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RESUMO 

Este estudo é de grande importância, visto o uso cada vez mais frequente de linhaça 
pela população brasileira em geral, e principalmente por mulheres em idade 
reprodutiva. Durante o pico de crescimento do cérebro e o início da mielinização, há 
um rápido acúmulo de ácidos graxos saturados e insaturados de cadeia longa. O 
acréscimo de ácidos graxos (AG) no cérebro em desenvolvimento tem como fonte, 
em parte, os AG captados da circulação placentária (durante a gestação) e os 
fornecidos pelo leite materno. Assim, uma apropriada oferta no período pré e pós-
natal destes AG é essencial para o desenvolvimento fetal e neonatal normal, assim 
como, desenvolvimento e função neurológica, e acuidade visual normal. As bainhas 
de mielina são altamente enriquecidas com o ácido docosaexaenoico (DHA). Uma 
ótima fonte de DHA, proveniente dos ácidos graxos ômega-3 é a linhaça, por ser um 
alimento funcional de alto teor protéico e lipídico, além de possuir uma das maiores 
fontes de teor deste ácido graxo, entre todas as sementes oleaginosas.  
Objetivo: Verificar o efeito da semente de linhaça no desenvolvimento do nervo 
óptico de ratos filhotes. 
Métodos: Foram utilizadas 12 Rattus norvegicus, Wistar, fêmeas, divididas em dois 
grupos (n=6): Linhaça (GL) - recebendo ração de linhaça e Controle (GC) - 
recebendo ração de caseína. Foi coletado material para análise dos filhotes aos 14, 
30 e 60 dias de vida. Os nervos ópticos esquerdos de cada animal foram fixados em 
glutaraldeído, pósfixados em tetróxido de ósmio e processados para inclusão em 
Araldite. Os cortes ultrafinos do nervo óptico (NOs) esquerdo foram contrastados 
com acetato de uranila e citrato de chumbo e a análise ultraestrutural das amostras 
foi feita em microscópio eletrônico de transmissão. Foi determinado o consumo 
diário e acumulado de ração, a variação de peso (g), a eficiência alimentar, a taxa de 
crescimento, o peso absoluto e relativo cerebral e o peso do nervo óptico, o diâmetro 
das fibras nervosas (µm), o diâmetro do axônio (µm), a espessura da bainha de 
mielina (µm), a área do axônio (µm²) e a razão G. As imagens digitalizadas foram 
analisadas mediante o programa Image-Pro J. A espessura das bainhas de mielina 
foi determinada pela diferença entre o diâmetro da fibra mielinizada e respectivo 
diâmetro do axônio. Os resultados das diferentes análises foram expressos como 
média e erro padrão. Foi aplicado o teste estatístico t-test, mediante o programa 
Prism 5.0 for Windows. A significância será estabelecida ao nível de p<0,05.  
Resultados: O GL apresentou maior diâmetro da fibra nervosa que o GC no P60, 
onde o GL (1,057±0,134) e GC (0,881±0,13) p=0,0130. O mesmo aconteceu no 
diâmetro do axônio onde no P60 o GL (0,760±0,009) também apresentou diâmetro 
superior ao do GC (0,623±0,104) p=0,0065. Também observamos que a espessura 
da bainha de mielina (µm) no P60 foi maior nos animais do GL (0,125±0,004) 
quando comparados aos animais do GC (0,101±0,021) p=0,0084, notamos também 

que a área do axônio (µm²). Ao P60, a área do axônio foi maior nos animais do GL 
(0,892±0,222), quando comparados aos animais do GC (0,612±0,177) p=0,0120.  
Conclusão: Diante disto, concluímos que uma dieta à base de linhaça, no período 
pré e pós-natal influencia positivamente o desenvolvimento e a mielinização do 
nervo óptico em ratos. 
 

Palavras-chaves: linhaça; ômega-3; nervo óptico; mielinização; rato. 
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ABSTRACT 

This study is of great importance, considering the increasing use of linseed by the 
Brazilian population in general, and especially by women of reproductive age. During 
peak brain growth and the onset of myelination, there is a rapid accumulation of long 
chain saturated and unsaturated fatty acids. The increase of fatty acids (AG) in the 
developing brain has as its source, in part, the AGs collected from the placental 
circulation (during pregnancy) and those supplied by the mother's milk. Thus, an 
adequate supply in the pre and postnatal period of these AG is essential for normal 
fetal and neonatal development, as well as development and neurological function, 
and normal visual acuity. Myelin sheaths are highly enriched with docosahexaenoic 
acid (DHA). A great source of DHA from omega-3 fatty acids is flaxseed, as it is a 
high protein and lipid functional food, and has the highest content of this fatty acid 
among all oilseeds. 
Objective: To verify the effect of flaxseed on the development of the optic nerve of 
young rats. 
Methods: 12 female Rattus norvegicus were used, Wistar, were divided into two 
groups (n = 6): Flaxseed - receiving flaxseed ration and Control - receiving casein 
ration. Material was collected for analysis of pups at 14, 30 and 60 days of age. The 
left optic nerve of each animal was fixed in glutaraldehyde, postfixed in osmium 
tetroxide and processed for inclusion in Araldite. The ultrafine sections of the left optic 
nerve (NOs) were contrasted with uranyl acetate and lead citrate and the 
ultrastructural analysis of the samples was done in a transmission electron 
microscope. Daily and cumulative feed intake, weight variation (g), feed efficiency, 
growth rate, absolute and relative brain weight and the weight of the optic nerve, the 
diameter of the nerve fibers (μm), the axon diameter (μm), myelin sheath thickness 
(μm), axon area (μm2) and G ratio. The scanned images were analyzed using Image-
Pro J. The thickness of myelin sheaths was determined by the difference between 
the diameter of the myelinated fiber and its axon diameter. The results of the different 
analyzes were expressed as mean and standard error. The t-test statistical test was 
applied, using the program Prism 5.0 for Windows. Significance will be set at the p 
<0.05 level. 
Results: The GL presented a larger diameter of the nerve fiber than the GC in the 
P60, where GL (1,057 ± 0,134) and GC (0,881 ± 0,13) p = 0,0130. The same 
happened in the axon diameter, where in P60 the GL (0.760 ± 0.009) also presented 
a larger diameter than the GC (0.623 ± 0.104) p = 0.0065. We also observed that the 
thickness of myelin sheath (μm) in P60 was higher in GL animals (0.125 ± 0.004) 
when compared to GC animals (0.101 ± 0.021) p = 0.0084, we also noticed that the 
area of the axon (µm²). However, at P60, axon area was higher in GL animals (0.892 
± 0.222), when compared to GC animals (0.612 ± 0.177) p = 0.0120. 
Conclusion:Thus, we conclude that a diet based on flax, in the pre and postnatal 
period positively influences the development and myelination of the optic nerve in 
rats. 
 
Key-words: Flaxseed; ômega-3; optic nerve; myelination; mouse. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A importância dos lipídios na nutrição e no desenvolvimento humano é reco-

nhecida há muitas décadas. Os ácidos graxos (AG) são constituintes estruturais das 

membranas celulares, cumprem funções energéticas e de reserva metabólica, além 

de formarem hormônios e sais biliares (Valenzuela & Nieto, 2003). 

 Durante o pico de crescimento do cérebro e o início da mielinização, há um rá-

pido acúmulo de AG saturados e insaturados de cadeia longa (Edmond et al., 1998). 

As membranas externas dos cones e bastonetes da retina acumulam uma grande 

quantidade de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa (LC-PUFA, do inglês 

long chain polyunsaturated fatty acids), particularmente de ácido docosaexaenoico 

(DHA, do inglês docosahexaenoi acid). A fluidez destas membranas é essencial para 

o processo de transdução do sinal luminoso e sua conversão em um sinal elétrico, 

que posteriormente, será processado pelo cérebro. A fluidez das membranas se 

mostra essencial para que ocorra o fenômeno da transdução de sinais e para adqui-

rir esta fluidez, é fundamental que os fosfolipídios apresentem uma alta concentra-

ção de LC-PUFA (Valenzuela & Nieto, 2003).  

O acréscimo de AG no sistema nervoso em desenvolvimento tem como fonte, 

em parte, os AG captados da circulação placentária (durante a gestação) e os forne-

cidos pelo leite materno (Marbois et al., 1992; Edmond et al., 1998). A dieta materna 

antes da concepção é de grande importância, já que ela determina o tipo de AG que 

se acumulará no tecido fetal. O transporte dos ácidos graxos essenciais (EFA, do 

inglês essential fatty acid) é realizado através da placenta, e estes são depositados 

no cérebro e retina do concepto. Além disso, ocorre um acúmulo simultâneo nas 

glândulas mamárias durante esta fase (Silva et al., 2007). O feto não tem capacida-

de de elongar LC-PUFA através de seus precursores ômega-3 (n-3) e ômega-6 (n-

6), tendo a sua necessidade suprida unicamente pela placenta. Assim como o fígado 
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fetal, esse anexo não tem atividade biossintética de elongação e dessaturação para 

formar LC-PUFA (Figura 1). Durante o último trimestre de gestação, a placenta esta-

belece preferência para o transporte de EFAs DHA e Ácido araquidônico (AA) pelas 

maiores necessidades da gestante e do bebê, neste período (Corria, 2001; Hoffman 

et al., 2003). O aporte dos LC-PUFA deve ser garantido pelas reservas tissulares da 

mãe, principalmente do tecido adiposo (Valenzuela & Nieto, 2001; 2003). Dessa 

forma, se a mãe receber uma alimentação com um aporte adequado de LC-PUFA 

poderá oferecer ao feto a quantidade necessária desses ácidos.  Após o nascimen-

to, o lactente continua incapaz de sintetizar os LC-PUFA, devido à imaturidade hepá-

tica estar presente. Porém, a placenta é substituída pelo leite materno como meio de 

oferta desses AG, através da amamentação (Silva et al., 2007). Sendo assim, uma 

apropriada oferta no período pré e pós-natal destes AG é essencial para o desenvol-

vimento fetal e neonatal normal, assim como, desenvolvimento e função neurológica, 

e acuidade visual normal (Martin et al., 2006). 

Uma ótima fonte de DHA, proveniente dos ácidos graxos ômega-3 é a linhaça 

(Linum usitatissimum), por ser um alimento funcional de alto teor protéico e lipídico, 

além de possuir um dos maiores teores deste ácido graxo, entre todas as sementes 

oleaginosas (Turatti, 2001). 

 Embora todos os nutrientes sejam importantes para o desenvolvimento estru-

tural do sistema nervoso central (SNC), alguns lipídeos como os LC-PUFA, podem 

influenciar decisivamente em determinadas fases do desenvolvimento mental (Geor-

gieff & Rao, 2001). De fato, a qualidade do suprimento de lipídeos, durante a gesta-

ção e a infância, vem sendo considerada como principal determinante do crescimen-

to, do desenvolvimento visual e neurológico e da saúde. Desta forma, a seleção qua-

litativa dos lipídeos na dieta, no ínicio da vida, é considerada de grande importância 

(Innis, 2007). A deficiência de LC-PUFA durante a gestação e o início da vida pode 

acarretar danos permanentes ao desenvolvimento cerebral e neurológico do neona-

to. Alterações no desenvolvimento neurológico, principalmente função visual anor-

mal e neuropatia periférica estão presentes na deficiência de LC-PUFA da série 

ômega-3 (Uauy & Valenzuela, 2000). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 SISTEMA NERVOSO 

O sistema nervoso (SN) origina-se do ectoderma, folheto mais externo dos 

três folhetos embrionários (endoderma, mesoderma e ectoderma), que são formados 

a partir do zigoto. Na espécie humana, a formação do SN ocorre por volta da 3ª 

semana de vida embrionária, quando há um espessamento desse folheto, situado 

acima da notocorda, formando uma região mais espessa chamada de placa neural. 

A placa neural adquire um sulco longitudinal denominada de sulco neural que se 

aprofunda e forma a goteira neural. Os lábios da goteira se fecham para formar o 

tubo neural, que dará origem ao SNC (Franco, 2005). 

