literatura pode 

ser explicada pelas particularidades deste estudo, incluindo as características dos 

animais selecionados. Taché & Bonaz (2007) alegaram que a função motora 

gastrointestinal e a reação ao estresse dependem de experiências e fatores 

intrínsecos do animal, como espécies, gênero ou outros fatores que podem afetar 

sua suscetibilidade. 

Um exemplo de um fator intrínseco é a hiper-responsividade da espécie 

Wistar-Kyoto ao estresse (Burke et al., 2016). Ainda, em seu experimento, Million et 

al. (2013) mostraram que ratos Lewis e Ficher divergiram na resposta defecatória a 

diferentes estressores. Além disso, é sabido que fêmeas são mais propensas a 

alterações intestinais provenientes do estresse (Lee et al., 2016; Moussaoui et al., 

2017). 

Mönnikes et al. (2001) sugeriram uma semelhança entre animais e seres 

humanos quanto ao efeito do estresse na motilidade gastrointestinal. Então, assim 

como em humanos, alguns animais são mais sensíveis às mudanças intestinais no 

estresse (O'Malley et al., 2014). Com isso, pode-se considerar a possibilidade de os 

animais empregados neste estudo não serem suscetíveis às alterações da 

motilidade intestinal. 

Além disso, considerando as particularidades do estudo, não pode ser 

descartado que o protocolo de estresse escolhido ou sua duração não tenham sido 

capazes de induzir qualquer alteração na motilidade intestinal a ponto de modificar a 

consistência das fezes no momento da extração. A qualidade do estímulo é 

determinante na motilidade colônica durante o estresse e a adaptação à repetição 

do estressor é uma possibilidade (Mönnikes et al., 2001; Zhang et al., 2014). 

Outra possibilidade para a falta de diferença na umidade fecal é a ausência 

de estresse psicológico, especialmente sob o aspecto social, que é capaz de 

influenciar a liberação de hormônios do estresse e é amplamente utilizado para 

induzir alterações intestinais em animais. Esse tipo de estresse é muito enfatizado 

na literatura e sua influência na saúde é outra semelhança entre humanos e ratos 
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(Mönnikes et al., 2001; O'Malley et al., 2010; Kolbe et al., 2015; Moussaoui et al., 

2017). 

Assim, como o estresse psicossocial colabora para precipitar ou exacerbar 

distúrbios intestinais, como, a SII em seres humanos, os animais que vivenciam 

interações sociais são afetados por diferentes estressores de diversas intensidades 

na busca por recursos, o que pode levar a distúrbios abdominais (Vicario et al., 

2010; Vicario et al., 2012; Aguilar et al., 2016). 

Neste estudo, os animais não experimentaram a interação social capaz de 

afetar o eixo HPA ou de antecipar o estresse que eles sofrem em ambientes 

naturais, de modo que os animais usados, provavelmente, não receberam a 

qualidade do estímulo necessária para a alteração intestinal. 

O resultado da umidade fecal também pode ter sido influenciado pela técnica 

usada para sua avaliação, coletando as fezes diretamente do órgão do animal e 

pesando-as em apenas um dia, o que pode ter sido uma limitação deste estudo, 

uma vez que reflete o conteúdo de água em um momento particular e, 

provavelmente, pode ser afetado por ele, especialmente se tiver ocorrido adaptação 

ao estresse.  

Com isso, os resultados apresentados referentes às fezes dos animais 

apenas reafirmam a importância da linhaça para a saúde intestinal. Apesar do 

estresse não ter influenciados esses resultados, ele foi capaz de afetar a saúde dos 

animais no que tange a saúde cardiovascular, na qual a linhaça também se mostrou 

benéfica, evidenciando seu efeito mesmo em situação de estresse. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 A farinha de linhaça mostrou-se benéfica na manutenção de níveis mais 

baixos de PA sistólica tanto em condição normal quanto em situação de 

estresse. 

 Também reduziu os níveis de corticosterona, que não foram 

influenciados pelo estresse.  

 O estresse não impactou o intestino a ponto de afetar peso e conteúdo 

hídrico de fezes. 

 A farinha de linhaça foi favorável ao aumento do volume e do conteúdo 

hídrico de fezes. 

Dessa forma, a linhaça pode ser considerada como aliada no manejo clínico de 

controle da pressão arterial e do hormônio do estresse e, ainda, uma estratégia no 

tratamento da constipação. 
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