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RESUMO 

 
O consumo de linhaça pode promover alterações no organismo. O estudo 

visa observar a influência do consumo de linhaça, em diferentes fases da vida, sobre 
a concentração de estradiol, aparelho reprodutor feminino, início da puberdade e 
ciclo estral. Fêmeas gestantes foram divididas em 4 grupos após o parto: Grupo 
Linhaça Lactação (GLL), com ração à base de caseína, adicionada de 25% de  
linhaça; Grupo Controle Lactação (GCL), com ração à base de caseína. Nestes 
grupos as mães receberam tais dietas na lactação, após o desmame os filhotes 
receberam ração comercial; Grupo Linhaça Lactação Maturidade (GLLM), com ração 
semelhante a do GLL; Grupo Controle Lactação Maturidade (GCLM), com ração 
semelhante a do GCL. Nestes últimos grupos as mães receberam dietas 
experimentais na lactação, após o desmame os filhotes receberam as mesmas 
rações até a idade adulta. Ao desmame foram sacrificadas 7 a 11 filhotes por grupo, 
o sangue foi coletado para determinação de 17β-estradiol por quimioluminescência, 
proteínas totais e albumina por análises colorimétricas. Ovários e útero foram 
coletados e pesados. O hemi-útero e o ovário esquerdo foram fixados em formalina 
e processados para inclusão em parafina. A avaliação de útero e ovário foi realizada 
por histomorfometria. A partir do 300 dia foi verificado o início da puberdade. No 
momento da abertura vaginal, foi verificado o peso corporal e colhido material para 
citologia para determinação da fase do ciclo estral; então foram sacrificadas 7 a 10 
ratas por grupo. O sangue foi coletado, assim como útero e ovários para observar os 
resultados na puberdade. Nas 7 a 10 fêmeas restantes de cada grupo foi analisada 
a citologia vaginal diariamente até o 900 dia, quando foram sacrificadas na fase de 
metaestro. Sangue, útero e ovários foram coletados a fim de observar os resultados 
na idade adulta. O peso corporal e consumo foram registrados diariamente para 
avaliação do Protein Efficiency Ratio (PER), Índice de Crescimento (IC) e Coeficiente 
de Eficácia Alimentar (CEA). As análises estatísticas foram efetuadas mediante o 
SPSS (p≤0,05). O GLL apresentou peso corporal, PER, IC e CEA semelhantes ao 
GCL. Não houve diferença quanto aos pesos uterino e ovariano relativos, ciclo 
estral, concentração sérica de estradiol, proteínas totais e albumina em GLL, GCL, 
GLLM e GCLM nas idades analisadas. O GLLM apresentou atraso no início da 
puberdade (p=0,006) e maior peso corporal (p=0,028) na abertura vaginal 
comparado ao GCLM; GLL e GCL tiveram resultados semelhantes. O GLLM obteve 
peso corporal, PER, IC e CEA inferiores ao GCLM. O GLL apresentou redução da 
área percentual do epitélio glandular aos 21 dias comparado ao GCL. O GLLM 
obteve número de glandulas endometriais por área tecidual inferior ao GCLM aos 90 
dias. Não houve diferença quanto aos demais parâmetros histomorfométricos de 
útero analisados. Todos apresentaram número de folículos ovarianos e corpos lúteos 
semelhantes. A ingestão de linhaça na lactação não tem efeito sobre os índices 
reprodutivos na prole feminina. O consumo contínuo promove atraso no início da 
puberdade, diminuição do crescimento e peso corporal e redução do número de 
glândulas endometriais por área tecidual. 

 
Palavras-chave: linhaça; ciclo estral, útero, ovário. 
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ABSTRACT 
 

Flaxseed intake can promote modifications on the body. The goal of this study was to 
observe the influence of flaxseed intake on the estradiol concentration, female 
reproductive system, the onset of puberty and the estrous cycle, at different stages of 
life. Pregnant rats were divided in 4 groups after delivery: Flaxseed Lactation Group 
(FLG), fed a casein-based diet, added by 25% of flaxseed; Control Lactation Group 
(CLG), fed a casein-based diet. In these groups mothers received such diets only 
during lactation, offspring after weaning received commercial diet. Flaxseed Lactation 
Maturity Group (FLMG), with similar diet of FLG; Control Lactation Maturity Group 
(CLMG), with similar diet of CLG. In these last groups mothers received experimental 
diets during lactation and the offspring after weaning continued receiving the same 
diets until the adult age. At weaning 7 to 11 female pups of each group were killed, 
blood was collected to determine 17β-estradiol level by immunoluminometry, total 
proteins and albumin serum by colorimetric analyses. Ovary and uterus were 
removed and weighed. The hemi-uterus and the left ovary were fixed in formalin and 
processed for inclusion in paraffin. The evaluation of uterus and ovary was by 
histomorphometry. From the 300 day of life puberty onset was verified. At vaginal 
opening, body weight was verified and material for vaginal cytology was collected to 
determinate the phase of estrous cycle; so 7 to 10 rats of each group were killed. 
Blood was collected, as well uterus and ovaries to observe the results on puberty. In 
7 to 10 remaining females of each group, the vaginal cytology was analyzed daily 
until the 900 day of life, when the rats were killed in the metaestrus phase. Blood was 
collected, as well uterus and ovaries to observe the results on adult age. Body weight 
and food intake were registered daily for evaluation of Protein Efficiency Ratio (PER), 
Growth Index (GI) and Food Efficiency Ratio (FER). The statistical analyses were 
performed by SPSS software (p≤0.05). The FLG presented body weight, PER and GI 
similar to CLG. No difference about body weight, relative uterine and ovarian 
weights, estrus cycle and serum levels of estradiol, total proteins and albumin was 
found between FLG, CLG, FLMG and CLMG at infancy, puberty and adult age. The 
FLMG presented delay in puberty onset (p=0,006) and higher corporal weight 
(p=0,028) at vaginal opening compared with CLMG, while FLG and CLG showed 
similar results. The FLMG had lower body weight, PER, GI and FER compared to 
CLMG. The percent area of glandular epithelium was lower in FLG than CLG at 21 
days. The FLMG showed lower number of endometrial glands by tissue area than 
CLMG at 90 days. No difference was found in relation to other uterus 
histomorphometric parameters analyzed. All groups presented similar number of 
ovarian follicles and corpus luteum. Flaxseed intake during lactation does not have 
effect on the reproductive index in female offspring. The continuous consumption 
causes delay in the puberty onset, lower growth and body weight and reduction of 
endometrial glands per tissue area. 
 

Key words:  flaxseed; estrous cycle; uterus; ovary. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 Alterações nutricionais ou hormonais quando ocorrem durante a gestação 

e/ou lactação, podem promover modificações no organismo com conseqüências 

adversas, podendo se manifestar tanto nos primeiros anos de vida como na 

puberdade ou idade adulta (BARKER et al., 2002). Tais modificações podem ser 

decorrentes, por exemplo, do consumo de linhaça, pois é o alimento reconhecido 

como maior fonte de lignanas (BEGUM et al., 2004), compostos com a estrutura 

química semelhante à do estrogênio (THOMPSON et al., 1997). Devido a tal 

semelhança estes fitocompostos podem exercer atividade estrogênica, sendo por 

esta causa, denominados fitoestrógenos (RICKETS et al., 2005). Devido a esta 

razão quando consumida em períodos críticos do desenvolvimento pode promover o 

imprinting metabólico, pois nos primeiros estágios da vida ocorre o estabelecimento 

de padrões neuroendócrinos, assim como o desenvolvimento de órgãos e tecidos 

(TAKAO et al., 1999). 

 

 Ratas que receberam dietas acrescidas de 10% de linhaça durante o 

período de gestação e lactação tiveram sua prole feminina apresentando início da 
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puberdade mais cedo, maior peso relativo de útero e ovários e ciclo estral mais 

longo, com prolongamento do período de estro (TOU et al., 1998).  

 

 Segundo EECKHAUT et al. (2008) a exposição crônica à linhaça promove 

efeitos biológicos mais evidentes que a exposição aguda. Esta afirmação vai de 

encontro ao estudo realizado por WARD et al. (2001), ao compararem ratas que 

utilizaram 10% de linhaça apenas no período de lactação com outro grupo no qual 

foi administrada a mesma concentração durante a lactação e após o desmame até a 

idade adulta. As ratas foram sacrificadas aos 50 e 135 dias de vida a fim de observar 

os efeitos na puberdade e na fase adulta. Não foram encontraram diferenças 

significativas nos resultados em relação ao início da puberdade, duração do ciclo 

estral, peso uterino e ovariano e análises histológicas destes órgãos entre os grupos. 

Porém, até o presente momento este foi um dos únicos trabalhos que examinou os 

efeitos da linhaça apenas durante a lactação, sendo necessários mais estudos, 

verificando também a influência de diferentes concentrações desta oleaginosa.  

 

 Pouquíssimos trabalhos utilizam a linhaça exclusivamente na lactação, e 

principalmente prolongando seu uso até a idade adulta, e os resultados são muito 

contraditórios variando muito conforme a concentração utilizada. O presente estudo 

visa observar pela primeira vez os efeitos de 25% desta oleaginosa sobre o aparelho 

reprodutor de ratas Wistar, através da avaliação dos índices reprodutivos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

  

2.1 IMPRINTING METABÓLICO  

 

 Alterações nutricionais ou hormonais em períodos críticos do 

desenvolvimento, como gestação e lactação, podem promover modificações no 

organismo, que podem ser permanentes e ter conseqüências adversas tanto nos 

primeiros anos de vida como em idades mais tardias (BARKER et al., 2002) Tais 

modificações podem ser decorrentes de diversos fatores, como exemplo, a 

desnutrição ou o consumo de linhaça. Segundo MOURA et al. (1996), além do 

período de gestação, a restrição protéica durante a fase de lactação  pode promover 

alterações na prole que podem ser permanentes mesmo que haja o livre acesso à 

ração normal após o desmame. Tal efeito é conhecido como imprinting metabólico, 

que é definido  como  a alteração permanente de uma determinada função oriunda 

de alguma modificação ocorrida  nos primeiros dias de vida. Segundo WATERLAND 

& GAZA (1999) esta definição seria dada ao conjunto de fenômenos biológicos que 

ocorrem devido as experiências nutricionais no início da vida e sua relação com os 

distúrbios que podem ocorrer a longo prazo. De acordo com estes mesmos autores, 
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o termo programação se refere aos efeitos do imprinting ao longo da vida. 

 

 O pioneiro a observar os efeitos do imprinting metabólico foi MCCANCE 

em 1962, quando em seu experimento, manteve um número grande de filhotes com 

uma mesma mãe, de forma a diminuir a performance na lactação. Foi observado que  

estes ratos apresentaram diminuição do peso corporal e tamanho em relação aos do 

grupo controle (com redução do tamanho da ninhada por mãe). Após o desmame, 

todos os animais foram alimentados normalmente. Verificou-se que mesmo 

recebendo o mesmo tipo de dieta, o grupo experimental continuou a apresentar 

menor peso corporal que os animais do grupo  controle. Foi constatado que o 

imprinting ocorre em períodos críticos do desenvolvimento. Quando um experimento 

similar foi realizado nos animais algumas semanas após a fase de lactação, esse 

efeito não foi observado, pois os animais submetidos à desnutrição recuperam o 

peso quando foram realimentados normalmente (LUCAS, 1998).  

 

  Vários estudos relatam os efeitos do imprinting metabólico ao longo da 

vida, como redução acentuada do crescimento pós-natal, diminuição da função 

imunológica, aumento da pressão arterial em crianças, alterações no comportamento 

e desenvolvimento intelectual (BAVDEKAR et al., 2000; LUCAS, 1998). É 

reconhecido que o estado nutricional perinatal exerce uma grande influência sobre o 

desenvolvimento neurológico e função cognitiva (WATERLAND & GAZA, 1999). Na 

fase adulta, o imprinting pode promover aumento do risco de doenças 

cardiovasculares,  hipertensão, obesidade e diabetes tipo 2 (LUCAS, 1998; 

MCMILLEN et al., 2001; BARKER et al., 2002). 
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2.2 PUBERDADE  

 

 Puberdade é o processo de maturação do eixo hipotálamo-hipofise-

gônadas, o qual se inicia durante o período fetal e vai até a adolescência, quando 

alcança completa maturação. O desenvolvimento puberal em ratas inicia-se logo 

após o desmame. A abertura vaginal é o primeiro sinal visual deste 

desenvolvimento, e é comumente usada na literatura para indicar o início da 

puberdade (HALASZ et al., 1998). 

 

  Durante muito tempo se acreditou que peso corporal era o principal fator 

para desencadear o início da puberdade. Muitos autores relatam uma estreita 

relação entre peso e maturação sexual, sugerindo que a menarca apareceria apenas 

quando se alcançasse determinado peso corporal, sendo este mais importante que a 

idade para o início da puberdade (FRISCH, 1971; FRISCH, 1984). A relação entre 

peso corporal e início da puberdade, porém, ainda é muito discutida. Estudos mais 

recentes revelam que o peso parece não ser o fator essencial para desencadear o 

início da fase puberal (ENGELBREGT 2000; ENGELBREGT, 2002). Segundo 

FRISCH (1984), mais importante que o peso seria uma composição corporal 

apropriada, pois certa porcentagem de gordura é importante para o início da 

puberdade em ratos.  

