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RESUMO 

 

O estresse é considerado uma adaptação orgânica funcional que pode causar desequilíbrio da 

homeostase, resultando em doenças. Segundo estudos, uma dieta rica de n-3 teria um efeito 

modulador sobre o estresse. A linhaça é uma das fontes vegetais mais ricas em n-3, sendo 

crescente o interesse por essa semente, em razão dos seus efeitos fisiológicos favoráveis. O 

presente estudo tem como objetivo avaliar os efeitos da ingestão de uma dieta à base de 

linhaça como fonte n-3, como um possível mecanismo regulatório antiestresse em ratos. 

Foram estudados 42 ratos machos Wistar (F1), gerados por 14 ratas (F0). Estes animais foram 

divididos, conforme o momento de oferta das diferentes dietas, em sete grupos com seis ratos 

cada: (1) o Grupo Linhaça (GL), que recebeu ração de linhaça durante a gestação (F0), sendo 

esta dieta mantida nos filhotes (F1) até o final do (88º dia); (2) o Grupo Linhaça Gestação e 

Lactação (GL-GL), que recebeu ração de linhaça apenas durante a gestação e a lactação (F0); 

(3) o Grupo Linhaça Desmame (G-LD), que passou a receber ração de linhaça apenas após o 

desmame (21º dia) (F1) mantendo esta dieta até o início do protocolo de estresse (60º dia); (4) 

o Grupo Linhaça Desmame Estresse (GL-DE), que passou a receber ração de linhaça apenas 

após o desmame (21º dia) (F1), mantendo esta dieta até o final do experimento; (5) o Grupo 

Linhaça Estresse (GL-E), que recebeu ração de linhaça desde o início do protocolo de estresse 

(60º dia) (F1), mantendo esta dieta até o término do experimento; (6) o Grupo Linhaça 

Gestação Lactação e Desmame (GL-GLD), que recebeu ração de linhaça na gestação, 

lactação (F0) e após o desmame, mantendo esta dieta até o início do protocolo de estresse (F1) 

(60º dia e (7) o Grupo Controle (GC), que recebeu ração de caseína na gestação (F0), 

mantendo esta dieta até o término do experimento (F1). Os animais foram mantidos em 

gaiolas individuais, com temperatura constante e iluminação controlada, recebendo água e 

ração ad libitum durante todo o ensaio. O consumo de ração e o peso corporal foram 

monitorados durante o experimento.  Utilizou-se um dispositivo contentivo cilíndrico durante 

20 minutos por dia do 60º ao 88º dia seguindo o protocolo de estresse. Nesse mesmo período, 

foram realizados a aferição da pressão arterial e testes comportamentais. Após o último dia do 

protocolo de estresse, os animais foram submetidos a eutanásia e o sangue retirado, sendo o 

soro separado para a análise de corticosterona sérica. As adrenais e cérebros foram retirados e 

pesados. O GL apresentou melhores resultados na maioria dos parâmetros estudados, sendo os 

principais: pressão arterial sistólica (mmHg) antes do protocolo de estresse 103,8±20,4 para o 

grupo GL e 137,2±21,8 para o grupo GC. Após o protocolo, GL (124,6±34,7) e GC 

(166±24,3). No Teste da Cruz Elevada, os tempos dispendidos (seg.) no braço aberto foi GL 

(222,80±27,53) e GC (74,80±40,53). No Teste de Campo Aberto o GL (105,1±60,29) 

apresentou menor tempo (seg.) em baixa atividade e GC (213,5±26,92) foi o grupo que 

apresentou o maior tempo. Os valores séricos (nM) médios de corticosterona foi no GL 

(54,3±16,4) e GC (198,1±77,1) e os pesos relativos cerebrais (g) foi GL (8,800,20) e GC 

(7,570,52). Todos os valores apresentados tiveram diferenças estatísticas entre os grupos 

citados. Nossos resultados sugerem que uma dieta rica em n-3 ajuda a controlar os 

mecanismos subjacentes ao estado de estresse. 

 

Palavras chave: Estresse, linhaça, n-3, desenvolvimento cerebral, comportamento animal. 