Este sistema é anatomicamente dividido em SNC e sistema nervoso periférico 

(SNP). O primeiro compreende as estruturas localizadas no esqueleto axial, crânio e 

coluna vertebral, enquanto o segundo compreende estruturas distribuídas pelo orga-

nismo, os nervos cranianos e espinhais, os gânglios e as terminações nervosas. O 

SNP é constituído pelas vias que conduzem os estímulos ao SNC ou que levam até 

aos órgãos efetuadores as ordens procedidas da porção central, formado pelos ner-

vos cranianos e espinhais, pelos gânglios e pelas terminações nervosas (Silva et al., 

2013). 

Cabe ao SN promover ajustes homeostáticos, processar informações senso-

riais, controlar as respostas motoras, mediar funções autônomas, sendo responsável 

por organizar todos os nossos comportamentos (Almeida, 2004). Ele é o órgão com 

a segunda maior concentração de lipídios, só sendo ultrapassado pelo tecido adipo-

so (Benatti et al., 2004).  
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O SN é formado por um tecido composto por dois tipos celulares: os neurô-

nios (elementos ativos de condução nervosa) e as neuroglias (elementos de suporte 

estrutural, entre outras funções). Assim, para realizar qualquer tarefa precisamos 

dessas células. As mensagens são enviadas através de impulsos nervosos que tra-

fegam através do axônio (a fibra do neurônio) e são passadas a outros neurônios em 

junções especializadas conhecidas como sinapse (ponto de encontro entre dois neu-

rônios). Uma cadeia desses neurônios é chamada de via. (Franco, 2005). 

    O sistema nervoso executa três funções básicas: sensorial, função integrativa 

e função motora. Suas estruturas são compostas por: encéfalo, nervos cranianos, 

medula espinhal, nervos espinhais, gânglios, plexos entéricos e receptores sensori-

ais (Grabowski, 2008). 

Este sistema controla as funções orgânicas e a integração ao meio ambiente. 

Ou seja, ele não somente controla e coordena as funções de todos os sistemas do 

organismo, mas também, ao receber os devidos estímulos, é capaz de interpretá-los 

e desencadear respostas adequadas a eles (Silva et al., 2013). 

As funções deste sistema podem ser alteradas por eventos ambientais como 

trauma, agentes infecciosos ou tóxicos; por tumores, mutações gênicas e defeitos 

congênitos; por eventos vasculares e deficiências nutricionais, e por muitos outros 

fatores. Muitas doenças do SN são totalmente incapacitantes, outras provocam pre-

juízos de diferentes níveis de gravidade (Ventura, 2010). 

O SNC recebe, analisa e integra as informações. É o local onde ocorre, ao 

mesmo tempo, as tomadas de decisões e o envio de ordens para executá-las. O 

SNP leva as informações dos órgãos sensoriais para o SNC e deste para os efeto-

res (músculos e glândulas) (Franco, 2005). 

Os neurónios organizam-se de modo a formarem redes complexas que de-

sempenham funções específicas, possibilitando tais processos (Seeley et al., 2001). 

Os neurônios distinguem-se de outras células devido à sua condição de gerar e 

conduzir impulsos elétricos. Esta estabilidade proporciona aos neurônios a capaci-

dade de conduzir informação sensorial da periferia até o SNC, de processar a infor-

mação ao longo do SNC e de transmitir os impulsos motores para as contrações 

musculares (Villar, 1997). 
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Classicamente, o neurônio é conhecido como a unidade morfofuncional do 

sistema nervoso, e as células da glia, como unidade de agregação e sustentação. 

Esse pensamento foi difundido por séculos, visto que o neurônio era a célula res-

ponsável por produzir e transmitir impulsos elétricos, capazes de interpretar tudo o 

que sentimos do meio externo e também dos sistemas orgânicos, além de coordenar 

os comandos designados ao sistema musculo-esquelético. No entanto, com o de-

senvolvimento de técnicas mais avançadas e estudos mais aprofundados, a ideia de 

que os gliócitos desempenhariam essa função passiva no SN tem sido refutada, pois 

constatou-se que eles lidam com sinais, que embora sejam diferentes, interferem na 

comunicação entre os neurônios, modificando o conteúdo da informação transmitida. 

Dentre esses sinais destacam-se sinais químicos de crescimento e migração dos 

neurônios durante o desenvolvimento, de comunicação entre células na vida adulta, 

e reconhecimento de situações patológicas (Lent, 2004). 

Os sinais nervosos ou impulsos são virtualmente idênticos em todas as célu-

las nervosas, mas o significado e importância de um sinal dependem das origens e 

destinos dos neurônios que os geram ou transportam, isto é, eles dependem das 

conexões que estes neurônios estão estabelecendo. É enorme a diversidade de co-

nexões estabelecidas pelos neurônios. Este fato expõe a atividade complexa do 

SNC, que é capaz de realizar a sua função devido ao seu grande número de células 

(Villar, 1997).   

O SNC, centro coordenador das conexões nervosas, através do encéfalo e 

medula espinhal, processa a regulação de todas as estruturas que medeiam a inte-

ração entre o organismo e o meio ambiente (Jacob et al., 1990; Seeley et al., 2001). 

O encéfalo recebe e processa a informação integrada (interna e externa) uma vez 

que dirige a atividade de outros sistemas. 

A informação é transmitida no SNC principalmente na forma de potenciais de 

ação, chamados simplesmente de “impulsos nervosos”, que se propagam por uma 

sucessão de neurônios, um após o outro. Entretanto, além disso, cada impulso pode 

ser bloqueado na sua transmissão de um neurônio para o outro, pode ser transfor-

mado de um impulso único em impulsos repetitivos, ou pode ainda ser integrado a 

impulsos vindos de outros neurônios para gerar padrões de impulsos altamente 
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complexos em neurônios sucessivos. Todas estas funções podem ser classificadas 

como funções sinápticas dos neurônios (Kiernan, 2003). 

A base de toda formação e organização neurológicas para o adequado de-

senvolvimento cerebral no decorrer da vida acontece, portanto, no período compre-

endido entre o início da gestação e os cinco anos de idade. O desenvolvimento que 

ocorre após este período depende da estrutura formada nos primeiros anos de vida. 

A síntese de tecidos, enzimas e fatores de crescimento depende do aporte adequa-

do de macro e micronutrientes. Um aporte insuficiente de proteínas, carboidratos e 

lipídeos pode comprometer o crescimento cerebral e corporal (Galler, 1995; Kolb & 

Cioe, 2000; Almeida et al., 2002; Georgieff, 2006). 

O alto consumo de ácido linoleico favorece o aumento do conteúdo de ácido 

araquidônico, aumentando a produção de eicosanóides da série par, com caracterís-

ticas pró-inflamatórias, e o aumento da oferta de ácidos graxos da família ômega-3, 

como o ácido linolênico, EPA e DHA, favorece a síntese de eicosanóides da série 

ímpar, que possuem características antiinflamatórias, segundo Yamamoto et al. 

(2014). 

A maturação do SN, em humanos, tem início na fase intrauterina e persiste 

até os sete anos, apresentando maior intensidade nos primeiros dois anos de vida 

(Patin et al., 2006). 

O SNC infantil apresenta um dinamismo evolutivo muito intenso e, para en-

tender seu processo de desenvolvimento e amadurecimento, é essencial a correla-

ção entre a estrutura e a função, ou seja, o desenvolvimento de determinada função 

depende do amadurecimento de seu substrato neural anatômico correspondente 

(Figura 1). Tal amadurecimento decorre fundamentalmente de eventos aditivos/ pro-

gressivos (proliferação e migração neuronal, organização e mielinização) e substra-

tivos/regressivos (morte neuronal/ apoptose, retração axonal e degeneração sinápti-

ca) (Zomignani et al., 2009). 

Cada fase do desenvolvimento e crescimento cerebral tem seu tempo e não 

ocorre individualmente, sobrepondo-se à evolução da gestação (Zomignani et al., 

2009). 

 



20 
 

Figura 1 – Representação esquemática do desenvolvimento do sistema 

nervoso central durante o período intra-uterino. 

 

 

Fonte: Chudler, 2007. 

 

O SNC é, também, o local onde acontecem os pensamentos, as emoções e 

as memórias. A maior parte dos impulsos que estimulam os músculos a se contrair e 

as glândulas a secretar se originam no SNC (Grabowski, 2008). 

A lesão do SNC destrói a complexa cadeia de neurônios obstruindo e/ou alte-

rando a transmissão e a modulação dos sinais neurais. Este processo danoso com-

promete a função integrativa deste sistema e causa perdas, ou atividade anormal, 

em diferentes níveis de sua estrutura e conexões. Ao mesmo tempo acontecem res-

truturações no sistema, objetivando sua restauração anatômica e integridade fisioló-

gica (Villar, 1997). 
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Os sistemas nervosos central e periférico devem ser considerados como uma 

unidade, já que formam um tecido contínuo. Esse sistema é contínuo de três manei-

ras: mecanicamente – por meio da transmissão de forças e movimentos pelos seus 

envoltórios conectivos; eletricamente – por exemplo, quando impulso gerado no pé 

atinge o cérebro; e quimicamente, pois os neurotransmissores periféricos e centrais 

são os mesmos e existe o fluxo axoplasmático de substâncias dentro dos axônios 

(Junior & Teixeira, 2007). 

Não há outra estrutura no corpo humano com tal conectividade. Estresses im-

postos ao SNP durante os movimentos são transmitidos para o SNC. Da mesma 

forma, tensão gerada no SNC pode ser transmitida para o SNP (Junior & Teixeira, 

2007). 

No SNP, a sequência de eventos da degeneração do axônio difere daquela 

que ocorre no SNC, uma vez que a bainha de tecido conjuntivo que envolve o nervo, 

na qual repousa originalmente o axônio secionado, pode permanecer intacta. Se o 

segmento proximal do axônio se regenera, a bainha de tecido conjuntivo age como 

um condutor, dirigindo os axônios em crescimento de volta ao alvo periférico. Por 

outro lado, os prolongamentos dos axônios separados, localizados centralmente, 

não conseguem atingir seus alvos centrais por causa da cicatriz glial formada em 

torno dos axônios em degeneração (Villar, 1997). 

O potencial genético do desenvolvimento cerebral é determinado durante a 

embriogênese e no início da vida pós-natal. Este período corresponde, em humanos, 

aos dois ou três primeiros anos de vida. Já em ratos (Figura 2), corresponde as três 

primeiras semanas de vida pós-natal (entre o 7º e o 21º dia), período no qual se dá o 

aleitamento. É neste período que ocorrem os processos de neurodesenvolvimento 

mais importantes, mielinização, organização de sistemas neurotransmissores, arbo-

rização dendritica e gênese sináptica, os quais acontecem com maior intensidade no 

sistema visual e no hipocampo (Saliba & Marret, 2001). 
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Figura 2 – Representação esquemática de comparação entre o encéfalo 

de rato e o humano. 

 

 

Fonte: Correio popular, 2017. 

 

Em termos de massa o cérebro é um tecido principalmente lipídico, com cerca 

de 60% de seu peso seco sendo constituído por lipídeos. Dentro desta composição 

lipídica, 40% são de LC-PUFA e destes cerca de 10% é composta por AA e 15% 

composta de DHA (Valenzuela & Nieto, 2003). 

As etapas mais críticas na formação da estrutura do encéfalo ocorrem durante 

o último trimestre gestacional e nos humanos continuam até dois anos após o nas-
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cimento (Van Houwelingen et al., 1992). Este processo morfogênico que se inicia na 

crista neural, se caracteriza por sucessivas etapas de neurogênese, migração neu-

ronal, apoptose seletiva, sinaptogênese e mielinização; etapas que de forma relati-

vamente seqüencial conferem forma e funcionalidade ao tecido cerebral (Connor et 

al., 1992). Esta morfogênese, intimamente associada com a função cerebral, requer 

uma fonte adequada de LC-PUFA, particularmente AA e DHA.  

O cérebro humano, entre os seis meses de gestação e um ano de idade, pas-

sa de relativamente primitivo e pouco elaborado para uma estrutura complexa e in-

tegrada (Georgieff & Innis, 2005).  

Nos mamíferos em geral, o desenvolvimento cerebral tem início na embriogê-

nese e continua durante um período relativamente curto de vida pós-natal (Zomig-

nani et al., 2009). Nesse período o cérebro é especialmente vulnerável a qualquer 

agressão em função de ser a fase na qual os processos implicados no desenvolvi-

mento cerebral ocorrem com maior rapidez. Dentre eles, merece destaque a hiper-

plasia e hipertrofia do tecido nervoso, a mielinização e a organização das sinapses 

(Almeida et al., 2002), particularmente no sistema visual e hipocampo (Saliba & Mar-

ret, 2001).  