 

 Em ratas normais, o início do ciclo estral ocorre ao mesmo tempo em que 

a abertura vaginal, quando o eixo hipotálamo-hipofise-gônadas alcança a completa 

maturidade (HALASZ et al.,1988; ENGELBREGT et al., 2002). 
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2.3 CICLO ESTRAL 

 

 Devido a curta duração do ciclo estral, em média 4 ou 5 dias, ratas são 

consideradas bons modelos para avaliação de alterações no ciclo reprodutivo. Este 

é constituído por 4 fases, que variam quanto ao tipo celular, sendo dividido de 

acordo com MARCONDES et al. (2002) em:  

 

• Proestro, com predominância de células epiteliais nucleadas (Figura 1);  

• Estro, quando predominam células cornificadas, que possuem formato irregular e 

ausência de núcleo (Figura 2);  

• Metaestro, com a mesma proporção entre células epiteliais nucleadas, cornificadas 

e leucócitos (Figura 3). 

• Diestro, com predominância de leucócitos (Figura 4);  

 

Figura 1. Citologia vaginal de rata em proestro. Papanicolaou. A. 100x. B. 400x. 

A B 
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A B 

A B 

Figura 2. Citologia vaginal de rata em estro. Papanicolaou. A. 100x. B. 400x. 

 

Figura 3. Citologia vaginal de rata em metaestro. Papanicolaou. A. 100x. B. 400x. 

Figura 4. Citologia vaginal de rata em diestro. Papanicolaou. A. 100x. B. 400x. 

 

A B 
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 No proestro ocorre a preparação para a ovulação, que se sucede no 

estro. Há um aumento gradativo da parede do útero por multiplicação de células do 

endométrio e desenvolvimento das glândulas endometriais. Se não existir a cópula, 

forma-se o corpo lúteo no metaestro, que regride na fase de diestro. No metaestro e 

diestro há um processo reverso em que o útero vai reduzindo sua vascularização, 

com degeneração celular do endométrio e diminuição da funcionalidade das 

glândulas. O estrogênio se mantém em níveis baixos durante estas duas últimas 

fases, atingindo o pico no proestro, tornando a cair e se mantendo em níveis 

constantes do fim do estro até o fim do diestro. As concentrações de progesterona, 

prolactina, hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo-estimulante (FSH) também 

permanecem baixas e aumentam no proestro (SPORNITZ et al., 1999; 

MARCONDES et al., 2002).  

 

 

2.4 APARELHO REPRODUTOR E SÍNTESE DE ESTROGÊNIOS 

 

2.4.1 Útero  

 

 O útero é um órgão fibromuscular, cuja principal função é receber o embrião 

que se implanta no endométrio, após a fecundação. Na mulher caracteriza-se por 

uma estrutura cilíndrica, em forma de pêra invertida. Na região mais abaulada 

recebe as tubas uterinas e se liga, inferiormente, com a vagina. Apresenta paredes 

espessas, formadas por fibras musculares lisas (miométrio), sendo a parte interna 

revestida por mucosa (endométrio) e a externa pelo peritônio (perimétrio). Podem 

ser identificadas três porções: o corpo do útero, que compreende os dois terços 
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superiores do órgão, onde ocorre a implantação do embrião; o istmo, porção mais 

estreita, de forma cilíndrica, mais inferior; e o colo (também denominado cérvice), 

que se une à vagina, este produz muco e anticorpos com a finalidade de proteger a 

entrada de agentes patogênicos para o interior da cavidade uterina. A abertura do 

útero na vagina é denominada óstio, por onde passam os espermatozóides da 

vagina para o útero (GRAY, 1988).   

 

  Durante a fase de desenvolvimento dos diversos folículos ovarianos, o 

estrogênio secretado por tais estruturas estimula a proliferação celular no 

endométrio. Este se torna mais espesso, os vasos sanguíneos dilatam-se 

proporcionando um maior fluxo de sangue, as glândulas endometriais desenvolvem-

se tornando-se mais longas e tortuosas. Passada a ovulação, ocorre uma intensa 

atividade secretória das glândulas endometriais, até que os teores de estrogênio e 

progesterona diminuem, provocando a degeneração no endométrio, o fluxo 

sanguíneo se reduz acentuadamente, as glândulas endometriais deixam de secretar, 

as células endometriais descamam-se, ocorrendo a menstruação (GRAY, 1988, 

2000). 

 

Em ratas, o útero é dividido em cérvix, que se projeta para o interior da 

vagina, e dois cornos uterinos; na porção superior localizam-se os ovários. Assim 

como em humanos, as glândulas estão distribuídas ao longo de todo o endométrio, 

sua secreção fornece nutrientes ao embrião antes da placentação. O miométrio 

hipertrofia-se durante a prenhez, aumentando tanto o número de células como seu 

tamanho, sua principal função é auxiliar na expulsão do feto no momento do parto 

(SANTOS & FERRAZZOLI, 2010). 
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2.4.2 Ovários 

 

  Nas mulheres os ovários localizam-se na cavidade pélvica entre a bexiga 

e o reto, fixam-se pelo mesovário à face posterior do ligamento largo do útero. Antes 

da primeira ovulação apresentam-se lisos e rosados, após tornam-se branco-

acinzentados e rugosos, o que ocorre em função das cicatrizes deixadas pelas 

consecutivas ovulações. Suas principais funções são a gametogênese 

(amadurecimento e liberação do ovócito) e síntese de hormônios esteróides, a partir 

dos folículos ovarianos (GRAY, 1998). Assim como em mulheres, a fertilidade em 

ratas depende da maturação do ovócito, da proliferação e diferenciação das células 

da granulosa e da interação entre fatores endócrinos que coordenam as alterações 

cíclicas do ovário durante a foliculogênese (ELVIN & MATZUK, 1998). 

 

2.4.3 Foliculogênse e estrogênios 

 

  O estrogênio é um hormônio esteróide, que exerce uma série de funções 

no organismo, sendo secretado tanto em homens como em mulheres. É dividido em 

17β-estradiol (o de maior potência), estrona e o metabólito estriol. São secretados 

principalmente a partir dos folículos ovarianos, mas são secretados também por 

outras estruturas, como placenta (em casos de gravidez), corpo lúteo e adrenais 

(GRAY, 1988).  

 

 O folículo é a unidade funcional dos ovários. Durante a embriogênese são 

formados de seis a oito milhões de folículos, localizados na região cortical dos 
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ovários. Cada folículo contém, no seu interior, o gameta feminino (ovócito). 

Morfologicamente, quando formados, os folículos primordiais caracterizam-se pelo 

ovócito rodeado por uma camada de células foliculares granulosas, uma lâmina 

basal sem suprimento sanguíneo. Desde a vida fetal, os folículos primordiais são 

recrutados em grupos e passam a apresentar crescimento. Durante este 

crescimento, passam por várias fases: folículo primário, folículo secundário, folículo 

terciário, folículo de Graaf e folículo atrésico. Os folículos primários e secundários 

são classificados em pré-antrais e os folículos terciários e de Graaf, como antrais. O 

antro folicular forma-se quando os folículos alcançam 400µm de diâmetro. O fluido 

folicular acumula-se entre as células da granulosa, resultando na formação de uma 

pequena cavidade interna, em um dos pólos do ovócito. As células foliculares 

granulosas do folículo primordial vão sofrer diferenciação em células cubóides 

(granulosa) e se multiplicam formando várias camadas. Nesta fase já é um folículo 

secundário e, quando apresenta duas a três camadas de células da granulosa, induz 

a diferenciação das células mesenquimais que o rodeiam, formando as camadas da 

teca (FEBRASGO, 2007).  

 

 Os estrogênios são formados a partir dos androgênios, hormônios que 

assim como os estrogênios são secretados tanto em homens como em mulheres. Os 

androgênios são secretados pelo córtex adrenal, e parte deles é convertida em 

estrogênio principalmente pelos folículos ovarianos, mas podendo ocorrer no tecido 

adiposo e outros tecidos. A androstenediona é um tipo de androgênio originado de 

uma série de substâncias derivadas do colesterol. A aromatase é a enzima que 

catalisa a conversão da androstenediona em estrona e a conversão da testosterona 

em 17β-estradiol (SOARES et al., 2002). A androstenediona é transformada em 
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testosterona pela enzima 17β-hidroxiesteróide desidrogenase (17β-HSD) e esta é 

convertida em 17β-estradiol pela ação da aromatase. A estrona (Figura 5) pode ser 

interconvertida em 17β-estradiol pela enzima 17β-HSD (GRAY, 1988).  

 

 Cerca de apenas 5% do 17β-estradiol circulante é derivado da estrona. A 

interconversão do 17β-estradiol em estrona é em torno de 20 a 25% (AIRES, 1991). 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 5. Biossíntese dos estrogênios. Fonte: FEBRASGO, 2007. 



24 
 

 

O hipotálamo estimula a produção de gonadotropinas na hipófise, por 

meio da liberação do hormônio liberador das gonadotropinas (GnRH), que por sua 

vez aumenta a síntese de LH e FSH (HAISENLEDER et al., 1991). Na teca interna 

dos folículos ovarianos existem muitos receptores para o LH, que atua estimulando a 

conversão do colesterol em androstenediona e testosterona. As células da teca 

interna fornecem androstenodiona e testosterona às células granulosas, onde ocorre 

a conversão dos androgênios em estradiol a partir da aromatase. A granulosa possui 

muitos receptores para o FSH, que atua aumentando a atividade da aromatase 

(CESCHIN et al., 2004; AIRES, 1991; GRAY, 1988). 

 

       Assim como os outros hormônios, os estrogênios circulam como 

moléculas livres ou ligadas a proteínas. Em humanos, apenas 2% do estradiol 

circulante é livre, o restante é fixado a proteínas, sendo a maior parte ligada à 

globulina fixadora de hormônios sexuais (SHBG), mas podendo também encontrar-

se fixado à albumina, proteína transportadora de baixa afinidade de grande 

importância. O estradiol livre é o único considerado biologicamente ativo. Quando 

circula ligado à SHBG não possui biodisponibilidade para os tecidos, com exceção 

do fígado, que possui receptores específicos para o complexo estradiol-SHBG. O 

estradiol ligado à albumina tem a característica de se dissociar mais rapidamente, 

sendo a forma ativa liberada nos diversos tecidos com receptores de estrogênio 

(HAYASHI et al., 2008; AIRES, 1991; GRAY, 1988).  

 

Os estrogênios exercem ações sobre a maioria dos tecidos orgânicos, 

tendo efeitos sobre o metabolismo ósseo, sistema nervoso central, sistema 

cardiovascular e outros, direta ou indiretamente relacionados com os mecanismos 
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de reprodução (GRAY, 1988). Estes hormônios desempenham um papel importante 

no crescimento, na diferenciação e função dos tecidos do aparelho reprodutor tanto 

feminino quanto masculino (KUIPER et al., 1996; CLARK et al., 1992; SHARPE, 

1998), sendo mediados pela interação com receptores específicos. Tais receptores 

estão presentes nos tecidos do aparelho reprodutor de humanos e ratos de ambos 

os sexos (KUIPER et al., 1996; BYERS et al., 1997; SAUNDERS et al., 1998; SAR & 

WELSCH, 1999).  

 

Existem dois tipos de receptores de estrogênio: α e β. Os receptores α 

(REα) são os principais receptores encontrados na mama e no útero, e os 

receptores β (REβ) são encontrados principalmente nos ossos e no sistema 

cardiovascular (CLAPAUCH et al., 2002), bem como nos ovários (PELLETIER et al., 

1999; PELLETIER et al., 2000; BYERS et al., 1997; SAR & WELSCH, 1999). 

 

2.5 LINHAÇA 

 

 A linhaça, cujo nome botânico é Linum usitatissium (família Linaceae) é 

uma semente oleaginosa, ovalada, pontiaguda e achatada, que mede 

aproximadamente 2,5 x 5,0 x 1,5mm. Também conhecida como semente do linho, 

pode ser encontrada na natureza nas cores marrom-avermelhada e dourada, 

dependendo da quantidade de pigmento presente; quanto mais pigmentação, mais 

escura será a semente (FREEMAN, 2003). Não há diferenças no que se refere ao 

teor nutricional entre as diferentes colorações das sementes. No Brasil, o tipo mais 

encontrado é a linhaça marrom, cujo preço é menor que a dourada, sendo esta 

última mais comum na Europa (CANADIAN GRAIN COMMISSION, 2001). 
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 O maior produtor mundial de linhaça é o Canadá. Dentre os países da 

América do Sul, a maior parte da produção encontra-se na Argentina (80 ton/ano). O 

Brasil tem uma baixa produção (21 ton/ano) quando comparado com os demais 

países (TURATTI, 2000). 

 

 A planta da linhaça é aproveitada em quase toda sua totalidade. O caule 

é usado para a produção do linho, tecido utilizado para a confecção de roupas. Da 

sua semente extrai-se o óleo, através de compressão a frio para preservar suas 

propriedades; este é usado na fabricação de tintas e resinas e na indústria 

alimentícia. A semente também é usada como complemento alimentar, devido às 

suas propriedades benéficas. Gregos e romanos, porém, fazem uso da linhaça como 

alimento desde a antiguidade (BATELO, 2005). 

 

2.5.1 Composição e Qualidade Protéica 

 

 A linhaça é rica em proteína, gorduras, fibras solúveis e insolúveis, 

contém uma mistura de ácidos graxos poliinsaturados (PUFA), particularmente ácido 

alfa-linolênico (ômega 3 ou ω-3) e ácido linoléico (ômega 6 ou ω-6), sendo 57% de 

ω-3 e 16% de ω-6, ácidos fenólicos e lignanas (CANADIAN GRAIN COMMISSION, 

2001). 