 

 



ABSTRACT 

 

Stress is an organic functional adaptation that may cause an imbalance of homeostasis, 

resulting in disease and aging. According to some studies, a rich n-3 diet would have a 

modulatory effect on stress. Flaxseed is the richest vegetable source of n-3 fatty acids and the 

interest in this seed has grown due to its favorable physiological effects. The aim of this study 

was to evaluate the influence of flaxseed diet, n-3 source, as a possible regulatory anti-stress 

mechanism in rats. Forty-two male Wistar rats (F1), born from 14 pregnant female Wistar rats 

(F0), were divided into 7 groups, each containing 6 rats, according to the time of the offer of 

diets: (1) Flaxseed Group (FG) received flaxseed diet throughout study (F0 and F1) (which 

finished with the killing of the animals at the 88th day); (2) Pregnancy and Lactation Flaxseed 

Group (PL-FG) received flaxseed diet only in pregnancy and lactation (F0); (3) Weaning 

Flaxseed Group (W-FG) received flaxseed diet from weaning (at the 21st day) (F1) to 

beginning of the stress protocol (at the 60th day); (4) Weaning Stress Flaxseed Group (WS-

FG), received flaxseed diet from weaning (F1) to the end of the study (at the 88th day); (5) 

Stress Flaxseed Group (S-FG) received flaxseed diet from the beginning of the protocol stress 

(at the 60th day) (F1) to the end of the study (88th day); (5) Pregnancy, Lactation, Weaning 

Flaxseed Group (PLW-FG) received flaxseed diet from pregnancy to the beginning of the 

stress protocol (at the 60th day); and (7) Control Group (CG) received a casein diet from 

pregnancy (F0) to the end of the study (F1) (at the 88th day). The rats were kept in individual 

cages with controlled temperature and illumination, receiving water and food ad libitum and 

body weight and the diet consumption were assessed during all the study. To the stress 

protocol, the animals were placed in a constrictor tube from the 60th to 78th day of life 20 

minutes each day. Meanwhile, behavioral tests were performed to analyze the cognitive 

development. Blood pressure was also assessed. In the last day of the stress protocol, the 

animals were killed and their blood was collected by cardiac puncture. Serum was separated 

for measuring the serum corticosterone levels. The brain and the adrenal were removed and 

weighed. The FG presented the best results in most of all studied parameters.  Systolic blood 

pressure (mmHg) before the stress protocol was GL 103.8 ± 20.4 and 137.2±21.8 in the CG 

group. After the stress protocol, values in the and FG (124.6±34.7) and CG (166±24.3). The 

time (sec.) spent on the open arm was FG group (222.80±27.53) and CG (74.80± 0.53). In the 

Open Field Test the FG group (105.1±60.29) presented the lowest time (sec.) in low activity  

and CG (213.5±26.92) the longest time. Mean serum corticosterone values (nM) was in FG 

(54.3±16.4 ) and CG (198.1±77.1). The relative weight of the brain FG (8.80±0.20 g) and CG 

(7.57±0.52 g). All presented results had significant differences between the groups. Our 

results suggest that a diet rich in n-3 helps in controlling the mechanisms underlying the state 

of stress. 

 

Keywords: Stress, flaxseed, n-3, brain development, animal behavioral, rats. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As exigências impostas à população pelas mudanças da vida moderna e, 

consequentemente, a necessidade de se ajustar a tais mudanças, acabou por expor as pessoas a 

uma frequente situação de conflito, ansiedade, angústia e desestabilização emocional. O 

estresse surge como uma adaptação orgânica funcional causada pela pressão do mundo 

exterior (Favassa et al., 2005; Ferraz et al., 2011).  

Trata-se de uma experiência de vida diária: os indivíduos humanos, tal como ocorre 

com todos os organismos, sofrem alterações em seu meio interno para enfrentar os agentes 

estressores. Estes agentes ativam um amplo espectro de sistemas neuronais e hormonais, 

induzindo alterações fisiológicas e comportamentais que promovem a adaptação à nova 

situação (Flugge, 2000; Kim et al., 2013). 

Frente a uma ameaça física, esta é uma resposta eficiente para garantir a 

sobrevivência, bem como para aumentar a capacidade do organismo para a fuga (Lundberg, 

2000). Os estressores que participam normalmente do cotidiano dos seres humanos e dos 

animais podem alterar o funcionamento do organismo e contribuir para doenças degenerativas 

e para o envelhecimento (McCann et al., 2000; Lupien et al., 2007; Goodson et al., 2017). 

Muitos estudos têm sugerido que a suplementação dietética de ácidos graxos poli-

insaturados (AGPI) ômega-3 (n-3) consegue, de alguma forma, amenizar os efeitos do 

estresse induzido, tanto em ratos quanto em seres humanos (Hamazaki et al., 2000; Hamazaki 

et al., 2005; Fedorova & Salem, 2006; Innis, 2008; Vancassel et al., 2008; Ferraz et al., 2011; 

Borsonelo et al., 2011; Hennebelle et al., 2012; Giles et al., 2015; McNamara et al., 2016). 

