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RESUMO 

Introdução: O sódio dietético elevado pode afetar negativamente vários órgãos e tecidos 
alvo, incluindo a vasculatura e o coração, independentemente do aumento da pressão 
arterial. Alimentos funcionais, como a linhaça, têm efeitos benéficos e o poder de atuar na 
prevenção de doenças, assim como a associação da prática regular de atividade física. 
Objetivo: Avaliar o efeito do consumo materno da farinha linhaça durante a lactação e da 
atividade física na fase adulta sobre a morfologia cardiovascular da prole macho submetida a 
sobrecarga oral de NaCl. Material e Métodos: Ratas Wistar, fêmeas (n=24), postas para 
acasalar, após o parto, foram divididas em dois grupos (n=12/grupo): (GC) recebendo ração 
controle (caseína), (GL) recebendo ração de linhaça. Após desmame, 2 filhotes machos de 
cada mãe passaram a receber ração comercial ad libitum, divididos nos seguintes grupos 
(n=6): (GC/GCEX), filhotes de mães controle, que receberam água, sem e com exercício 
físico. (GL/GLEX), filhotes de mães linhaça, que receberam água, sem e com exercício físico. 
(GCNACL/GCNACLEX), filhotes de mães controle, que receberam solução à 1% NaCl, sem e 
com exercício físico. (GLNACL/GLNACLEX), filhotes de mães linhaça, que receberam solução 
à 1% NaCl, com e sem exercício físico. O protocolo de exercício físico e mensuração da 
pressão arterial iniciou-se aos 90 dias de vida da prole e aos 180 dias, o sangue foi retirado 
por punção cardíaca e o soro separado para análises bioquímicas. Os corações e aortas 
foram removidos e fixados em formol tamponado para análise histopatológica. As análises 
estatísticas foram realizadas no programa GraphPad Prism versão 5.0, com nível de 
significância de p≤0,05. Resultados: Houve, diferença com relação à camada íntima-média 
da aorta quando comparados aos grupos filhotes de mães controle (p<0.001). O uso crônico 
de solução de NaCl 1% e da prática do exercício físico, levaram ao aumento da espessura da 
camada íntima média da aorta nos grupos filhotes de mães controles (p<0,0001). Nos grupos 
filhotes de mães linhaça, o uso crônico de NaCl 1% não levou ao aumento da espessura da 
camada íntima média da aorta, sendo sua espessura semelhante ao GC e GL, contudo a 
prática do exercício levou ao aumento da espessura quando comparado ao GC e GL 
(p<0,0001). A ingestão crônica de NaCl em associação com a atividade física, levou ao 
aumento da fibrose intersticial do ventrículo esquerdo em relação ao grupo filhotes de mães 
controle (p=<0,0001). Nos grupos GL, a ingestão de NaCl 1% aumentou a fibrose intersticial 
(p=<0,0001) e o exercício físico reverteu esse efeito (p=<0,0001) Conclusão: administração 
de solução NaCl 1% não elevou a pressão arterial de animais normotensos. Contudo 
modificações na histoarquitetura na parede da aorta foram encontradas. A atividade física e 
o consumo de linhaça pela mãe na lactação aumentaram a camada íntima-média da aorta da 
prole macho comparando ao seu respectivo grupo sedentário, havendo, contudo, 
preservação das lamelas elásticas e manutenção do conteúdo de elastina. Nos animais em 
que as mães consumiram linhaça, observa-se que a administração crônica de solução de 
NaCl 1% aumentou a fibrose intersticial e o exercício físico quando feito na idade adulta 
reverteu esse efeito. 

Palavras chaves: Sódio, programação metabólica, ratos. 

 

 

 



 

 

Abstract 

Introduction: Elevated dietary sodium can adversely affect various target organs and tissues, 
including vasculature and heart, regardless blood pressure increase. Functional foods, such 
as flaxseed, have beneficial effects and the power to act in disease prevention, as well as the 
association of regular physical activity practice. Objective: To evaluate the effect of maternal 
consumption of flaxseed flour during lactation and of physical activity in adulthood on the 
cardiovascular morphology of male offspring submitted to oral NaCl solution. Material and 
methods: Wistar rats were allocated into two groups (n = 12 / group): (CG) receiving control 
diet, (GL) receiving flaxseed diet. After weaning, two male offspring from each mother 
received commercial chow ad libitum, allocated into the following groups (n = 6): (CG / 
CGex), offspring from control rat dams, who received water, without and with exercise. (FG / 
FGex), offspring of flaxseed group rat dams, who received water, without and with exercise. 
(CGNaCl / CGNaClex), offspring of control group rat dams, who received 1% NaCl solution, 
without and with physical exercise and (FGNaCl/FGNaClex), offspring of flaxseed group rat 
dams, who received 1% NaCl solution, with and without exercise. The protocol of physical 
exercise and measurement of arterial pressure began at 90 days of life. At 180 days, blood 
was collected by cardiac puncture and serum separated for biochemical analysis. The heart 
and aorta were removed and fixed in buffered formalin for histopathological analysis. 
Statistical analyzes were performed in GraphPad Prism version 5.0, with significance level of 
5%.Results: There was difference regard aorta intima-media layer thickness when compared 
to control groups (p <0.001). Chronic use of 1% NaCl solution and physical exercise led to 
aorta intima-media layer thickness increase in the control groups (p <0.0001). In the flaxseed 
groups, the chronic use of 1% NaCl did not increase aorta intima-media layer thickness, 
being similar to CG and FG, however, exercise training led to an increase in aorta intima-
media layer thickness when compared to CG and FG (p <0.0001). Chronic NaCl intake in 
association with exercise training led to an increase in left ventricular interstitial fibrosis in 
relation to control group (p <0.0001). In FG groups, 1% NaCl solution intake increased 
interstitial fibrosis (p <0.0001) and physical exercise reversed this effect (p <0.0001).  
Conclusion: the 1% NaCl solution intake did not raise the blood pressure of normotensive 
animals. However, changes in histoarchitecture on the aortic wall were found. The physical 
activity and flaxseed intake by the lactating mother increased aorta intima-media layer 
thickness compared to their respective sedentary groups, but there was elastic lamellae 
preservation and maintenance of the elastin amount. In animals in which the mother 
consumed flaxseed, it was observed that chronic 1% NaCl solution intake increased 
interstitial fibrosis, and when physical exercise was done in adulthood, this effect was 
reversed. 

Key words: Sodium, metabolic schedule, rats. 
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1 INTRODUÇÃO 

O sódio é essencial para o equilíbrio de fluidos e a homeostase celular. Walter 

Cannon definiu mais explicitamente a homeostase quando se referiu à “matriz fluida” do 

corpo e enfatizou o papel do sódio. (CANNON, 1929) A quantidade de sódio necessária para 

manter a homeostase em adultos é extremamente baixa (<500 mg) em comparação com a 

ingestão média da maioria dos americanos (> 3.200 mg), (FARQUHAR et al., 2015) e no 

Brasil, a partir de dados coletados pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2008-

2009, estimou-se em 4.700 mg/dia. (SARNO et al, 2013) Porém, a organização Mundial da 

Saúde (OMS) recomenda uma ingestão diária para adultos de no máximo 5 g/dia de sal por 

pessoa (equivalentes a 2 000 mg/dia de sódio. (CAMARGO, 2014) 

Mudanças nos padrões alimentares, com menor consumo de vegetais, aumento do 

consumo de carne e produtos industrializados são os principais responsáveis pelo consumo 

de sódio acima dos limites recomendados em diferentes grupos populacionais. (CORNÉLIO et 

al., 2009) O impacto da dieta rica em sódio estimada na pesquisa do VIGITEL (Vigilancia dos 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) de 2014 indica 

que apenas 15,5% das pessoas entrevistadas reconhecem conteúdo alto ou muito alto de sal 

nos alimentos. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016) 

Apesar de a herança genética ser fator de grande relevância na determinação da 

suscetibilidade às doenças, (COELHO & BURINI, 2009) o desenvolvimento dessas morbidades 

se dá, primordialmente, por fatores ambientais e do estilo de vida (BIELEMANN et al, 2015). 

Estima-se que 75% dos casos novos de doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) 

poderiam ser explicados por dieta e inatividade física. (BARRETO et al, 2005) O baixo 

condicionamento cardiorrespiratório, a pouca força muscular e o sedentarismo, por 

exemplo, aumentam em três a quatro vezes a prevalência da Síndrome Metabólica (SM). 

(COELHO & BURINI, 2009)  

  A prática regular de atividade física tem sido recomendada para a prevenção e 

reabilitação de doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas (CIOLAC & GUIMARAES, 

2004) e tem sido recomendado como parte integrante e importante na prevenção e 

reabilitação da hipertensão arterial, (COELHO & BURINI, 2009) visto que pode provocar 

modificações importantes na pressão arterial (PA), tanto em indivíduos normotensos como 

em hipertensos. (CUNHA et al, 2012) Para que este objetivo seja alcançado, o tratamento da 
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hipertensão se faz necessário, cujo objetivo é prevenir as sequelas de longa evolução da 

doença fazendo com que os níveis pressóricos estejam o máximo possível próximo do ideal. 

(KRINSKI et al., 2006) 

Estudos relacionando ao consumo de alimentos fontes de ácidos graxos essenciais 

(n6 e n-3), fibras alimentares e seus efeitos metabólicos e fisiológicos sobre o organismo 

humano, têm sido crescentes nas últimas décadas. Acredita-se que estes alimentos, como a 

semente de linhaça, possuam propriedades que atuam na redução da concentração de 

lipídios sanguíneos, prevenção da aterosclerose, e consequente redução de doenças 

cardíacas. (MELO et al., 2008) A semente de linhaça (Linum usitatissimun) é 

reconhecidamente uma das maiores fontes vegetal dos ácidos graxos essenciais ômega 3 (n-

3) e ômega 6 (n-6), possuindo ainda vários nutrientes como as fibras e os compostos 

fenólicos. A linhaça é composta, em média, por 57% de ácidos graxos ômega 3, 16% de 

ômega 6, 18% de ácido graxo monoinsaturado e somente 9% de ácidos graxos saturados, 

sendo sua relação n-3 e n-6 de 3:1 considerada muito próxima do ideal, (MOTTA et al., 2014) 

A Organização Mundial de saúde recomenda defende uma relação de 5:1 a 10:1. (WHO, 

2013)  Uma das mais importantes funções dos ácidos graxos n-3 e n-6 está relacionada à sua 

conversão enzimática em eicosanóides. Os eicosanóides desempenham diversas atividades, 

dentre elas, modulam a resposta inflamatória e resposta imunológica e têm importante 

papel na agregação plaquetária, no crescimento e na diferenciação celular. (CUPERSMID et 

al., 2012) A procura por alimentos funcionais, como a linhaça, tem aumentado devido aos 

seus efeitos benéficos e o poder de atuar na prevenção de doenças. A prevenção de doenças 

deve ocorrer ao longo da vida, iniciando com a dieta materna durante a gestação, a lactação, 

até a idade adulta. (CARDOZO et al., 2010) 

 A programação metabólica é definida como o processo dinâmico de adaptações 

orgânicas que ocorrem em determinado período da vida, resultantes de modificações no 

nível genético, a partir de interferências da nutrição e experiências externas. (ZORZO, 2015) 

Há evidências suficientes que sustentam a importância da nutrição da gestante, no período 

perinatal, e nos primeiros anos de vida na prevenção ou desenvolvimento de doenças ao 

longo da vida. (SOUZA & TARALLI, 2012) O corpo da gestante e posteriormente nutriz, em 

especial os leitos vasculares dos tecidos de transferência de nutrientes (trato digestório, 

placenta e mamas), tem a capacidade de se adaptar a diferentes estímulos alimentares. 
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(ZORZO, 2015) Evidências apontam que os nutrientes podem modificar a programação 

imunológica e metabólica durante períodos sensíveis do desenvolvimento fetal e pós-natal. 

Assim, padrões modernos de dieta e estilo de vida poderiam aumentar o risco de 

desregulação imunológica e metabólica associado ao incremento de uma ampla gama de 

doenças não transmissível. (AMARASEKERA et al, 2013) 

  

1.1  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1.1.1 SÓDIO 

O sódio (Na+) é um nutriente essencial para a vida e um dos íons com mais funções no 

organismo, que variam desde o apetite até a transmissão de impulsos nervosos, sendo a 

função de maior destaque a regulação do volume plasmático, uma vez que é o íon mais 

abundante no líquido extracelular. (SOUZA, 2015) Ele é encontrado em abundância no 

organismo humano e cerca de 95% do sódio ingerido é eliminado pela urina. (BOSCARIA & 

PEREIRA, 2015) Ele age com outros eletrólitos, em especial o potássio, regulando a pressão 

osmótica e mantendo o equilíbrio hídrico no organismo. É também necessário ao transporte 

ativo de substâncias através das membranas celulares, sendo bem conhecida sua 

participação na absorção da glicose no intestino delgado. A falta de sódio pode levar a perda 

de peso e apetite, fadiga, prostração e diminuição da atividade mental. (CAMARGO, 2014) 

 O sódio é encontrado naturalmente em alimentos como: leite, carnes, frutos do mar, 

ovos e outros. Mas a principal fonte de consumo de Na+ é na forma de sal de cozinha (NaCl), 

que é muito usado como ingrediente na culinária para dar sabor ao alimento. É encontrado 

ainda como bicarbonato de sódio e em alimentos ultraprocessados, embutidos e em 

conservas, na forma de glutamato monossódio e em aditivos alimentares, como fosfato, 

carbonato e benzoato de sódio. (CAMARGO, 2014) O NaCl é composto por 40% de sódio e 

60% de cloreto, sendo responsável por 90% do sódio ingerido na dieta. (BOSCARIA & 

PEREIRA, 2015)  

 Apesar de ter papel importante no organismo e contribuir para um bom funcionamento do 

corpo, o consumo excessivo do sal de cozinha pode trazer problemas à saúde, tais como: 

doença cardiovascular, acidente vascular cerebral, hipertrofia ventricular esquerda, doenças 

renais, câncer de estômago, entre outras. E por isso, trata-se de um importante fator de 
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risco a ser monitorado, já que grande parte da população apresenta alto consumo desse 

nutriente. (BOSCARIA & PEREIRA, 2015) A organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda 

uma ingestão diária para adultos de no máximo 5 g/dia de sal por pessoa (equivalentes a 2 

000 mg/dia de sódio) O consumo superior a 5 g/dia/pessoa está associado ao aumento da 

pressão sanguínea e, consequentemente, a hipertensão e doenças cardiovasculares. 