 

   Análises de amostras de linhaça canadense do tipo marrom mostraram 

médias em torno de 41% de gordura, 28% de fibras, 20% de proteína, 4% de 

resíduos e apenas 6% de carboidratos (CANADIAN GRAIN COMMISSION, 2001).   
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  A proteína da linhaça tem composição aminoacídica similar à proteína da 

soja (CANADIAN GRAIN COMMISSION, 2001), que dentre os vegetais, é 

considerada o de melhor qualidade protéica. A quantidade de calorias em 100g de 

linhaça corresponde a 450 kcal (CANADIAN GRAIN COMMISSION, 2001).   

 

  Em estudo realizado no Laboratório de Nutrição Experimental (LABNE) 

verificou-se que a linhaça, apesar de apresentar uma composição aminoacídica 

semelhante a da proteína da soja, não apresentou boa qualidade protéica 

(SOARES, 2009). Ratos Wistar foram alimentados desde o desmame até a idade 

adulta com uma dieta onde a linhaça era utilizada como fonte exclusiva de proteína. 

Nesse estudo foram utilizados métodos biológicos para avaliação da qualidade 

protéica, como o Protein Efficiency Ratio (PER), que avalia o crescimento dos 

animais e aproveitamento da proteína teste (ANGELIS, 1995). Aos 28 dias, o grupo 

à base de linhaça (GL) apresentou valores de PER (0,08 ± 0,05) significativamente 

inferiores aos do grupo controle (GC) à base de caseína, que foi de 2,3 ± 0,2. De 

acordo com FRIEDMAN (1996), o PER acima de 2,00 está relacionado com proteína 

de boa qualidade, enquanto valores abaixo de 1,50 com baixa qualidade protéica. 

Portanto, a linhaça pode ser considerada uma proteína de pobre qualidade, pois 

apresentou PER extremamente baixo, causando conseqüências graves para o 

desenvolvimento dos animais desse experimento. Foi verificado também (SOARES, 

2009) que os animais do GL apresentaram índices de albumina inferiores ao GC 

(3,0±0,11g/dL e 3,9±0,17g/dL respectivamente). O GL obteve valores inferiores à 

faixa de normalidade, que é de 3,8 a 4,8g/dL de acordo com HARKNESS E 

WAGNER (1993), o que confirma que a desnutrição foi implantada através do 

consumo de linhaça como fonte de proteína. Após a verificação destes resultados, 
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na dieta do grupo à base de linhaça foi adicionado 5% de caseína e esta foi ofertada 

para os animais até os 180 dias de vida. Observou-se, então, no GL aumento 

significativo do PER (1,2 ± 0,1) e da concentração de albumina (4,4 ± 0,1) após a 

modificação da dieta. 

 

 Apesar de não ser uma proteína de alta qualidade, a linhaça é muito 

utilizada como complemento alimentar, pois é considerado um alimento funcional. 

Tal definição é dada a todo alimento ou ingrediente que, além das funções 

nutricionais básicas, quando consumido como parte da dieta usual, produz efeitos 

metabólicos ou fisiológicos benéficos à saúde, devendo ser seguro para consumo 

sem supervisão médica (PELLETIER, 2002). 

 

2.5.2. Ácidos Graxos Ômega 3 (ωωωω-3) e Ômega 6 (ωωωω-6)  

 

A linhaça é fonte dos ácidos graxos α-linolênico e linoléico, que são 

precursores dos PUFA ω-3 e ω-6, respectivamente. São considerados ácidos graxos 

essenciais, pois não podem ser biossintetizados pelo homem, devendo ser ingeridos 

através da alimentação (HORNSTRA, 2001).   

 

 O ácido α-linolênico pode ser metabolizado em outros ácidos da série ω-

3, como o ácido ecoisapentaenoíco (EPA) e ácido docosahexaenóico (DHA). O 

ácido linoléico, por sua vez, pode ser metabolizado em outros da série ω-6, como o 

ácido γ-linolênico e araquidônico. Tal processo é mediado pelas enzimas elongases 

e dessaturases (SALEM, 1999).  
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 As mesmas enzimas (elongases e dessaturases) são usadas tanto no 

metabolismo do ácido α-linolênico, como no linoléico, tendo afinidade por ambos, o 

que resulta em uma competição entre os ácidos da série ω-3 e ω-6. O excesso de 

ácidos de uma série pode interferir no metabolismo da outra, reduzindo a sua 

incorporação nos tecidos (WRIGHT et al., 1990). 

 

 Os ácidos graxos ω-3 e ω-6 são constituintes das membranas celulares, 

sendo, portanto, essenciais para grande parte das funções biológicas. Além disso, 

tornam as membranas flexíveis, facilitando o transporte de nutrientes para o interior 

das células e a comunicação intercelular (WRIGHT et al., 1990).  

 

O DHA (metabólito do ácido α-linolênico) é importante para o 

desenvolvimento do sistema nervoso. Há uma grande incorporação deste ácido 

durante o desenvolvimento cerebral, devido a sua atuação no funcionamento da 

membrana do sistema nervoso central, além de ser constituinte da retina 

(LAURITZEN, 2001). 

 

 Os ácidos graxos ω-3, assim como os da série ω-6, são essenciais para a 

manutenção da higidez da pele, pois promovem sua integridade e elasticidade por 

evitar a perda de água entre as células da epiderme (BELDA & POURCHET-

CAMPOS, 1991). 

 

 Estudos relatam que tanto os ácidos graxos ω-3 como os ω-6 induzem 

uma maior excreção biliar e fecal de colesterol, reduzindo os teores de colesterol 

total.  Estes ácidos também reduzem as concentrações plasmáticas de proteína de 
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baixa densidade (LDL), bem como a síntese de proteína de muito baixa densidade 

(VLDL) pelo fígado (BRITSH NUTRITION FOUNDATIONS, 1994). 

 

 Os PUFA promovem uma modificação na constituição das membranas 

fosfolipídicas das células. Os fosfolipídeos das membranas celulares são formados a 

partir de ácidos graxos, e o seu perfil depende do tipo de gordura ingerida na dieta.  

Uma alimentação rica em ácidos graxos saturados levará a um alto nível destes na 

membrana das células. Ao contrário, uma maior ingestão de ácidos graxos 

polinsaturados resulta em uma maior concentração destes ácidos na constituição 

das membranas celulares (BRITSH NUTRITION FOUNDATIONS, 1994). 

 

 Segundo TURATTI et al. (2000) os ácidos graxos ω-3 e ω-6 auxiliam na 

prevenção de doenças cardiovasculares por serem precursores dos eicosainóides, 

como as tromboxanas, prostaglandinas (substâncias que promovem vasodilatação) 

e prostaciclinas (que atuam reduzindo a agregação plaquetária e aumento da 

síntese de HDL). 

 

 Além do importante papel na prevenção de doenças cardiovasculares, os 

ácidos graxos ω-3 atuam também na prevenção da diabetes, na redução de 

processos inflamatórios, doenças auto-imunes e na prevenção de certos tipos de 

cânceres, como o câncer de mama (SALEM, 1996; UAUY & VENEZUELA, 2000). 

 

 Autores relatam que os ácidos graxos ω-3 têm maior destaque na 

diminuição dos riscos de enfermidades cardiovasculares (BELDA & POURCHET-

CAMPOS, 1991) e prevenção do câncer (THEODORATOU et al., 2007), enquanto 
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os ácidos graxos ω-6 têm maior ênfase na redução da resposta inflamatória e 

sistema imune (POMPÉIA et al., 1999).  

 

2.5.3 Linhaça e Lignanas 

 

 A linhaça é o alimento reconhecido como maior fonte de lignanas 

(BEGUM et al., 2004), compostos com a estrutura química semelhante a do 

estrogênio (THOMPSON et al., 1997). Tal semelhança sugere que estes 

fitocompostos possam exercer atividade estrogênica, por isso eles são chamados de 

fitoestrógenos (RICKETS et al., 2005).  

 

 As lignanas são divididas em secoisolariciresinol diglicosídeo ou SDG 

(que é a de maior importância devido à sua alta concentração na linhaça); 

matairesinol, pinoresinol e isolariciresionol, que são encontradas em menores 

quantidades na semente desta oleaginosa (BEGUM et al., 2003). Segundo 

RICHARD et al. (1996) apud ORCHESON et al. (1998) o SDG se apresenta na 

linhaça numa concentração de 2000µg/g, ou seja, uma quantidade 180 vezes maior 

que o matairesinol. 

 

 Assim como as demais lignanas, o SDG se encontra na natureza na 

forma de glicosídeo, não podendo ser absorvido pelo organismo. Este sofre ação de 

enzimas, que por hidrólise o torna livre das moléculas de açúcar, passando a se 

chamar secoisolariciresinol ou SECO, capaz de ser absorvido pela barreira epitelial 

do intestino (AXSELSON et al., 1981). No trato intestinal as lignanas são convertidas 

por ação de bactérias do cólon em enterodiol e enterolactona, sendo estas 
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conhecidas como lignanas de mamíferos, pois se formam apenas em humanos e em 

outras espécies de mamíferos, não sendo encontradas nas plantas (RICKARD & 

THOMPSON, 2000). O SDG é convertido em enterodiol, enquanto o matairesinol é 

transformado em enterolactona (AXSELSON et al., 1981). O isolariciresinol é o único 

tipo de lignana que não sofre esta transformação (THOMPSON, 2003). 

 

 Após serem absorvidos, o enterodiol e a enterolactona entram no sistema 

circulatório e são distribuídos pelos tecidos, onde se ligam aos receptores de 

estrogênio, agindo de forma semelhante a esse hormônio, devido à sua similaridade 

na estrutura química (RICKARD & THOMSON, 2000). No fígado sofrem conjugação 

com ácido glicurônico, processo chamado de glicuronidação e são excretados, pelas 

fezes e urina (em sua maior parte) na forma de glucoronídeos conjugados 

(THOMPSON et al., 1997).   

 

 Apesar da ação semelhante a do estrogênio, as lignanas, têm a potência 

muito menor que a deste hormônio, e podem atuar como seus agonistas ou 

antagonistas, dependendo da quantidade presente no organismo. Quando as 

concentrações de estrogênio estão normais, como em mulheres na pré-menopausa, 

os fitoestrógenos podem se ligar aos RE diminuindo a ação deste hormônio. 

Segundo ADLERCREUTZ et al. (1992) as lignanas causam inibição da aromatase, 

promovendo redução da síntese de estradiol. Na pós-menopausa, porém, quando os 

teores de estrogênio são naturalmente menores, as lignanas agem como 

estrógenos, apesar de menos potentes (THOMPSON et al, 2003). 
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 Segundo pesquisas, as lignanas são capazes de agir beneficamente em 

diversas condições, como prevenção de doenças cardiovasculares (LUCAS et al., 

2004); redução dos teores de colesterol e triglicerídeos (LUCAS et al., 2004); 

melhora do perfil lipídico (PRASSAD, 2005), pois diminuem as concentrações das 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL) enquanto aumentam os teores das 

lipoproteínas de alta densidade (HDL); combate aos sintomas da menopausa 

(DALAIS et al., 1998); na prevenção da osteoporose (ARJMANDI, 2001) e de certos 

tipos de câncer como o de mama e de útero, que crescem sob a influência de 

hormônios (WANG et al., 2005) e nos órgãos relacionados com o aparelho 

reprodutor (ARJMANDI, 2001).  

 

2.5.4 Lignanas, Imprinting Metabólico e Aparelho 

Reprodutor 

 

 Por ser fonte de lignanas, o consumo de linhaça influencia o metabolismo 

do estrogênio endógeno (HUTCHINS et al., 2001). Devido a esta razão quando 

consumida em períodos críticos do desenvolvimento pode promover o imprinting 

metabólico, pois nos primeiros estágios da vida ocorre o estabelecimento de padrões 

neuroendócrinos, assim como o desenvolvimento de órgãos e tecidos (TAKAO et al., 

1999). 

 

  Em uma pesquisa, ratas receberam dietas acrescidas de 5 ou 10% de 

linhaça durante o período de gestação e lactação. Foi verificado que a prole feminina 

das ratas que receberam 10% de linhaça teve o início da puberdade mais cedo 

(apesar do menor peso corporal nesta fase); maior peso relativo de útero e ovários; 
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redução da distância anogenital; ciclo estral mais longo, com prolongamento do 

período de estro. Ao contrário, as ratas que receberam 5% de linhaça tiveram efeitos 

antiestrogênicos, como diminuição significativa do peso ovariano, atraso na 

puberdade e tendência a um período mais longo de diestro. Portanto, os efeitos 

variam de acordo com a quantidade de linhaça utilizada (TOU et al., 1998). De 

acordo com ORCHESON et al. (1998) a porcentagem de ratas com ciclo estral 

irregular ou acíclicas aumenta quanto maior a concentração de linhaça. Foi 

observado em outro estudo que a suplementação com 10% de linhaça promoveu, 

também, aumento nas concentrações séricas de estradiol (TOU et al., 1999). 

 

 Os efeitos do consumo da linhaça em períodos críticos do 

desenvolvimento ainda são muito discutidos. Segundo COLLINS et al. (2003) ratas 

cujas mães receberam dieta suplementada com alta concentração de semente de 

linhaça (40%) durante a gestação e lactação não apresentaram diferença em relação 

ao início da puberdade e peso corporal quando comparado ao grupo controle (à 

base de caseína).  