O cérebro de mamíferos é particularmente rico em ácido docosaexaenoico (22:6 n-3, 

DHA), o principal AGPI da família n-3, que desempenha papel essencial na fisiologia do 

cérebro e da retina (Simopoulos & Bazan, 2009). Os seres humanos, porém, assim como os 

demais mamíferos, possuem uma capacidade limitada de sintetizá-los. Por esta razão, os 
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ácidos graxos (AG) n-3, assim como os AG ômega-6 (n-6), são considerados AG essenciais 

(AGE) e precisam ser obrigatoriamente assimilados a partir da dieta (Hornstra, 2000; 

Robertson et al., 2017). Seu acúmulo em membranas do cérebro é mais intenso durante o 

período perinatal, que coincide com a formação de sinapses (Vancassel et al., 2008; Velasco 

et al., 2015). 

Para um desenvolvimento fetal e pós-natal normal, todos os nutrientes são 

importantes. Alguns deles, entretanto, merecem atenção especial, como os lipídeos (Carlson et 

al., 2013; Innis, 2014; Mudd et al., 2017), uma vez que formam aproximadamente 60% da 

massa do tecido cerebral. Estes lipídeos são constituídos, em grande proporção, por AG 

(Gustafson et al., 2013; Hussain et al., 2013). 

A nutrição intrauterina e pós-natal (Moura et al., 2002) pode ter influência no risco de 

doenças crônicas no adulto, sugerindo que a nutrição no início da vida possa ter um efeito 

marcante manifestando-se em idades mais avançadas. Desta forma, uma oferta apropriada 

desses AG é essencial para a normalidade do desenvolvimento fetal e neonatal (Kavraal et al., 

2012), do desenvolvimento e da função neurológica (Petursdottir et al., 2008; Lenzi-Almeida 

et al., 2009; Leite et al., 2011) e do aprendizado e do comportamento (Meneses et al., 2011; 

Fernandes et al., 2011; Ferraz et al., 2011). 

 Os alimentos mais comumente utilizados como fonte de n-3 são os peixes de água fria 

(salmão, sardinha etc.) e algumas oleaginosas como, por exemplo, a semente de linhaça. O 

teor de n-3 na semente de linhaça é um dos maiores dentre as oleaginosas (Kajla et al., 2015). 

O interesse por essa semente vem aumentando devido aos seus efeitos fisiológicos favoráveis 

ao organismo como, por exemplo, a redução do colesterol total e das LDL (Lipoproteínas de 

Baixa Densidade, do inglês Low Density Lipoproteins), a redução do risco de câncer, de 

diabetes e de doenças cardiovasculares (Tzang et al., 2009; Cardozo et al., 2010, Soares et al., 

2010; Lenzi-Almeida et al., 2011; Brant et al., 2012; Machado et al., 2014; Correira-Santos et 

al., 2017). 

Considerando que o estresse pode acarretar consequências danosas ao organismo e 

que, a partir da alimentação podemos, de alguma forma, amenizar esses danos, este trabalho 

tem como objetivo avaliar o efeito da ingestão de uma dieta a base de linhaça, empregada 

como fonte de AG n-3, na modulação da resposta ao estresse. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 ESTRESSE 

 

O estresse nos acompanha desde sempre. As primeiras referências à palavra stress, 

com significado de “aflição” e “adversidade”, são do século XIV e no século XVII, quando o 

vocábulo de origem latina passou a ser utilizado em inglês para designar opressão, 

desconforto e adversidade (Almeida & Bastos, 2007). 

 O termo estresse é de difícil definição, mas pode ser entendido como um estado 

antecipado ou ameaça ao equilíbrio (homeostase) do organismo somado à consequente reação 

desse organismo (Lent, 2008), reação esta que visa restabelecer esse equilíbrio através de um 

complexo conjunto de respostas fisiológicas e comportamentais (Ulrich-Lai & Herman, 

2009). A palavra estresse é usada para descrever experiências emocionalmente e 

fisiologicamente desafiadoras. Essas experiências podem ser boas, quando são de duração 

limitada e estão sob controle, deixando uma sensação de alegria e realização, ou ruins, quando 

lhe falta o senso de controle e domínio, quando são prolongadas, recorrentes, irritantes, 

desgastantes emocionalmente, fisicamente ou perigosas física e emocionalmente (McEwen, 

2010). Suas manifestações são consideradas normais até o ponto que começam a provocar 

sofrimento no indivíduo (Lent, 2010). 