(CAMARGO, 2014) Estima-se que, entre 25 e 55 anos de idade, uma diminuição de apenas 

1,3 g na quantidade de sódio consumida diariamente se traduziria em redução de 5 mmHg 

na pressão arterial sistólica ou de 20% na prevalência de hipertensão arterial. (SARNOL, et al 

2009)  

Nas últimas décadas, o consumo de NaCl na maioria dos países tem sido excessivo. 

(NILSON, 2012) No Brasil, a partir de dados coletados pela Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF) de 2008-2009, estimou-se em 4,7 g/pessoa/dia a quantidade diária de sódio 

disponível para consumo nos domicílios, excedendo assim em mais de duas vezes o limite 

máximo recomendado de ingestão desse nutriente. (SARNOL et al., 2013) A OMS 

juntamente com a Organização das Nações Unidas (ONU) pondera a diminuição no consumo 

de sal pela população como uma estratégia saudável e auxiliando na prevenção das doenças 

cardiovasculares. (BURNIER, 2015) O sódio dietético elevado pode afetar negativamente 

vários órgãos e tecidos alvo, incluindo a vasculatura e o coração, independentemente do 

aumento da pressão arterial. Estudos em roedores demonstraram comprometimento da 

função endotelial durante o consumo crônico de sódio, sem alterações na pressão arterial. 

(FARQUHAR et al., 2015; ZHU; HUANG & LOMBARD, 2007) 

 

1.1.2 Sódio e função endotelial  

O endotélio vascular, camada monocelular que reveste a superfície luminal de todos 

os vasos sanguíneos, constitui uma interface ativa, estrategicamente situada entre a 

circulação e o restante da parede vascular. (BATLOUNI, 2001) O endotélio intacto controla a 

permeabilidade vascular, regulando o tráfego de moléculas pequenas e grandes e mesmo de 

células. O endotélio tem papéis múltiplos e importantes em eventos fisiológicos e 

fisiopatológicos. (CARVALHO et al., 2001) O endotélio está estrategicamente situado na 

parede vascular e tem como função: (1) barreira física semipermeável; (2) controle do tónus 
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arterial; (3) efeitos anticoagulantes e profibrinolíticos; (4) manutenção da fluidez sanguínea; 

(5) inibição da adesão e agregação plaquetárias; (6) inibição da adesão e migração 

leucocitárias; (7) inibição da proliferação e migração do músculo liso vascular; (8) efeitos 

anti-inflamatórios; (9) efeitos antioxidantes; (10) formação e manutenção do colágeno e 

proteoglicanos da membrana basal em que assenta a camada endotelial; (11) formação e 

secreção de citocinas e de outras moléculas inibidoras e estimuladoras do crescimento 

celular. (SILVA & SALDANHA, 2006) Estudos com roedores demonstraram comprometimento 

da função endotelial durante o carregamento de sódio, sem alterações na pressão arterial 

(PA). (LENDA & BOEGEHOLD, 2002; LENDA & SAULS, 2000; NURKIEWICZ & BOEGEHOLD, 

2007; ZHU & HUANG; LOMBARD, 2007) A carga aumentada de sódio em homens 

normotensos reduziu a função endotelial, (TZEMOS et al., 2008) e a restrição de sódio em 

adultos com pressão arterial elevada melhorou a função endotelial. (JABLONSKI et al., 2013) 

Além disso, o alto nível de sódio prejudica a função endotelial em humanos normotensos, 

fornecendo suporte para um efeito de sódio independente da PA no endotélio. (DUPONT et 

al., 2013; GREANEY et al. 2012).    Os efeitos deletérios do sódio sobre a função endotelial 

provavelmente resultam de espécies reativas de oxigênio, (LENDA; SAULS; BOEGEHOLD, 

2000; GREANEY et al., 2012) como o superóxido (NURKIEWICZ & BOEGEHOLD, 2007; ZHU; 

HUANG; LOMBARD, 2007) resultando na redução da biodisponibilidade do óxido nítrico. 

Estudos de cultura celular sustentam que a alta exposição ao sódio endurece as células 

endoteliais e danifica o glicocálix. (OBERLEITHNER et al., 2011) 

Estudos em animais mostram que o sódio dietético elevado pode aumentar a rigidez 

arterial independente da PA. (LENDA & BOEGEHOLD, 2002; LENDA & SAULS, 2000)  O estudo 

de Safar et al., (2000) em humanos, observou o aumento da rigidez arterial em grupos com 

maior ingestão de sódio, independente da PA. (AVOLIO et al., 1986 & AVOLIO et al., 1985) 

Este aumento da rigidez está provavelmente relacionado aos efeitos profibróticos do fator 

de crescimento transformador beta (TGF-beta)  (SANDERS, 2009). Assim, o sódio elevado 

endurece as artérias e a redução do sódio na dieta diminui a rigidez arterial em pacientes 

hipertensos. (GATES et al., 2004 & TODD et al., 2010) Vale ressaltar que na fase inicial, a 

célula endotelial responde a agressões acelerando a produção de substâncias protetoras. 

Entretanto, se a agressão é crônica ou severa, há dano endotelial e suas propriedades 

protetoras são prejudicadas. (CARVALHO et al., 2001) 
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1.1.3 Sódio e o Coração 

 O coração é uma bomba muito eficiente, durável e segura que impulsiona 

diariamente mais de 6.000 litros de sangue para todo o corpo e bate mais de 40 milhões de 

vezes por ano, fornecendo aos tecidos um suplemento constante de nutrientes vitais e 

facilitando a excreção de produtos residuais, e por isso, a disfunção cardíaca pode estar 

associada a consequências fisiológicas devastadoras. (ROBBINS & CONTRAN, 2010) A 

hipertrofia ventricular é uma resposta compensatória do miocárdio ao aumento do trabalho 

mecânico ocasionando o aumento das dimensões dos cardiomiócito. (ROBBINS & COTRAN, 

2010) O coração é constituído basicamente de células musculares, fibras elásticas e uma 

quantidade variável de colágeno duro e colágeno mole. A proporcionalidade desses 

elementos no coração normal é determinada geneticamente. A hipertrofia das células 

cardíacas acontece por modificações no processo de síntese proteica através de vários 

estímulos hemodinâmicos e neuro-humorais. (SAMESINA & AMOEDO, 2001) 

 A hipertrofia cardíaca fisiológica ocorre durante o crescimento natural do indivíduo, 

durante a gravidez e em resposta ao exercício físico. Na hipertrofia fisiológica, a função 

cardíaca está normal e não há associação com o desenvolvimento subsequente de 

insuficiência cardíaca (IC). (SOUZA, et al 2008) Diferentemente da hipertrofia fisiológica, a 

hipertrofia cardíaca patológica, resulta de diversos estímulos, especialmente biomecânicos e 

neuro-humorais sendo uma resposta compensatória do miocárdio ao aumento do trabalho 

mecânico ocasionando o aumento das dimensões dos cardiomiócitos. (ROBBINS & COTRAN, 

2010) A hipertrofia ventricular esquerda (HVE) está diretamente relacionada aos níveis de 

pressão arterial, embora outros fatores, como gênero, raça, obesidade, diabetes, consumo 

de sal e estimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) e nervoso 

simpático, também possam desempenhar um papel importante em sua gênese. (SOUZA, et 

al 2008)  

 A HVE se caracteriza por alterações estruturais, funcionais e metabólicas do coração, 

as quais incluem aumento no volume dos miócitos cardíacos, aumento na espessura da 

parede das artérias coronárias, rarefação relativa de capilares, fibrose extracelular, além de 

modificações no metabolismo energético, no manuseio do cálcio intracelular e na 

contratilidade e no relaxamento do miocárdio. (SOUZA et al., 2008) A sobrecarga de trabalho 

é considerada o fator mais frequentemente envolvido na HVE. O aumento na atividade 
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cardíaca pode estar associado à maior demanda fisiológica, como no exercício físico e em 

estados de anemia crônica. Assim, como consequência do aumento da necessidade de 

bombear mais sangue para a periferia, há uma adaptação adequada às novas exigências. 

(GARCIA & INCERP, 2008)  

Os estímulos hemodinâmicos determinam estiramento mecânico das fibras 

miocárdicas, enquanto os fatores neuro-humorais (fatores ativadores de receptores alfa l 

adrenérgico, da angiotensina ll, da endotelina, dos receptores hormonais tireoidiano e 

insulínico) determinam um influxo de íons sódio, cálcio e hidrogênio para dentro das células. 

Além disso, há uma ativação da síntese de proteína G, adenosina monofosfato cíclico 

(AMPc), e de desencadeamento de uma série de cascatas de eventos bioquímicos que, 

através de modificações nos mecanismos de transdução celular, determinam uma 

mensagem errada na formação de novas proteínas que determinarão a formação de um 

tecido miocárdico com proporcionalidade de fibras diferente do tecido normal no que 

concerne as fibras normais, colágeno e células muscular cardíacas. (SAMESINA & AMOEDO, 

2001)  

A hipertrofia ventricular esquerda se faz à custa de importantes alterações 

estruturais do miocárdio, entre as quais se incluem, além do cardiomiócito hipertrofiado, um 

aumento do conteúdo de fibroblastos e elementos intersticiais. Duas consequências 

reconhecidas da hipertrofia são a mudança da função de relaxamento do ventrículo 

esquerdo e uma isquemia subendocárdica. Essa isquemia surge pela redução da reserva 

coronária em decorrência de disfunção endotelial pelo próprio angustiamento das arteríolas 

promovido pela fibrose que se instala ao seu redor. (FEITOSA, 2002) A hipertrofia ventricular 

esquerda é um determinante precoce de futura isquemia miocárdica. O miocárdio 

hipertrófico é um estado de deficiência relativa de oxigênio mesmo na ausência de doença 

coronariana. (OIGMAN & NEVES, 2000) Além de ser considerado um fator de risco 

independente para arritmias e morte súbita. (SIMESINA & AMOEDO, 2001) Alto teor de 

sódio na dieta pode aumentar a espessura da parede do ventrículo esquerdo (VE)  e a massa, 

(RODRIGUEZ et al., 2011 & JIN et al., 2009) independente do status de hipertensão. Por 

exemplo, entre uma coorte de adultos saudáveis com hipertensão mínima, aqueles com 

maior excreção de sódio tiveram maior massa do VE. (RODRIGUEZ et al., 2011) Altos níveis 

de aldosterona podem ser importantes na mediação do efeito do sal da dieta na massa do 
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VE. (DU CAILAR et al., 2010) Além disso, uma intervenção de restrição de sódio de 12 meses 

em pacientes hipertensos demonstrou reduzir a hipertrofia do VE. (JULA & KARANKO,1994) 

 

1.1.4 Sódio e hipertensão arterial  

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA) (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). A HAS é definida como uma pressão arterial sistólica 

(PAS) ≥ 140 mmHg ou pressão arterial diastólica (PAD) ≥90 mmHg. (LEYVA et al., 2013; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016) (Tabela1) 

Tabela 1 Classificação diagnóstica da hipertensão arterial (> 18 anos de idade) 

PAS (mmHg) PAD (mmHg) Classificação 

< 130 < 85 Normal 

130-139 85-89 Normal limítrofe 

140-159 90-99 Hipertensão leve (estágio 1) 

160-179 100-109 Hipertensão moderada (estágio 2) 

> 180 > 110 Hipertensão grave (estágio 3) 

> 140 < 90 Hipertensão sistólica isolada 

Fonte: Nobre et al, 2013 

Dados do Ministério da Saúde do Brasil demonstram que há cerca de 17 milhões de 

portadores de hipertensão arterial, sendo que 35% dos portadores têm 40 anos ou mais. 