 

 Segundo EECKHAUT et al. (2008) a exposição crônica à linhaça promove 

efeitos biológicos mais evidentes que a exposição aguda. Esta afirmação vai de 

encontro ao estudo realizado por WARD et al. (2001), ao compararem ratas que 

utilizaram 10% de linhaça apenas no período de lactação com outro grupo no qual 

foi administrada a mesma concentração durante a lactação e após o desmame até a 

idade adulta. As ratas foram sacrificadas aos 50 e 135 dias de vida a fim de observar 

os efeitos na puberdade e na fase adulta. Não foram encontradas diferenças 

significativas nos resultados em relação ao início da puberdade, duração do ciclo 
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estral, peso uterino e ovariano e análises histológicas destes órgãos entre os grupos. 

Porém, até o presente momento este foi um dos únicos trabalhos que examinou os 

efeitos da linhaça apenas durante a lactação, sendo necessários mais estudos, 

verificando também a influência de diferentes concentrações desta oleaginosa.  

 

  Pouquíssimos trabalhos utilizam a linhaça exclusivamente na lactação, e 

principalmente prolongando seu uso até a idade adulta, e os resultados são muito 

contraditórios, variando muito conforme a concentração utilizada. O presente estudo 

visa observar pela primeira vez os efeitos de 25% desta oleaginosa sobre o aparelho 

reprodutor de ratas Wistar, através da avaliação dos índices reprodutivos. 
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3. HIPÓTESE 

 

 O consumo de 25% de semente de linhaça durante a lactação causa 

efeitos nos índices reprodutivos, tais como alterações no ciclo estral, início da 

puberdade e nos órgãos relacionados à reprodução. Tais efeitos são mais 

acentuados quando a linhaça é utilizada de forma contínua da lactação até a idade 

adulta.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Observar a influência do consumo de linhaça, em diferentes fases da vida, 

sobre a concentração de estradiol, parâmetros histomorfométricos do aparelho 

reprodutor feminino, início da puberdade e ciclo estral. 

. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.2.1 Verificar o início da puberdade nas ratas; 

4.2.2 Avaliar o peso corporal ao início da puberdade; 

4.3.3 Verificar, através dos métodos biológicos de PER, IC e CEA, o crescimento e 

ganho de peso corporal das ratas; 

4.2.4 Determinar o ciclo estral das ratas desde o início da puberdade até a idade 

adulta; 

4.2.5 Verificar, através do peso, o desenvolvimento de útero e ovários;  
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4.2.6 Determinar os teores de 17β-estradiol, proteínas totais e albumina no soro dos 

animais; 

4.2.7 Avaliar útero e ovário através de histomorfometria; 

4.2.8 Relacionar, através dos diversos indicadores analisados, a influência da 

linhaça sobre o desenvolvimento do aparelho reprodutor das ratas.  
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 O projeto de pesquisa foi aprovado pelo o Comitê da Ética em Pesquisa 

Animal da Pró-reitoria de Pós-graduação (PROPPI – UFF), processo n0 0026/08. 

Todos os procedimentos estiveram de acordo com as determinações da Sociedade 

Brasileira de Ciências em Animais de Laboratório (SBCAL). O ensaio biológico foi 

desenvolvido em duas etapas. 

 

 Experimento 1 

 

Oito ratas logo após o parto foram divididas em 2 grupos: 

 

 Grupo Linhaça Lactação (GLL) - recebendo dieta à base de caseína, 

adicionada de 25% de semente de linhaça; 
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Grupo Controle Lactação (GCL) - recebendo dieta exclusivamente à base 

de caseína. 

 

 As ratas (mães) receberam tais dietas apenas durante a lactação, logo 

após o desmame os filhotes receberam ração comercial. 

 

Experimento 2 

 

 Oito ratas logo após o parto foram divididas em 2 grupos: 

 

 Grupo Linhaça Lactação Maturidade (GLLM), com ração semelhante a do 

GLL;  

 

 Grupo Controle Lactação Maturidade (GCLM), com ração semelhante a 

do GCL.   

 

 As mães receberam as dietas experimentais durante a lactação, e após o 

desmame os filhotes continuaram recebendo as mesmas rações ofertadas às suas 

progenitoras até a idade adulta (maturidade).  

 

Nos dois experimentos cada ninhada foi padronizada com 6 animais a fim 

de aumentar a performance na lactação. As rações à base de linhaça e caseína  

continham 17% de proteína durante a lactação (AIN-G) e 10% após o desmame 

(AIN-M) e eram isocalóricas. 
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O peso corporal, consumo alimentar e de proteína foram registrados a 

cada dois dias a fim de se determinar o Protein Eficciency Ratio, Coeficiente de 

Eficáia Alimentar e Índice de Crescimento (na prole). O consumo de ração e 

proteína, assim como a evolução de peso corporal, também foram verificados nas 

mães durante a lactação. 

  

 No momento do desmame, foram sacrificados 7-11 filhotes (fêmeas) de 

cada grupo. Estas foram anestesiadas com tiopental (Thiopentax, CRISTALIA) na 

dose de 0,15 mL/100g pc, e o sangue foi coletado por punção cardíaca utilizando 

agulhas e tubos a vácuo (VACUEETE) para a determinação das concentrações de 

17 β-estradiol, proteínas totais e albumina. Ovários e útero foram removidos e 

pesados. O útero foi cortado ao meio, uma parte armazenada em formol 10% 

tamponado, juntamente com o ovário esquerdo para posterior análise morfológica e 

histomorfométrica. 

 

 A partir do 300 dia de vida, foi verificado o início da puberdade, definido 

pela data da abertura vaginal. Neste momento, o ciclo estral foi acompanhado 

diariamente, através de esfregaço e citologia vaginal, até as ratas atingirem a idade 

adulta. 

 

No momento da abertura vaginal, 7-10 ratas de cada grupo foram 

sacrificadas. Antes, porém, foi verificado o peso corporal e colhido material para 

citologia vaginal para determinação da fase do ciclo estral. O sangue foi coletado, 

assim como útero e ovários, para a realização das determinações descritas acima, a 

fim de se observar os resultados na puberdade. 
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  Nas 7-10 fêmeas restantes de cada grupo continuou sendo realizada a 

análise do ciclo estral, até completarem a maturidade ou 90 dias, quando foram 

sacrificadas na fase de metaestro. Sangue, útero e ovários foram coletados para a 

realização das mesmas determinações já descritas a fim de se observar os 

resultados na idade adulta. 

 

5.2 MATERIAL 

 

5.2.1 Animais 

 

 Foram utilizados 93 Rattus norvegicus, variedade Albinus, linhagem 

Wistar, fêmeas, recém-nascidas, oriundas do LABNE do Departamento de Nutrição 

e Dietética da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense. 

 

 Durante todo o experimento, os animais foram mantidos em gaiolas de 

polipropileno, em ambiente com temperatura controlada a 22±20C e período de 

claro/escuro de 12h.  

 

5.2.2 Preparo das Rações 

 

 A farinha da linhaça foi obtida através da moagem da semente in natura 

em moinho FRITSCH PULVERISETTE 14. Esta foi pesada, ensacada, lacrada e 

armazenada em geladeira até ser usada para a confecção da ração.  
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As rações experimentais foram preparadas no LABNE com 17 e 10% de 

proteína (AIN 93-G e AIN 93-M, respectivamente), adicionadas de misturas de 

vitaminas e minerais segundo as normas do COMITEE ON LABORATORY ANIMAL 

DIETS, 1979, modificadas segundo as recomendações do AMERICAN INSTITUTE 

OF NUTRITION-93 (REEVES et al., 1993). Os ingredientes das rações 

experimentais (tabelas 1 e 2) foram pesados e homogeneizados em batedeira 

industrial HOBART, com água fervente. A massa obtida foi transformada em pellets 

e seca em estufa ventilada a 600C por 24h, e após identificação armazenada sob 

refrigeração até o uso.  

 

 

TABELA 1- Composição nutricional a cada 100g das rações utilizadas no 
ensaio durante a fase de lactação em GLL e GCL (17% de proteína: AIN-G) 

Nutrientes Caseína (g) Linhaça (g) 

Caseína1 20 14,11 

Linhaça2 0 25 

Amido3 52,95 45,84 

Açúcar Refinado4 10 10 

Mistura de Minerais5 3,50 3,50 

Mistura de Vitaminas5 1 1 

Óleo de soja6 7 0 

Celulose7 5 0 

Bitartarato de Colina5 0,25 0,25 

Cistina5 0,30 0,30 

Total 100 100 
1 Herzog, 2 Arma Zen Produtos Naturais Ltda, 3 Maizena®, Unilever, 4 União®, 5 Rhoster Comércio 

e Indústria Ltda, 6 Liza®, Cargill Agricultura Ltda, 7  Microcel®, Blanver Ltda.  
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 Na confecção da ração à base de linhaça não foi adicionado óleo nem 

celulose, visto que sua semente é extremamente rica em fibras e lipídeos, conforme 

demonstrado na tabela 3. 

 

TABELA 2- Composição nutricional a cada 100g das rações utilizadas no 
ensaio após o desmame em GLLM e GCLM (10% de proteína: AIN-M) 

Nutrientes Caseína (g) Linhaça (g) 

Caseína1 10,87 5,43 

Linhaça2 0 25 

Amido3 62,08 54,52 

Açúcar Refinado4 10 10 

Mistura de Minerais5 3,50 3,50 

Mistura de Vitaminas5 1 1 

Óleo de soja6 7 0 

Celulose7 5 0 

Bitartarato de Colina5 0,25 0,25 

Cistina5 0,30 0,30 

Total 100 100 
1 Herzog, 2 Arma Zen Produtos Naturais Ltda, 3 Maizena®, Unilever, 4 União®, 5 Rhoster Comércio 

e Indústria Ltda, 6 Liza®, Cargill Agricultura Ltda, 7  Microcel®, Blanver Ltda. 
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TABELA 3- Composição nutricional a cada 100g de 
semente de linhaça* 

Nutrientes G 

Carboidratos 20 

Proteínas 20 

Gorduras Totais 40 

Fibras 20 

*Arma Zen Produtos Naturais Ltda.  

 

 

A ração comercial (tabela 4) utilizada foi a Nuvilab produzida por NUVITAL 

Ltda. Suas principais fontes protéicas são: carne, peixe, soja e aminoácidos. 

        

 

 

TABELA 4- Composição nutricional a cada 100g da ração 
comercial* utilizada no ensaio após o desmame em GLL e 
GCL 

Nutrientes G 

Fonte protéica 23,0 

Amido 67,6 

Mistura de Minerais 4,0 

Mistura de Vitaminas 0,4 

Óleo de soja 5,0 

Total 100 

*Ração Nuvilab (Nuvital Ltda). 
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5.3 MÉTODOS 

 

5.3.1 Análises Químicas 

 

 Com a finalidade de verificar a composição química das rações, todas 

foram analisadas no LABNE, em triplicata. 

 

5.3.1.1 Composição Centesimal 

 

• Umidade. Foi determinada por gavimetria, em estufa a 1050C, até peso constante 

(ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS, 1984). 

  

• Cinzas. O resíduo mineral fixo foi determinado por gavimetria, utilizando mufla a 

5500C (ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS, 1984). 

 

• Extrato Etéreo. A determinação da fração lipídica foi determinada em extrator 

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

ANALYTICAL CHEMISTS, 1984). 

 

• Proteína. A determinação do teor de proteína foi feita pelo método Micro-kjeldahl 

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

(ASSOCIATION OF OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS, 1984). 
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• Fração nifext. A fração nifext, que corresponde aos carboidratos, foi realizada pela 

diferença, após a determinação das frações anteriores (ASSOCIATION OF 

OFFICIAL ANALYTICAL CHEMISTS, 1984). 

 

5.3.2 Métodos de Avaliação Biológica 

 

 Foram utilizados o Protein Efficiency Ratio (PER) e o Índice de 

Crescimento (IC) como métodos de avaliação biológica da qualidade protéica. 

Assumindo-se que ocorrem variações do total da proteína corporal em função de 

diferenças na qualidade protéica das dietas, é comum medir variações do peso 

corporal como um reflexo da proteína ingerida. O tempo de experimentação sugerido 

para o teste de PER é de 4 semanas (28 dias seguintes ao desmame). Quando o 

tempo de experimentação usado na aplicação do teste é maior que este período 

denomina-se IC. O PER e o IC consistem na variação do peso corporal dividido pela 

quantidade de proteína ingerida (ANGELIS, 1995). 

 

 O Coeficiente de Eficácia Alimentar (CEA) é obtido pelo quociente entre a 

variação de peso corporal e o consumo de ração, sendo calculado aos 28 dias 

seguintes ao desmame (ANGELIS, 1995). 
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5.3.3 Análises Bioquímicas 

 

5.3.3.1 Coleta de Sangue e Preparo das Amostras 

 

 O sangue coletado em tubos foi centrifugado em centrífuga (SIGMA) 

durante 15 minutos a 3500rpm para a obtenção do soro. Este foi separado, 

fracionado em eppendorfs, uma parte para determinação das concentrações de 17β-

estradiol, e uma outra para dosagem de proteínas totais e albumina. As amostras 

foram mantidas em freezer a -200C. 

 

5.3.3.2 Determinação das Concentrações Séricas de Proteínas 

Totais e Albumina 

 

 Foram determinadas através de análises colorimétricas utilizando kits 

comerciais (Bioclin, QUIBASA QUÍMICA BÁSICA). A leitura foi feita em 

espectrofotômetro a 545nm para proteínas totais e 630nm para albumina. 