Um dos primeiros cientistas a demonstrar experimentalmente a ligação entre o estresse 

e o enfraquecimento do sistema imunológico foi Louis Pasteur (1822-1895). Em um estudo 

pioneiro, feito no final do século 19, Pasteur observou que galinhas expostas a condições 

estressantes eram mais suscetíveis a infecções bacterianas. Desde então, o estresse é tido 

como um fator de risco para inúmeras doenças que afligem as sociedades humanas, como as 

enfermidades cardiovasculares, metabólicas, gastrointestinais, os distúrbios do crescimento, 

as doenças reprodutivas, infecciosas e reumáticas, o câncer e a depressão (Bauer, 2002; Xu et 

al., 2017). 
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Hans Selye argumentou que o estresse não é uma resposta específica, mas a reação 

geral do organismo frente às demandas a ele impostas. A finalidade do estresse é a adaptação 

a uma nova situação. Quando nosso corpo, independentemente da nossa vontade, interpreta 

alguma situação como ameaçadora (estressante), desencadeia-se sobre todo o nosso 

organismo uma série de alterações denominadas, em seu conjunto, de Síndrome Geral de 

Adaptação. Desenvolvida por Selye (1950), essa teoria descreve, para a reação de estresse, 

três estágios: 

(1) Reação de Alarme – faz com que as forças defensivas do organismo se mobilizem contra 

agentes nocivos. De certa forma, é uma fase positiva, em que a produção de adrenalina torna o 

indivíduo mais atento, criativo, produtivo, motivado, enfim, preparado para a ação; 

(2) Após a exposição prolongada do organismo, surge a segunda fase ou fase de Resistência – 

estágio em que o organismo lida com seus estressores buscando manter a homeostase. Esta 

fase se caracteriza por um prolongado estado alerta. No entanto, se novos estressores se 

sucedem, a produtividade cai e a vulnerabilidade às doenças aumenta. O nível de cortisol 

circulante aumenta. Se o indivíduo elimina o fator estressor, o equilíbrio se restabelece e o 

processo de estresse se encerra. 

(3) Na persistência dos fatores estressantes ocorre quebra da resistência e tem início a terceira 

fase, denominada Exaustão – onde tem lugar o processo de adoecimento, depressão e perda 

de concentração. 

 Embora possa resultar em doenças, a reação de estresse torna possível a sobrevivência 

e a adaptação dos seres vivos frente aos inúmeros estímulos ambientais a que estão 

constantemente expostos (Lent, 2010). Essa reação consiste de uma rede complexa de 

sistemas biológicos, que incluem componentes neurovegetativos, endócrinos e 

comportamentais (Charmandari et al., 2005). A ação coordenada desses componentes, que 

atuam em conjunto, providencia a sobrevivência dos seres vivos devido à manutenção de um 

equilíbrio complexo no organismo, dinâmico e harmonioso, denominado de homeostase. A 

homeostase é ameaçada quando os organismos são expostos a situações de perigo. Nestas 

situações, ocorre uma série de respostas adaptativas, físicas e mentais, que se contrapõem aos 

efeitos dos estímulos estressantes na tentativa de restabelecer o equilíbrio (Chrousos & Gold, 

1992; López et al., 1999; Charmandari et al., 2005).  
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2.1.1 Neurofisiologia do estresse 

 

O sistema nervoso parece responder ao estresse de maneira complexa e organizada. Há 

o estímulo do ambiente que o indivíduo recebe através de seu sistema sensorial. Esses 

estímulos dirigem-se até o encéfalo, onde serão traduzidos em percepções, ou seja, terão 

significados diferentes, conforme a interpretação que o organismo dará para eles. Isso 

dependerá das experiências anteriores com o mesmo evento ou com um evento parecido, do 

contexto e das características de personalidade do indivíduo. Caso o estímulo seja considerado 

um perigo, ou seja, uma ameaça, começa a resposta de luta ou fuga, que se dará da seguinte 

maneira: com a chegada do estímulo ao córtex cerebral, há liberação do hormônio liberador 

de corticotrofina (CRH), sintetizado no hipotálamo, dando início à resposta ao estresse 

(Charmandari et al., 2005). O CRH é secretado pela parte medial parvicelular do núcleo 

paraventricular do hipotálamo (PVN) e, de acordo com Elias & Castro (2005), recebe 

aferências noradrenérgicas que são importantes para a síntese e liberação do mesmo. Então, o 

CRH liga-se aos receptores na adeno-hipófise aumenta a liberação de peptídeos como o 

hormônio adrenocorticotrófico (ACTH) e a β-endorfina (peptídeo opioide). 