Estima-se que 4 % das crianças e adolescentes também sejam portadoras, mostrando que 

seu aparecimento está cada vez mais precoce. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006) A hipertensão 

continua assintomática em sua evolução por muito tempo, e até as pressões intensamente 
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elevadas podem ficar clinicamente silenciosas por anos. Quando não tratada 

adequadamente, a HAS pode levar, frequentemente, a alterações funcionais e/ou 

estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e às alterações 

metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não 

fatais. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016) Aproximadamente metades dos 

hipertensos, sem tratamento, morrem de doença cardíaca isquêmica (DCI) ou de 

insuficiência cardíaca congestiva e um terço morre de acidente vascular cerebral. (ROBBINS 

& CONTRAN, 2010) 

As pressões sanguíneas sistêmicas e nos tecidos locais precisam ser mantidas dentro 

de uma faixa estreita para impedir consequências indesejáveis, pressões baixas (hipotensão) 

resultam em perfusão inadequada dos órgãos e podem levar a disfunção ou à morte dos 

tecidos, inversamente pressões altas (hipertensão) podem causar dano ao vaso e ao órgão 

alvo. (ROBBINS & CONTRAN, 2010) No Brasil, empregando processos amostrais e critérios 

diagnósticos diversos, a frequência de hipertensão em adultos varia de 11,6% a 44,4%, e a 

hipertensão é a mais frequente das doenças crônicas não transmissíveis. (DCNT) (SCHMIDT 

et al., 2009) Além de ser um importante fator de risco para doenças decorrentes de 

aterosclerose e trombose, que se exteriorizam, predominantemente, por acometimento 

cardíaco, cerebral, renal e vascular periférico. Essa multiplicidade de consequências coloca a 

hipertensão arterial na origem das doenças cardiovasculares e, portanto, caracteriza-a como 

uma das causas de maior redução da qualidade e expectativa de vida dos indivíduos. 

(PASSOS et al., 2006) 

Os fatores de risco para a hipertensão arterial são: 

 Idade: A pressão arterial aumenta linearmente com a idade. Em indivíduos jovens, a 

hipertensão decorre mais frequentemente apenas da elevação na pressão diastólica, 

enquanto a partir da sexta década o principal componente é a elevação da pressão 

sistólica; 

 Sal: O excesso de consumo de sódio contribui para a ocorrência de hipertensão arterial; 

 Álcool: O consumo elevado de bebidas alcoólicas como cerveja e destilados aumenta a 

pressão arterial; 
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 Obesidade: O excesso de massa corporal é um fator predisponente para a hipertensão, 

podendo ser responsável por 20% a 30% dos casos de hipertensão arterial. 

 Sedentarismo: O sedentarismo aumenta a incidência de hipertensão arterial. Indivíduos 

sedentários apresentam risco aproximadamente 30% maior de desenvolver hipertensão 

que os não sedentários. (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2007) 

 Visto o exposto, a preocupação com a hipertensão arterial sistêmica (HAS) decorre de 

sua contribuição para a morbimortalidade causada por doenças cardiovasculares, as quais, 

mesmo quando não fatais, levam com frequência à invalidez parcial ou total, com graves 

repercussões para o indivíduo, sua família e a própria sociedade. (SALES & TAMAKI, 2007) A 

hipertensão arterial ocasiona transformações expressivas na vida dos indivíduos, sejam elas 

na esfera psicológica, familiar, social ou econômica pela possibilidade de agravo em longo 

prazo. As mudanças que ocorrem, provocam rupturas no modo de viver, exigindo dos 

indivíduos modificações em seus hábitos diários, nos papéis que desempenhavam, enfim 

mudanças que exigem uma nova reestruturação em suas vidas. (LOPES et al, 2008) Mesmo 

conhecendo-se a eficácia, a efetividade e a eficiência de várias das medidas preventivas, de 

controles disponíveis, sejam ou não farmacológicas, a hipertensão continuará, por décadas, 

representando um dos maiores desafios em saúde e um dos maiores ônus para o próprio 

hipertenso e para a sociedade. (SANJULIANI, 2002 & SANTOS et al., 2005)  

 

1.2 ATIVIDADE FÍSICA COMO PREVENÇÃO DE DISFUNÇÃO ENDOTELIAL 

Evidências suportam o efeito protetor do exercício físico na diminuição do estresse 

oxidativo, o que proporciona impacto direto na utilização dessa atividade como tratamento 

das doenças cardiovasculares. O treinamento físico pode prevenir a disfunção endotelial por 

meio da manutenção da disponibilidade de óxido nítrico consequente à prevenção do 

estresse oxidativo. (GHISI et al, 2010) Como o endotélio vascular é constantemente exposto 

a vários estresses químicos e mecânicos, as células endoteliais possuem uma variedade de 

defesas; entretanto, o desenvolvimento de várias doenças associadas ao sistema 

cardiovascular pode ultrapassar essas defesas, causando danos estruturais e subsequente 

falha na função. A complexidade e a importância do endotélio vascular na doença sugerem 
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que múltiplos processos estão envolvidos com as adaptações endoteliais ao exercício. (GHISI 

et al, 2010) 

 Mudanças de estilo de vida reduzem a PA bem como a mortalidade cardiovascular. 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO, 2016) A crescente prevalência da obesidade na 

sociedade moderna é afetada por aspectos ambientais e comportamentais. A porcentagem 

de energia gorda nas dietas e falta de atividade são dois fatores ambientais importantes que 

influenciam em obesidades e doenças. (MARQUES, 2010)  De acordo com Rique et al. (2002) 

mudança de hábitos alimentares e a prática de atividade física atuam de forma a reduzir os 

eventos cardiovasculares, ainda que alguns aspectos permaneçam controversos, são 

modificações do estilo de vida que podem melhorar de forma significativa os fatores de risco 

das DCV. (TEIXEIRA et al., 2010) 

 A prática regular de atividade física tem sido recomendada para a prevenção e 

reabilitação de doenças cardiovasculares e outras doenças crônicas. Estudos 

epidemiológicos têm demonstrado relação direta entre inatividade física e a presença de 

múltiplos fatores de risco como os encontrados na síndrome metabólica. (CIOLAC & 

GUIMARÃES 2004) A disfunção endotelial, que é definida pela diminuição da vasodilatação 

dependente do endotélio, está associada a um aumento no número de eventos 

cardiovasculares e à redução da biodisponibilidade do NO. A baixa biodisponibilidade 

vascular do NO está associada a uma resposta angiogênica comprometida e o exercício deve 

melhorar a biodisponibilidade do NO e reduzir a inflamação crônica. (TEIXEIRA et al., 2010) O 

exercício físico, portanto, poderá reduzir os níveis de pressão arterial dos portadores de 

hipertensão, bem como diminuir o risco de indivíduos normotensos desenvolverem a 

doença, melhorando assim sua qualidade de vida. Para que este objetivo seja alcançado, o 

tratamento da hipertensão se faz necessário, cujo objetivo é prevenir as sequelas de longa 

evolução da doença fazendo com que os níveis pressóricos estejam o máximo possível 

próximo do ideal. (KRINSKI et al., 2006) 

1.3 LINHAÇA 

 A semente de linhaça é uma planta da família Linaceae, chamada de Linum 

usitatissimun. (MOTTA et al., 2014) É uma planta herbácea que varia de 30 a 130 cm de 

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

linhaça tem sido utilizada como alimento, sendo utilizada para consumo humano e animal. 

(NOVELLO & POLLONIO, 2011) A semente de linhaça apresenta duas variedades, marrom e 

dourada, determinadas pela quantidade de pigmento contido no exterior das sementes, 

quanto maior o teor de pigmento na casca, mais escura será a semente. A semente de 

linhaça é leve e brilhante, ovalada, pontiaguda e chata, possui uma textura firme e 

mastigável e sabor parecido com a castanha, com um leve amargor. (OLIVEIRA et al., 2015)  

A semente é geralmente encontrada como grão integral, moído, ou na forma de óleo. 

A linhaça marrom é cultivada em regiões de clima úmido e quente, como no Brasil e a 

dourada em regiões frias, como o Canadá e o norte dos Estados Unidos, a produção mundial 

desta oleaginosa está entre 2 300 000 e 2 500 000 toneladas anuais e tem no Canadá o seu 

principal produtor. Na América do Sul, é a Argentina o país de maior produção, com cerca de 

80 toneladas/ano, o Brasil apresenta uma produção menor, com cerca de 21 toneladas/ano. 

(ELIAS et al., 2012) 

Existem relatos do consumo de linhaça na Europa e Ásia desde 5000 e 8000 anos A.C. 

O consumo desta semente caiu com o tempo, mas nos últimos anos, a linhaça tem se 

destacado novamente entre a população, devido ao seu benefício na saúde. (CUPERSMID et 

al., 2012) A semente de linhaça, apesar de conter cerca de 30% de carboidratos totais não 

pode ser considerada alimento glicêmico em razão de estar isenta de amidos e de seu baixo 

teor de açúcar (1 a 2%, dependendo da variedade). Os outros carboidratos da linhaça (fibras 

dietéticas) não são alterados pelo processo digestivo, ou seja, não geram glicose ou energia 

direta. (NOVELLO & POLLONIO, 2011) A linhaça contém pequenas quantidades de vitaminas 

lipossolúveis A, D, E e K e hidrossolúveis, como a niacina e o ácido fólico e minerais, como 

potássio e fósforo. (NOVELLO & POLLONIO, 2011) 

Esta semente é reconhecidamente uma das maiores fontes vegetais dos ácidos 

graxos essenciais ômega 3 (Ácido α-linolênico ALA) e ômega 6 (Ácido linoleico AL), possuindo 

ainda vários nutrientes como as fibras e os compostos fenólicos. A linhaça é composta, em 

média, por 57% de ácidos graxos ômega 3, 16% de ômega 6, 18% de ácido graxo 

monoinsaturado e somente 9% de ácidos graxos saturados, sendo sua relação n-3 e n-6 de 

3:1 considerada muito próxima do ideal. (MOTTA et al., 2014) Uma das mais importantes 

funções dos ácidos graxos n-3e n-6 está relacionada à sua conversão enzimática em 
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eicosanóides. Os eicosanóides desempenham diversas atividades, dentre elas, modulam a 

resposta inflamatória e resposta imunológica e têm importante papel na agregação 

plaquetária, no crescimento e na diferenciação celular. (CUPERSMID et al., 2012)  

A semente de linhaça apresenta de 28 a 33,5% de fibra alimentar, de 32,3 a 41% de 

lipídeos, cerca de 30% de carboidratos e 14,1 a 21% de proteína como apresentado na 

(Tabela 2). (CUPERSMID et al., 2012) O ácido graxo α-linolênico (n-3) representa cerca de 

60% do óleo da semente de linhaça e a sua predominância é importante na prevenção de 

doenças cardíacas e câncer. (OOMAH, 2001) O consumo diário de 12 gramas de linhaça 

triturada, equivalente a uma colher de sopa, são suficientes para obter os benefícios trazidos 

pelos constituintes da linhaça e que seus componentes funcionais sejam adequadamente 

absorvidos. (COUTO & WICHMANN, 2011) 

Tabela 2 Composição da linhaça por 100 gramas de parte comestível 

Composição Unidade Resultados 

Umidade % 6,7 

Energia kcal 495 

Proteína % 14,1 - 21 

Lipídeos % 32,3 - 41 

Carboidratos % 30 - 43,3 

Fibra Alimentar % 28 - 33,5 

Fonte: Modificado de TACO – Tabela Brasileira de Composição de alimentos, 2011. 

 

1.3.1 Ácido linoleico (n6) e alfa-linolênico (n3) 

 Os componentes lipídicos, especialmente os ácidos graxos, estão presentes nas mais 

diversas formas de vida, desempenhando importantes funções na estrutura das membranas 

celulares e nos processos metabólicos. (MARTIN et al., 2006) Em humanos, os ácidos 

linoléico (AL) e α-linolênico (ALA) são necessários para manter sob condições normais, as 

membranas celulares, as funções cerebrais e a transmissão de impulsos nervosos. Esses 

ácidos graxos também participam da transferência do oxigênio atmosférico para o plasma 
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sanguíneo, da síntese da hemoglobina e da divisão celular, sendo denominados essenciais 

por não serem sintetizados pelo organismo a partir dos ácidos graxos provenientes da 

síntese de novo. (MARTIN et al., 2006)  

Os ácidos que contém duas ou mais insaturações são chamados poli-insaturados e 

representados por símbolos numéricos, como C18:2 que representa o ácido linoléico e o 

C18:3, o ácido α-linolênico, sendo que o número justaposto ao símbolo C indica o número de 

átomos de carbono e o segundo número, a quantidade de duplas ligações. A posição da 

ligação dupla na cadeia hidrocarbonada é indicada entre parênteses, pela identificação do 

átomo de carbono mais próximo da carboxila implicado na respectiva insaturação. 

(CARVALHO et al., 2003) Os ácidos graxos também podem ser divididos em famílias ou 

séries, dependendo da localização da última ligação dupla em relação ao seu grupamento 

metílico terminal: família ômega-6 (n-6) representada pelo ácido linoléico e a família ômega-

3 (n-3), pelo ácido α-linolênico. (CARVALHO, et al., 2003) O ácido graxo linoléico (C18:2), 

pertencente ao grupo dos ácidos graxos ômega 6, assim chamados por apresentarem a 

primeira dupla ligação da cadeia no sexto átomo de carbono, contando-se a partir do 

grupamento metil no final da cadeia de carbonos. O outro ácido graxo essencial é o α-

linolênico, composto de 18 átomos de carbono e 3 duplas ligações (C18:3), denominado 

ômega 3, presente em alguns óleos vegetais (óleos de soja, canola e linhaça), apresenta sua 

primeira dupla ligação entre o terceiro e o quarto átomo de carbono, contando-se a partir 

do grupamento metil (Figura 1). (LIMA et al., 2004) A partir dos ácidos graxos 

poliinsaturados são sintetizados os ácidos araquidônicos (AA), derivado do AL e, 

eicosapentanóico (EPA) e docosaexaenóico (DHA), derivado do ALA. (figura 1) (SOUZA et al., 

2007) 



29 

 

Figura 1 Estrutura dos ácidos linoleico (a) e alfa- linolênico (b) 

 

Fonte: adaptada de Martin et al., 2006 

 

Uma das mais importantes funções dos ácidos graxos n-3 e n-6 está relacionada à sua 

conversão enzimática em eicosanóides. Por desempenhar funções de extrema importância, 

a razão n-6 / n-3 na dieta tem grande influência sobre a produção de ácidos graxo poli-

insaturado (AGPI) da família n-3. (BORGES et al., 2014) Razões elevadas resultam na 

diminuição da produção do ácido eicosapentanóico (EPA). Devido à semelhança química, 

ácido linoleico e α‐linolênico competem pelas mesmas enzimas para sintetizar os derivados 

com 20 átomos de carbono: AA (20:4 n‐6), ácido eicosapentaenoico (EPA) (20:5 n‐3) e ácido 

eicosatrienoico (ETA) (20:3 n‐9). O ácido linolênico ainda possui um derivado com 22 átomos 

de carbono, o ácido docosahexaenoico (DHA) (22:6 n‐3) (Figura 2). (BORGES et al., 2014) 

Quando eles são insuficientes na dieta, o corpo tem que sintetizá-los a partir de seus 

homólogos de maior número de carbonos, mas que não exista desequilíbrio nas proporções 

no regime alimentar entre as diferentes séries. Um excesso de ácido linoléico irá competir 

com o ácido α - linolênico pelas dessaturases, tendo como possível consequência uma baixa 

produção de ácido eicosapentaenoico (EPA), condição que contribui para o desenvolvimento 

de doenças alérgicas, inflamatórias e cardiovasculares. (MARTIN, 2006; CUSPIMID et al., 

2012) 
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Figura 2 Metabolismo dos ácidos graxos ômega - 3 e ômega - 6. 