 

5.3.3.3 Determinação das Concentrações Séricas de 17 ββββ-Estradiol  

 

 Foi determinada através da técnica de quimioluminescência, utilizando kit 

comercial e aparelho Immulite DPC H2967 (SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS 

DIAGNOSTICS, Los Angeles, CA, EUA). O método é um imunoensaio enzimático 

quimioluminescente competitivo em fase sólida, que usa anticorpo policlonal de 
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coelho antiestradiol conjugado com fosfatase alcalina. A sensibilidade analítica é de 

15 pg/mL.  

 

5.3.4 Análises Morfológicas 

 

5.3.4.1 Ciclo Estral 

 

 Após a abertura vaginal se iniciaram as análises das fases do ciclo estral. 

As ratas foram examinadas diariamente através da citologia vaginal para se 

estabelecer à regularidade das fases do ciclo estral.  

 

 O fluido vaginal foi coletado introduzindo-se uma espátula adequada 

umedecida em solução salina no orifício vaginal das ratas. Foram preparados os 

esfregaços com o material coletado, sendo imediatamente fixados em álcool 95% e 

corados através do método de Papanicolaou para observação ao microscópio 

óptico. A coloração foi efetuada no Laboratório de Técnica Histológica do Serviço de 

Anatomia Patológica do HUAP. 

 

As citologias foram classificadas de acordo com a descrição de 

MARCONDES et al. (2002), considerando as seguintes fases: proestro, estro, 

metaestro e diestro. 

 

 A duração de cada ciclo foi determinada pelo número de dias requeridos 

para completar as quatro fases. O ciclo estral foi considerado irregular quando uma 
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determinada fase persistiu por mais de 10 dias. Foram consideradas fêmeas 

acíclicas aquelas que pararam de ciclar, permanecendo numa mesma fase até o 

final do experimento (ORCHESON et al., 1998). 

 

5.3.4.2 Avaliação do Útero 

 

Foi realizada através de histomorfometria dos úteros no Departamento de 

Patologia da UFF. 

 

 Os hemi-úteros foram fragmentados por cortes transversais e 

processados rotineiramente para inclusão em parafina. Os cortes histológicos com 

4µm de espessura foram corados com hematoxilina e eosina. As laminas 

histológicas foram escaneadas usando o Scanscope CS System (APERIO) sob 

aumento de 20x, gerando uma imagem de toda a superfície de corte de cada hemi-

útero. As imagens das laminas histológicas escaneadas foram transformadas ao 

formato TIFF mediante o programa Digital Slide Studio (v.10.2.1.2319). 

 

 Os parâmetros analisados, utilizando o programa de análise de imagens 

Image-Pro Plus foram: área percentual da cavidade endometrial (%), área percentual 

de endométrio (%), área percentual de epitélio endometrial (%), área percentual de 

luz glandular (%), área percentual de epitélio glandular (%) e número absoluto de 

glândulas endometriais, determinados seguindo a metodologia adaptada de 

POMPEI et al. (2005).  
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 Os parâmetros analisados, utilizando o programa de análise de imagens 

ImageScope foram: área do útero (mm2), área do miométrio (mm2), área do 

endométrio (mm2) e espessura do epitélio endometrial (µm). 

 

 Para determinação da área percentual, através do programa Image-Pro 

Plus, foi inserida uma grade de 100 pontos na imagem a ser analisada. A marcação 

dos diferentes componentes tissulares foi realizada mediante a ferramenta Tag 

Points. Para diferenciar as estruturas, cada uma foi marcada com um símbolo e cor 

diferente. O resultado foi expresso em %. Para calcular a área percentual de cada 

componente tissular consideraram-se apenas os pontos no tecido (figura 6). 

  Pontos no componente tissular x 100/ pontos no útero. 

 

 Para determinação da área uterina, a região ao redor do útero foi 

delimitada com a ferramenta Pen Tool do ImageScope, a fim de que possíveis 

marcas que possam estar presentes nas lâminas oriundas da coloração e/ou 

artefatos, não sejam contabilizadas pelo programa. Para determinar a área do 

miométrio foi realizado um traçado com a ferramenta Negative Pen Tool delineando 

o limite entre o miométrio e endométrio; o ImageScope determina apenas a área 

circunscrita entre os dois traçados (miométrio). A área do endométrio foi calculada 

subtraindo da área uterina a área do miométrio (figura 7).  

 Área do endométrio = área do útero – área do miométrio em mm2 

 

 O número absoluto de glândulas endometriais foi determinado utilizando a 

ferramenta Tag Points do Image-Pro Plus (figura 7). 
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 O número de glândulas por mm2 de endométrio foi calculado por regra de 

três simples: 

 Número absoluto de glândulas    ––    área do endométrio em mm2 

                                                                         x  ––    1 mm2 
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Figura 6. Histomorfometria do útero mediante o programa Image-Pro Plus. A. Lamina histológica corada em 
HE e escaneada no Scanscope CS System (APERIO) sob aumento de 20x. B. Inserção de grade de 100 
pontos na imagem A. C. Marcação diferenciada de cada componente tissular na imagem B. D. Resultado da 
leitura da imagem C e cálculos posteriores. O cálculo do % de cada componente tissular é realizado 
considerando apenas os pontos no tecido.  

C 

 
Resultado expresso em área % de cada componente 

no útero 
 

Pontos no componente tissular x 100 / pontos no 
útero 

 
 

D 

A B 
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 Para a determinação da espessura do epitélio endometrial, com a 

ferramenta Ruler Tool do ImageScope foi realizada a medição de dez pontos no 

epitélio, marcados aleatoriamente. O resultado foi obtido através da média aritmética 

(figura8).

Área do endométrio = 
área do útero – área do miométrio em mm2 

 
Resultado expresso em número de glândulas por mm2 de 

endométrio 
 

Número absoluto de glândulas / área do endométrio em mm2 
 

 
 
 
 

A B 

C D 

Figura 7. Histomorfometria de útero mediante os programas ImageScope (IS) e Image-Pro Plus (IPP). A. 
Medição da área do útero em mm2 (IS). B. Medição da área do miométrio em mm2 (IS) e cálculos posteriores. C. 
Marcação das glândulas endometriais (IPP). D. Resultado da leitura (IPP) e cálculos posteriores.  
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5.3.4.4 Classificação morfológica dos folículos ovarianos 

Figura 8. Histomorfometria do epitélio endometrial mediante o programa ImageScope. A. Lâmina histológica de útero 
corada em HE e escaneada no Scanscope CS System sob aumento de 20x. B. Medição da espessura do epitélio 
endometrial em µm e resultado da leitura em dez pontos do epitélio marcados aleatoriamente. O resultado final é 
obtido através da média aritmética.  

 

A 

B 

Region    1          2     3    4    5    6     7    8    9   10 
Length (um) 44.91 44.05 38.54 45.05 40.96 42.85 30.25 28.28 31.72 35.01 
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5.3.4.3 Avaliação do Ovário 

 

 Um ovário de cada animal foi processado rotineiramente para inclusão em 

parafina. A classificação morfológica dos folículos ovarianos foi efetuada em cortes 

histológicos de 4µm, corados com hematoxilina e eosina. As lâminas histológicas 

foram escaneadas usando o Scanscope CS System (APERIO) sob aumento de 20x, 

gerando uma imagem de toda a superfície de corte de cada ovário. As imagens das 

laminas histológicas escaneadas foram transformadas ao formato TIFF mediante o 

programa Digital Slide Studio (v.10.2.1.2319). Os parâmetros foram analisados 

utilizando o programa de análise de imagens Image-Pro Plus. 

 

 Os folículos ovarianos foram classificados e quantificados de acordo com 

os critérios descritos por CHENG et al. (2002): folículo primário, caracterizado pelo 

ovócito envolvido por uma única camada de células granulosas; folículo secundário 

(pré-antral), caracterizado pelo ovócito envolvido por duas ou mais camadas de 

células granulosas e ausência de antro; folículos antrais, definido pela presença de 

antro e camadas de células granulosas envolvendo o ovócito.  

 

 Os diferentes tipos de folículos ovarianos foram marcados utilizando a 

ferramenta Tag Points do Image-Pro Plus. Para diferenciar, cada folículo foi marcado 

com um símbolo e cor diferente. Para determinação da área ovariana, a região ao 

redor do ovário foi delimitada com a ferramenta Pen Tool do Imagescope, a fim de 

que possíveis marcas que possam estar presentes nas lâminas oriundas da 

coloração e/ou artefatos, não sejam contabilizadas pelo programa (figura 9). O 
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resultado final foi expresso através da divisão do resultado de cada tipo de folículo 

ovariano pela área do ovário.  

 

 

 

 

 

 
 

Resultado expresso em número de cada estrutura por 
mm2 de ovário 

 
Número absoluto de cada estrutura / área do ovário em 

mm2 
 

Figura 9. Histomorfometria do ovário mediante os programas ImageScope (IS) e Image-Pro Plus (IPP). A. 
Lamina histológica corada em HE e escaneada no Scanscope CS System sob aumento de 20x. B. Medição 
da área do ovário em mm2 (IS) da imagem A. C. Marcação diferenciada de cada estrutura ovariana (IPP) na 
imagem A. D. Resultado da leitura (IPP) da imagem C e cálculos posteriores.  
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5.3.5 Análises Estatísticas 

 

 Os dados foram apresentados na forma de média e desvio padrão. Foi 

analisada a distribuição normal dos valores encontrados mediante o teste 

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

submetidos à análise, utilizando o teste T. Nos resultados que não seguiram a 

distribuição normal foi aplicado o teste não paramétrico de Mann-Whitney, para as 

comparações aos pares de grupos. A significância em todos os testes foi 

estabelecida ao nível de p ≤ 0,05. Tais análises estatísticas foram realizadas pelo 

programa SPSS. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



59 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. RESULTADOS  
 
 
6.1 COMPOSIÇÃO CENTESIMAL 
 

 A composição química centesimal verificada nas rações com 17% e 10% 

de proteína está detalhada nas tabelas 5 e 6. 

 

TABELA 5- Composição centesimal das rações utilizadas no ensaio durante a 
fase de lactação em GLL e GCL (17% de proteína AIN-G) 

Rações Caseína Linhaça 

Umidade 8,74 7,99 

Proteína Bruta 19,68 19,00 

Extrato Etéreo 6,54 7,71 

Cinzas 0,06 0,07 

Carboidratos 64,98 65,22 

Valor calórico 397,53 406,31 
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TABELA 6- Composição centesimal das rações utilizadas no ensaio após a 
lactação em GLLM e GCLM (10% de proteína AIN-M) 

Rações Caseína Linhaça 

Umidade 2,23 1,95 

Proteína Bruta 9,77 10,18 

Extrato Etéreo 7,79 11,70 

Cinzas 4,27 4,42 

Carboidratos 70,91 64,77 

Valor calórico 392,83 405,10 
 

 

6.2 CONSUMO DIÁRIO DE RAÇÃO E PROTEÍNA, E EVOLUÇÃO DE 

PESO CORPORAL DAS MÃES DURANTE A LACTAÇÃO 

 

Não houve diferença significativa quanto ao consumo diário de ração e 

proteína das mães durante toda a lactação, conforme demonstrado na tabela 7.  

 

  

Tabela 7- Consumo diário de ração e proteína das mães durante os 21 dias de 
lactação 

Grupos Consumo de ração (g) Consumo protéico (g) 

GL 31,7 ± 2,5 5,4 ± 0,4  

GC 31,0 ± 2,9 5,3 ± 0,5  

Não foram encontradas diferenças estatísticas significativas. GL (grupo linhaça, n=15): mães de 
GLL e GLLM. GC (grupo controle, n=14): mães de GCL e GCLM.  Alimentadas com ração à base 
de linhaça ou caseína durante toda a lactação (ambas com 17% de proteina). 
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Nos grupos analisados as mães apresentaram evolução de peso corporal 

semelhante durante a lactação (figura 10). 

 
 

6.3 AVALIAÇÃO BIOLÓGICA, DOS ANIMAIS 28 DIAS APÓS O 

DESMAME 

 

 Os GLL e GCL apresentaram resultados semelhantes quanto à variação 

de peso corporal, consumo de ração e de proteína, PER e CEA (tabela 8).  

 

 O GLLM, no entanto, apresentou redução significativa (p<0,01) em 

relação a variação de peso corporal comparado ao GCLM. O consumo de ração e 

proteína foi semelhante em ambos os grupos. O GLLM apresentou PER e CEA 

dias 

(g) 

Figura 10. Evolução de peso corporal das mães durante os 21 dias de lactação. Não foram 
encontradas diferenças estatísticas significativas. GL (grupo linhaça, n=15): mães de GLL e 
GLLM. GC (grupo controle, n= 14): mães de GCL e GCLM.  Alimentadas com ração à base de 
linhaça ou caseína durante toda a lactação (ambas com 17% de proteina). 
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inferior (p<0,01) ao GCLM (tabela 9). 

 

Tabela 8- Variação de peso corporal (VP), Consumo de ração, Consumo 
protéico, PER e CEA dos animais que receberam dieta à base de linhaça e 
caseína durante a lactação 

Grupos VP                
(g) 

Consumo 
ração (g) 

Consumo 
protéico (g) 

PER CEA 

GLL 119,2 ± 14,1 462,4 ± 55,5 101,7 ± 12,1 1,2 ± 0,1 0,3 ± 0,02 

GCL 124,5 ± 13,2 474,5 ± 46,6 104,4 ± 10,2 1,2 ± 0,1 0,3 ± 0,01 

GLL (grupo linhaça lactação, n=8) e GCL (grupo controle lactação, n=8): animais alimentados com linhaça ou 
caseína durante a lactação, após o desmame receberam ração comercial até o sacrifício. Não foram encontradas 
diferenças estatísticas significativas. 