Através da circulação sanguínea, o ACTH atinge o córtex da glândula adrenal, que 

está localizada acima do rim. Em seres humanos, a ação do ACTH no córtex da adrenal 

promove a liberação de um glicocorticoide denominado cortisol e, nos animais, de 

costicosterona, que ativam mecanismos catabólicos, para lançar na corrente sanguínea uma 

grande quantidade de glicose necessária para a resposta ao estresse (Mathews et al., 2008; 

Lent, 2010). É importante ressaltar que a parte medular da adrenal libera catecolaminas 

(adrenalina e noradrenalina) devido à ativação simpática do sistema neurovegetativo. Em 

conjunto, as ações das catecolaminas e dos glicocorticoides induzem alterações em 

mecanismos vegetativos, como a função cardiovascular, que dão o suporte necessário para o 

organismo restabelecer o equilíbrio. Também há mobilização da produção e distribuição de 

substratos energéticos durante a resposta ao estresse. Essas ações asseguram a manutenção do 

organismo durante situações adversas, principalmente por disponibilizar tais substratos 

(Mathews et al., 2008; McCormick & Mathews, 2009; Lent, 2010). 

Assim, a resposta de emergência ocorre devido à ação integrada do sistema nervoso 

simpático, do hipotálamo e do sistema límbico que controla as emoções. Hormônios e 

neurotransmissores atuam em conjunto para modificar as funções viscerais e fornecer ao 

organismo a reação adequada para o retorno ao equilíbrio perdido (Franci, 2005). 
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As ações compartilhadas desses sistemas mobilizarão respostas fisiológicas como: 

aumento e extensão de batimentos cardíacos; oxigênio mais rapidamente transferido; 

respiração profunda; aumento da capacidade da visão pela dilatação das pupilas; contração do 

baço para liberar estoque de células sanguíneas mais rapidamente, para transportar o oxigênio; 

liberação de glicose a partir do fígado, que será usada pelos músculos; redistribuição de 

sangue para músculos e sistema nervoso; aumento de linfócitos para reparar danos que podem 

ocorrer aos tecidos (Gray, 1988). Todas essas reações são necessárias para que o organismo 

possa se adaptar a novas situações, ou mudanças. Porém, se exageradas em duração e 

intensidade, podem levar a um desequilíbrio interno, predispondo a doenças (Goodson et al., 

2017). 

Sabe-se que o estresse pode se tornar prejudicial como uma consequência dos esforços 

que o indivíduo realiza para a sobrevivência. Segundo Selye (1955) há dois tipos de estresse, 

que provocam consequências fisiológicas e patológicas diferentes, o positivo e o negativo. O 

estresse positivo foi denominado de eustress, e seria a resposta adequada aos estímulos 

estressores. Já o estresse negativo, chamado por ele de distress, ou estresse excessivo, 

ocorreria quando o organismo entra em debilidade física e psicológica e não tem a resposta 

ideal, conduzindo a uma deficiência comportamental.  

A ativação do eixo hipotálamo-pituitário-adrenal (HPA) tem um papel fundamental 

na longa adaptação ao agente estressor. A liberação aguda ou crônica dos hormônios 

relacionados ao estresse, como os glicocorticoides e a epinefrina, modifica a plasticidade 

neuronal dos centros cerebrais do estresse, como a amígdala, o hipotálamo e a área da 

memória no hipocampo (Ross, 2009; McReynolds et al., 2010). 

 

2.2 ÁCIDOS GRAXOS 

 

Ácidos graxos são ácidos carboxílicos com longas cadeias acíclicas de 

hidrocarbonetos, não polares e não ramificadas. São classificados de acordo com o número de 

carbonos na cadeia, o número de ligações duplas e a posição que a primeira ligação dupla 

ocupa na cadeia carbônica. Ácidos graxos saturados são aqueles que não têm duplas ligações, 

monoinsaturados são os que têm uma dupla ligação e poli-insaturados os que possuem mais 

de uma dupla ligação (Martins et al., 2008). 
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Os componentes lipídicos, especialmente os ácidos graxos, estão presentes nas mais 

diversas formas de vida, onde desempenham importantes funções na estrutura das membranas 

celulares e nos processos metabólicos (Yehuda et al., 2002; Tinoco et al., 2007). Sua 

composição nos alimentos é de grande importância, principalmente no que se refere aos 

ácidos graxos poli-insaturados das famílias n-3 e n-6, aos quais se atribuem numerosos 

benefícios para o organismo humano. A família n-3 compreende o AGPI alfa-linolênico 

(ALA), do qual, por alongamento e dessaturação, são gerados os ácidos eicosapentaenoico 

(EPA) e docosaexaenoico (DHA). A família n-6 compreende o AGPI linoleico (LA), que 

pode originar o ácido araquidônico (AA) (Simopoulos & Bazan, 2009; Pilkington et al., 

2011). 