 

Fonte: adaptada de Borges et al., 2014 

 

A dieta consumida atualmente pela população do ocidente, conhecida como dieta 

ocidental, é rica em ácido linoléico (n-6), presente, entre outros, nos óleos de milho, girassol 

e soja. O alto consumo implica no aumento da relação n-6: n-3 (PORFÍRIO et al., 2014). O 

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

(AA) nos fosfolipídios das membranas celulares, aumentando, consequentemente, a 

produção de prostaglandina (PG) E2 e leucotrieno (LT) B4, por meio das vias enzimáticas da 

ciclooxigenase (COX) e 5-lipoxigenase (5-LOX). Em geral, o ácido linoléico é precursor da 

síntese de eicosanóides da série par, com características pró-inflamatórias, como o 

tromboxano A2 (TXA2), as PGI2 e PGE2 e os LTB4. Considerando que essas duas famílias de 

ácidos graxos competem pelas mesmas enzimas, o balanço entre n-6 e n-3 na dieta é de 

grande importância. (PORFÍRIO et al., 2014) Visto o exposto, os ácidos graxos n-3 possuem 

propriedades anti-inflamatórias, antitrombóticas, antiarrítmicas, hipolipidêmicas e 

vasodilatadoras, além disso, podem reduzir o colesterol no sangue e contribuir na prevenção 

da aterosclerose. (PORFÍRIO et al., 2014) 

 

1.3.1.1 Lignana 

A linhaça contém muitos compostos bioativos que apresentam papel importante na 

atividade biológica do organismo humano, dentre elas a lignana, um composto fenólico, 
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(WEBER et al., 2016) destacando-se os ácidos fenólicos (aproximadamente 1%), os 

flavonóides (35 a 70 mg/100 g) e as lignanas. A linhaça é considerada a maior fonte vegetal 

de lignanas, principalmente o diglicosídeo secoisolariciresinol (SDG). (BORGES, 2013). 

 A semente de linhaça contém uma importante concentração de fito estrógeno 

lignanas ao qual o carboidrato conjugado, especialmente, a forma glicosídica e seus glicosíde 

são hidrolizados pelas bactérias, no cólon, para originar lignanas “mamárias” bioativas 

enterolactona e enterodiol. (CASSANI, 2009) Após a ingestão, o SDG é convertido para 

secoisolariciresinol (SECO), que é metabolizado em enterodiol e enterolactona no intestino. 

Os metabolitos do SDG podem proporcionar benefícios para a saúde, devido aos seus efeitos 

estrogênicos, atividade antioxidante e tem propriedade biológica significativa como: ação 

antimitótica, antifúngica, antioxidante e anticarcinógeno, além de ser um potente inibidor 

de atividade plaquetária e mediador das reações inflamatórias e ainda pode proteger contra 

doenças cardiovasculares e síndrome metabólica, reduz as concentrações de lipídios e 

glicose, contribui para redução da pressão arterial, o estresse oxidativo e inflamação. 

(CORDEIRO, 2009 & ADOLPHE et al., 2010) 

1.3.2 Linhaça e Doenças cardiovasculares 

O efeito protetor cardiovascular da linhaça promove uma melhoria do perfil lipídico e 

redução dos marcadores inflamatórios. (KHALESI et al., 2015)  O n-3 (ALA)  é  convertido em 

EPA (20: 5n – 3) e DHA (22: 6n – 3) por mecanismos enzimáticos, assim, o consumo de ALA 

aumenta a concentração sanguínea de EPA e DHA, com propriedades anti-inflamatória, 

diminuindo a  vasoconstrição, os resultados dessa ação podem ser um aumento na 

vasodilatação sistêmica. (KHALESI, et al 2015) 

Estudos relacionando o consumo de alimentos fontes de ácidos graxos essenciais (n-6 

e n-3), fibras alimentares e seus efeitos metabólicos e fisiológicos sobre o organismo 

humano, têm sido crescentes nas últimas décadas. Acredita-se que estes alimentos, como a 

semente de linhaça, possuam propriedades que atuam na redução da concentração de 

lipídios sanguíneos, prevenção da aterosclerose, e consequente redução de doenças 

cardíacas. (MELO et al., 2008) Melo et al. (2008) em experimento com ratos, 

ofertaram dieta com semente ou óleo de linhaça associado ou não a goma arábica, 

substituindo em até 50% os teores de óleo de soja da dieta original, e verificaram que os 
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grupos suplementados, foram os que demonstraram as menores médias para colesterol 

hepático quando comparados ao grupo controle. Molena et al. (2010) usaram farinha de 

linhaça como suplemento dietético para ratos Wistar, por um período de 35 dias, e 

observaram redução significativa dos níveis de triglicérides séricos e da razão CT/HDL-c, com 

concomitante aumento dos níveis séricos de HDL-c, demonstrando assim efeito 

cardioprotetor. 

 Em outro estudo, por 42 dias, foram avaliados 52 funcionários, pertencentes ao sexo 

masculino, com idade média de 37 e 39 anos, de uma indústria de grande porte, na cidade 

de Itu-SP. Voluntários foram divididos em 4 grupos, um grupo controle, e três grupos com 

dietas isocalóricas e diferentes proporções no percentual de carboidratos (CH), e acréscimo 

de semente de linhaça em pó ou arroz cru triturados (protocolo duplo cego). Foi observado 

que com 32 % de carboidrato total ingerido e adição de um alimento rico em lignanas 

constituiu-se uma estratégia nutricional relevante, para prevenção primária de fator 

metabólico e controle da inflamação subclínica, o que pode contribuir na redução da 

morbimortalidade a eles associada. (CASSANI, 2009) 

 Em outro experimento, 22 mulheres foram alocadas em grupo 1 e grupo 2. O grupo 1 

recebeu 10g e o grupo 2, 20g de linhaça triturada durante 60 dias. Foram verificadas 

medidas antropométricas e bioquímicas no início e no final. A linhaça mostrou-se eficaz na 

redução significativa do índice de massa corporal (IMC) e circunferência abdominal (CA) em 

ambos os grupos. O grupo 1 mostrou redução significante nas concentrações séricas de TG e 

LDL-c. No grupo 2 verificou-se redução significante nos níveis de LDL-c, CT e TG. Concluiu-se 

que maior consumo de linhaça reflete em maior percentual de redução no perfil lipídico e 

que medidas per capitas diferentes influenciam distintamente na redução de doenças 

cardiovasculares. (COUTO & WICHMANN,2011) 

 Em uma meta-análise com 11 estudos, foi observado que a suplementação com a 

linhaça reduziu a PAS e PAD, e que este resultado pode ser melhorado quando o consumo 

desta oleaginosa possui uma duração maior que 84 dias. (KHALESI et al., 2015)  Um estudo 

com animais observou que a suplementação de linhaça por 8 semanas a ratos hipertensos 

diminuiu significativamente a pressão arterial sistólica e diastólica. (AL-BISHRI, 2013)  
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 Como podemos ver, vários estudos demonstram que o consumo de linhaça tem efeito 

positivo nos indicadores de risco cardiovasculares sendo uma alternativa viável no 

tratamento e prevenção de doenças.  

 

1.4 PROGRAMAÇÃO METABÓLICA 

A programação metabólica é definida como o processo dinâmico de adaptações 

orgânicas que ocorrem em determinado período da vida, resultantes de modificações no 

nível genético, a partir de interferências da nutrição e experiências externas. Há evidências 

suficientes que sustentam a importância da nutrição da gestante, no período perinatal, e nos 

primeiros anos de vida na prevenção ou desenvolvimento de doenças ao longo da vida. 

(ZORZO, 2015) O corpo da gestante e posteriormente nutriz, em especial os leitos vasculares 

dos tecidos de transferência de nutrientes (trato digestório, placenta e mamas), tem a 

capacidade de se adaptar a diferentes estímulos alimentares, a fim de garantir ao bebê a 

adequada oferta nutricional. (ZORZO, 2015) 

 Programação metabólica descreve um fenômeno através do qual uma experiência 

nutricional precoce, atuando durante um período crítico e específico do desenvolvimento, 

acarretaria um efeito duradouro, persistente ao longo da vida do indivíduo, predispondo a 

determinadas doenças. (ZORZO, 2015) O período intrauterino até os dois primeiros anos de 

vida de um indivíduo é considerado essencial para sua saúde, este período constitui uma 

janela de oportunidade para construção de uma sociedade mais saudável, já que a 

alimentação balanceada nos primeiros dias de vida pode impactar profundamente no 

desenvolvimento neurocognitivo, crescimento e redução dos riscos de desenvolvimento de 

diversas doenças e comorbidades ao longo da vida. (BRASIL, 2011) 

Zorzo (2015) demonstrou, em estudo, a redução de 20% do risco relativo a obesidade 

em crianças na idade escolar que receberam aleitamento materno, quando comparadas com 

as que receberam fórmula infantil. Um dos mecanismos propostos é que o alto aporte 

proteico, além das necessidades metabólicas, dentro dos primeiros meses de vida, poderia 

estar relacionado com o ganho ponderal exagerado, o que aumentaria o risco futuro de 

obesidade. O aleitamento materno tem sido relacionado também com a proteção contra 
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diversas outras doenças de surgimento tardio. São exemplos: transtorno do déficit de 

atenção, hiperatividade, hipertensão arterial, dislipidemia e diabetes tipo ll.  

Num modelo experimental de programação metabólica, através da restrição proteica 

durante a gestação, observou-se baixo peso ao nascer da prole e desenvolvimento da 

hipertensão arterial sistólica na idade adulta. (SATHISHKUMAR et al., 2009) Em outro estudo, 

a prole de ambos os gêneros de mães que receberam o óleo de peixe durante a gestação e 

lactação apresentaram redução da pressão arterial, redução da hipertrofia cardíaca e da 

fibrose intersticial na vida adulta. (CATTA-PRETA et al., 2006) 

 

1.4.1 Programação metabólica e linhaça 

A procura por alimentos funcionais, como a linhaça, tem aumentado devido aos seus 

efeitos benéficos e o poder de atuar na prevenção de doenças. A prevenção de doenças 

deve ocorrer ao longo da vida, iniciando com a dieta materna durante a gestação, a lactação, 

até a idade adulta. (CARDOZO et al., 2010) Figueiredo et al. (2011) investigaram na prole aos 

21 e 180 dias de vida o efeito do consumo materno da semente de linhaça durante a 

lactação sobre os parâmetros associados a composição corporal, a homeostase glicêmica, 

lipídica e proteica, a leptinemia, adiponectinemia, insulinemia, função tireoideana, e após o 

desmame observou um aumento transitório de massa corporal até a idade adulta. Aos 21 

dias, observou na prole do grupo Linhaça menor gordura total e subcutânea, colesterol total, 

triglicerídeo, albumina, insulina e T3 total. Aos 180 dias, o grupo Linhaça apresentou menor 

glicemia, adiponectina e T4 livre. 

Anjos et al. (2013) avaliaram o uso do óleo de linhaça durante a gestação e lactação 

de ratas wistar diabéticas sobre o tecido adiposo da prole de macho aos 100 dias de vida. E 

observaram que a massa relativa total de tecido adiposo do grupo óleo de linhaça foi menor, 

quando comparada aos outros grupos. O estudo demonstrou que o óleo de linhaça quando 

utilizado no período perinatal por mães diabéticas "programa" a prole macho para uma 

quantidade menor de gordura total aos 100 dias. Cardozo et al. (2014) ofertaram dieta 

contendo farinha de linhaça durante a lactação às mães e a seus filhotes após o desmame, 

durante 250 dias de vida, e observaram redução do peso corporal, da massa de gordura 

visceral, diminuição das concentrações de colesterol, triacilglicerol, HDL-c, VLDL-c, glicose e 
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redução da espessura da camada íntima-média da aorta quando comparados aos animais do 

grupo controle. 