  

Tabela 9- Variação de peso corporal (VP), Consumo de ração, Consumo 
protéico, PER e CEA dos animais com consumo contínuo de dietas à base de 
linhaça e caseína  

Grupos VP            
(g) 

Consumo 
ração (g) 

Consumo 
protéico (g) 

PER CEA 

GLLM 102,7 ± 13,8* 390,9 ± 29,9 40,2 ± 3,0 2,5 ± 0,2* 0,2 ± 0,03* 

GCLM 187,7 ± 13,3 393,4 ± 18,2 40,5 ± 1,8 3,3 ± 0,2 0,3 ± 0,02 

GLLM (grupo linhaça lactação maturidade, n=9) e GCLM (grupo controle lactação maturidade, n=9): com consumo 
contínuo de linhaça ou caseína da lactação até o sacrifício. *Apresentaram diferença estatística significativa 
(p<0,01). 

  

6.4 AVALIAÇÃO BIOLÓGICA DOS ANIMAIS AOS 90 DIAS DE IDADE 

 

       Aos 90 dias (maturidade) de idade, não foi verificada difença estatística 

significativa para os resultados de variação de peso corporal, consumo de ração e 

de proteína, IC e CEA nos GLL e GCL (tabela 10).  

 

      O GLLM, porém, apresentou resultados significativamente inferiores 
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quanto a variação de peso corporal, consumo de ração e proteína, IC e CEA em 

relação ao GCLM, conforme demonstrado na tabela 11. 

 

           

Tabela 10- Variação de peso corporal (VP), Consumo de ração, Consumo 
protéico, IC e CEA dos animais que receberam dieta à base de linhaça e 
caseína durante a lactação 

Grupos VP                
(g) 

Consumo 
ração (g) 

Consumo 
protéico (g) 

IC CEA 

GLL 194,4 ± 22,1 1251,3 ± 142,5 275,3 ± 31,3 0,71 ± 0,03 0,16 ± 0,01 

GCL 200,3 ± 20,2 1222,0 ± 99,0 268,8 ± 21,8 0,75 ± 0,06 0,16 ± 0,01 

GLL (grupo linhaça lactação, n=8) e GCL (grupo controle lactação, n=8): animais alimentados com linhaça ou 
caseína durante a lactação, após o desmame receberam ração comercial até o sacrifício. Não foram encontradas 
diferenças estatísticas significativas. 

  

 

Tabela 11- Variação de peso corporal (VP), Consumo de ração, Consumo 
protéico, IC e CEA dos animais com consumo contínuo de dietas à base de 
linhaça e caseína  

Grupos VP               
(g) 

Consumo 
ração (g) 

Consumo 
protéico (g) 

IC CEA 

GLLM 169,6 ± 15,4* 899,7 ± 57,7# 92,8 ± 6,0# 1,8 ± 0,1* 0,19 ± 0,01* 

GCLM 223,1 ± 20,1 1008,1 ± 58,4 103,8 ± 6,0 2,1 ± 0,1 0,22 ± 0,01 

GLLM (grupo linhaça lactação maturidade, n=9) e GCLM (grupo controle lactação maturidade, n=9): com 
consumo contínuo de linhaça ou caseína da lactação até o sacrifício. Apresentaram diferença estatística 
significativa *(p<0,01), #(p=0,01). 
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6.5 PESO CORPORAL, UTERINO E OVARIANO RELATIVOS DOS 

ANIMAIS AO DESMAME, NA PUBERDADE E IDADE ADULTA  

 

        Os animais que receberam dieta à base de linhaça ou caseína apenas 

durante a lactação não apresentaram diferença quanto ao peso corporal, peso 

uterino e ovariano relativos ao desmame, puberdade e idade adulta, conforme 

demonstrado na tabela 12. 

 

       O GLLM apresentou redução significativa do peso corporal aos 90 dias 

(maturidade). O GLLM e GCLM demonstraram resultados semelhantes quanto ao 

peso corporal ao desmame e na puberdade, assim como em relação ao peso uterino 

e ovariano em todas as idades analisadas (tabela 13). 

 

Tabela 12- Peso corporal, peso uterino e ovariano relativos dos animais que 
receberam linhaça ou caseína apenas durante a lactação 

Grupos GLL  GCL  

Parâmetros 21 dias 
(n=6) 

Puberdade 
(n=7) 

90 dias 
(n=8) 

21 dias 
(n=6) 

Puberdade 
(n=8) 

90 dias 
(n=8) 

Peso 
corporal (g) 

42,2 ± 3,6 101,7 ± 9,9 238,8 ± 20 45,1 ± 4,6 97,6 ± 7,3 258,1 ± 31 

Peso  
uterino 
relativo    

(%) 

25,0 ± 3,0 72,0 ± 22,0 77,0 ± 15 27,0 ± 8,0 66,0 ± 11,0 77,0 ± 14 

Peso 
ovariano 
relativo    

(%) 

27,0 ± 8,0 27,0 ± 6,0 19,0 ± 3 33,0 ± 7,0 28,0 ± 5,0 20,0 ± 7 

GLL: Grupo Linhaça Lactação; GCL: Grupo Controle Lactação. Não foi verificada diferença significativa.            
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Tabela 13- Peso corporal, peso uterino e ovariano relativos dos animais com 
consumo contínuo das dietas à base de linhaça ou caseína 

Grupos GLLM GCLM  

Parâmetros 21 dias 
(n=5) 

Puberdade 
(n=10) 

90 dias 
(n=10) 

21 dias 
(n=5) 

Puberdade 
(n=10) 

90 dias 
(n=10) 

Peso 
corporal 

(g) 
54,9 ± 7,3 105,5 ± 12,2 223,0±10,8* 55,9 ± 10,4 94,5 ± 7,3 283,8 ± 28 

Peso 
uterino 
relativo 

(%) 

19,0 ± 4,0 56,0 ± 14,0 60,0 ± 16,0 21,0 ± 3,0 73,0 ± 25,0 62,0 ± 18 

Peso 
ovariano 
relativo 

(%) 

28,0 ± 4,0 27,0 ± 6,0 19,0 ± 3,0 33,0 ± 7,0 28,0 ± 5,0 20,0 ± 7 

GLLM: Grupo Linhaça Lactação Maturidade; CGLM: Grupo Controle Lactação Maturidade.                                     * 
Diferença significativa (p<0,05).  

 

 

6.6 PESO CORPORAL E IDADE DOS ANIMAIS  NO MOMENTO DA 

ABERTURA VAGINAL  

 

            Não houve diferença significativa entre os grupos GLL e GCL em relação 

ao peso corporal e a idade no momento da abertura vaginal (tabela 14).  

    

          O GLLM apresentou atraso no início da puberdade (p=0,006) e maior 

peso corporal (p=0,028) no momento da abertura vaginal comparado ao GCLM 

(tabela 15).  

 



66 
 

 

 

TABELA 14- Peso corporal no momento da abertura vaginal (Peso AV) e Idade 
na abertura vaginal (Idade AV) dos animais na puberdade, que receberam dieta 
à base de linhaça e caseína durante a lactação 

Grupos Peso AV (g) Idade AV (dias) 

GLL 101,7 ± 9,9 34 ± 2  

GCL   97,6 ± 7,3 33 ± 2  

GLL (grupo linhaça lactação, n=7) e GCL (grupo controle lactação, n=8): animais alimentados com linhaça ou 
caseína durante a lactação, após o desmame receberam ração comercial até o sacrifício. Não foram 
encontradas diferenças estatísticas significativas. 

  

TABELA 15- Peso corporal no momento da abertura vaginal (Peso AV) e Idade 
na abertura vaginal (Idade AV) dos animais na puberdade com consumo 
contínuo de dieta à base de linhaça e caseína 

Grupos Peso AV (g) Idade AV (dias) 

GLLM 105,5 ± 12,2* 35 ± 3#  

GCLM  94,5 ± 7,3 31 ± 2  

GLLM (grupo linhaça lactação maturidade, n=10) e GCLM (grupo controle lactação maturidade, n=10): com 
consumo contínuo de linhaça ou caseína da lactação até o sacrifício. Apresentaram diferença estatística 
significativa *(p=0,028), #(p=0,006). 

  

 

6.7 CONCENTRAÇÕES SÉRICAS DE ESTRADIOL, PROTEÍNAS 

TOTAIS E ALBUMINA AO DESMAME, PUBERDADE E IDADE 

ADULTA  

 

        Não houve diferença significativa em relação a concentração de estradiol 

ao desmame, puberdade e idade adulta em GLL, GCL, GLLM e GCLM, conforme 

demonstrado nas tabelas 16 e 17. 
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Tabela 16- Concentrações séricas de estradiol, proteínas totais e albumina dos 
animais que receberam linhaça ou caseína apenas durante a lactação 

Grupos GLL  GCL  

Parâmetros 21 dias 
(n=10) 

Puberdade 
(n=6) 

90 dias 
(n=6) 

21 dias 
(n=10) 

Puberdade 
(n=6) 

90 dias 
(n=6) 

Estradiol 
(pg/dL) 

31,2 ± 5,5 29,2 ± 5,6 27,8 ± 3,3 29,2 ± 5,2 21,0 ± 2,3 25,8 ± 5,0 

Proteínas 
Totais (g/dL) 

4,7 ± 0,1 3,6 ± 0,2 5,5 ± 0,5 4,6 ± 0,1 3,8 ± 0,4 5,6 ± 0,3 

Albumina 
(g/dL) 

3,0 ± 0,2 3,7 ± 0,2 3,0 ± 0,1 3,0 ± 0,1 3,8 ± 0,4 3,1 ± 0,1 

GLL: Grupo Linhaça Lactação; GCL: Grupo Controle Lactação. Não foi verificada diferença significativa.            

 

 

Tabela 17- Concentrações séricas de estradiol, proteínas totais e albumina dos 
animais com consumo contínuo das dietas à base de linhaça ou caseína 

Grupos GLLM  GCLM  

Parâmetros Puberdade  
(n=8) 

90 dias        
(n=8) 

Puberdade     
(n=8) 

90 dias         
(n=8) 

Estradiol    
(pg/dL) 

16,0 ± 5,6 39,0 ± 15,9 20,0 ± 4,2 38,0 ± 6,0 

Proteínas    
Totais (g/dL) 

3,9 ± 0,6 5,9 ± 0,50 4,4 ± 0,5 6,2 ± 0,5 

Albumina     
(g/dL) 

3,6 ± 0,6 4,7 ± 0,50 3,4 ± 0,3 5,1 ± 0,6 

GLLM: Grupo Linhaça Lactação Maturidade; CGLM: Grupo Controle Lactação Maturidade. Não foi verificada diferença 
significativa.   
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6.8 DURAÇÃO DO CICLO ESTRAL, NÚMERO DE FÊMEAS COM 

CICLO ESTRAL IRREGULAR E ACÍCLICAS 

 

 A duração do ciclo estral foi semelhante entre GLL, GCL, GLLM e GCLM.  

Não houve diferença significativa quanto ao número de fêmeas com ciclo estral 

irregular, apenas 2 apresentaram irregularidade no ciclo no GLL, 3 no GCL e 

somente 1 no GLLM. Não houve casos de ratas acíclicas (tabelas 18 e 19). 

 

TABELA 18- Duração do ciclo estral (dias); número de fêmeas com ciclo estral 
irregular; número de fêmeas acíclicas que receberam dieta à base de linhaça e 
caseína durante a lactação 

Grupos  Duração ciclo        
(dias)  

Fêmeas com ciclo 
estral irregular 

Fêmeas acíclicas 

GLL 4,9 ± 0,6 2/8 (25%) 0/8 

GCL 4,9 ± 0,4 3/10 (30%) 0/10 

GLL (grupo linhaça lactação, n=8) e GCL (grupo controle lactação, n=10): animais alimentados com linhaça ou 
caseína durante a lactação, após o desmame receberam ração comercial até o sacrifício. Não foram 
encontradas diferenças estatísticas significativas. 

  
 
 
 

TABELA 19- Duração do ciclo estral (dias); número de fêmeas com ciclo estral 
irregular; número de fêmeas acíclicas que receberam dieta à base de linhaça e 
caseína durante a lactação 

Grupos  Duração ciclo        
(dias)  

Fêmeas com ciclo 
estral irregular 

Fêmeas acíclicas 

GLLM 4,5 ± 0,8 1/10 (10%) 0/10 

GCLM 5,0 ± 0,5 0/10  0/10 

GLLM (grupo linhaça lactação maturidade, n=10) e GCLM (grupo controle lactação maturidade, n=10): com 
consumo contínuo de linhaça ou caseína da lactação até o sacrifício. Não foram encontradas diferenças 
estatísticas significativas. 
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6.9 ÁNÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA DA ÁREA PERCENTUAL DOS 

COMPONENTES TISSULARES DO ÚTERO AO DESMAME, 

PUBERDADE E IDADE ADULTA 

 

      Aos 21 dias houve redução da área percentual do epitélio glandular em 

GLL comparada ao GCL. Na puberdade e idade adulta, porém, os GLL e GCL 

apresentaram resultados semelhantes. Não houve diferença quanto aos demais 

parâmetros histomorfométricos em GLL e GCL em todas as idades analisadas 

(tabela 20). 