 

2.2 NERVO ÓPTICO E O SISTEMA VISUAL 

 

Os estudos experimentais relacionados ao nervo óptico são frequentemente 

realizados em ratos. Este nervo se origina do divertículo óptico no diencéfalo e, por-

tanto, sua mielina é formada por oligodendrócitos (Skoff et al., 1980), que desempe-

nham a função correspondente àquela das células de Schwann no sistema nervoso 

periférico. Em termos microanatômicos, o nervo óptico de ratos Wistar apresenta um 

formato cilindróide, levemente achatado na direção súpero-inferior, medindo aproxi-

madamente 11 mm de comprimento, desde o pólo posterior do globo ocular até o 

quiasma óptico (Demaman et al., 2008). Ele se inicia no pólo posterior do globo ocu-

lar, segue posteriormente como uma estrutura cilindróide de 0,2 a 0,3 mm até o ápi-

ce da órbita, e chega ao interior da caixa craniana através do canal óptico. O nervo 

em sua porção intra-orbital tem cerca de 3 mm de comprimento e está fixado à lâmi-
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na crivosa da esclera e à porção orbital apical, onde as camadas externas e internas 

(que são prolongamentos das membranas meníngicas ao redor do nervo óptico) es-

tão fundidas dorsomedialmente e ventralmente com a dura-máter (Cavallotti et al., 

2003).  

Após seu curso intra-orbital o nervo óptico entra no canal óptico, que tem cer-

ca de 0,5 mm de extensão. A porção intracranial do nervo óptico é achatada horizon-

talmente apresentando um formato oval (Cavallotti et al., 2003).  

A bainha de mielina é uma estrutura única formada por uma membrana lipídi-

ca rica em glicofosfolipídeos e colesterol (Simons & Trajkovic, 2006), que recobre os 

axônios e facilita a rápida comunicação entre os neurônios. A mielina trouxe diversas 

vantagens para os vertebrados e os demais organismos que a possuem, como a 

melhora na fuga de predadores, ataques predatórios com mais sucesso, a sincronia 

da contração muscular melhor, o sistema nervoso tornou-se mais compacto e a me-

lhora na capacidade para processar rapidamente as informações complexas (Men-

des & Melo, 2011). 

A influência que a mielina pode causar na velocidade de condução ocorre 

através da regulação do diâmetro do axônio, espessura da bainha de mielina, o 

número e o espaço de nódulos de Ranvier, estrutura nodal e a composição 

molecular dos canais de íons nas regiões nodais e paranodais (Mendes & Melo, 

2011). 

Para ressaltar a importância da bainha de mielina, vamos considerar o nervo 

óptico humano, que transmite as informações visuais do olho para o cérebro. Cada 

nervo óptico consiste em cerca de um milhão de axônios, todos mielinizados e relati-

vamente pequenos. Seria possível conceber axônios sem revestimento conduzindo 

essas informações com a mesma rapidez dos axônios mielinizados, mas o seu diâ-

metro seria muito maior. O nervo óptico constituído por estas fibras teria que ser 

quase tão grande quanto o próprio olho e ocuparia uma parte significativa do espaço 

no crânio utilizado pelo cérebro. O diâmetro real do nervo óptico humano, que con-

siste em axônios mielinizados, é de aproximadamente 4mm. As mesmas funções 

podem ser realizadas em um espaço muito menor pelos axônios que possuem mie-

lina (Thompson, 2005).  
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Em humanos, os axônios das células ganglionares saem do olho pelo chama-

do disco óptico, situado a cerca de 4 a 5 mm nasalmente à fóvea e 0,5 a 1 mm aci-

ma dela. Esse disco geralmente é arredondado com diâmetro de 1,5 mm, mas pode 

ser elíptico. O nervo óptico tem uns 25 mm de comprimento na posição intra-orbitária 

ou retrobulbar, sai da órbita pelo buraco óptico, tendo então em sua porção intraca-

nalicular uns 4 a 10 mm e ainda se estende, na sua porção intracranial (cerca de 13 

mm) até o quiasma (Figura 3). Vai progressivamente se engrossando, desde a saída 

do olho (3 a 4 mm) até o quiasma (4 a 7 mm) pela mielina e meninges que o envol-

vem. Em secções transversais, mostra uma típica disposição de fibras correspon-

dentes a regiões diferentes do olho (Bicas, 1997). 

Embriologicamente, o nervo óptico e a retina originam-se do diencéfalo e, por-

tanto, suas fibras relacionam-se com células gliais e não com células de Schwann 

(Kiernan, 1985). 

 

Figura 3 – Anatomia do nervo óptico. 

 

 

Fonte: Naumann et al., 1966.  

 

A retina é um tecido extremamente organizado pertencente ao SNC. A sua 

organização em camadas sinápticas e nucleares, muito semelhante ao observado 

em outras estruturas do SN, faz com que ela também seja um excelente modelo ex-

perimental (Kolb, 2003). 
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O nervo óptico sofre alterações estruturais decorrentes da deficiência de nu-

trientes, gerando consequências sobre a visão e o desenvolvimento do SN (Gong & 

Amemiya, 1999). 

Células ganglionares são as primeiras células no sistema visual que respon-

dem a ativação, produzindo potenciais de ação, enquanto os bastonetes e os cones 

e quase todos os outros neurônios da retina produzem apenas potenciais graduais. 

Juntos, os axonios das células ganglionares formam a saída da retina - o nervo ópti-

co, nervo craniano II. Os dois nervos ópticos se encontram na mesma base do encé-

falo para formar o quiasma óptico, onde algumas das fibras cruzam para o lado 

oposto do encéfalo, fornecendo a ambos os hemisférios cerebrais as aferências de 

cada olho (Bear et al., 2008). 

No olho, a imagem do objeto que está sendo visto é focalizada sobre a retina, 

uma fina camada de tecido neural recobrindo a face dorsal do globo ocular. A retina 

contém as células receptoras sensíveis a luz (bastonetes e cones), assim como vá-

rios outros tipos de neurônios (Netto, 2008).  

A saída do nervo óptico e a entrada dos vasos sanguineos no olho ocorrem 

um pouco medial e superiormente ao seu pôlo posterior, em uma região denominada 

disco óptico. Como não existem fotorreceptores nessa região, a porção de imagem 

projetada sobre ela não é detectada e processada, e por isso é denominada de pon-

to cego (Guyton & Hall, 2006). 

Para que haja desenvolvimento normal da visão, em humanos, são necessá-

rias boas condições anatômicas e fisiológicas. A retina humana permanece avascu-

lar até o quarto mês de vida intra-uterina, sendo nutrida por difusão pelos vasos da 

coróide. No quarto mês, células fusiformes de origem provavelmente mesenquimal 

formam uma densa rede de capilares que crescem do nervo óptico para a periferia 

da retina (Grazianol & Leonell, 2005). 

O globo ocular é constituído por três túnicas concêntricas, sendo a mais ex-

terna formada pela córnea e a esclera. A camada média ou vascular é formada pela 

coróide, corpo ciliar e íris, e a camada interna ou sensorial, pela retina (Grazianol & 

Leonell, 2005). 
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A esclera ou "branco dos olhos" é uma camada fibrosa. Nela, os músculos ex-

tra-oculares se inserem para mover o olho. A córnea corresponde à parte transpa-

rente dos olhos, permitindo a visualização da íris e da pupila. A córnea e o cristalino 

são as lentes que focalizam a imagem na retina. Qualquer alteração na transparên-

cia dessas estruturas trará prejuízos à formação da imagem e conseqüente baixa 

acuidade visual (AV) (Grazianol & Leonell, 2005). 

A luz entra no olho através da pupila, e a imagem é focada na retina, através 

das lentes do olho. Nesta, a luz é transformada em impulso elétrico pelos fotorrecep-

tores (cones e bastonetes) e transmitida ao cérebro através das células bipolares e 

ganglionares. São os axônios das células ganglionares que constituem o nervo ópti-

co. Antes de chegar ao lobo occipital, onde estes estímulos são decodificados, os 

axônios das células ganglionares fazem sinapse no corpo geniculado lateral (Grazi-

anol & Leonell, 2005). 

As aquisições visuais e motoras no primeiro semestre de vida de lactentes 

humanos prematuros são fatores que interferem no aprendizado e desenvolvimento 

infantil e estudos relacionados a estas habilidades são pertinentes, já que a correla-

ção das funções oculomotoras facilitam no ajuste e modificação da postura e nos 

movimentos dos membros superiores e inferiores (Ferreiral et al., 2011). 

O que se pode entender por sistema visual, em sua inteireza, não tem limites 

precisos, pois isso quase pode ser configurado como compreendendo todo o “cére-

bro”. De fato, apesar de bem determinado em seu órgão de recepção da luz (o olho) 

e de transdução a sinais neurais (a retina), em suas vias “periféricas” de transmissão 

(nervos ópticos, quiasma, tratos ópticos, corpos geniculados laterais e radiações óp-

ticas) até o local de recepção e decodificação desses sinais, então transformados 

em “percepção” visual (o córtex occipital), não se pode dizer que o processo da vi-

são aí termine. A outras partes (córtices parietais e temporais) se atribui a interação 

dessa percepção com outras informações, de modo que daí resulte uma verdadeira 

compreensão daquilo que se vê (Bicas, 1997). 
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2.3 MIELINIZAÇÃO 

  

     A bainha de mielina, estrutura lipoproteica depositada ao redor de axônios 

selecionados em internódulos, interrompidos periodicamente pelos nódulos de 

Ranvier, permite a condução saltatoria, rápida e eficaz no sistema nervoso dos 

vertebrados. As células que constróem a mielina são o oligodendrócito no SNC e a 

célula de Schwann no SNP. Um oligodendrócito mieliniza um ou vários axônios, até 

200, enquanto a célula de Schwann forma sempre um único internódulo de mielina. 

Assim, conclui-se que sempre é mais grave uma lesão que atinja um oligodendrócito 

que a causada pela destruição de urna célula de Schwann (Graça, 1988). 

A principal diferença entre um neurônio e outras células está na membrana: 

ela se especializou para transmitir informações. Os corpos celulares dos neurônios 

possuem fibras que se estendem extensamente. Uma destas fibras, o axônio, con-

duz informações do corpo celular do neurônio para outras células. As terminações 

do axônio são muito especializadas e chamadas de sinapses; elas liberam transmis-

sores químicos sobre as outras células. A velocidade em que um axônio conduz in-

formações depende do tamanho de seu diâmetro. Quanto maior o diâmetro do axô-

nio, mais rapidamente ele conduz informações (Thompson, 2005). O axônio mielini-

zado é, simplesmente, um axônio circundado por uma fina lâmina, ou bainha, que 

consiste de uma substância complexa formada por proteínas e fosfolipídios chama-

da mielina (do grego, com significado de “cheia de medula”). Um axônio mielinizado 

está apto a conduzir informações muitas vezes com mais rapidez que um axônio 

descoberto do mesmo tamanho. O processo eletroquímico básico de condução, en-

tretanto, é o mesmo tanto nos axônios sem cobertura quanto nos mielinizados. No 

cérebro humano e em todo o SN, todos os axônios maiores são mielinizados. Mas a 

mielina não oferece vantagens para axônios com um diâmetro muito pequeno, abai-

xo de um determinado tamanho tanto os axônios mielinizados como aqueles sem 

revestimento, do mesmo tamanho, conduzem à mesma velocidade. Portanto, todos 

os axônios no sistema nervoso humano e de outros vertebrados, menores que este 

tamanho crítico, não têm mielina, e assemelham-se aos axônios dos invertebrados. 

Os exemplos de axônios não-mielinizados no ser humano são as fibras de condução 

lenta da dor que transmitem informações sobre dores e queimaduras da pele para o 

cérebro e as fibras que conduzem informações de temperatura (Thompson, 2005). 



29 
 

  A mielinização em ratos, corresponde as três primeiras semanas de vida pós-

natal (entre o 7º e o 21º dia) a formação da bainha lipídica, tem início em torno de 

dois meses antes no nascimento e se prolonga até os cinco a dez anos de idade, em 

humanos. A mielinização completa-se em torno de dois anos e meio, no tronco ce-

rebral e na medula espinhal, e entre vinte a 40 anos de idade, no córtex frontal 

(Cotman, 1998; Sampaio & Trwit, 2001). 