Vicente et al. (2017) investigou os efeitos do consumo materno de óleo de linhaça nos 

períodos de gestação e lactação sobre a pressão arterial e fibra elástica da aorta de filhos de 

ratas diabéticas.  E constatou que o grupo filhotes de mães que consumiram dieta 

hiperlipídica apresentou maior pressão arterial, e o uso de óleo de linhaça evitou essa 

condição nos filhotes do grupo em que as mães consumiram óleo de linhaça (p <0,001) além 

de aumentar a porcentagem da fibra elástica aórtica (p <0,022). Através do exposto 

percebemos que o consumo de linhaça pela mãe durante a lactação interfere nos níveis de 

massa corporal, níveis de lipídios, bem como redução da camada intima-média da aorta dos 

filhotes.  

  Diante do exposto, nossa hipótese é que o consumo de linhaça durante a lactação tem 

efeito cardioprotetor na prole macho exposta a sobrecarga oral de sódio durante a vida e 

que associado ao exercício físico esse benefício se intensifique 
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2 OBJETIVO 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito do consumo materno da farinha linhaça 

durante a lactação e da atividade física na fase adulta sobre a morfologia cardiovascular e da 

aorta da prole macho submetido a sobrecarga oral de cloreto de sódio. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1 - Avaliar entre os grupos o consumo de ração, a ingestão hídrica e o ganho de peso;  

2 - Mensurar entre os grupos a pressão arterial sistólica;  

3 - Avaliar entre os grupos o perfil bioquímico (sódio e perfil lipídico); 

4 - Comparar entre os grupos a morfologia cardíaca e da aorta; 

5 - Comparar os resultados e avaliar a influência do consumo de linhaça durante a 

lactação e do exercício físico nos critérios estabelecidos acima. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

Esse projeto de pesquisa foi aprovado pelo do Comitê de Ética em Experimentação 

Animal do Núcleo de Animais de Laboratório da Universidade Federal Fluminense (UFF) com 

número de protocolo 882/2016.  

Foram utilizados, inicialmente, ratas Rattus norvegicus, variedade Albinus, linhagem 

Wistar, fêmeas, em idade fértil, oriundas da colônia do Laboratório de Nutrição 

Experimental (LabNE) da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

local onde foi realizado o ensaio biológico. As ratas foram acasaladas na proporção de 2 

fêmeas para 1 macho, recebendo ração comercial própria para roedores (22% de proteína, 

Nuvilab®, Nuvital Ltda, Paraná, Brasil). Todos os animais foram mantidos em gaiolas 

coletivas, com temperatura constante (22 ± 3°C) e ciclo claro escuro (12/12h) controlados, 

recebendo água e ração ad libitum. Após o parto, as mães foram aleatoriamente divididas 

em dois grupos (n=12/grupo) durante o período de lactação:  

- Grupo Controle (GC), receberam ração controle (caseína) e água filtrada. 

- Grupo Linhaça (GL), receberam ração de linhaça e água filtrada. 

 Depois de 21 dias, após o desmame, 2 filhotes machos de cada mãe foram separados 

e alocados em 8 grupos experimentais e passaram a receber ração comercial ad libitum 

própria para ratos (Nuvital, Nuvilab, PR, Brasil) até os 180 dias de vida: 

1. Grupo Controle (GC), filhotes de mães que receberam ração controle e água filtrada, 

sem atividade física. 

2. Grupo Controle exercício físico (GCEX), filhotes de mães que receberam ração 

controle e água filtrada, com atividade física. 

3. Grupo Linhaça (GL), filhotes de mães que receberam ração linhaça e água filtrada, 

sem atividade física. 

4. Grupo Linhaça exercício físico (GLEX), filhotes de mães que receberam ração linhaça 

e água filtrada, com atividade física.  

5. Grupo Controle Cloreto de sódio (GCNACL), filhotes de mães que receberam ração 

controle e solução à 1% NaCl, sem atividade física.  
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6. Grupo Controle Cloreto de sódio exercício (GCNACLEX), filhotes de mães que 

receberam ração controle e solução à 1% NaCl, com atividade física.  

7. Grupo Linhaça Cloreto de sódio (GLNACL), filhotes de mães que receberam ração 

linhaça e solução à 1% NaCl, sem atividade física. 

8. Grupo Linhaça Cloreto de sódio (GLNACLEX), filhotes de mães que receberam ração 

linhaça e solução à 1% NaCl, com atividade física (Figura 3). 

  Cabe ressaltar que ao nascimento, o sexo dos filhotes foi identificado a partir da 

distância ânus-genital, definindo-se a proporção macho/fêmea da ninhada. Após a contagem 

do número de filhote total por mãe, o tamanho da ninhada foi reduzido aleatoriamente para 

seis animais, a fim de garantir uma maior performance lactacional. E a partir do desmame, a 

massa corporal foi mensurada semanalmente, além do consumo de ração comercial, de 

ingestão hídrica e de solução de NaCl à 1%.  
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Figura 3 Esquema do protocolo experimental 
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3.2  RAÇÕES 

 Para o preparo das rações acrescidas de linhaça, as amostras da semente foram 

compradas em mercado e seguiram o seguinte processo de preparação: pesagem e 

trituração em liquidificador industrial para obtenção da farinha de linhaça e uso 

posteriormente na confecção da ração. 

 Os ingredientes foram pesados conforme a densidade (do mais leve para o mais 

pesado) dos seguintes ingredientes: L-cistina, mistura de vitaminas, mistura de minerais, 

bitartarato de colina, amido, açúcar, caseína e farinha de linhaça. Ocorre a homogeneização 

com a completa mistura de todos os ingredientes em batedeira industrial, depois 

acrescentada água fervente aos poucos até a “gelatinização” do amido e formação de uma 

massa com textura lisa. Em seguida, a massa foi transformada em pellets e levada à estufa 

ventilada (55-60ºC) por 24 horas. A ração pronta foi mantida em geladeira até o momento 

de ser ofertada aos animais.  

 Todas as rações foram preparadas no LabNE, sendo isocalóricas e isoproteícas. 

Durante o período de lactação os ratos receberam rações com 17% de proteína (AIN-93G). 

Foi adicionado o antioxidante Butilhidroxitolueno (BHT) a 0,0014 g por quilo de ração 17% 

de proteína a ser preparado (Tabela 3), e os filhotes, após o desmame, receberam ração 

própria para ratos (Nuvital, Nuvilab, PR, Brasil), contendo 22% de proteína (tendo como 

fontes proteicas: carne, peixe, soja e aminocácidos), 66% de carboidrato, 11% de lipídios e 

2700mg /kg de sódio até completarem 180 dias de vida. 

Todas as rações foram adicionadas das misturas de minerais e de vitaminas segundo as 

normas do COMMITTEE ON LABORATORY ANIMAL DIETS, 1979, modificadas segundo as 

recomendações da AIN-93G para as rações 17%. (REEVES et al., 1993) 

 

 

 



41 

 

Tabela 3 Composição a cada 1Kg das rações que foram utilizadas no período de lactação 

Ingrediente / Dieta Ração Controle (g) Ração Farinha de Linhaça (g) 

Caseína a 190 141,10 

Farinha de linhaçab 0 250 

Amido c 539,486 458,386 

Açúcar Refinado d 100 100 

Óleo de soja e 70 0 

Celulose f 50 0 

Mix de Vitaminas g 10 10 

Mix de Minerais g 35 35 

Cistina h 3 3 

Bitartarato de Colina h 2,5 2,5 

BHT 0,014 0,014 

Total (g) 1000 1000 

Comércio e Indústria Farmos Ltda. (Rio de Janeiro RJ, Brasil); b- Mãe terra (São Paulo, SP, Brasil); c- Maizena da 
Unilever Bestfoods Brasil Ltda. (Mogi Guaçu, SP, Brasil); d-União (Rio de Janeiro, RJ, Brasil); e- Liza da Cargill 
Agricultura Ltda. (Mairinque, SP, Brasil); f- Microcel da Blanver Ltda. (Cotia, SP, Brasil); g-PragSoluções 
Comércio e Serviços Ltda-ME (Jáu, SP, SãoPaulo) h-M. Cassab Comércio e Indústria Ltda. (São Paulo, SP, Brasil). 

 

3.2.1 ANÁLISE NO CONSUMO DE RAÇÃO, GANHO DE PESO E INGESTÃO HÍDRICA 

 Para a análise do ganho de peso os animais foram pesados três vezes na semana em 

balança digital, marca Filizola, com capacidade de 3 Kg e precisão de 0,05 g. Os animais 

foram pesados individualmente, em recipientes de polipropileno com a balança previamente 

tarada, assim obtendo as variações de massa corporal e crescimento. 

 Para a análise do consumo de ração, este foi controlado três vezes na semana, sendo 

pesadas em balança digital, marca Filizola, com capacidade de 3 Kg e precisão de 0,05 g. foi 

contabilizado a oferta e o resto de cada animal para determinar o consumo alimentar.  
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 Para análise da ingestão de água e da solução de NaCl, (solução a 1%) este foi 

realizado três vezes na semana com auxílio de proveta graduada com 0,5mL de precisão. Foi 

contabilizado a oferta e o resto de cada animal para determinar o consumo hídrico e a 

ingestão de solução de NaCl 1%. (ARAUJO et al., 2001; SCHWEDA & KURTZ, 2008; BALDO et 

al., 2011; KATSUDA et al., 2014; SAWANT & BODHANKAR, 2016)  

 Os animais dos grupos NaCl receberam exclusivamente solução a 1% de cloreto de 

sódio, não recebendo água e os animais do grupo água receberam exclusivamente a água 

filtrada. 

 

3.3 PROTOCOLO DE ATIVIDADE FÍSICA 

 Após 90 dias à exposição da solução oral contendo 1% de NaCl os filhotes iniciaram o 

protocolo de exercício físico. Para determinar a velocidade a ser empregada no treinamento, 

os animais realizaram inicialmente o teste de esforço máximo. (TEM)  

 O TEM foi realizado numa esteira elétrica própria para ratos (Avs Projetos®), a uma 

velocidade de 0,3 Km/h (5m/minuto). O valor do TEM foi obtido quando o animal 

demonstrar sinais de fadiga, ou seja, quando ele perder a habilidade de acompanhar a 

velocidade estabelecida na esteira. A cada quatro semanas os animais realizaram novos 

TEM, para que a velocidade seja ajustada para as próximas 4 semanas. Os animais foram 

submetidos a atividade física 5 vezes por semana, durante 60 minutos com velocidade igual 

a 60% do respectivo teste de esforço máximo. (FELIX & MICHELINI, 2007)  

 

3.4 AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL  

 A partir dos três meses de idade dos animais foi realizada mensalmente a aferição da 

pressão arterial sistólica (PAS) até completar os seis meses de idade dos animais, utilizando o 

método não invasivo da pletismografia caudal (Pletismógrafo de cauda V1.10 – Insight®). A 

pressão arterial sistólica (PAS) foi determinada em mmHg (milímetro de mercúrio). Após pré-

condicionamento na câmara de contenção, os animais foram pré-aquecidos a 39 ± 1ºC por 
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cinco minutos. A PAS de cada animal foi calculada pela média de três medidas consecutivas 

estáveis (com uma diferença de aproximadamente um minuto). 

 Cabe ressaltar que para alcançar um resultado fidedigno dos níveis pressóricos, os 

ratos passaram por um processo de adaptação antes de completarem três meses de idade, 

afim de evitar estresse no decorrer do experimento. Precauções também foram tomadas na 

seleção do tamanho de manguito e da câmara contensora, sendo apropriado para os 

animais.  

 

3.5 MÉTODOS BIOQUÍMICOS 

3.5.1 Coleta de sangue e preparação das amostras 

 Aos 180 dias de vida, os animais foram anestesiados com injeção intraperitoneal de 

80 mg Cetamin (Cloridrato de cetamina a 10%) e 10mg de Xilazin (Cloridrato de xilazina a 

2%) (0,10) e ml/100g p.c., i.p.) para a coleta do sangue por punção cardíaca. O sangue foi 

colocado em tubos sem anticoagulante que foram centrifugados (centrífuga Sigma) durante 

15 minutos a 3500 rpm, para obtenção do soro. Este foi armazenado em freezer a – 80º C 

para posterior análise. 

Todas as análises bioquímicas foram realizadas no Laboratório de Nutrição 

Experimental (LabNE) da UFF. 

 

3.5.2 Métodos para determinação de sódio 

 A análise de sódio foi realizada no soro pelo método da fotometria de chama. O 

aparelho usado foi da marca Benfer, modelo BFC-300. Foram diluídos o padrão de sódio e 

potássio em água destilada, as amostras foram diluídas numa proporção de 1:100, assim 

como o soro controle em água destilada, o aparelho foi zerado com água destilada e 

calibrado com padrão diluído 1:100, zerado novamente o equipamento e calibrado até a 

estabilização do equipamento, as amostras foram aspiradas, assim com o soro controle. 
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3.5.3 Métodos para determinação dos lipídios séricos 

 As análises de colesterol total, triglicerídeos e HDL-C foram realizados no soro, com a 

utilização de kits bioquímicos Bioclin® (Indústria Quibasa – Química Básica Ltda/ Belo 

Horizonte-MG) em analisador automático (Bioclin Systems 120 – Chemistry Analyser). 

 

3.5.4 Métodos histopatológicos 

 Ao final do ensaio, 180 dias, os animais foram submetidos à incisão mento-pubiana 

com subsequente abertura das cavidades torácica e abdominal. Em seguida o coração 

juntamente com a aorta foi retirado, a artéria foi separada do coração seccionando-a junto 

ao arco aórtico e foi seccionada transversalmente onde foram feitos cortes transversos 

sempre no terço distal da secção. Já o coração foi pesado em balança analítica pelo método 

de Scherle, (imerso em solução salina fisiológica dentro de uma proveta graduada, 

suspensos por um fio sem tocar nas paredes do recipiente). (SCHERLE, 1970) O coração foi 

seccionado transversalmente abaixo do sulco coronário para a separação dos átrios e 

ventrículos, incluindo o septo intraventricular. Para obter o peso relativo dividimos o peso 

do coração pelo peso do animal e multiplicamos por 100. 