Em seres humanos, os ácidos graxos LA e ALA são necessários para manter em 

condição normal as membranas celulares, as funções cerebrais e a transmissão dos impulsos 

nervosos. Esses AG também participam da transferência do oxigênio atmosférico para o 

plasma sanguíneo, da síntese da hemoglobina e da divisão celular (Youdim et al., 2000; 

Yehuda et al., 2002; Velasco et al., 2015). 

Apresentam, também, efeitos hipocolesterolêmicos: reduzem os níveis de LDL através 

de modificações na composição das membranas celulares e das lipoproteínas; induzem o 

aumento das excreções biliar e fecal do colesterol; e reduzem a síntese hepática de VLDL 

(Lipoproteína de Muito Baixa Densidade, do inglês Very Low Density Lipoprotein) (British 

Nutrition Foundations, 1994). São precursores de um conjunto de substâncias com atividade 

fisiológica e farmacológica, denominadas eicosanoides, que abrangem os tromboxanos, as 

prostaglandinas (que possuem efeitos hipotensores, inibem a agregação plaquetária e 

aumentam o HDL (Lipoproteína de Alta Densidade, do inglês High Density Lipoprotein) e 

leucotrienos. O equilíbrio adequado entre a produção de prostaglandinas e tromboxanos 

protege contra o aparecimento de doenças cardiovasculares (Miyasaka & Procópio, 2002; 

Turatti et al., 2002). 

Os AGPI das famílias n-6 e n-3 têm sido, nas últimas décadas, alvo de inúmeros 

estudos que esclareceram muitas das suas funções no organismo humano e as reações 

envolvidas na sua formação a partir dos AGE LA e ALA. Esses estudos também têm 

destacado a importância da ingestão dos AGPI na fase gestacional (Sanders, 1999; Hornstra, 

2000; Tinoco et al., 2007; Gustafson et al., 2013; Carlson et al., 2013; Mudd et al., 2017), nos 

primeiros meses após o nascimento (Hornstra, 2000; SanGiovanni et al., 2000; Uauy et al., 
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2001; Innis, 2014), na terceira idade (Albertazzi & Coupland, 2002; Yehuda et al., 2002) e em 

diversas enfermidades (Youdim et al., 2000; Yehuda et al., 2002), em especial as doenças 

degenerativas (Martin et al., 2006), atualmente denominadas doenças crônicas não-

transmissíveis. 

A proporção destes ácidos nas membranas celulares depende, em grande parte, da 

quantidade ingerida na dieta. Portanto, é necessário estar atento às quantidades recomendadas 

para o seu consumo diário. Recomenda-se, tanto para seres humanos quanto para animais, que 

estes AGE sejam consumidos na proporção n-3/n-6 entre 1:4 e 1:10. O equilíbrio nutricional 

entre as duas classes de AGPI é importante para a homeostase e para o desenvolvimento 

normal do organismo, pois elas são metabolicamente diferentes e possuem funções 

fisiológicas opostas (Simopoulos & Bazan, 2009). 

Um desequilíbrio nesta proporção nos tecidos e no sangue pode ter efeitos adversos, 

entre os quais, a produção exacerbada de eicosanoides pró-inflamatórios que podem estimular 

a liberação de citocinas inflamatórias e proteínas de fase aguda. A inflamação crônica que daí 

resulta poderá, por sua vez, contribuir para o aparecimento de várias doenças (Morris, 2007). 

O equilíbrio desta proporção de ácidos graxos ajudará, por outro lado, a reduzir essas reações 

inflamatórias e a diminuir o risco de doenças crônicas. Para promover este equilíbrio, é 

importante aumentar a ingestão de alimentos ricos em ácidos graxos n-3, como a linhaça, 

peixes de água fria (salmão, atum, sardinha), nozes e óleo de canola (Candela et al., 2011). 

 

2.2.1 Ácidos graxos e neurodesenvolvimento 

 

O cérebro humano leva mais de 20 anos para alcançar sua configuração madura. 