A Bainha de mielina possui uma composição lipoproteíca branca, com maior 

concentração lipídica que membranas em geral, seus percentuais principais são de 

75% de lipídios (cerebrosídeos, fosfolipídios, esfingomielina e colesterol) e 25% de 

proteínas, o maior conteúdo lipídico confere a bainha um aspecto branco brilhante 

(Traghetta & Traghetta, 2014).   

 

2.4 ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA-3 

 

Os ácidos graxos eram vistos, até o início do século XX, exclusivamente co-

mo uma forma eficiente de armazenar energia, podendo ser sintetizados pelo orga-

nismo a partir de proteínas e carboidratos. Desde então, várias evidências aponta-

ram que dieta pobre em AG é associada a síndromes que podem levar à morte. Cri-

ou-se então o conceito de AGs - ácidos graxos imprescindíveis ao organismo, que 

não podem ser sintetizados pelo mesmo e que, portanto, devem ser oferecidos na 

alimentação. Duas "famílias" de ácidos graxos são essenciais: os ácidos graxos 

ômega-3 (ou n-3), representados pelo ácido alfa-linolênico e os ácidos graxos ôme-

ga-6 (ou n-6), representados pelos ácidos linoleico e araquidônico. A importância 

dos ácidos graxos n-6 é conhecida desde os meados de 1930. Já os ácidos graxos 

n-3, somente após 1980, tiveram a sua necessidade associada à prevenção, princi-

palmente, de distúrbios neurológicos e visuais. Os ácidos graxos essenciais de ca-

deia longa são: ácido araquidônico (n-6) AA; ácido eicosapentaenoico (n-3) EPA; e 

ácido docosaexaenoico (n-3) DHA (Figura 4), fazem parte da estrutura dos fosfolipí-

deos que são componentes importantes das membranas e da matriz estrutural de 

todas as células. Além de seu papel estrutural, esses lipídeos podem também modu-

lar a função celular ao atuarem como mediadores intracelulares da transdução de 

sinais e como moduladores das interações entre células. A composição dos fosfoli-
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pídeos de membranas na forma de ácidos graxos é, em parte, determinada pela 

composição dos AGs n-3 e n-6 da alimentação. Dessa forma, a composição da gor-

dura alimentar pode influenciar várias funções relacionadas à membrana, tais como: 

ligação de hormônios e atividades associadas a enzimas e transportadores. Na dieta 

ocidental típica, a proporção n-6:n-3 varia de aproximadamente 10:1 a 30:1, muito 

diferente da de 1:1 a 2:1 que acredita-se ter sido a proporção na dieta de popula-

ções da pré-história. Os ácidos graxos EPA e DHA são encontrados em peixes de 

água salgada e em algumas sementes oleaginosas, como a linhaça (Figura 5). São 

exemplos desses peixes o atum, a sardinha, o salmão e a cavala, que quanto mais 

ricos em gordura forem, maior seu teor de AG n-3 (Carmo & Correia, 2009). 
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Figura 4 - Competição metabólica entre as séries ômega-6 (n-6) e ômega-
3 (n-3). 

Fonte: Salem, 1999 

 

Em crianças com anormalidades nos peroxissomos, que resultam na síndro-

me de Zellweger e em suas formas variantes, a reação de β-oxidação não é efetua-

da, o que impede a síntese do DHA nessa condição, a ingestão prolongada desse 

ácido graxo tem-se mostrado eficiente para amenizar os sintomas relacionados com 

as funções visuais, hepáticas, cerebrais e musculares (Martin et al., 2006). 

 

. 

 

 

(ω-3) (SALEM, 1999). 
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Figura 5 – Composição de ácidos graxos presente na semente de linhaça. 

 

 

Fonte: Adaptação TACO, 2006. 

 

Vários estudos apontam que a utilização da semente de linhaça traz benefí-

cios para a saúde humana, prevenindo enfermidades cardiovasculares, câncer de 

cólon, doenças imunológicas e favorecendo o desenvolvimento cerebral e da retina 

(Silva et al., 2007). 

O ácido araquidônico (série n-6) tem grande importância nos primeiros meses 

de vida, sendo constituinte de estruturas celulares e precursores de mediadores in-

flamatórios (Schmeits et al., 1999). O DHA (série n-3) é considerado o LC-PUFA 

mais importante no desenvolvimento neonatal e juntamente com o AA são os princi-

pais componentes dos AG cerebrais (Corria, 2001; Valenzuela & Nieto, 2003). Jus-

tamente pela grande presença destes na retina, com destaque para o DHA, uma de 

suas contribuições é no desenvolvimento da função visual (Lauritzen et al., 2004). 

O DHA é responsável pela proteção, funcionamento, desenvolvimento e dife-

renciação das membranas da retina, principalmente dos fotorreceptores, que apre-

sentam a maior concentração deste ácido graxo (Bazan, 2006). Ele tem importante 

função e a diminuição dos níveis desse ácido nos tecidos da retina tem sido associ-

ada, em recém-nascidos, com anormalidades no desenvolvimento visual, e em adul-

tos, com a diminuição da acuidade visual. (Chen et al., 1996; Sangiovanni & Chew, 

2005). 
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O ácido graxo DHA é componente estrutural dos fosfolipídios das membranas 

celulares, particularmente da fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina e fosfatidilserina 

(Silva et al., 2007). Devido ao seu alto grau de poliinsaturação, confere à membrana 

uma grande fluidez, sendo essa essencial para que as proteínas tenham a mobilida-

de necessária para desempenhar suas funções na bicamada lipídica (Valenzuela & 

Nieto, 2001; 2003). Nos últimos anos, diversos estudos têm investigado a importân-

cia dos LC-PUFA na alimentação do recém-nascido para obter o máximo potencial 

de desenvolvimento neurológico (Schmeits et al., 1999; Birch et al., 2000; Innis et al., 

2001; Gaete & Atalah, 2003). 

Em recém-nascidos tem sido verificado que as enzimas ∆5 e ∆6 dessaturases 

estão ativas, e mesmo bebês prematuros são capazes de produzir o ácido araquidô-

nico (20:4 n-6, AA) e o DHA. Contudo, inúmeros estudos têm mostrado que o leite 

humano apresenta os níveis mais elevados de AA e DHA nas primeiras semanas 

após o parto, diminuindo a uma taxa que depende da presença desses ácidos gra-

xos na dieta materna. Essa condição sugere que a quantidade de AA e DHA produ-

zida pelo recém-nascido ainda é insuficiente, sendo necessária a sua ingestão (Mar-

tin et al., 2006). 

A dieta materna, antes da concepção, é de grande importância, já que ela de-

termina o tipo de ácido graxo que se acumulará no tecido fetal. O transporte dos 

EFA é realizado através da placenta, e estes são depositados no cérebro e retina do 

concepto. Além disso, ocorre um acúmulo simultâneo nas glândulas mamárias du-

rante esta fase (Silva et al., 2007). Assim como o fígado fetal, esse anexo não tem 

atividade biossintética de elongação e dessaturação para formar LC-PUFA. Durante 

o último trimestre de gestação, a placenta estabelece preferência para o transporte 

de DHA e AA, pelas maiores necessidades da gestante e do bebê, neste período 

(Corria, 2001; Hoffman et al., 2003). O aporte dos LC-PUFA deve ser garantido pe-

las reservas tissulares da mãe, principalmente do tecido adiposo (Valenzuela & Nie-

to, 2001; 2003). Dessa forma, se a mãe receber uma alimentação com um aporte 

adequado de LC-PUFA poderá oferecer ao feto a quantidade necessária desses 

ácidos.  

A Bainha de Mielina possui em sua composição uma maior concentração lipí-

dica onde seus percentuais principais são de 75% de lipídios e 25% de proteínas 
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(Traghetta & Traghetta, 2014). O DHA é um fosfolipídio fundamental para essa for-

mação e encontra-se em grande percentual na semente de linhaça. 

 

2.5 SEMENTE DE LINHAÇA 

 

O crescente mercado dos produtos naturais, aliado ao interesse dos consu-

midores na prevenção de doenças, tem pressionado a indústria alimentícia na busca 

por produtos mais saudáveis e direcionado pesquisas nesse sentido. Neste contex-

to, os alimentos funcionais ganharam destaque pelos efeitos benéficos que promo-

vem à saúde (Galvão et al., 2008). 

A linhaça é considerada um alimento funcional pela presença de compostos 

bioativos, como lignanas, ácido alfa-linolênico (ALA) (ômega-3) e fibras dietéticas. As 

lignanas são fitoestrógenos cujos benefícios potenciais para a saúde, tais como pro-

priedades hipocolesterolêmicas devido à modulação de enzimas envolvidas do me-

tabolismo do colesterol, têm sido demonstrados por pesquisas. Tais propriedades 

para baixar o colesterol também têm sido atribuídas ao ALA, através de mecanismos 

que envolvem modificações favoráveis nos níveis de lipídeos plasmáticos devido a 

alterações hepáticas no metabolismo do colesterol. A suplementação com farinha de 

linhaça tem sido associada a efeitos benéficos sobre os fatores de risco cardiovas-

cular (Dolinsky et al., 2015). 

A linhaça é o alimento de origem vegetal mais rico em ácidos graxos ômega 3, 

apresentando também quantidades elevadas de fibras, proteínas e compostos fenó-

licos (Barroso et al., 2014). 

Com o nome botânico de Linum usitatissimum L. da família Linaceae, a se-

mente de linhaça tem obtido uma atenção maior nos últimos anos. As sementes vêm 

do linho, uma planta de flor azul (Figura 6), que é nativo da região do Mediterrâneo e 

no leste da Índia e têm sido usadas na culinária por milhares de anos, mas só recen-

temente seus benefícios na saúde foram compreendidos (Ferrel, 2009).  

Planta herbácea que varia de 30 cm a 130 cm de altura, a linhaça apresenta 

talos eretos, folhas estreitas e flores de coloração azul, vermelha ou branca. O fruto 
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consiste de cápsula globosa, da qual saem as sementes brilhantes e planas (Novello 

& Pollonio, 2011). 

Da casca da planta é retirada a fibra do linho, matéria-prima para a fabricação 

de tecidos, e da cápsula se obtém a semente. Apesar de usada há milênios na ali-

mentação humana, a maior parte de seu cultivo é destinada às indústrias de óleo 

para tintura e para ração animal (Marques et al., 2011). 

Essa semente é de grande importância devido ao seu alto teor de ácidos gra-

xos ômega-3, que apresentam influência na função visual (Silva et al., 2007). 

A linhaça também é rica em compostos fenólicos conhecidos como lignanas, 

que são fitoestrógenos. Esses compostos têm a capacidade de prevenir endogena-

mente a oxidação de bases pirimidinas e purinas, reduzindo o risco de tumores, par-

ticularmente o de mama e próstata, além de reduzirem o risco de doenças cardio-

vasculares (Adlercreutz, 2003).                     

 

Figura 6 – Plantação de linho 

 

 

Fonte: www.revistas.ufpr.br 

 

Existem duas variedades de sementes de linhaça: a marrom e a dourada (Fi-

gura 7). A cor das sementes é determinada pela quantidade de pigmentos presen-

tes, podendo ser alterada pelas condições de armazenamento e plantio (Morris, 
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2007). Do ponto de vista nutricional, não há diferenças contundentes entre as se-

mentes de cor marrom e dourada. (Canadian Grain Commission, 2001).  

A linhaça é um alimento funcional de alto teor protéico e lipídico (Marques et 

al., 2011). A parte oleaginosa da semente é composta por 57% de ácidos graxos n-

3, 16% de n-6, 18% de ácido graxo monoinsaturado e somente 9% de insaturados. 

A predominância do ômega-3 na mesma tem sido correlacionada com a prevenção 

das doenças do sistema nervoso, como Alzheimer (Lim et al., 2005) e epilepsias 

(Ferrari et al., 2008). 

 

Figura 7 – Linhaça dourada e marrom. 

 

 

 

   O grande destaque dessa oleagionosa está no seu alto teor de ácido alfa-

linolenico e, aproximadamente 20% deste ácido graxo contido na linhaça é converti-

do no corpo humano em DHA (Hu et al., 2007). 