 Após ser seccionado, os fragmentos da aorta e do ventrículo esquerdo (VE) foram 

fixados em formol tamponado por 24h, processados em concentrações crescentes de álcool 

etílico (70%, 80%, 90% e 100%), posteriormente em xilol para a etapa de clarificação e em 

parafina, seguida da inclusão definitiva para formação do bloco, como utilizado por Pereira 

et al., (1998) após a inclusão, os blocos de parafina contendo fragmentos da aorta e blocos 

contendo VE foram cortados no micrótomo Laica® RM 2125RT em seções de 5µm e 

montados em lâminas padrão para microscopia ótica. 

3.5.4.1 Aorta 

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

fibra elástica). Após a desparafinização, as laminas foram lavadas com água por 10 minutos, 

em seguida coradas com Hemaroxilina férrica de weigert por 10 minutos em seguida lavada 

em água por mais 10 minutos e corada pela Fucsina-resorcina por 20 minutos, desidratadas 

e montadas. Posteriormente foram feitas a captura de imagens pelo programa CellSens 



45 

 
Olympus®. A mensuração da área, da camada íntima-média da aorta, da porcentagem da 

fibra elástica e da densidade de superfícies das lamelas elásticas foram realizadas utilizando 

o programa Image J® com aumento de 4X, 40X, 20X e 40 X, respectivamente. 

  A mensuração da área da luz e da parede da aorta foi realizada através do 

delineamento do contorno interno. A mensuração da camada íntima-média da aorta foi feita 

em quatro pontos ortogonais, onde a média entre as mesmas representou a espessura desta 

camada; e quantificação da porcentagem da fibra elástica foi realizada através do puglin 

Color Segmentation.  

Todas as imagens foram digitalizadas em formato tiff. 

 

3.5.4.2 Coração 

 As lâminas contendo os cortes do tecido do VE foram coradas com Picro-sirius-red 

para coloração fibrilar do colágeno na matriz extracelular para análise da densidade 

volumétrica de colágeno. Após desparafinar em 2 mudas de xilol e hidratar em álcool 100º, 

90º, 80 e 70º e água destilada, foram coradas por 1 hora na solução de Sirius red, lavadas 

por 1 minuto em 2 mudas de HCl 0,01N, foram lavadas em água destilada, em seguida 

coradas por 3 minutos em hematoxilina de Harris, lavadas em água corrente, desidratadas e 

montados. 

 Para análise da densidade volumétrica de colágeno (Vv) a as imagens foram 

capturadas pelo programa CellSens Olympus® no microscópio Belphotonics num aumento 

de 4ox onde através do método de contagem pontos superpondo um sistema teste M42 

(WEIBEL et al. 1966). Foi realizada a contagem da área ocupada por colágeno (Vv(i%)). 

Sendo que, Vv [estrutura]= PP/PT (PP corresponde ao número de pontos teste associados 

com p; p=componente tecidual considerado; e PT corresponde aos pontos totais do sistema 

teste.  

 Para a mensuração da espessura do ventrículo esquerdo as imagens foram 

capturadas pelo programa CellSens Olympus® no microscópio Belphotonics num aumento de 

4x. Após isto, a análise do tamanho da espessura da parede do VE foi realizada utilizando o 

programa Image J®. As medidas foram feitas em três pontos ortogonais, onde a média entre 
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as mesmas representou a espessura da parede deste ventrículo. Todas as imagens foram 

digitalizadas em formato tiff. As imagens das seções do VE foram capturadas por vídeo 

microscopia no microscópio BX51 Olympus®. 

Todas as análises histológicas foram realizadas no Laboratório de Biomorfologia Celular e 

Extracelular da UFF. 

 

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Os dados estão apresentados na forma de média ± desvio padrão. Para análise da 

distribuição normal dos resultados encontrados foi aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov, 

após isso estes foram submetidos à comparação entre si utilizando-se o teste one-way 

ANOVA seguido pelo pós-teste de Holm-Sidak. Nos resultados que não apresentaram 

distribuição normal, foi aplicado o teste não paramétrico Kruskal-Wallis. Com relação à 

massa corporal e pressão arterial, foi realizado o teste two-away ANOVA, seguido pelo pós-

teste de Bonferroni. As análises estatísticas foram realizadas no programa GraphPad Prism 

versão 6.0 para Windows (GraphPad Software, São Diego, Califórnia, EUA), com nível de 

significância de p<0.05.  
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4 RESULTADOS  

4.1 INGESTÃO DE RAÇÃO, ÁGUA E SOLUÇÃO DE NACL E INGESTÃO DE SÓDIO 

 Com relação ao consumo diário de ração, este foi semelhante entre os animais de 

todos os grupos (p=0.1330) (Gráfico1a). Durante o período de experimento, observa-se que 

os animais que recebiam solução NaCl 1% tinham um consumo liquido superior aos animais 

que recebiam água (p<0.0001) (Gráficob). Concernente a ingestão diária de Na, os animais 

dos grupos GCNaCl, GCNaClEX, GLNaCl e GLNaClEX consumiram uma quantidade superior de 

sódio (+936,7%, + 845,8%, + 833,3 +796,5%, respectivamente, p<0,0001) (Gráfico1c) do que 

seu respectivo grupo que consumiu água. 
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 Gráfico 1 Ingestão de ração, ingestão hídrica, ingestão de solução NaCl 1%  
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Os dados são apresentados na forma de media ± DP, com nível de significância de p≤0,05 a ≠ GC; b ≠ GCNaCl; c 

≠ GCE; d ≠ GCNaClex; e ≠ GL; f ≠ GLNaCl; g ≠ GLex.  GC=grupo controle; GCNACL=grupo controle cloreto de 

sódio; GCEX= grupo controle exercício físico; GCNACLEX= grupo controle cloreto de sódio exercício físico; GL= 

grupo linhaça; GLNACL= grupo linhaça cloreto de sódio; GLEX= grupo linhaça exercício físico; GLNACLEX= grupo 

linhaça cloreto de sódio exercício físico. Grupos com N=6. 

(c) 

(b) 

(a) 
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4.2 MASSA CORPORAL 

Ao desmame (21 dias) não encontramos diferenças com relação à massa corporal 

entre os grupos, contudo houve uma tendência dos filhotes oriundos de mães que 

consumiram linhaça de serem mais leves que os animais de mães controle (-16.7% 

p=0.0686) (tabela 4). Com relação à evolução ponderal, nota-se que a partir da 12º semana, 

o GLNaClEx tem massa inferior ao GC (-14%, p<0.05) e essa característica permanece até o 

final do estudo e esse mesmo grupo mostra massa corporal inferior ao GCEx na 16º semana 

(-14.9%, p<0.05) que se perpetua até o final do estudo. O GLNaClEx também apresenta 

massa corporal inferior ao GCNaCl entre a 18º e 21º semanas (-10.3%, p<0.05) (Gráfico 2). 
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         Gráfico 2 Evolução da massa corporal dos animais ao longo do estudo 

D ia

1 4 2 1 2 8 3 5 4 2 4 9 5 6 6 3 7 0 7 7 8 4 9 1 9 8
1 0 5

1 1 2
1 1 9

1 2 6
1 3 3

1 4 0
1 4 7

1 5 4
1 6 1

1 6 8
1 7 5

1 8 2
1 8 9

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

3 0 0

3 5 0

4 0 0

4 5 0

5 0 0

5 5 0

6 0 0

G C

G C E x .

G C N a C l

G C N a C lE x .

G L

G L E x .

G L N a C l

G L N a C lE x .

E x e rc íc io

G C  v s .  G L N a C lE x . p < 0 ,0 5

G C E x  v s .  G L N a C lE x .  p < 0 ,0 5

G C N a C l v s .  G L N a C lE x . p < 0 ,0 5

Ev
olu

çã
o m

as
sa

 co
rp

or
al 

(g
)

 

Os dados são apresentados na forma de media ± DP, com nível de significância de p≤0.05 (two-way ANOVA, post-hoc test de Bonferroni). GC=grupo 

controle; GCNaCl=grupo controle cloreto de sódio; GCEx= grupo controle exercício físico; GCNaClEx= grupo controle cloreto de sódio exercício físico; GL= 

grupo linhaça; GLNaCl= grupo linhaça cloreto de sódio; GLEx= grupo linhaça exercício físico; GLNxClEx= grupo linhaça cloreto de sódio exercício físico. 

Grupos com N=6. 
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Tabela 4 Massa corporal inicial e final e variação de massa corporal  

Indicador / Grupo GC GCNACL GCEX GCNACLEX GL GLNACL GLEX GLNACLEX 
Valor 
de p 

Massa corporal inicial  
21 dias (g) 

54±2,4 55,1±3,5 56,5±3,7 57,5±2,2 47,6±7,7 45,0±6,8 46,3±6,7 47,0±8,2 0,0686 

Massa corporal final  
180 dias (g) 

489±23,9 474,8±39,6 493,0±20,6 480,0±38,9 475,5±59,0 452,2±48,7 467,9±44,7 421,0±68,8 0,2548 

Variação de 
Massa corporal (g) 

439±21,8 419,7±37,2 436,7±20,6 422,5±37,8 427,9±55,9 403,8±49,8 418,1±50,7 371,8±72,3 0,4078 

Os dados são apresentados na forma de media ± DP Com nível de significância de p≤0,05 GC=grupo controle; GCNACL= grupo contro le cloreto de sódio; GCEX= grupo controle 

exercício físico; GCNACLEX = grupo controle cloreto de sódio exercício físico; GL= grupo linhaça; GLNACL= grupo linhaça cloreto de sódio; GLEX= grupo linhaça exercício físico; 

GLNACLEX= grupo linhaça cloreto de sódio exercício físico. Grupos com N=6, valor de p se refere à comparação entre os grupos linhaça e os grupos controle. 
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4.3 PRESSÃO ARTERIAL 

 O consumo crônico de solução de NaCl 1% não levou ao aumento da pressão arterial 

nos grupos, assim como a atividade física e o consumo de linhaça pela mãe durante a 

lactação não afetaram a pressão arterial. (p=0,5016) (gráfico 3) 

Gráfico 3 Pressão arterial dos grupos ao longo do estudo 

2 3 4 5 6 7

0

50

100

150

200

GC

GCNaCl
GCEx.

GCNaClEx.

GL

GLNaCl

GLEx.

GLNaClEx.

Mês

P
re

s
s
ã
o

 a
rt

e
ri

a
l 

(m
m

H
g

)

 

GC=grupo controle; GCNACL=grupo controle cloreto de sódio; GCEX= grupo controle exercício físico; 

GCNACLEX= grupo controle cloreto de sódio exercício físico; GL= grupo linhaça; GLNACL= grupo linhaça cloreto 

de sódio; GLEX= grupo linhaça exercício físico; GLNACLEX= grupo linhaça cloreto de sódio exercício físico.  

Grupos com N=6. 

 

4.4 LIPÍDIOS E SÓDIO SÉRICOS 

A avaliação entre os grupos com relação aos níveis séricos de Colesterol total, 

triglicerídeos e HDL-C não mostrou diferença destes parâmetros, assim como o nível sérico 

de sódio também não houve diferença (Tabela5).
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Tabela 5 Lipídios e sódio séricos 

 

Os dados são apresentados na forma de media ± DP. Com nível de significância de p≤0,05 GC=grupo controle; GCNACL=grupo controle cloreto de sódio; GCEX= grupo 

controle exercício físico; GCNACLEX= grupo controle cloreto de sódio exercício físico; GL= grupo linhaça; GLNACL= grupo linhaça cloreto de sódio; GLEX= grupo linhaça 

exercício físico; GLNACLEX= grupo linhaça cloreto de sódio exercício físico. Grupos com N=6. 

Indicador / Grupo GC GCNaCl GCEx GCNaClEx GL GLNaCl GLEx GLNaClEx p-value 

Colesterol (mg/dL) 50.7±22.1 40.6±16.9 50.8±16.6 46.4±16.9 45.4±6.5 53.0±12.7 44.6±11.2 52.8±8.5 0.952 

HDL-C (mg/dL) 24.7±12.1 22.6±8.9 22.8±7.2 21.9±8.8 21.0±5.4 23.7±7.5 20.6±7.3 24.0±8.3 0.992 

Triacilglicerol (mg/dL) 58.2±13.9 57.4±10.7 55.7±9.3 72.6±46.2 86.5±23.5 92.5±44.7 83.7±37.2 54.7±19.2 0.166 

Sódio (mEq/L) 133.3±16.2 136.6±2.1 134.7±12.9 133.0±7.4 131.4±9.4 129.9±6.1 130.7±8.9 129.8±14.7 0.9351 
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4.5 HISTOMORFOMETRIA DA AORTA 

Ao final do experimento os grupos estudados não apresentaram diferença com relação 

a área da parede da aorta (p=0.9364) e área do lúmen da aorta (p=0.8817). Contudo, 

podemos observar que o uso crônico de solução de NaCl 1% e da prática do exercício físico, 

isoladamente, levaram ao aumento da espessura da camada íntima média da aorta nos 

animais do grupo controle (-10,4% e 13,3%, respectivamente, p<0,0001,) (gráfico 4a-c) e 

quando em conjunto, o aumento da espessura da camada íntima média também foi 

encontrado (+17,7%, p<0,0001) (gráfico 4c). Nos grupos linhaça, o uso crônico de NaCl 1%, 

isoladamente, não levou ao aumento da espessura da camada íntima média da aorta, sendo 

sua espessura semelhante ao GC e GL, contudo a prática do exercício físico levou ao 

aumento da espessura quando comparado ao GC e GL (12,8% e 9,7%, respectivamente, 

p<0,0001) e o uso da solução de NaCl 1% em conjunto com o exercício físico também levou 

ao aumento da espessura da camada intima da aorta quando comparado ao GC e GL 

(+17,8% e 14,5%, respectivamente, p<0,0001) ( gráfico 4c).   