  

        O GLLM e GCLM apresentaram resultados semelhantes para os 

parâmetros histomorfométricos ao desmame, puberdade e idade adulta (tabela 21). 
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Tabela 20- Áreas percentuais dos componentes tissulares do útero de animais que 
receberam linhaça ou caseína apenas durante a lactação 

Grupos GLL  GCL  

Parâmetros 21 dias 
(n=11) 

Puberdade 
(n=7) 

90 dias 
(n=8) 

21 dias 
(n=11) 

Puberdade 
(n=8) 

90 dias 
(n=8) 

Área 
percentual 
miométrio 

48 ± 8,9 48 ± 8,1 52 ± 21,0 53 ± 8,7 53 ± 8,7 48 ± 9,6 

Área 
percentual 
cavidade 

endometrial 

2 ± 1,3 9 ± 5,8 7 ± 1,6 10 ± 6,5 4 ± 1,6 5 ± 1,90 

Área 
percentual 

estroma 
endometrial 

42 ± 8,1 35 ± 5,8 53 ± 29,3 31 ± 15,6 38 ± 7,4 42 ±11,5 

Área 
percentual 

epitélio 
endometrial 

6 ± 2,0 3 ± 1,1 0,4 ± 0,9 4 ± 1,2 2 ± 0,9 1 ± 0,50 

Área 
percentual    

luz glandular 
N.D. 1 ± 0,2 1 ± 0,4 N.D. 0,7 ± 0,1 1 ± 0,30 

Área 
percentual 

epitélio 
glandular 

N.D. 2 ± 0,4 1 ± 0,3 3 ± 1,6* 0,6 ± 0,1 3 ± 0,70 

GLL: Grupo Linhaça Lactação; CGL: Grupo Controle Lactação.  *Diferença estatística significativa (p<0.05). N.D.: não 
detectado 
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Tabela 21- Áreas percentuais dos componentes tissulares do útero de animais 
com consumo contínuo das dietas à base de linhaça ou caseína 

Grupos GLLM  GCLM  

Parâmetros Puberdade 
(n=10) 

90 dias 
(n=10) 

Puberdade 
(n=10) 

90 dias       
(n=10) 

Área percentual 
miométrio 

53 ± 10,8 45 ± 7,8 49 ± 8,6 37 ± 12,6 

Área percentual 
cavidade endometrial 

5 ± 1,1 15 ± 4,5 9 ± 3,4 10 ± 4,4 

Área percentual  
estroma endometrial 

34 ± 13,7 37 ± 8,4 36 ± 10,0 39 ± 13,8 

Área percentual   
epitélio endometrial 

5 ± 1,6 1 ± 0,2 3 ± 1,3 2 ± 0,5 

Área percentual           
luz glandular 

0,2 ± 0,1 N.D. 0,4 ± 0,2 0,1 ± 0,01 

Área percentual   
epitélio glandular 

2 ± 1,3 2 ± 0,6 1 ± 0,5 3 ± 0,9 

GLLM: Grupo Linhaça Lactação Maturidade; CGLM: Grupo Controle Lactação Maturidade. Não foi verificada 
diferença significativa. N.D.: não detectado 

 

 

6.10 ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA DO ÚTERO AO DESMAME, 

PUBERDADE E IDADE ADULTA 

 

           Não foram encontradas diferenças quanto a área uterina, do miométrio e 

endométrio, bem como espessura do epitélio endometrial em GLL, GCL, GLLM e 

GCLM (tabelas 22 e 23).  

 

         O GLLM apresentou redução do número de glândulas endometriais por 
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mm2 de endométrio, aos 90 dias (maturidade) comparados ao GCLM. Tal diferença 

não foi verificada aos 21 dias e na puberdade. O GLL e GCL apresentaram número 

de glândulas endometrias semelhantes em todas as idades analisadas (tabelas 22 e 

23).  

 

 

Tabela 22- Parâmetros histomorfométricos do útero de animais que receberam 
linhaça ou caseína apenas durante a lactação 

Grupos GLL  GCL  

Parâmetros 21 dias 
(n=11) 

Puberdade 
(n=7) 

90 dias 
(n=8) 

21 dias 
(n=11) 

Puberdade 
(n=8) 

90 dias  
(n=8) 

Área útero 
(mm2) 0,40 ± 0,1 2,5 ± 1,4 5,4 ± 0,7 0,49 ± 0,0 1,9 ± 0,2 4,9 ± 1,1 

Área 
miométrio 

(mm2) 
0,21± 0,0 1,3 ± 0,6 2,7 ± 0,4 0,27± 0,0 1,1± 0,1 2,4 ± 0,5 

Área 
endométrio 

(mm2) 
0,19 ± 0,0 1,2 ± 0,7 2,7 ± 0,6 0,22 ± 0,0 0,8 ± 0,07 2,5 ± 0,6 

Espessura 
epitélio 

endometrial 
(µm) 

10,1 ± 1,8 22,9 ± 9,7 15,7 ± 3,1 10,3 ± 4,4 24,9 ± 2,7 16,9 ± 4,6 

N0 glândulas 
por mm2 

endométrio 
116,6 ± 70 54,7 ± 29 50,2 ± 19 141,8 ± 88 70,8 ± 24,9 56,4 ± 14,5 

GLL: Grupo Linhaça Lactação; CGL: Grupo Controle Lactação. Não foram encontradas diferenças estatísticas 
significativas 
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Tabela 23- Parâmetros histomorfométricos do útero de animais com 
consumo contínuo das dietas à base de linhaça ou caseína 

Grupos GLLM GCLM 

Parâmetros Puberdade     
(n=10) 

90 dias         
(n=10) 

Puberdade         
(n=10) 

90 dias           
(n=10) 

Área útero 
(mm2) 1,8 ± 0,4 3,7 ± 0,4 2,1± 0,6 3,8 ± 0,7 

Área 
miométrio 

(mm2) 
0,9 ± 0,2 2,0 ± 0,1 1,1 ± 0,2 2,1 ± 0,3 

Área 
endométrio 

(mm2) 
0,8 ± 0,2 1,7 ± 0,3 1,0 ± 0,4 1,7 ± 0,4 

Espessura 
epitélio 

endometrial 
(µm) 

23,9 ± 6,8 11,6 ± 2,6 26,0 ± 9,7 11,9 ± 2,7 

N0 glândulas 
por mm2 

endométrio 
59,3 ± 18,7 37,3 ± 10,0* 51,6 ± 22,5 83,0± 51,4 

GLLM: Grupo Linhaça Lactação Maturidade; CGLM: Grupo Controle Lactação Maturidade. *Diferença estatística 
significativa (p<0,008). 

 

 

 Considerando a evolução temporal (figura 11), como era de se esperar, a 

área de útero aumentou progressivamente em todos os grupos, da mesma forma 

que as áreas do miométrio e do endométrio. Já a espessura do epitélio endometrial 

teve seu valor mais alto no momento da puberdade, mais baixo aos 21 dias e valor 

intermédio aos 90 dias (maturidade) quando as ratas se encontravam em metaestro. 

Quanto ao número de glândulas por área tecidual, os valores mais altos ocorreram 

aos 21 dias, ocorrendo decréscimo progressivo, mais intenso entre os 21 dias de 
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vida e a puberdade, exceto no grupo GCLM em que houve aumento do número de 

glândulas por área tecidual na idade adulta.  

 

 Em todos os grupos, a área percentual ocupada pelo miométrio manteve-

se relativamente constante, já a área do estroma endometrial entre a puberdade e a 

idade adulta manteve-se relativamente constante em GLLM e GCLM, porém 

apresentou algum aumento progressivo nos grupos GLL e GCL. A área ocupada 

pelo epitélio endometrial teve decréscimo progressivo entre os 21 dias e a idade 

adulta em GLL e GCL, o que também se verificou em GLLM e GCLM entre a 

puberdade e a idade adulta. A área ocupada por luz glandular, em GLL e GCL, teve 

aumento entre 21 dias e puberdade e se manteve constante entre puberdade e 

idade adulta, já em GLLM e GCLM houve pequeno decréscimo. Quanto a área 

ocupada por epitélio glandular, o padrão de evolução temporal foi diferente em cada 

grupo estudado. 
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IMPRIMIR SEPARADO FIGURA 11 
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6.11 ANÁLISE DESCRIPTIVA DO ÚTERO AO DESMAME, 

PUBERDADE E IDADE ADULTA 

 

 As características histológicas dos úteros das ratas de todos os grupos 

estavam normais, conforme evidenciado pela cavidade endometrial revestida por 

epitélio cilíndrico a cuboidal simples e parede espessa constituída pelo endométrio, 

miométrio e serosa de revestimento externo; o endométrio continha glândulas 

tubulares, com epitélio cilíndrico simples, esparsas no estroma de tecido conjuntivo 

bem vascularizado e celularidade moderada a intensa, com infiltração leucocitária 

variável; o miométrio mostrava-se formado por feixes de fibras musculares lisas, 

dispostas em duas camadas, a circular interna e a longitudinal externa (figura 12).         

Em todos os grupos, tanto o epitélio endometrial quanto o glandular mostrava 

apoptose, vacuolização citoplasmática e também atividade mitótica; todas estas 

características eram mais frequentes no epitélio endometrial, como era de se 

esperar na fase de metaestro (figura 13). 
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Figura 12 imprimir em separado 
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6.12 ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA DO OVÁRIO AO DESMAME, 

PUBERDADE E IDADE ADULTA 

 

Não houve diferença quanto ao número dos diferentes tipos de folículos 

nem de corpos lúteos ovarianos (nº/mm2) em todas as idades analisadas em GLL, 

GCL, GLLM, GCLM (tabelas 24 e 25). 

 

 

Tabela 24- Número de folículos e corpos lúteos ovarianos (nº/mm2) de animais que 
receberam linhaça ou caseína apenas durante a lactação 

Grupos 

 

GLL  GCL  

Parâmetros 21 dias 
(n=11) 

Puberdade 
(n=7) 

90 dias 
(n=8) 

21 dias 
(n=11) 

Puberdade 
(n=8) 

90 dias 
(n=8) 

Folículos 
primários 20 ± 10 7 ± 4,0 1 ± 1,0 18 ± 16 4 ± 2,6 1 ± 0,8 

Folículos 
secundários 5 ± 3,7 2 ±1,2 N.D. 7 ± 3,6 1 ± 0,8 1 ± 1,0 

Folículos  
antrais 25 ± 6,6 13 ± 4,5 2 ± 0,5 23 ± 6,4 10 ± 4,1 3 ± 0,9 

Corpos         
lúteos N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1± 0,5 

GLL: Grupo Linhaça Lactação; CGL: Grupo Controle Lactação. Não foram encontradas diferenças estatísticas 
significativas. N.D.: não detectado 
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Tabela 25- Número de folículos e corpos lúteos ovarianos (nº/mm2) de animais com 
consumo contínuo das dietas à base de linhaça ou caseína 

            Grupos GLLM  GCLM  

Parâmetros Puberdade 
(n=10) 

90 dias      
(n=10) 

Puberdade 
(n=10) 

90 dias          
(n=10) 

Folículos  
primários 10 ± 5 2 ± 1,3 6 ± 2,9 2 ± 1,3 

Folículos 
secundários 1 ± 0,6 1 ± 0,8 2 ± 0,5 1 ± 2,0 

Folículos      
antrais 10 ± 3 4 ± 0,8 12 ± 3,9 3 ± 0,6 

Corpos               
lúteos N.D. 1 ± 0,4 N.D. 1 ± 0,5 

GLLM: Grupo Linhaça Lactação Maturidade; CGLM: Grupo Controle Lactação Maturidade. Não foram encontradas 
diferenças estatísticas significativas. N.D.: não detectado 

 

 

 

 Em todos os grupos e períodos de observação predominava a presença 

de folículos antrais, seguido de folículos primários, depois secundários e corpos 

lúteos. Considerando a evolução temporal, em GLL e GCL os folículos primários, 

secundários e antrais diminuíram gradativamente, já os corpos lúteos se mantiveram 

em número relativamente constante. Em GLLM e GCLM a evolução foi similar aos 

grupos mencionados acima, exceto em relação aos folículos secundários que se 

mantiveram em número relativamente constante e aos corpos lúteos que mostraram 

leve aumento numérico. 
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6.13 ANÁLISE DESCRIPTIVA DO OVÁRIO AO DESMAME, 

PUBERDADE E IDADE ADULTA 

 

 As características histológicas dos ovários das ratas de todos os grupos 

estavam normais, conforme evidenciado pela presença de todos os tipos de 

folículos, estroma com boa vascularização e epitélio germinativo intacto que variava 

do tipo pavimentoso ao cilíndrico simples revestindo a superfície ovariana.  