Sua composição centesimal mostrou cerca de 41% de lipídeos, 28% de fibras, 

21% de proteínas, 4% de resíduos e 6% de hidratos de carbono distribuídos entre 

ácidos fenólicos, açúcares, lignanas e hemicelulose. Cem gramas de linhaça contêm 

450 Kcal, distribuídas em 109 Kcal de proteínas e 369 Kcal de lipídeos, o que cor-

responde a 41g de lipídeos e 27g de proteína a cada 100 gramas (Zheng et al., 

2005). 

Fonte: Lima, 2007. 
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O grão de linhaça é rico em ácidos graxos poli-insaturados α-linolênico (ALA, 

18:3n-3) e, em menor quantidade, linoleico (AL, 18:2n-6). O ALA e o AL, depois de 

ingeridos, podem ser transformados em prostaglandinas e leucotrienos com ativida-

des imunomoduladoras. Além disso, o ALA constitui fonte energética e matéria-

prima do tecido nervoso, bem como de substâncias que regulam a pressão arteri-

al/frequência cardíaca, a coagulação, a dilatação vascular e a lipólise. Além de ser 

composto por aproximadamente 40% de lipídeos, o grão também contém aminoáci-

dos essenciais (destacando-se metionina e cisteína), lignanas, fibras alimentares 

solúveis e insolúveis, goma, ácidos fenólicos, flavonoides, ácido fítico, vitaminas (B1, 

B2, C, E, caroteno) e minerais (ferro, zinco, potássio, magnésio, fósforo, cálcio), os 

quais também são responsáveis pelos efeitos benéficos à saúde, reforçando as pro-

priedades funcionais da linhaça (Marques et al., 2011). 

Neste efeito benéfico, a linhaça, como também outras importantes fontes de 

ácido α-linolênico (ex. óleos de canola e soja não hidrogenados e nozes) podem ser 

incorporadas numa dieta saudável (Shim et al., 2014). Adicionalmente, fontes de 

origem marinha (óleo de peixe), induzem a mudanças de ácidos graxos nos lípides 

do sangue (triacilgliceróis, lipoproteínas), reduzindo o perfil lipídico aterogênico 

(Layne et al., 1996; Shim et al., 2014). No entanto, o custo elevado e a disponibilida-

de limitada das proteínas de origem animal levam a maioria das nações de terceiro 

mundo a optar pelas proteínas de origem vegetal, tornando a linhaça um potencial 

substituto destas proteínas nos alimentos (Roe, 1992; Mondini & Monteiro, 1994; 

Souza et al., 2000). 

Para alcançar uma proporção adequada entre os ácidos graxos (n-3 e n-6), 

Morris & Vaisey-Genser (2003) recomendam porções de 8 g (1 colher de sopa) de 

semente de linhaça moída ou 2,5 g (1/2 colher chá) de óleo de linhaça por dia (Figu-

ra 7). Entretanto, Tarpila et al. (2002) apontam que o consumo de linhaça na dieta 

diária de até 20% de energia total tem sido recomendado para proporcionar efeitos 

benéficos à saúde (Figura 8). 

Considerando que os ácidos n-3 são incorporados precocemente pelo SN e 

que são necessários à um desenvolvimento adequado deste sistema, este trabalho 

pretende avaliar a influência de uma dieta à base de linhaça, sobre o desenvolvi-

mento do nervo óptico, mais especificamente sobre a mielinização do mesmo. 
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Figura 8 – Formas de comercialização da semente de linhaça.  

 

(A) semente inteira, (B) farinha, através da moagem da semente, (C) óleo e (D) óleo em cápsulas. 

Fonte: Junior, 2011. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o efeito de uma dieta à base da semente de linhaça sobre o 

desenvolvimento da bainha de mielina do nervo óptico em ratos filhotes. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Verificar os dados de consumo de ração, proteico e eficácia alimentar de ratos ao 

longo do experimento. 

- Verificar o peso corporal dos animais em três períodos de estudo (P14, P30 e P60). 

- Verificar o peso cerebral absoluto e relativo dos filhotes nos três períodos de 

estudo (P14, P30 e P60). 

- Verificar o peso absoluto dos nervos ópticos dos filhotes em dois períodos de 

estudo (P30 e P60). 

- Mensurar em dois períodos de estudo (P30 e P60) o diâmetro e a área do axônio 

das fibras mielinizadas. 

- Mensurar em dois períodos de estudo (P30 e P60) a espessura das bainhas de 

mielina dos axônios mielinizados. 

- Mensurar em dois períodos de estudo (P30 e P60) o diâmetro das fibras nervosas 

mielinizadas. 
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- Calcular a razão G nos dois períodos de estudo (P30 e P60). 

- Realizar análise descritiva da morfologia ultraestrutural dos nervos ópticos dos 

filhotes com 30 e 60 dias de vida. 

- Correlacionar nos dois períodos estudados (P30 e P60) a formação do axônio das 

fibras mielinizadas com a dieta consumida.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 ÉTICA 

 

O projeto intitulado “Efeito da semente de linhaça (Linum usitatissimum L.) no 

desenvolvimento do nervo óptico na prole de ratos wistar – análise ultraestrutural” foi 

aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais em 13 de novembro de 2014, 

sob número 598 conforme o protocolo em anexo. 

 

4.2 MATERIAL 

 

4.2.1 Semente de linhaça 

 

      As amostras de semente de linhaça foram adquiridas em comércio local, de 

modo a garantir a inocuidade das mesmas. As sementes foram pesadas e trituradas 

em liquidificador para a obtenção da farinha de linhaça, que foi utilizada como fonte 

de proteína, fibra e óleo para o preparo das rações. 

 

4.2.2 Rações 

 

     Todas as rações foram preparadas adicionadas das misturas de minerais e 

de vitaminas segundo as normas do COMMITTEE ON LABORATORY ANIMAL DI-

ETS, 1979, modificadas segundo as recomendações da AIN-93G (Reeves et al., 

1993). 
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Tabela 1 – Formulação das Rações de caseína e linhaça (g/100g de 

alimento) com 17 % de proteína. 

 

Nutrientes Caseína Linhaça 

Caseína1 20 14,12 

Linhaça2 - 25 

Amido3 52,95 45,83 

Açúcar4 10 10 

Mix Minerais1 3,5 3,5 

Mix Vitaminas1 1 1 

Óleo de soja5 7 0 

Celulose6 5 0 

B-Colina1 0,25 0,25 

Cistina1 0,3 0,3 

Total 100 100 

VET (Kcal/100g) 355,64 388,91 

1-Rhoster Indústria e Comércio Ltda., 2-Arma Zen Alimentos Naturais, 3-Maizena®, 4-União®, 5-

Liza®, 6-Macrocel®, VET-Valor energético total. 

 
 
4.2.3 Animais 

 

     Foram utilizados 12 Rattus norvegicus, variedade Albinus, linhagem Wistar, 

fêmeas, oriundos do Laboratório de Nutrição Experimental (LABNE) da Faculdade 

de Nutrição da Universidade Federal Fluminense, local onde foram realizados os 

ensaios biológicos. 
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4.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

     O ensaio biológico iniciou-se com 12 fêmeas em idade fértil, divididas em 

dois grupos de seis animais, cada: 

1. Grupo Linhaça (GL) recebendo ração à base de linhaça crua e case-

ína com 17% de proteínas, ad libitum. 

2. Grupo Controle Caseína (GC) recebendo ração à base de caseína 

com 17% de proteínas, ad libitum. 

     As ratas foram mantidas em gaiolas individuais, com temperatura constante 

(24 ± 2°C) e iluminação controlada, ciclo claro-escuro 12/12h, recebendo água ad 

libitum, durante todo o ensaio. Estas ratas receberam as rações experimentais a par-

tir do desmame, assim como os machos. Ao alcançarem a maturidade sexual (90 

dias de vida), foram colocados em acasalamento por 15 dias, a partir do qual foram 

separados e as fêmeas continuaram recebendo as mesmas rações experimentais. 

Após o período de gestação, essas fêmeas geraram 6 animais, que formaram então, 

a geração F1, a qual foi analisada em três idades distintas: P14, com 14 dias de vi-

da, P30, com 30 dias de vida e P60, com 60 dias de vida. 

     Nesta geração F1, todos os animais foram amamentados até o 14º dia, quan-

do 2 filhotes de cada ninhada, de cada mãe, de cada grupo foram utilizados para 

coleta de amostras referentes à incorporação de ácidos graxos advindos da circula-

ção placentária e do leite materno. 

Os filhotes restantes de cada grupo continuaram mamando até o 21º dia, 

quando foram desmamados e continuaram se alimentando da mesma ração das 

mães até o 30º dia de vida, quando mais 2 animais de cada mãe, de cada grupo, 

foram utilizados para coleta de amostras para verificação da incorporação advinda 

também das rações experimentais, somada ao leite e a circulação placentária. 

Os filhotes restantes seguiram recebendo as respectivas rações experimen-

tais até completaram 60 dias de vida, quando também foram eutanasiados, para co-

leta de amostras. 
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Durante todo o período após o parto foi controlado o consumo de ração em 

cada gaiola, assim como a variação de peso tanto da mãe quanto das crias até o 

desmame, e somente das crias até o 60º dia. 

 

4.4 MÉTODOS 

 

4.4.1 Coleta de material 

 

     Foram coletados os nervos ópticos dos filhotes para análise (n=6/grupo) aos 

14 dias de vida (P14) onde ocorre o período do pico de mielinização (Valenzuela & 

Nieto, 2003), aos 30 dias de vida (P30) onde o organismo destes animais quando 

comparados aos humanos são considerados adolescentes e aos 60 dias de vida 

(P60) que também quando comparados ao organismo humano são considerados 

animais jovens (Andreollo et al., 2012), para que obtivéssemos dados referentes aos 

efeitos da incorporação dos AG oriundos da circulação placentária, do leite materno 

e das rações experimentais, visto que os filhotes foram desmamados com 21 dias de 

vida. 

 

4.4.2 Mensuração de peso corporal 

 

Para que o animal se mantivesse limitado em cima da balança no lugar 

especifico de pesagem, foi utilizado um recipiente plástico de policarbonato medindo 

aproximadamente 15 cm de largura, por 15 cm de comprimento e 15 cm de altura. 

Antes de iniciar a pesagem dos animais, foi aferido o peso do recipiente em balança 

de precisão, para que seu valor fosse subtraído do peso total de cada animal. Um 

animal de cada vez foi retirado de suas gaiolas, colocado no recipiente e conduzido 

até a balança, seus valores foram anotados e os animais retornaram para suas 

gaiolas. O peso foi aferido de 2 a 3 vezes por semana. Os valores obtidos foram 

encaminhados para análise estatística.  
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4.4.3 Consumo de ração 

 

O consumo de ração foi verificado duas vezes por semana. 

A quantidade ingerida de ração é igual à diferença entre a oferta de ração 

anterior e o peso da ração que restou na gaiola. Esses dados foram usados para 

calcular a ingestão diária de ração após o desmame e a ingestão total. 

 

4.4.4 Consumo protéico 

 

A quantidade de proteína consumida foi calculada pela divisão do consumo 

total de ração pelo total de proteína (17%) da dieta ofertada. 

 

4.4.5 Eficiência alimentar 

 

A ingestão da ração (g/dia) foi multiplicada pela energia da ração (Kcal/g) para 

se obter a ingestão de energia diária por rato. A eficiência alimentar foi calculada 

como [(ganho de massa corporal/Kcal ingerida)x100]. 

 

4.4.6 Taxa de crescimento 

 

A taxa de crescimento foi utilizada como um critério para avaliação da quali-

dade da proteína. Partindo do princípio de que as variações na proteína corporal to-

tal ocorrem devido a diferenças na qualidade de proteína da dieta, é comum e acei-

tável medir as variações do peso corporal como um indicador global do desempenho 

de proteína ingerida no organismo. Esta taxa é definida como variação de peso 

(g)/consumo de proteína(g). 
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4.4.7 Eutanásia 

 

     No dia da eutanásia os animais foram pesados como relatado no item anteri-

or (4.4.2), no próprio biotério e transferidos para o laboratório, onde permaneceram 

para ambientação durante pelo menos 30 minutos. Após isto 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.). Com os ani-

mais anestesiados, o sangue foi coletado, através de punção cardíaca, sendo o 

animal sacrificado por exsanguinação.  