Entretanto, as etapas mais críticas do neurodesenvolvimento ocorrem durante a fase 

intrauterina e no início da vida pós-natal (Hadders-Algra, 2011). A formação do sistema 

nervoso central inicia-se na quinta semana da vida embrionária, com o desenvolvimento do 

tubo neural. Ocorre logo em seguida a formação de neurônios, que surgem, em sua grande 

maioria, entre a quinta e a vigésima semanas de vida embrionária (Innis, 2014). Em ratos, a 

proliferação das células nervosas progenitoras ocorre por volta do décimo dia de vida 

embrionária. Logo em seguida inicia-se a produção dos neurônios corticais. A neurogênese é 

mais intensa entre o décimo quarto e decimo sétimo dia de vida embrionária (Luchtman & 

Song, 2012; Sakayori et al., 2013). 
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Uma vez formados, os neurônios passam, tanto em seres humanos quanto em 

roedores, por um processo migratório, durante o qual se dirigem a regiões geneticamente pré-

determinadas. De um modo geral, a migração dos neurônios corticais é orientada por células 

gliais especializadas, que projetam fibras verticalmente em direção ao córtex em 

desenvolvimento. Acredita-se que a migração neural pela glia radial seja regulada por uma 

série de interações moleculares entre essas células, interações essas envolvendo substâncias 

como glutamato, glicoproteínas e, o que é mais importante no contexto da nossa investigação, 

ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa (AGPI-CL) presentes nas membranas 

(Hadders-Algra, 2011). 

Assim, embora todos os nutrientes sejam importantes para o adequado 

desenvolvimento do sistema nervoso central, alguns merecem destaque, como o ácido fólico, 

a vitamina A, o selênio e os AGPI-CL (Georgieff, 2007). 

O encéfalo é o segundo tecido de maior conteúdo lipídico no organismo, ficando atrás 

apenas do tecido adiposo, fato que se atribui à elevada complexidade dendrítica e extensão 

dos axônios neuronais, cuja superfície encontra-se envolvida pela bainha de mielina, sendo 

todas essas estruturas altamente lipídicas (Sakayori et al., 2013). Os lipídeos cerebrais, que se 

apresentam principalmente sob a forma de fosfolipídios, constituem cerca de 50 a 60% do 

peso seco do cérebro dos mamíferos. Os AGPI-CL como o DHA, o principal representante 

dos AGPI da série n-3, e o ácido araquidônico (AA), o principal AGPI da série n-6, compõem 

30 a 35% desses fosfolipídios (Mayurasakorn et al., 2011; Luchtman & Song, 2012; Morse, 

2012). 

Entre o final da gestação e os primeiros anos de vida ocorre um crescimento cerebral 

acelerado, acompanhado por intensa incorporação tecidual de AGPI-CL. Desde o nascimento 

até os seis meses de vida, o cérebro humano quase dobra a sua massa. Até os dois anos de 

vida, período durante o qual a incorporação cerebral de DHA e AA se torna cerca de 30 vezes 

maior, o cérebro humano aumenta, em média, 60 vezes a sua massa (Carlson et al., 2013). De 

modo análogo, o acúmulo de DHA no cérebro de ratos ocorre de forma mais expressiva ao 

final do período pré-natal, que compreende os últimos três dias de gestação, pós-natal na 

lactação (Ozias et al., 2007; Suganuma et al., 2013). 

Assim, os dois períodos mais críticos para a aquisição de AGPI-CL são os que 

ocorrem durante o desenvolvimento fetal e após o nascimento, até que seja concluído o 

desenvolvimento bioquímico do cérebro e da retina. Por esta razão a mãe, durante a gravidez, 
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mobiliza DHA e AA para garantir o desenvolvimento cerebral do feto, continuando a fornecê-

los através do leite materno após o nascimento (Connor, 2000; Simopoulos & Bazan, 2009; 

Innis, 2014). 

A importância dos AGPI, principalmente do DHA e do AA, no neurodesenvolvimento, 

foi originalmente determinada a partir de estudos com animais. Estes ácidos representam os 

componentes principais de suas respectivas famílias, cuja importância para o 

neurodesenvolvimento envolve a sua participação no crescimento, função e integridade do 

sistema nervoso central (SNC) (Youdim et al., 2000). 