 

 A região medular dos ovários mostrava-se constituída por tecido 

conjuntivo frouxo, rico em vasos sangüíneos e célula hilares (intersticiais). Na região 

cortical dos ovários predominavam os folículos ovarianos nas diversas fases do 

desenvolvimento e os corpos lúteos, além de células instersticiais. Os folículos 

primários se apresentavam com seu aspecto característico de uma única camada de 

células foliculares (ou da granulosa) envolvendo o ovócito, contendo citoplasma 

abundante anfofílico e núcleo volumoso com grânulos de cromatina e um 

proeminente nucléolo. O processo de maturação, que ocorre simultaneamente em 

vários folículos, foi evidenciado pela presença de folículos secundários e antrais até 

a conformação do folículo de Graaf. Nos folículos em maturação foi visualizado 

aumento do tamanho do ovócito e proliferação das células que o envolvem formando 

as células da granulosa, pequenas e cubóides ao redor do ovócito, e as da teca, 

grandes e alongadas na periferia do folículo. Nos folículos antrais, a cavidade 

continha líquido folicular em seu interior. Os folículos de Graaf se apresentavam da 

forma característica com formação do cumulus oophorus, pedúnculo de células da 

granulosa que mantém o ovócito projetado no interior do folículo e cuja camada de 
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células que fica ao redor do ovócito conforma a corona radiata. Três ou mais 

gerações de corpos lúteos de formato arredondado podiam ser vistos, os formados 

após a última ovulação e outros dos ciclos ovulatórios anteriores, já que cada corpo 

lúteo persiste morfologicamente para doze a quatorze dias. Os corpos lúteos recém 

formados apareciam compostos por células luteinizadas ligeiramente basofílicas, 

remanescentes das células granulosas ou foliculares (grânulo-luteínicas) e da teca 

interna (teco-luteínicas), além de vasos sanguíneos e presença ocasional de grande 

cavidade central preenchida de líquido. Os corpos lúteos mais antigos eram mais 

volumosos, com citoplasma mais eosinofílico e vacuolização citoplasmática mais 

frequente, apresentando formação inicial de tecido fibroso e vascularizado na área 

central que antes se apresentava cheia de líquido (figuras 14 e 15).    

 



83 
 

 

 Figura 14 imprimir em separado 
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Figura 15 imprimir em separado 
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7. DISCUSSÃO  

 

 Observamos que as dietas à base de linhaça e caseína com as diferentes 

concentrações de proteínas, indicadas para a fase de lactação e manutenção (AIN-

G e AIN-M) apresentaram composição centesimal semelhantes. Esta análise é 

realizada a fim de assegurar o controle de qualidade das rações confeccionadas no 

LABNE. As dietas estiveram de acordo com as recomendações do Instituto 

Americano de Nutrição para os teores de macronutrientes: proteínas, carboidratos e 

lipídeos (REVEES et al., 1993). 

 

 Verificamos que a adição de semente de linhaça durante a lactação não 

interferiu no consumo alimentar e na evolução de peso coporal das mães. Apesar de 

estudos relatarem que a suplementação de linhaça por longos períodos pode reduzir 

a ingestão de ração (SOARES et al., 2009), os 21 dias de lactação não foram 

suficientes para pomover alterações no consumo. Sabe-se que as fases de gestação 

e lactação são períodos críticos do desenvolvimento, portanto, modificações 
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nutricionais ou hormonais podem afetar a prole, visto que a diferenciação sexual do 

aparelho reprodutor e do sistema nervoso central já começa a ocorrer nestas fases 

(MANSON & KANG, 1989). A linhaça é o alimento reconhecido como principal fonte 

de lignanas, fitoestrógenos que tem afinidade pelos receptores de estrogênio 

(RICKARD et al., 1996). Seu consumo pode interferir na síntese do estrogênio 

endógeno e causar modificações nos órgãos reprodutores dos filhotes. Como não 

houve diferença no consumo das mães que receberam linhaça, posíveis alterações 

na prole pode ser atribuídas ao seu conteúdo lignanas, que  podem ser transferidas 

através do leite materno, conforme já demonstrado por TOU et al. (1998).  Os efeitos 

oriundos do imprinting metabólico podem ser observados ao longo da vida, em 

diferentes idades. Muitos trabalhos relatam suas consequências tanto em crianças 

como em adultos (CHARALAMBOUS et al., 2007; DJIANE & ATTIG, 2008; GARCÍA-

PELÁEZ et al., 2008). Por esta razão, o presente estudo avaliou a influência do 

consumo de linhaça na desmame, puberdade e idade adulta.   

 

 A linhaça, quando consumida pelas mães, não ocasionou consequências 

na ingestão alimentar, crescimento e ganho de peso corporal da prole.  No entanto, 

nos 28 dias seguintes ao desmame, quando se tem o pico de crescimento, foi 

verificado que o consumo contínuo desta semente, promoveu menor ganho de peso 

corporal e menor PER comparados ao grupo controle. Este fato pode ser justificado 

pelo elevado percentual de fibras solúveis e insolúveis presentes na linhaça, que 

causam aceleração no trânsito intestinal, além de interagir com a proteína 

dificultando sua absorção, devido à diminuição da atividade enzimática. As fibras 

também possuem a capacidade de formar um gel coloidal, fazendo com que a 

proteína tenha menor contato com a mucosa intestinal (FRIAS & SGARBIERI, 1998). 
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Estes fatores associados podem interferir no ganho de peso corporal, bem como no 

crescimento. Apesar dos animais que consumiram dieta à base de linhaça não 

demonstrarem um crescimento tão acentuado quanto os que receberam somente 

caseína, proteína de alto valor biológico, pode-se afirmar que houve um crescimento 

satisfatório, pois apresentaram um PER adequado, de acordo com FRIEDMAN 

(1996).  Fato semelhante foi verificado na idade adulta, pois os animais do GLLM 

apresentaram menor IC, que está relacionado não com o crescimento, mas com o 

ganho de peso corporal, o que é considerado benéfico, pois o sobrepeso é fator de 

risco para uma série de doenças (ABRANTES et al., 2002). TROINA et al. (2009) 

relatam que além da redução do peso corporal, a ingestão de linhaça também 

promove diminuição do conteúdo da gordura visceral em ratas.  Foi verificado, na 

idade adulta, um menor consumo de ração, e consequentemente de proteína, nos 

animais que tiveram ingestão prolongada de linhaça. Fato que pode ser justificado 

pelo alto teor de lipídeos e fibras presentes nesta oleaginosa, pois ambos 

proporcionam sensação de saciedade (SOARES et al., 2009).  

 

 Tanto a ingestão de linhaça durante a lactação quanto seu consumo 

prolongado não tiveram efeitos sobre o desenvolvimento de útero e ovários. A menor 

variação de peso corporal encontrada em GLLM na idade adulta, não se refletiu 

sobre o peso relativo destes órgãos, pois não houve diferença em nenhum dos 

momentos analisados.  Resultados semelhantes foram encontrados por TROINA et 

al. (2009) e TOU et al. (1999), quando a linhaça foi consumida somente na lactação, 

ou gestação seguida da lactação, não ocasionou  modificações nos pesos ovariano 

e uterino.  
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 Vários estudos relatam que fitoestrógenos consumidos em períodos 

críticos do desenvolvimento podem alterar o início da puberdade (LEVY et al., 1995; 

TOU et al., 1998, HILAKIV-CLARKE et al., 1998). Foi verificado que apenas o 

consumo contínuo de linhaça interferiu, atrasando o  início da puberdade. O 

consumo a longo prazo de semente de linhaça promove efeitos mais evidentes que 

a ingestão por períodos curtos (EECKHAUT et al., 2008) As lignanas teriam, 

portanto, promovido efeito antiestrogênico. O GLLM apresentou maior peso corporal 

ao início da puberdade, o que provavelmente ocorreu porque os animais tiveram 

mais tempo para ganhar peso comparados ao grupo controle. 

 

 Não houve diferença na concentração de estradiol, assim como de 

proteínas transportadoras, albumina e proteínas totais, nem com o consumo 

exclusivo de linhaça durante a  lactação, assim como com sua ingestão prolongada.  

De acordo com vários estudos (BRASIL et al., 2009; WOOD et al., 2007; DUNCAN 

et al., 1999) dietas à base de fitoestrógenos, reduzem os teores de estradiol devido 

a sua capacidade de se ligaraem aos RE, reduzindo a ação do estradiol circulante. A 

ausência de efeitos sobre a concentração de estradiol encontrada neste estudo pode 

ser explicada pela fraca propriedade estrogênica das lignanas em comparação a 

outros fitoestrógenos já estudados (MAYR et al., 1992). 

 

 Foi verificado que a ingestão de linhaça nos diferentes momentos 

analisados não promoveu efeitos na duração do ciclo estral, assim como na 

regularidade do mesmo. Resultados contrários foram encontrados por ORCHESON 

et al. (1998) ao administrar diferentes concentrações de linhaça, ou SDG isolado, a 
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ratas adultas durante 4 semanas. Foi observado irregularidades no ciclo estral, com 

prolongamento do diestro. Um dos mecanismos pelos quais as lignanas alteram o 

ciclo estral seria pela sua ligação com os RE no epitélio vaginal, bloqueando-os ou 

alterando sua atividade (KATZENELLENBOGEN et al., 1993).  De acordo com 

COLLINS et al. (2003) a suplementação com 40% de linhaça na gestação e lactação 

promoveu menor número de fêmeas com ciclo estral regular. Seria esperado, devido 

à alta concentração de linhaça utilizada neste estudo, que houvesse casos de 

interrupção do ciclo estral, mas não foram encontradas fêmeas acíclicas. Nossos 

resultados se assemelham aos encontrados por WARD et al. (2001), que utilizaram 

10% de linhaça apenas no período de lactação e prolongando seu uso até a idade 

adulta e não encontram efeitos em relação a duração ao ciclo estral. 

 

 Apesar do discreto aumento numérico verificado em GLL, a ingestão de 

linhaça tanto na lactação quanto seu consumo contínuo não foi capaz de interferir na 

proporção dos diferentes folículos ovarianos, e GLL, o que está relacionado com  

ausência de efeitos sobre a concentração de estradiol, já que a maior parte do 

estrogênio circulante é sintetizado a partir dos folículos ovarianos (CESCHIN et al., 

2004). Ao contrário, outros estudos tem demonstardo que o uso prolongado de 

dietas à base de soja, rica em isoflavonas, causam alterações no ovário, com 

redução do número de folículos primários, pré-antrais e antrais, incluindo os folículos 

de Graaf. Além disso, é relatado diminuição do teor de estradiol (BRASIL et al., 

2009). Em se tratando de lignanas, resultados semelhantes aos nossos foram 

encontrados por WARD et al. (2001) ao administrar 10% de linhaça durante a 

lactação e observar os efeitos do seu consumo contínuo na adolescência e idade 

adulta, verificou que não houve alteração no número de folículos nos diferentes 
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estágios, assim como corpo lúteo. No entanto, estes autores não verificaram a 

concentração de estradiol. 

 

 Em relação aos parâmetros histomorfométricos de útero analisados, foi 

observado, nos animais com consumo de linhaça durante a lactação, redução da 

área percentual do epitélio glandular apenas aos 21 dias. Fato que não interferiu no 

desenvolvimento uterino, pois essa diferença não persistiu na puberdade e idade 

adulta. Foi verificado, que os machos que consumiram a mesma concentração de 

linhaça (25%) durante a lactação também não apresentaram alterações em 

estruturas relacionadas ao aparelho reprodutor, pois não foram encontradas 

diferenças na morfologia da próstata, como modificações na área total e alveolar, 

assim como no comprimento do epitélio. Os teores de testosterona e estradiol destes 

animais também se mantiveram inalterados (CARDOZO et al., 2010).   

 

 Verificamos que a ingestão de linhaça em diferentes momentos não teve 

efeitos sobre os demais parâmetros histomorfométricos como área do útero, 

miométrio e endométrio. Assim como foi demonstrado por WARD et al. (2001), cujo 

consumo de linhaça durante a lactação ou de forma contínua não interferiu na área 

endometrial e do miométrio.  

 

 Foi constatado, porém, que o consumo prolongado de linhaça causa 

redução do número de glândulas endometriais aos 90 dias (maturidade). BRASIL et 

al. (2009) relatam que dietas à base de soja, com elevadas concentrações de 

isoflavonas, causam efeitos adversos sobre a morfologia do útero, como diminuição 
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da densidade de comprimento das glândulas endometriais. O desenvolvimento 

uterino pós-natal envolve a diferenciação e desenvolvimento das glândulas 

endometriais (GRAY et al., 2001; SPENCER et al., 2005b). Alterações nestas 

glândulas podem comprometer a implantação do embrião no útero bem como sua 

sobrevida (BARTOL et al., 1995; ZHU et al., 1998). Em humanos o produto da 

secreção destas glândulas parece ser a fonte primária de nutrição do feto durante o 

primeiro trimestre de gestação (BURTON et al., 2002). A redução do número de 

glândulas encontrada no presente estudo não teria relação com a concentração de 

estradiol, ao contrário dos resultados descritos por BRASIL et al. (2009). De acordo 

com PENTTINEN et al. (2007) os fitoestrógenos podem promover alterações no 

útero não só por inibir a síntese de hormônios, mas também por alterar a quantidade 

e expressão de RE. 

 

 Devido as suas propriedades benéficas, vêm ocorrendo o aumento da 

ingestão de linhaça pela população em geral, incluindo gestantes ou mulheres em 

fase de amamentação.  É reconhecido que as lignanas podem ser transferidas pelo 

leite materno (TOU et al., 1998), o que poderia interferir no desenvolvimento infantil. 

O presente estudo demonstrou que o consumo de linhaça, apenas durante a 

lactação, seria seguro em função da ausência de efeitos encontrados sobre os 

índices reprodutivos. Há relatos de que o período de gestação parece ser mais 

sensível a ação das lignanas que a lactação (TOU et al., 1998; Collins et al., 2003).  

Por outro lado, apesar de proporcionar diminuição do peso corporal,  os resultados 

demonstram que deve-se ter cautela quanto ao consumo prolongado de semente de 

linhaça. 
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8. CONCLUSÕES 

 

 A ingestão de linhaça apenas durante a lactação não tem efeito sobre os 

índices reprodutivos na prole feminina de ratas. O consumo contínuo, porém, 

promove atraso no início da puberdade, diminuição do crescimento e do ganho de 

peso corporal, além de redução do número de glândulas endometriais por área 

tecidual. 
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