 

4.4.8 Mensuração de peso cerebral  

 

Após a eutanásia, com o auxilio de uma tesoura cirúrgica foi feita uma incisão 

vertical na cabeça do animal, para coleta do cérebro. O órgão foi colocado em placa 

de Petri estéril e com o auxilio de uma pipeta Pasteur foram lavados com solução 

salina estéril (0,9% de NaCl) para retirada de qualquer resíduo de sangue. 

Para pesagem dos órgãos, uma nova placa de Petri estéril foi utilizada, po-

rém, antes de darmos início à pesagem dos órgãos, foi aferido o peso da placa de 

Petri em balança de precisão, para que seu valor fosse subtraído ao peso total de 

cada órgãos. Os órgãos retirados foram individualmente colocados na placa e en-

caminhados à balança para pesagem, os valores obtidos foram encaminhados para 

análise estatística.  

 

4.4.9 Mensuração do peso do nervo óptico 

 

Após a eutanásia e a retirada do cérebro, com o auxilio de uma tesoura 

cirúrgica e pinça, foi feita uma incisão em torno do globo ocular do animal, para cole-

ta do nervo óptico, que foi extraído junto ao globo ocular. O nervo óptico foi destaca-

do do globo ocular e foi colocado em placa de Petri estéril e com o auxilio de uma 

pipeta Pasteur foram lavados com solução salina estéril (0,9% de NaCl) para retira-

da de qualquer resíduo de sangue. 
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Para pesagem dos nervos ópticos, uma nova placa de Petri estéril foi utiliza-

da, porém, antes de darmos início à pesagem dos nervos, foi aferido o peso da pla-

ca de Petri em balança de precisão, para que seu valor fosse subtraído ao peso total 

de cada nervo. Os órgãos retirados foram individualmente colocados na placa e en-

caminhados à balança para pesagem, os valores obtidos foram encaminhados para 

análise estatística.  

 

4.4.10 Microscopia eletrônica dos nervos ópticos de filhotes 

 

     Os nervos ópticos esquerdos de cada animal, dos diferentes grupos, foram 

coletados junto com o globo ocular e pesados nos três momentos estudados, con-

forme descrito no item anterior. Após pesagem foram fixados em glutaraldeído e 

pós-fixados em tetróxido de ósmio. A seguir, foram separados do globo ocular e pro-

cessados para inclusão em Araldite, em posição vertical para corte horizontal da es-

trutura. Cortes semifinos de 1μm de espessura, corados com azul de toluidina O a 

1% foram observados à microscopia óptica para seleção do material a ser analisado 

pela microscopia eletrônica de transmissão (MET) na UENF. Cortes ultrafinos de 

60nm foram cortados em navalha de diamante (DRUKKER) em ultramicrótomo (LKB 

8800) e colhidos em grades de cobre. Estes cortes foram contrastados com acetato 

de uranila por 20 minutos e citrato de chumbo por 5 minutos. A análise ultraestrutural 

das amostras foi feita em MET, com documentação por fotografia digital incluída no 

corpo do microscópio. Foram determinados, nos três momentos de estudo, o diâme-

tro das fibras nervosas (µm), o diâmetro do axônio (µm), a espessura da bainha de 

mielina (µm), a área do axônio (µm²) e a razão G. segundo a metodologia descrita 

por Hunter & Bedi (1986) em fotomicrografias obtidas pela MET. As imagens digitali-

zadas foram analisadas mediante o programa Image J. A espessura das bainhas de 

mielina, em cada caso, foi determinada pela diferença entre o diâmetro da fibra mie-

linizada e respectivo diâmetro do axônio. 

Após a coleta dos tecidos, as carcaças foram armazenadas em freezer -20°C 

para descarte, como lixo biológico. Foram recolhidas pela UFF e encaminhadas para 

PESAGRO-Rio (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro) 

onde foram incineradas. 
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4.4.11 Análise das imagens 

 

Para a análise do diâmetro da fibra nervosa, o diâmetro do axônio, a espessu-

ra da bainha de mielina e a área do axônio foram utilizados o programa Image J.  

A Razão G foi calculada da seguinte maneira: A razão entre o diâmetro do 

axônio pelo diâmetro da fibra nervosa. 

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

     Os resultados das diferentes análises foram expressos como média e erro 

padrão. Aos dados de peso e morfometria, foram aplicados os testes estatísticos t-

test, mediante o programa Prism 5.0 for Windows. A significância foi estabelecida ao 

nível de p<0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 DADOS DE CONSUMO 

  

5.1.1 Consumo diário de ração (g) 

 

 Ao avaliarmos o consumo diário de ração dos filhotes, notamos que os ani-

mais do GL apresentaram menor consumo quando comparado aos animais do GC 

ao longo do experimento (GC = 10,76 ± 0,21 g/dia e GL = 9,82 ± 0,32 g/dia, p = 

0,0340) (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Consumo diário de ração (g) dos filhotes ao longo do expe-

rimento. 

 

 

 

 

 

 

 
O sinal gráfico “*” indica diferença estatística (p < 0,05). GC: Grupo Controle, GL: Grupo Linhaça. 
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5.1.2 Consumo de ração acumulado (g) 

 

Os animais do GL apresentaram menor consumo acumulado de ração quan-

do comparado aos animais do GC ao final do experimento (GC = 419,9 ± 8,2 g e GL 

= 383,2 ± 12,5 g; p = 0,0341) (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Consumo acumulado de ração dos filhotes ao final do expe-

rimento. 
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O sinal gráfico “*” indica diferença estatística (p < 0,05). GC: Grupo Controle, GL: Grupo Linhaça. 

 

 

5.1.3 Consumo acumulado de proteína (g) 

 

Os animais do GL apresentaram menor consumo acumulado de proteínas 

quando comparado aos animais do GC ao final do experimento (GC = 71,1 ± 1,6 g e 

GL = 65.1 ± 2,1 g; p = 0,0472), como pode ser observado no gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Consumo acumulado de proteína dos filhotes ao final do ex-

perimento. 
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O sinal gráfico “*” indica diferença estatística (p < 0,05). GC: Grupo Controle, GL: Grupo Linhaça. 

 

5.2 DADOS DE PESO 

 

5.2.1 Peso corporal ao longo do estudo 

 

     Ao observarmos o peso corporal dos animais no período P14 (Gráfico 4), no-

tamos que não houve diferença entre os grupos estudados (GL = 19,78 ± 1,23g e 

GC = 18,59 ± 2,55g), o que não aconteceu aos 21 dias, onde os animais do GL eram 

mais leves que os animais do GC (GL = 29,18 ± 2,9g e GC = 39,8 ± 6,8g; p = 

0,0014). Não foi encontrado diferença de peso corporal entre os grupos no P30 (GL 

= 73,50 ± 13,48g e GC = 78,81 ± 12,9g) e no P60 (GL = 198,40 ± 11,36g e GC = 

204,9 ± 5,03g, p = 0,1893).  
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Gráfico 4 – Peso corporal dos filhotes ao longo dos três momentos es-

tudados: 14º, 30º e 60º dias de vida. 
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O sinal gráfico “*” indica diferença estatística (p < 0,05). GC: Grupo Controle, GL: Grupo Linhaça. 

 

5.2.2 Eficiência alimentar 
 

 A eficiência alimentar dos animais alimentados tanto com dieta controle 

quanto com dieta com linhaça foi igual ao final do estudo (GC = 10,7 ± 0,4% e GL = 

11,3 ± 0,4%; p = 0,3544), como observado no gráfico 5.  
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Gráfico 5 – Eficiência alimentar dos filhotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sinal gráfico “*” indica diferença estatística (p < 0,05). GC: Grupo Controle, GL: Grupo Linhaça. 

 

5.2.3 Taxa de crescimento 

 

O GL apresentou taxa de crescimento superior ao GC ao final do período de 

estudo (GC = 2,2 ± 0,1 e GL = 2,6 ± 0,1; p = 0,0177), como observado no gráfico 6.  
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Gráfico 6 – Taxa de crescimento dos filhotes. 
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O sinal gráfico “*” indica diferença estatística (p < 0,05). GC: Grupo Controle; GL: Grupo Linhaça. 

 

5.2.4 Peso cerebral absoluto dos filhotes 

 

 Ao analisarmos o gráfico 7, que mostra o peso cerebral absoluto dos animais 

nos três períodos de estudo, observamos que ao P14, o GC apresentou-se superior 

ao grupo GL (GC = 0,71 ± 0,1g, GL = 0,41 ± 0,12g, p = 0,0025). Já nos demais mo-

mentos, não observamos diferença de peso cerebral absoluto entre os grupos (P30: 

GL= 1,48 ± 0,07g e GC = 1,66 ± 0,04 g, p = 0,0299 e P60: GL = 1,67 ± 0,07 g e GC 

= 1,70 ± 0,08g, p = 0,0254). 
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Gráfico 7 – Peso cerebral absoluto dos filhotes ao longo dos três mo-

mentos estudados: 14º, 30º e 60º dias de vida. 
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O sinal gráfico “*” indica diferença estatística (p < 0,05). GC: Grupo Controle, GL: Grupo Linhaça. 

 

5.2.5 Peso cerebral relativo dos filhotes  

 

Em relação ao peso cerebral relativo dos animais ao longo dos três períodos 

de estudo, observamos que não houve diferença entre os grupos. No P14 os valores 

foram: GL = 3,43 ± 0,59g e GC = 3,76 ± 0,90g (p=0.0015). No P30 os valores foram 

GL = 2,07 ± 0,28g e GC = 2,02 ± 0,29g (p = 0,7499); e ao P60: GL = 0,84 ± 0,03g e 

GC = 0,87 ± 0,06g (p = 0,2627) onde também não houve diferença entre os grupos 

(Gráfico 8). 
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Gráfico 8 – Peso cerebral relativo dos filhotes ao longo dos três momen-

tos estudados: 14º, 30º e 60º dias de vida. 
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O sinal gráfico “*” indica significância estatística (p < 0,05). GC: Grupo Controle, GL: Grupo Linhaça. 

 

5.2.6 Peso do nervo óptico (g) 

 

 Ao observarmos o gráfico 9, notamos que não houve diferença entre os gru-

pos GL e GC, nos dois períodos em que foi verificado (P30: GC = 0,001038g ± 

0,000086g e GL = 0,000987g ± 0,000093g, p = 0,7004 e P60: GC = 0,001813g ± 

0,000251g e GL = 0,001575g ± 0,000138g, p = 0,4224). 
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Gráfico 9 – Peso de nervo óptico em dois períodos do estudo: 30º e 60º 

dias de vida. 
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O sinal gráfico “*” indica significância estatística (p < 0,05). GC: Grupo Controle, GL: Grupo Linhaça. 

 

5.3 HISTOMORFOMETRIA DO NERVO ÓPTICO 

 

Ao analisarmos a tabela 2, notamos que não houve diferença no diâmetro da 

fibra nervosa no P30 entre os dois grupos estudados (GL = 0,869±0,169 e GC = 

1,051±0,203; p = 0,1237). Já no P60, houve diferença, visto que o GL apresentou 

diâmetro maior do que o observado no GC (GL = 1.057 ± 0.134µm, GC = 0.881 ± 

0.13 µm, p = 0,0130). O mesmo aconteceu no diâmetro do axônio visto que ao P30 

não houve diferença entre os grupos estudados (GL = 0,630±0,153 µm e GC = 0,733 

± 0,062 µm, p=0,2708); ao passo que no P60 o GL também apresentou diâmetro 

superior ao do GC (GL = 0,760 ± 0,009µm, GC = 0,623 ± 0,104 µm, p=0,0065). 

Também observamos nesta mesma tabela que a espessura da bainha de mie-

lina não foi diferente ao P30, entre os dois grupos estudados (GL = 0,111 ± 0,008 µm 

e GC = 0,141 ± 0,024 µm; p = 0,0148). Já ao P60, a espessura da bainha foi maior 

nos animais do GL quando comparados aos animais do GC (GL = 0,125 ± 0,004 µm, 

GC = 0,101 ± 0,021 µm, p = 0,0084). 

Ainda na tabela 2, notamos que a área do axônio também não foi diferente 

entre os dois grupos estudados, ao P30 (GL = 0,628 ± 0,248 µm² e GC = 0,975 ± 
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0,325 µm²; p = 0,0641). Contudo, ao P60, a área do axônio foi maior nos animais do 

GL, quando comparados aos animais do GC (GL = 0,892 ± 0,222 µm², GC = 0,612 ± 

0,177 µm², p = 0,0120). 