Com relação ao componente elástico da parede arterial, nota-se que o uso crônico de 

NaCl pelo grupo controle levou ao menor número de lamelas elásticas (-8,1%, p<0.0001), o 

GL apresenta valores numéricos médios de lamelas elásticas menores que todos os grupos 

controles (GC: -16,4%, GCNaCl: -8.6%, GCEx: -12.9% e GCNaClEx: -10.8%, p<0.0001). E entre 

os grupos linhaça, os GLEx e GLNaClEx apresentaram valores numéricos superiores ao GL 

(+9.5% e +11.5%, respectivamente, p<0.0001) (Gráfico 4d). No tocante a quantidade de 

elastina presente na camada íntima-média da aorta, observa-se que não houve diferença 

entre os grupos (Gráfico 4e).  Foi realizada a análise morfológica da aorta de todos os 

animais dos grupos estudados e não foram encontradas alterações. A análise ao microscópio 

de luz em secções transversais da aorta demonstrou estruturas preservadas (Figura 4). 
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Gráfico 4 Histomorfometria da aorta dos grupos estudados aos 180 dias de vida 
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Os dados são apresentados na forma de media ± DP, com nível de significância de p≤0.05 (one way ANOVA, 

post-hoc test de Holm-Sidak and Kruskal-Wallis test, post-hoc test Dunn’s). a ≠ GC; b ≠ GCNaCl; c ≠ GCEx; d ≠ 

GCNaClex; e ≠ GL; f ≠ GLNaCl. GC=grupo controle; GCNaCl=grupo controle cloreto de sódio; GCEx= grupo 

controle exercício físico; GCNaClEx= grupo controle cloreto de sódio exercício físico; GL= grupo linhaça; 

GLNaCl= grupo linhaça cloreto de sódio; GLEx= grupo linhaça exercício físico; GLNxClEx= grupo linhaça cloreto 

de sódio exercício físico. Grupos com N=6.
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 Figura 4 Imagens microscópicas representativas do tecido da aorta de filhotes machos de diferentes grupos experimentais aos seis meses de 

idade (180 dias) 

 

Imagens microscópicas do tecido da aorta coradas com Fucsina Resorcina de Weigert de filhotes machos de seis meses de idade (180 dias) (4 x 20 x). GC = grupo controle; 

GCNaCl = grupo controle  Cloreto de Sódio; GCEX= grupo controle Exercício físico; GCNaClEX = grupo controle exercicio físico  cloreto de sódio; GL = grupo de linhaça; 

GLNaCl= grupo linhaça  cloreto de sódio; GLEX = grupo linhaça Exercício físico; GLNaClEX = Grupo de linhaça  exercicio físico cloreto de sódio.
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4.6 PESO E HISTOMOFOMETRIA DO CORAÇÃO 

Observa-se que o uso crônico de NaCl e a atividade física durante a fase adulta não 

levaram a hipertrofia cardíaca, segundo os dados do peso absoluto (p=0,5411), (Gráfico 5a). 

peso relativo (p=0,7798), (Gráfico 5b) e relação peso coração: tíbia (p=0,707) (Gráfico 5c). 

Com relação a espessura do ventrículo esquerdo, nenhuma diferença entre os grupos 

foi encontrada (p=0,7178) (Gráfico 5d). No que diz respeito a quantidade de fibras 

colágenas, a ingestão crônica de NaCl em associação com a atividade física na vida adulta, 

levou ao aumento das fibras colágenas do ventrículo esquerdo quando comparado ao grupo 

controle (+24,4%, p=<0,0001), resultado este que não ocorreu nos animais que consumiram 

linhaça. Nos animais em que a mãe consumiu linhaça, observa-se que a administração 

crônica de solução de NaCl 1% levou ao aumento da fibrose intersticial (+20,4%, p<0,0001) e 

o exercício físico quando feito na idade adulta reverteu esse efeito (-17%, p<0,0001) (Gráfico 

5e).  Foi realizada a análise morfológica do coração de todos os animais dos grupos 

estudados e não foram encontradas alterações. A análise ao microscópio de luz em secções 

transversais demonstrou que a estrutura se apresentava preservada (Figura 5). 
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 Gráfico 5 Histomorfometria do ventrículo esquerdo dos grupos estudados aos 180 dias

 

Os dados são apresentados na forma de media ± DP, com nível de significância de p≤0.05 (one way ANOVA, 
post-hoc test de Holm-Sidak and Kruskal-Wallis test, post-hoc test Dunn’s). a ≠ GC; b ≠ GCNaCl; c ≠ GCEx; d ≠ 
GCNaClex; e ≠ GL; f ≠ GLNaCl. GC=grupo controle; GCNaCl=grupo controle cloreto de sódio; GCEx= grupo 
controle exercício físico; GCNaClEx= grupo controle cloreto de sódio exercício físico; GL= grupo linhaça; 
GLNaCl= grupo linhaça cloreto de sódio; GLEx= grupo linhaça exercício físico; GLNxClEx= grupo linhaça cloreto 
de sódio exercício físico. Grupos com N=6. 
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Figura 5  Fotomicrografias representativas do tecido dos ventrículo esquerdo dos animais nos 

diferentes grupos experimentais aos seis meses de idade (180 dias).  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
As imagens foram capturadas pelo programa ScanScope com aumento de 20X. Grupo controle (A); Grupo 
Linhaça (B); Grupo controle NaCl (C); Grupo linhaça NaCl (D);Grupo controle exercicio(E); Grupo linhaça 
exercicio (F); Gupo controle NaCl Exercício (G); Grupo linhaça NaCl Exercício (H) . 
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5 DISCUSSÃO 

Em um estudo de revisão sobre os efeitos do consumo da farinha de linhaça durante 

a gestação e lactação sobre a massa corporal da prole aos 21 dias, (CORREIA-SANTOS et al., 

2017) observa-se que a administração de farinha de linhaça na concentração de 25% na 

dieta não levou a modificação na massa corporal ao desmame da prole, apresentando 

mesma massa corporal que os animais de mães controle, (BRANT et al., 2012 & COSTA et al., 

2016;  LEITE et al., 2012) semelhante ao resultado encontrado nesse trabalho, onde apesar 

de não apresentarem diferença, uma tendência de menor massa corporal no animais 

oriundos de mãe que consumiram linhaça durante a lactação foi encontrado.  

Outros estudos, (CARDOZO et al., 2010; FERNANDES et al., 2010; TROINA et al., 2010) 

ao analisarem a prole macho ao desmame, observaram redução na massa corporal quando 

comparado a prole de mães que consumiram ração controle. A menor massa gorda desses 

animais é provavelmente o componente responsável pela menor massa corporal ao 

desmame, uma vez que os animais não apresentam alterações em outros compartimentos 

do corpo (TROINA et al., 2010) e o fitoestrógeno presente na linhaça, diglicosídeo 

secoisolariciresinol (SDG), pode ser o responsável por esse efeito. O efeito anti-obesidade do 

SDG pode ser devido à supressão de genes envolvidos na síntese de ácidos graxos e 

triacilgliceróis, através da atividade da proteína 1c ligadora do elemento regulado por 

esteróis (SREBP-1c). O SDG é um fitoestrógeno, e é bem conhecido que o estrogênio inibe 

diretamente a deposição de gordura através da redução da atividade da lipase lipoproteica 

(LPL), que é a enzima que regula a reabsorção de lipídios no adipócito, (HAMOSH & 

HAMOSH, 1975) desse modo o menor peso no grupo farinha de linhaça também pode ser 

explicado, em parte, pela ação estrogênica no adipócito. (CORREIA-SANTOS et al., 2017 & 

TROINA et al., 2010) 

O consumo de linhaça pela mãe durante a lactação, a prática da atividade física 

regular a partir dos três meses e o consumo de solução NaCl 1% não levou a modificações no 

consumo de ração durante todo o tempo de estudo e, consequentemente, a massa corporal 

dos animais ao longo do estudo foi semelhante na maioria dos grupos. Somente a partir da 

12º semana o grupo GLNaCLEx teve massa corporal inferior quando comparada a alguns 

grupos, apesar de não apresentar diferença significativa, observa-se uma diminuição média 

de consumo (-9.4%) quando comparado aos outros grupos, o que pode ter levado à menor 
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massa corporal ao longo do estudo e acredita-se que a associação dessas três variáveis 

(consumo materno de farinha de linhaça, consumo crônico de NaCl e exercício físico) 

contribui para essa menor massa corporal. 

Com relação ao consumo hídrico e de solução de NaCl 1% observa-se que os animais 

consumiam solução salina como única opção, ingeriram mais líquido que os animais onde só 

a água era ofertada, e conseqüentemente a essa maior ingestão de solução NaCl 1%, 

observa-se maior ingestão de sódio nesses grupos. Pequenos aumentos de 1 a 2% na 

pressão osmótica efetiva do plasma resultam em estimulação da sede em mamíferos e tem 

sido mostrado que em seres humanos, e outros mamíferos, que quando a osmolaridade 

plasmática aumenta experimentalmente como resultado do aumento da concentração de 

solutos como NaCl ou sacarose, que não passam facilmente através das membranas 

celulares, a sede é estimulada (MCKINLEY & JOHNSON, 2004), o que pode ser o caso dos 

nossos animais, evitando, com isso, uma possível desidratação. 

Embora a ingestão de sal na dieta seja reconhecida como um fator contribuinte para 

a patogênese da hipertensão, evidências recentes sugerem que a ingestão de sal na dieta 

pode aumentar o risco de eventos cardiovasculares adversos independentemente do 

aumento da pressão arterial, (SIMMONDS et al., 2014;) estando de acordo com nossos 

resultados, onde os grupos que receberam solução de NaCl 1%, tanto de mães controle 

quanto mães que receberam linhaça, não apresentaram aumento da pressão arterial ao 

longo do estudo. Resultados semelhantes, ofertando NaCl via oral a 1% (OLIVEIRA & 

KRIEGER, 2005) e dieta com 1.3% de NaCl (FERREIRA et al., 2010) também não encontraram 

aumento na pressão arterial sistólica em ratos normotensos. Com relação a linhaça, poucos 

estudos associam o consumo materno da farinha de linhaça durante a lactação na pressão 

arterial da prole quando adulta. A ingestão de dieta hiperlipídica contendo farinha de linhaça 

durante a gestação e lactação não levou a modificações na pressão arterial sistólica da prole 

macho de ratas diabéticas aos 100 dias de vida, (VICENTE et al., 2016) corroborando com 

nossos resultados, contudo, resultado contrário ao nosso também foi relatado, onde a 

ingestão de farinha de linhaça durante a gestação e lactação levou a diminuição da pressão 

arterial em ratos oriundos de mães saudáveis. (MENESES et al., 2017) 

 Nosso trabalho mostrou que a prática do exercício físico regular não levou a 

diferenças entre animais sedentários e praticantes de exercício físico (esteira) com relação à 
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pressão arterial. Trabalhos com animais sedentários e praticantes de exercício físico (esteira) 

também apresentaram nível de pressão arterial semelhante entre os grupos, (BRUM et al., 

2000; KURU et al., 2002; NIEDERHOFFER et al., 2000) contudo outro estudo mostrou que a 

pratica de exercício físico (esteira) crônico levou a diminuição da pressão arterial em ratos 

normotensos. (HSU et al., 2011)  

O sódio é importante para a regulação do volume dos fluidos extracelulares, no 

entanto, seu excesso pode aumentar a retenção de líquidos e conseqüentemente a uma 

expansão da volemia. (PEARSON & WOLZAK, 1982) Porém no presente trabalho, apesar de 

termos encontrado maior ingestão de sódio pelos animais que recebiam solução de NaCl 1%, 

o sódio sérico não foi diferente entre os grupos estudados. Estudo usando várias 

concentrações de sódio na dieta (1.3% a 8%) também não encontrou modificações no sódio 

sérico de ratos wistar. (FERREIRA et al., 2010) Com relação aos lipídios sanguíneos, não foi 

encontrada diferença significativa entre os grupos estudados. Assim, podemos sugerir que a 

ingestão materna da farinha de linhaça durante a lactação não influenciou o perfil lipídico da 

prole na vida adulta, assim como a prática de exercício físico regular e a ingestão de solução 

de NaCl 1%. Ratificando os nossos resultados sobre a linhaça, a ingestão da farinha de 

linhaça por ratas Wistar saudáveis durante a lactação, não modificou os níveis séricos de 

colesterol total e triglicerídeos da prole macho na vida adulta. (FIGUEIREDO et al., 2009) 

Várias linhas de evidência sugerem que o consumo excessivo de sal na dieta (NaCl) 

afeta negativamente a função cardiovascular, independentemente das alterações na pressão 

arterial. Primeiramente, estudos populacionais indicam que humanos normotensos com um 

maior nível de ingestão de sal têm um risco aumentado para um evento cardiovascular 

adverso. Em segundo, evidências em humanos e modelos animais indicam que o consumo 

excessivo de sal na dieta promove disfunção endotelial e microvascular (SIMMONDS et al., 

2014). O endotélio tem papéis múltiplos e importantes em eventos fisiológicos e 

fisiopatológicos, (CARVALHO et al., 2001) e quando ocorrem alterações da sua estrutura nas 

grandes artérias, pode propiciar o surgimento das doenças cardiovasculares. Como 

consequência, pode-se ter anormalidades na função endotelial, na elasticidade arterial, na 

estrutura e na espessura da parede arterial. (PIZZI et al., 2006) Uma das primeiras alterações 

detectáveis no desenvolvimento da aterosclerose é a ativação e disfunção das células 

endoteliais em áreas propensas à lesão da vasculatura arterial. Essas áreas, particularmente 
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nas curvas e pontos de ramificação, exibem um fenótipo pró-inflamatório pró-trombótico 

com uma função de barreira reduzida, que é causada por dinâmica de fluxo sanguíneo 

perturbada. (THEODOROU & BOON, 2018) Desta forma, avaliações nas grandes artérias, 

como a aorta, acerca do diâmetro do lúmen, alterações na elasticidade e espessura da 

camada íntima-média tornam-se importantes indicadores complementares para avaliação 

da aterosclerose, por serem indicadores de dano endotelial. (MCCLOSKEY et al., 2014 & 

VISENTIN et al., 2014)  

Neste trabalho a área da parede e a área da luz da aorta foram semelhantes entre os 

grupos. Em relação ao consumo crônico de solução de NaCl a 1% pela prole de mães que 

consumiram dieta controle no período de lactação (GCNaCl), verificou-se que houve um 

aumento da espessura da camada íntima-média da aorta, e a uma menor quantidade de 

lamelas elásticas, percebe-se ainda uma menor quantidade de elastina da aorta, por esse 

grupo, o qual ainda que sem diferença significativa, porem numericamente percebível (-

17,2%). 

 Isso deve-se ao fato de que na parede do vaso, a redução de O2 (Oxigenio) molecular 

em relação ao superóxido é facilitada por enzimas como XO (xantina oxidase), 

ciclooxigenase, NADPH oxidase eNOs (oxido nítrico sintase). O dano celular das EROs é 

normalmente evitado pela atividade de enzimas antioxidantes como Superoxido dismutase  

(SOD) e catalase (Cat) que convertem o superóxido e o peróxido de hidrogênio em O2 e H2O. 

(LENDA et al, 2000) Uma mudança na atividade de qualquer uma dessas enzimas tem o 

potencial de alterar o equilíbrio oxidativo na parede vascular. (LENDA et al, 2000) O 

endotélio dos vasos tem emergido como foco central de muitos eventos biológicos que 

afetam a evolução de praticamente todos os pacientes submetidos a intervenções cardíacas. 

No estudo da célula endotelial fica evidente sua susceptibilidade a agentes agressores 

capazes de produzir lesão celular e a participação da agressão na gênese de distúrbios 

comuns às práticas cardiológica. (VOLPE et al, 2000) 

 No estudo que foi ofertado farinha de linhaça desde a lactação até a vida adulta à 

ratos saudáveis, a espessura da camada íntima-média da aorta foi menor do que o grupo 

que recebeu ração controle, (CARDOZO et al., 2014) assim como nos trabalhos que 

ofertaram farinha de linhaça a mães diabéticas durante a gestação e lactação e observaram 

que a prole macho e fêmea quando adultos apresentavam menor espessura da camada 
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íntima-media que a prole de mães saudáveis. (VICENTE et al., 2014, 2015) Contudo, observa-

se que a prática da atividade física (esteira) nos grupos linhaça levou ao aumento da camada 

íntima-média da aorta quando comparado ao seu respectivo grupo sedentário, o que não 

ocorreu no grupo controle, mostrando que a associação desses dois fatores programa a 

prole a um espessamento da camada íntima média da aorta.  

Coura et al. (2012), utilizando a natação como exercício físico (cinco vezes/semana, 

30 minutos/dia, durante oito semanas), também mostraram que o treinamento promoveu 

aumento da espessura da camada íntima-média da aorta de ratos wistar idosos. Apesar 

desse aumento, Mulvany et al. (1996) relata que artérias de resistência apresentam um 

processo de remodelamento eutrófico interno, sem alteração na composição dos materiais 

constituintes, que é o que podemos ver com os resultados relativos às lamelas elásticas e 

conteúdo de elastina. Alterações na deposição de elastina nas artérias levam à perda da 

elasticidade e consequentemente ao aumento da rigidez, promovendo a remodelação 

aórtica pelo espessamento da camada íntima-média. (KORNET et al., 1998) Foi observado 

que a prole das mães que receberam dieta à base de farinha de linhaça e praticavam 

exercício físico apresentaram maior número de lamelas elásticas na artéria aorta quando 

comparado ao grupo linhaça.  

O treinamento aeróbio de baixa intensidade, independentemente do nível de 

pressão arterial, modifica essencialmente o arranjo ultra-estrutural do vaso, determinando 

adicionalmente na artéria muscular esquelética alterações geométricas compensatórias a 

ajustes da microcirculação induzidos pelo exercício. (JORDÃO, 2008) Alguns estudos 

demonstram que o sódio dietético elevado pode aumentar a rigidez arterial independente 

da PA. (AVOLIO et al., 1985, 1986 & SAFAR et al., 2000) e este aumento da rigidez está 

provavelmente relacionado aos efeitos profibróticos do fator de crescimento transformador 

beta. (SANDERS, 2009) Foi observado que a prole macho de ratas diabéticas alimentadas 

com ração contendo farinha de linhaça durante a gestação e lactação apresentou maior 

porcentagem de fibra elástica quando comparado a prole de ratas diabéticas. (VICENTE et 

al., 2015) O uso materno da linhaça associado a prática regular de atividade física na vida 

adulta, independentemente do consumo de sódio, preserva as lamelas elásticas, assim como 

o conteúdo de elastina, sugerindo, desta forma, que os grupos GLEx e GLNaClEx possuem 

adequadas elasticidade na artéria aorta. 
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Concernente ao coração, o peso relativo e o peso absoluto não mostraram diferença 

entre os grupos. Corroborando com nossos resultados, Filho et al. (2017) ofertaram dieta 

hipersódica 8% a ratos, por 4 semanas e 1 dia, e não encontraram diferença entre os grupos 

no peso úmido do coração dos animais. O processo de aumento de massa miocárdica nas 

doenças cardíacas se dá por hipertrofia. A hipertrofia se manifesta por espessamento 

absoluto ou relativo das paredes das câmaras devido ao aumento nas dimensões dos 

cardiomiócitos. (FRANCHINI, 2001) 

A Hipertrofia cardíaca representa um importante mecanismo adaptativo, que ocorre 

em resposta à sobrecarga hemodinâmica crônica. (RIBEIRO et al. 2003) Neste trabalho não 

houve diferença na espessura do ventrículo esquerdo. Diferente de nossos resultados, 

Sharma et al. (2008) ofertaram uma dieta com alto teor de sal (6%) por 8 semanas e 

verificaram que a massa ventricular esquerda aumentou de forma semelhante em todos os 

animais alimentados com dietas com alto teor de sal em relação aos animais que tiveram 

dieta com baixo teor de sal.  

A HVE é também um fator de risco independente para insuficiência cardíaca e 

mortalidade cardiovascular. (MATOS-SOUZA et al, 2008) Existe uma relação positiva entre 

consumo de sal e hipertrofia ventricular esquerda, que é independente da PA. (DELAHAYE, 

2013) A hipertrofia cardíaca é uma resposta adaptativa inicial a diferentes estresses 

cardiovasculares. (CARVALHO, 2004) A maior parte das doenças cardíacas acompanha-se de 

aumento da massa miocárdica. (FRANCHINI, 2001) que se caracteriza por alterações 

estruturais, funcionais e metabólicas do coração, as quais incluem aumento no volume dos 

miócitos cardíacos, aumento na espessura da parede das artérias coronárias, fibrose 

extracelular, além de modificações no metabolismo energético, no manuseio do cálcio 

intracelular e na contratilidade e relaxamento do miocárdio. (MARIN, 2010) A ingestão 

excessiva de sal na dieta determina maior aparecimento de HVE. (RODRIGUES, 2017) O sódio 

não apenas proporciona cifras pressóricas mais elevadas, assim como também promove 

alterações celulares que resultam em hipertrofia. (FEITOSA et al, 2002) Contudo, o consumo 

crônico de NaCl (solução a 1%) não aumentou a espessura do VE neste trabalho, 

possivelmente seja devido a concentração de NaCl que não foi suficiente, apenas1%, para 

levar a alterações estruturais no ventrículo esquerdo. 
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Com relação à quantidade de colágeno presente no VE observamos que o consumo 

crônico de solução de NaCl a 1% associado ao exercício físico levou ao aumento da 

quantidade de colágeno no grupo controle, enquanto que no grupo linhaça, somente o 

consumo crônico da solução de NaCl 1% já levou a um aumento da concentração de 

colágeno no VE. A sobrecarga de sal na dieta tem se destacado como um dos fatores 

independentes do aumento da pressão arterial que contribui para o desenvolvimento da 

hipertrofia cardíaca, no qual se observa aumento de proteínas estruturais e contráteis dos 

cardiomiócito, havendo muitas vezes concomitantemente aumento do colágeno intersticial. 

(KATAYAMA, 2014)  

A fibrose miocárdica é um marcador importante de prognóstico em insuficiência 

cardíaca (ELIAS et al, 2009) e contribui para o desenvolvimento da disfunção ventricular 

esquerda, já que resulta na deposição de colágeno acompanhado por degradação da matriz 

extracelular levando assim ao aumento da rigidez do tecido. (VICENTE, 2014) Corroborando 

com nossos resultados, Katayama (2014), em seu experimento, ofertou dieta hipersódica 

(8%) por 11 semanas e observou uma área de fibrose intersticial maior no grupo hipersódico 

tanto no ventrículo direito (VD) quanto no VE quando comparado aos demais grupos 

experimentais. Extrapolando para a população em geral, ressalta-se que assim como 

acontece com animais em experimento, o consumo abusivo do sal de cozinha pode trazer 

problemas à saúde pois está associado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 

começando por fibrose do miocárdio. 

Em nosso trabalho, uma menor quantidade de colágeno foi encontrada nos animais 

dos grupos GLEX e GLNaCLEx quando comparados aos seus respectivos grupos sedentários, e 

o grupo GLEx apresentou menor quantidade que o seu respectivo grupo controle. 

Mostrando que o uso materno de linhaça durante a lactação e do exercício físico na vida 

adulta, reverte o efeito negativo da ingestão crônica de solução de NaCl 1%. Evidências 

sugerem que o SDG presente na linhaça e seus metabólitos possuem propriedades 

antioxidantes e são capazes de reduzir a oxidação, isso sugere que o consumo de SDG pode 

fornecer proteção contra DCV. (ADOLPHE et al, 2010) E o exercício físico realizado 

regularmente provoca importantes adaptações autonômicas e hemodinâmicas que 

influenciam o sistema cardiovascular, mantendo a homeostasia celular diante do aumento 

das demandas metabólicas, assim há aumento no débito cardíaco, redistribuição no fluxo 
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sanguíneo e elevação da perfusão circulatória para os músculos em atividade. (RONDON & 

BRUM, 2003) 
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6 CONCLUSÃO 

   A ingestão de farinha de linhaça pela mãe durante a lactação não alterou a massa 

corporal dos filhotes ao desmame, havendo porem uma tendência dos filhotes de mãe que 

consumiram linhaça, de serem mais leves que os animais de mães do grupo controle e ao 

final do estudo não houve diferença entre os grupos, assim como não houve diferença na 

variação do peso corporal no período de estudo. 

O consumo crônico de solução de NaCl 1%, a atividade física na vida adulta e o 

consumo de linhaça pela mãe durante a lactação, isoladamente ou em associação, não 

levaram ao aumento da pressão arterial nos grupos estudados, assim como, não levaram a 

modificações no perfil lipídico (Colesterol total, HDL-colesterol e triacilglicerol) e nos níveis 

séricos de sódio.  

Apesar de haverem modificaçoes na histoarquitetura da parede da aorta de animais 

praticantes de atividade físicas filhotes de mães que consumiram linhaça no período de 

lactação, percebemos que os componentes elásticos foram preservados, evidenciando a 

capacidade da linhaça em programar a prole na vida adulta e associando ao exercício físico 

estes resultados foram mais pronunciados. 

Em relação ao coração, a uso crônico de solução de NaCl a 1%, não levou a 

hipertrofia cardíaca (massa cardíaca e espessura do ventrículo esquerdo). Porém, levou a um 

aumento do colágeno intersticial nos grupos onde a mãe consumiu linhaça durante a 

lactação, observou-se, porém que o exercício físico reverteu esse efeito. 

Sendo assim, nossos resultados sugerem que a ingestão da farinha de linhaça pela 

mãe durante a fase de lactação e atividade física regular na fase adulta forneceu proteção 

contra alterações cardiovasculares, tanto vascular, quanto cardíaca.  

Ressaltamos, assim, a importância deste estudo, uma vez que as alterações 

encontradas são independentes de manifestações clínicas, como aumento da PA, porem de 

grande importância, tendo em vista que o aumento da fibrose intersticial e as alterações na 

micro e na macrovasculatura coronária parecem ser os fatores mais importantes para o 

desenvolvimento de disfunção ventricular que podem progredir para HVE e IC. 
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