Por fim, ainda na tabela 2, podemos notar dados referentes a razão G, que 

aponta os dados levando em consideração o peso dos animais dos grupos estuda-

dos. Assim, observamos que a razão G não foi diferente entre os dois grupos estu-

dados, em nenhum dos períodos avaliados: P30 (GL = 0,714±0,039 e GC = 

0,685±0,030; p = 0,1830) e P60 (GL = 0,675±0,040 e GC = 0,702±0,020; p = 

0,6953). 

 

Tabela 2 – Histomorfometria do nervo óptico. 

 

  GC GL 

  30 60 30 60 

Diâmetro da fibra 

nervosa (µm) 1,051±0,203 0,881±0,13 0,869±0,169 1,057±0,134a¥  

Diâmetro do axônio 

(µm) 0,733±0,062 0,623±0,104 0,630±0,153 0,760±0,009a¥  

Espessura da bai-

nha de mielina (µm) 0,141±0,024 0,101±0,021¥ 0,111±0,008 0,125±0,004a 

Área do axônio 

(µm²) 0,975±0,325 0,612±0,177¥ 0,628±0,248 0,892±0,222a¥  

Razão G 0,685±0,030 0,702±0,020 0,714±0,039 0,675±0,040 

a 
significa diferença estatística quando comparado ao GC no mesmo período (p<0,05), Teste t. ¥ 

significa diferença estatística quando comparado ao momento 30 dias no mesmo grupo. 
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5.4 HISTOMORFOLOGIA DO NERVO ÓPTICO  

 

5.4.1 Ultraestrutura do nervo óptico aos 30 dias de vida 

 

 Ao observarmos a figura 9, referente à ultraestrutura de NO de ratos dos dois 

grupos experimentais em aumentos distintos, abaixo, notamos os elementos estrutu-

rais presentes em nervos ópticos de ratos, como oligodendrócitos, endoneuro, fibras 

mielinizadas e não mielinizadas, conforme descrito pela literatura para os 30 dias de 

vida de roedores. Sabe-se que nesta idade o SN de ratos já esta completo, com sua 

mielinização bem avançada. A observação das fotomicrografias dispostas, observa-

mos fibras nervosas mielinizadas mais organizadas e bem-dispostas estruturalmente 

nos NOs dos animais do GL quando comparado aos NOs dos animais do GC. 

 



60 
 

Figura 9 – Fotomicrografias eletrônicas dos nervos ópticos aos 30 dias 

de vida. 

 

Aumento: 7.000x e 12.000x, onde GC = Grupo Caseína, GL = Grupo Linhaça, P30 = 30 dias de vida. 
Setas vermelhas: fibras mielinizadas, asteriscos amarelos: oligodendrócitos, losangos laranjas: 
endoneuro e pontas de seta azul: fibras não-mielinizadas. 
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5.4.2 Ultraestrutura do nervo óptico aos 60 dias de vida 

 

Já ao observarmos a figura 10, referente também à ultraestrutura de NO de 

ratos dos dois grupos experimentais em aumentos distintos, abaixo, notamos os 

mesmos elementos estruturais presentes nos nervos ópticos de ratos listados anteri-

ormente. Porém estas fotomicrografias referem-se aos animais com 60 dias de vida, 

ou seja, se referem a animais adultos. Pela observação das fotomicrografias dispos-

tas, observamos também a presença de fibras nervosas mielinizadas mais organiza-

das e bem-dispostas estruturalmente nos NOs dos animais do GL quando compara-

dos aos NOs dos animais do GC, e podemos notar que este padrão se manteve até 

a idade adulta destes animais. 
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Figura 10 – Fotomicrografias eletrônicas dos nervos ópticos aos 60 dias 

de vida. 

 

Aumento: 7.000x e 12.000x, onde GC = Grupo Caseína, GL = Grupo Linhaça, P60 = 60 dias de vida. 
Setas vermelhas: fibras mielinizadas, asteriscos amarelos: oligodendrócitos e losangos laranja: 
endoneuro. 
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Ao observarmos de forma comparativa, a morfologia dos nervos ópticos à 

MET (Figura 11), observamos fibras nervosas mielinizadas mais organizadas e bem-

dispostas estruturalmente no GL (P30: B e P60: D) quando comparado ao GC (P30: 

A e P60: C), além de ser possível notar um maior percentual de fibras mielinizadas 

também no grupo GL. 

 

Figura 11 – Fotomicrografias eletrônicas comparativa dos nervos ópti-

cos dos períodos P30 e P60. 

 

 

Aumento: 3.000x. A: GC (P30), B: GL (P30), C: GC (P60) e D: GL (P60). Setas vermelhas indicam 

fibras mielinizadas e asteriscos amarelos indicam o endoneuro. 
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6 DISCUSSÃO  

 

A energia fornecida pelos diversos nutrientes nas espécies animais é essen-

cial para a manutenção, crescimento e reprodução (Hepher, 1993). Para alguns 

animais, a fonte de gordura utilizada na ração pode influenciar significativamente o 

crescimento e utilização dos nutrientes. A energia, de modo geral provém do uso de 

proteínas, lipídeos e carboidratos. Os lipídeos são a fonte de energia melhor utiliza-

da pelos animais, além de fornecer energia metabólica, são requeridos para a manu-

tenção da estrutura e função da membrana celular e fornecem ácidos graxos essen-

ciais aos animais (Hayashi et al., 2004). 

Ao analisarmos o consumo de ração, notamos que o grupo linhaça apresen-

tou menor consumo diário e acumulado quando comparado ao grupo controle. A li-

nhaça é uma oleaginosa, rica em fibras e lipídeos. Os lipídios estimulam a liberação 

de colecistoquinina, que é o hormônio da saciedade (Correia-Santos et al., 2012), ao 

passo que as fibras formam um gel ficando mais tempo no estômago e dando uma 

sensação também de saciedade levando, assim, a um menor consumo (Cupersmid 

et al., 2012). Resultados semelhantes foram encontrados por Almeida et al. (2008), 

onde animais que consumiram ração à base de semente de linhaça apresentaram 

consumo de ração inferior ao dos animais alimentados com dieta controle, à base de 

caseína. 

Concomitante ao consumo da ração, temos o consumo proteico. Assim como 

relatado por Soares et al. (2009), neste trabalho, o GL apresentou menor consumo 

de proteína quando comparado ao GC. Acreditamos que isso seria uma consequên-

cia do consumo geral, ou seja, o grupo que ingeriu menos ração, absorveu menos 

proteína. E cabe ressaltar que ambas as rações eram isoprotéicas. 
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A caseína é uma proteína de origem animal indicada como proteína padrão 

em ensaios experimentais que utilizam animais de laboratório (Reeves et al., 1993). 

A eficiência alimentar (EA) reflete o quanto a energia consumida pelo animal é con-

vertida em peso vivo. Notamos que ambos os grupos apresentaram valores seme-

lhantes para EA, mostrando então, que ambos foram eficientes em utilizar as rações 

consumidas. Isto se deve ao fato de que as rações utilizadas eram isoenergéticas, 

fornecendo a mesma quantidade de energia. Já com relação a taxa de crescimento, 

esta foi utilizada como um critério de qualidade da proteína. Assumindo que as vari-

ações nas proteínas corporais ocorrem devido a diferenças na qualidade proteica da 

dieta, é comum e aceitável para medir variações de peso corporal como um indica-

dor global do desempenho da proteína ingerida no organismo (Daleprane et al., 

2008). Em nosso estudo, o GC apresentou taxa de crescimento inferior ao GL e isto 

pode ser explicado pelo fato da ração ofertada ao GL ser composta por duas fontes 

proteicas sendo uma vegetal e outra animal. 

No desmame, aos 21º dias, todos os filhotes de mães que consumiram linha-

ça apresentaram-se mais leves que os filhotes do grupo controle. Resultados seme-

lhantes foram encontrados por Cardozo et al., (2010) e Collins et al. (2003) que mos-

traram que o consumo materno da ração à base da semente de linhaça e dieta à 

base de linhaça desengordurada em várias dosagens em ratas, respectivamente, 

promoveram menor ganho de peso durante a lactação e menor peso corporal da 

prole ao desmame.  

A semente de linhaça é uma rica fonte de Diglicosídeo Secoisolariciresinol 

(SDG), uma lignana vegetal precursora de lignanas mamárias que atua no organis-

mo humano de forma benéfica, auxiliando na prevenção e tratamento do câncer 

(Leite et al., 2012). O SDG é um fitoestrógeno, e é bem conhecido que o estrogênio 

inibe diretamente a deposição de gordura, através da redução da lipogênese, princi-

palmente através da redução da atividade da lípase lipoproteica (LPL), que é a en-

zima que regula a reabsorção de lipídios no adipócito (Hamosh & Hamosh, 1975), 

desse modo, o menor peso, também pode ser explicado, em parte, pela ação estro-

gênica no adipócito. 

Ao observarmos o peso corporal dos animais, no período P14, notamos que 

não houve diferença estatística entre os grupos estudados GL e GC. Acreditamos 
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que isso aconteceu pelo fato dos animais ainda estarem sendo amamentados. Se-

gundo Moraes (2010), os animais alimentados com dietas a base de farinha de li-

nhaça crua obtiveram menor ganho de peso, quando comparados aos animais que 

receberam caseína, corroborando com os dados descritos na literatura (Leite et al., 

2006; Muniz et al., 2006) como também com os dados encontrados neste estudo. 

No P30 e P60 deste estudo não foi encontrado diferença em relação ao peso 

corporal dos animais pertencentes ao GL e ao GC. No entanto, Molena-Fernandes 

et al. (2010), verificou que os animais de seu experimento que também consumiram 

a semente de linhaça tiveram peso corporal menor em relação ao grupo controle. 

Contudo, Silva et al. (2015) após realizar seu experimento também verificou que não 

houve diferença de peso corporal entre o grupo ômega-3 e controle, corroborando 

com os dados encontrados no presente estudo. 

O final da gestação e o inicio da vida são períodos de mielinização, que levam 

a um rápido aumento tanto no número de células, quanto na área dendrítica do teci-

do cerebral. O peso de cérebro encontra-se, portanto, associado a seu desenvolvi-

mento sugerindo que a incorporação de ácidos graxos aos tecidos cerebrais influen-

cia esse desenvolvimento (Cocchi et al., 1996).  

Durante o desenvolvimento, mudanças importantes na arquitetura cerebral e 

plasticidade ocorrem (Montagnini et al., 2016). Aos 14 dias de vida, o peso cerebral 

dos animais pertencentes ao GL foi inferior ao observado nos animais do GC, o que 

pode ser explicado pelo fato dos animais do GC serem mais pesados que os do GL 

e sendo assim o peso cerebral acompanhou o peso corporal desses animais. 

Ao compararmos o peso cerebral dos animais com 30 dias de ensaio, nota-se 

que não houve diferença entre os grupos estudados assim como em um experimen-

to realizado por Almeida (2007). Cabe lembrar que neste momento foi avaliada a 

incorporação de ácidos graxos pelo cérebro, advindos não apenas da circulação e 

do leite materno, como também os ácidos graxos advindos das rações experimen-

tais, já que a partir do desmame (que ocorreu aos 21 dias de vida) estes animais 

receberam as rações experimentais até o dia da eutanásia (aos 30 dias de vida). No 

entanto uma avaliação melhor sobre o aumento ponderal do cérebro se dará mais 

adiante ao analisarmos os resultados de peso relativo, visto que na análise isolada 

de peso cerebral, deve se somar o fato dos animais do GL terem consumido menos 
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ração e, consequentemente, proteínas, o que acarretou um menor ganho de peso 

corporal aos 21 dias. Diante disto, como já está descrito na literatura (Fernandez et 

al., 1997), o organismo tende a priorizar o desenvolvimento de estruturas neurológi-

cas, neste período em que o cérebro está em desenvolvimento, que em ratos, vai 

até aos 30 dias. Sendo assim, o fato do peso cerebral absoluto não ter mostrado 

diferença estatística entre os grupos, só confirma essa prioridade. No P60 não hou-

ve diferença significativa entre os grupos. Isto sugere que os animais que receberam 

a ração à base de linhaça incorporaram ácidos graxos ômega 3 e isto poderia ter 

contribuído para que eles se equiparassem aos animais que consumiram a caseína, 

que como relatado anteriormente, é uma proteína animal de alto valor biológico. 

Nos períodos 14, 30 e 60 não foram observadas diferenças no peso relativo 

cerebral dos animais, o que mostra que os animais do GL se equipararam aos ani-

mais do GC. No entanto, Almeida (2007) relatou que seus animais aos 30 dias de 

vida que foram alimentados também com uma ração a base de linhaça, apresenta-

ram valores superiores para peso cerebral relativo, quando comparados aos animais 

do grupo controle, o que se opõe aos dados encontrados neste presente estudo on-

de não foram encontradas diferenças entre os grupos em nenhum momento estuda-

do. 

Não há referência na literatura para os parâmetros de peso do nervo óptico, 

mas vale ressaltar que no presente estudo não houve diferença entre os grupos GL 

e GC ao longo dos dois momentos em que foram analisados.  

As fibras nervosas do cérebro estão envolvidas por uma membrana isoladora 

de múltiplas camadas, denominada bainha de mielina, que, de forma semelhante ao 

isolante de um cabo elétrico, permite a condução dos impulsos elétricos ao longo da 

fibra nervosa com velocidade e efetividade (Dobbing & Sands, 1973). 

A mielinização é considerada um processo altamente dinâmico que continua 

até a fase adulta. Em certos pontos do cérebro a mielinização só é completada (em 

humanos) por volta dos 25-30 anos, enquanto em bebês existe mielina em poucas 

regiões (Lee & Fields, 2009). A mielina controla o tempo necessário para que um 

potencial de ação se desloque do soma neuronal para o terminal do axônio, definin-

do a maneira temporal na qual a informação é processada dentro do SNC. A pre-

sença de mielina, o comprimento internodal e a espessura da bainha de mielina são 
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poderosos fatores estruturais que controlam a velocidade e a fidelidade da transmis-

são de potencial de ação (Jerônimo, 2007). 

No presente estudo foi verificado que aos 30 dias de vida, que as bainhas de 

mielina apresentaram as mesmas espessuras nos dois grupos estudados, porém 

com 60 dias de vida, os animais do GL apresentaram a bainha mais espessa. Acre-

ditamos que esta maior espessura apresentada pelos animais do GL seja devido a 

uma maior incorporação de ácidos graxos ômega-3 oriundos da ração a base de 

linhaça consumida por eles e por suas mães. 

A mielina é formada por oligodendrócitos e células de Schwann como um 

lipídio rico e multilamelar. Durante a fase ativa da mielinização, essas células geram 

uma enorme quantidade de lipídios em um período de tempo relativamente curto. 

Análise recente de imagens da mielinização em peixe-zebra mostrou bainhas de 

mielina dentro de um período de apenas cinco horas. Quando a mielinização é 

completada, oligodendrócitos têm sintetizado 40% dos lipídios totais no cérebro 

humano (Schmitt et al., 2015). 

Na mielina do SNC, as espécies lipídicas são notavelmente semelhantes. Os 

lípidos quantitativamente são colesterol, galactosilceramida e etanolamina 

plasmalogênio. Juntos, esses três lípidos contribuem para 65% do peso seco total de 

lípidos. Considerando que a razão molar de colesterol, fosfolípidos e 

glicoesfingolípidos estão na maioria das membranas na ordem de 25%: 65%: 10%, 

as razões molares na mielina estão na faixa de 40%: 40%: 20% (Schmitt et al., 

2015). 

Como os animais foram desmamados aos 21 dias de vida e consumiram a 

ração a base da farinha de linhaça por apenas 9 dias até a primeira eutanásia (que 

aconteceu quando eles tinham 30 dias de vida), provavelmente não absorveram 

adequadamente o DHA, proveniente dos ácidos graxos ômega 3 neste curto período 

de tempo.  

A influência que a mielina pode causar na velocidade de condução ocorre 

através da regulação do diâmetro do axônio, espessura da bainha de mielina, o 

número e o espaço de nódulos de Ranvier, estrutura nodal e a composição 

molecular dos canais de íons nas regiões nodais e paranodais (Mendes & Melo, 
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2011). O diâmetro do axônio se refere à medida observada na fibra nervosa pura e 

simplesmente, excluindo a espessura da bainha de mielina que a recobre (Mazzer et 

al., 2006). 

A área do axônio, quando comparado o tempo de vida dos animais, mostrou-

se superior aos 60 dias de vida, quando comparados aos 30 dias, tanto nos animais 

alimentados com caseína como nos animais alimentados com a semente de linhaça. 

No entanto a diferença entre os grupos estudados foi observada apenas nos animais 

do grupo GL aos 60 dias de vida, quando comparados aos animais do GC com esta 

mesma idade. Observamos que a área axonal era maior nos animais do GL, apon-

tando mais uma vez para um desenvolvimento estrutural neurológico mais adequado 

nos animais que receberam a ração a base de linhaça, como observado em outro 

estudo (Almeida et al., 2009). 

No presente estudo, os animais pertencentes ao GL com 60 dias de vida 

apresentaram maior diâmetro do axônio quando comparados aos animais do GC, 

indicando uma melhor condução nervosa nos animais pertencentes ao GL. Este fato 

pode ser justificado por uma maior incorporação do DHA oriundo dos ácidos graxos 

ômega-3, presentes na semente de linhaça. Cabe ressaltar a relevância deste dado, 

visto que o axônio é responsável por permitir a condução dos impulsos através de 

saltos (Boiko & Winckler, 2006). Aos 30 dias de vida não foram notadas diferenças 

para as medidas de diâmetro entre os grupos estudados. A este fator podemos atri-

buir o fato dos animais terem consumido a ração experimental por pouco tempo de 

vida (apenas 9 dias), como citado e explicado anteriormente. 

Outro dado importante a ser ressaltado, foi o fato dos animais do GC não te-

rem apresentado diferença no diâmetro axonal ao longo do estudo, até os 60 dias de 

vida, ao passo que os animais do GL apresentaram aumento deste diâmetro quando 

comparadas as idades de 60 dias de vida, com a idade de 30 dias; sugerindo um 

bom aproveitamento e incorporação de DHA, advindos dos ômega-3 da semente de 

linhaça, que contribuem para um bom desenvolvimento de estruturas neurológias, 

como já está amplamente descrito na literatura (Martin et al., 2006; Silva et al., 

2007). Além disto, acredita-se que o diâmetro axonal seja o parâmetro morfométrico 

mais importante para a velocidade de condução nervosa, conforme descrito por Fa-

zan et al. (2006). 
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Peters et al. (2001) realizou um estudo com macacos em que avaliou o efeito 

do envelhecimento natural sem intervenção experimental e concluiu que com o pas-

sar da idade o diâmetro do axônio não apresentou modificações. 

Os oligodendrócitos são responsáveis pela mielinização dos axônios no SNC, 

principalmente aqueles situados entre as fibras nervosas da substância branca. Ca-

da uma destas células atua envolvendo o segmento de uma fibra nervosa com a mi-

elina, e os seus prolongamentos se enrolam em espiral, ao redor da fibra (Almeida et 

al., 2009). 

A diferenciação de oligodendrócitos engloba várias etapas, através das quais 

as células sofrem alterações dramáticas bioquímicas e morfológicas. A diferenciação 

é modulada por fatores solúveis - tais como fatores de crescimento e hormônios - 

conhecidos por serem essenciais para cada estágio de maturação (Lourenço & 

Grãos, 2016).  

O processo de mielinização no SNC se inicia na substância cinzenta, próximo 

ao corpo celular de um neurônio, e avança ao longo do axônio até a substância 

branca nos primeiros dias do quarto mês da fase fetal em humanos, e ainda não es-

tá completo ao nascimento, de modo que algumas fibras só se tornam mielinizadas 

durante o primeiro ano de vida (Dutta-Roy, 1997). 

No presente estudo o diâmetro da fibra, referente a fibra somada a bainha de 

mielina, não foi diferente quando comparamos a idade de 60 dias, com a de 30 dias, 

em ambos os grupos. Porém, o diâmetro dos animais pertencentes ao GL, aos 60 

dias de vida, foi superior ao diâmetro encontrado nos animais de GC com esta 

mesma faixa etária, com significância estatística. Isso pode ter ocorrido porque as 

membranas celulares do sistema nervoso são altamente enriquecidas com o DHA, 

oriundo do ácido α-linolênico, cuja ótima fonte é a linhaça (Almeida et al., 2009). 

Segundo Dutta-Roy (1997) a quantidade total de mielina aumenta do nasci-

mento à maturidade, e fibras individuais tornam-se mais intensamente mielinizadas 

durante o período de crescimento.  

A Razão G pode ser considerada como sinônimo de diâmetro de axônio, ou 

seja, quanto maior a razão G mais fina será a bainha de mielina. 
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No presente estudo não houve diferença entre os grupos em nenhum dos pe-

ríodos analisados (P30 e P60) para a razão G, e isso é interessante já que podemos 

dizer que os animais que consumiram a linhaça em ambos os períodos conseguiram 

absorver o DHA, oriundo do AG ômega 3 advindo da farinha de linhaça de forma 

adequada e proporcional ao seu tamanho. Mesmo a caseína sendo uma proteína de 

origem animal de grande valor biológico e a linhaça não, o grupo GL conseguiu se 

equiparar ao GC. 

Este dado é relevante e positivo, visto que a razão G é também um parâmetro 

relacionado à velocidade de condução do impulso nervoso e que reflete a maturação 

das fibras.  

  Estudos sobre as características ultra-estruturais das fibras mielinizadas no 

sistema nervoso central permanecem limitados. No entanto, avaliações com micros-

cópio eletrônico mostraram que a mielinização ocorreu por volta de 6 dias pós-natal, 

logo após o aparecimento de oligodendroglia (5 dias Pós-natal). Ao longo das 3 se-

manas seguintes, a mielinização aumentou rapidamente (Tennekoon, 1977). 

A morfologia dos nervos ópticos processados a microscopia eletrônica, po-

demos observar fibras nervosas mielinizadas mais organizadas e bem dispostas es-

truturalmente nos nervos ópticos de animais do GL quando comparadas aos animais 

do GC, além de ser possível notar um maior percentual de fibras mielinizadas tam-

bém nos animais pertencentes ao GL. A justificativa para esta observação também 

se apoia no fato da semente de linhaça ser uma ótima fonte de ácidos graxos ôme-

ga-3, cujo DHA oriundo destes, contribuem para um adequado desenvolvimento de 

estruturas nervosas (Almeida., 2009). Além disto, estes achados corroboram com o 

que observamos também nos dados de histomorfometria deste trabalho. 

Xie et al. (2014) realizaram um experimento em que avaliava o desenvolvi-

mento da bainha de mielina em ratos de acordo com o tempo de vida desses ani-

mais e verificou que aconteceram alterações significativas na bainha de mielina de 

acordo com o envelhecimento, e que se agravaram com a idade, porém os animais 

deste estudo eram velhos. 

Tennekoon et al, (1977) realizou um experimento em ratos que avaliava o 

crescimento pós-natal do nervo óptico e verificou que aos 15 dias pós-natal, cerca 
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de 30% dos axônios são mielinizados. Nas semanas seguintes, a mielinização au-

mentou rapidamente, 21 dias, 50% dos axônios foram mielinizados. Pelo 28º dia 

pós-natal, 85% dos axônios foram mielinizadas. Este trabalho corrobora com o pre-

sente estudo, visto que aos 30 dias de vida, a maioria dos axônios encontravam-se 

mielinizados. 
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7 CONCLUSÕES  

 

Os dados de consumo apontam para um menor consumo diário e acumulado 

de ração nos animais oriundos de mães alimentadas com linhaça, o que se refletiu 

também num menor consumo proteico pelos animais deste grupo. A eficiência ali-

mentar foi igual entre eles. Já a taxa de crescimento foi superior nos animais que 

consumiram a semente de linhaça. 

Os dados de peso cerebral e de nervo óptico mostraram que ambos os gru-

pos se equipararam. 

Após as análises realizadas pela microscopia eletronica, constatamos que 

com o passar da idade os animais que consumiram a semente de linhaça apresenta-

ram maior diâmetro da fibra nervosa, diâmetro do axônio, espessura da bainha de 

mielina, área do axônio e razão G. 

Diante disto, concluímos que uma dieta à base de linhaça, no período pré e 

pós-natal influencia positivamente o desenvolvimento e a mielinização do nervo ópti-

co em ratos. 
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