O DHA isolado tem efeitos reconhecidos nas funções cerebrais, no humor e no 

comportamento. Ele é um dos “blocos de construção” do crescimento e do desenvolvimento 

cerebral – as membranas celulares do cérebro são muito ricas em DHA (Fedorova & Salem, 

2006). Este AG é incorporado em grandes quantidades aos lipídios estruturais durante o 

desenvolvimento do sistema nervoso central, de forma que o seu acúmulo insuficiente durante 

esse período tem sido relacionado a anormalidades comportamentais (Young & Martin, 2003; 

Fedorova & Salem, 2006; Kavraal et al., 2012). 

  

2.2.2 Ácidos graxos e desordens do humor 

 

Tem se postulado que anormalidades do metabolismo dos AGPI n-3 podem ter papel 

na fisiopatologia de uma ampla gama de distúrbios psiquiátricos, entre os quais a 

esquizofrenia, o déficit de atenção e os distúrbios de hiperatividade, a doença de Alzheimer e 

outras demências, não se limitando, portanto, aos transtornos do humor (Du Bois et al., 2005; 

McNamara & Carlson, 2006; Calon & Cole, 2007; Buydens et al., 2008; Sinn et al., 2008; 

Colangelo et al., 2009; McNamara et al., 2016). Por conseguinte, estes resultados, associados 

aos de investigações clínicas, sugerem um possível mecanismo antiestresse posto em ação 

pela suplementação de AGPI (Takeuchi et al., 2003; Yehuda et al., 2005; Fedorova & Salem, 

2006; Buydens et al., 2008; Ross, 2009; Ferraz et al., 2011; Giles et al., 2015). 

Vários estudos com animais têm abordado o efeito de uma dieta deficiente em n-3 na 

retina e nas funções comportamentais, bem como o efeito da sua suplementação como um 

fator modulador dos distúrbios do comportamento (ansiedade, estresse, depressão). Estes 

estudos enfocam testes comportamentais como o Brightness (Yamamoto et al., 1987; 

Okaniwa et al., 1996), o Labirinto Aquático de Morris (Frances et al., 1996; Wainwright et 
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al., 1997; Wainwright et al., 1999); o Labirinto de Oito Braços (Gamoh et al., 1999), o Escape 

Attempts (Frances et al., 1996), a Esquiva Passiva (Minami et al., 1997; Carrie, 1999), o 

Shuttle Box (Bourre et al., 1989), o Open Field (Teste do Campo Aberto) (Bourre et al., 1989; 

Nakashima et al., 1993; Wainwright et al., 1997; Meneses et al., 2011) e a Cruz Elevada 

(Pellows et al., 1985; Hanley & Mithani, 1984; Rimondini et al., 2003; Ferraz et al., 2011). Os 

resultados obtidos sugerem que uma deficiência precoce de AG n-3, particularmente o DHA, 

pode resultar em um desenvolvimento subótimo do sistema neurotransmissor, especialmente 

o das estruturas límbicas, levando a uma deficiência das respostas emocionais e cognitivas 

(Vancassel et al., 2008). 

Vários mecanismos neurofisiológicos têm sido propostos para explicar a relação entre 

os AGPI n-3 e os transtornos do humor. Segundo um deles, proposto por Mamalakis et al.  

(2002), os dois precursores dos AG n-3, o EPA e o DHA, aparentemente diminuem, através 

de dois mecanismos, a produção de eicosanoides inflamatórios a partir do ácido araquidônico 

(AA) (Boissonneault, 2007). Primeiro, o EPA e o DHA competem com o AA pela 

incorporação nos fosfolipídios de membrana, diminuindo os níveis plasmáticos e celulares de 

AA. Segundo, o EPA compete com o AA pelo sistema enzimático da cicloxigenase, inibindo 

a produção dos eicosanoides derivados do AA (prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos). 

As prostaglandinas E2 e os tromboxanos B2 estão ligados à depressão (Logan, 2003). 

O DHA e o EPA também inibem a liberação de citocinas pró-inflamatórias como, a 

interleucina-1β, a interleucina-2, a interleucina-6, o interferon-γ e o fator de necrose tumoral 

α. O aumento dessas citocinas está associado à depressão e aos transtornos do humor (Logan, 

2003). Além disso, os AG n-3 têm influência sobre o fator neurotrófico derivado do cérebro, 

melhorando a plasticidade sináptica, promovendo a neuroproteção e melhorando a 

neurotransmissão (Ikemoto, 2000). 

 

2.3 LINHAÇA 

 

 Com o nome botânico de Linum usitatissimum da família Linacea, a semente de 

linhaça vêm sendo alvo de crescente atenção nos últimos anos. As sementes vêm do linho, 

uma planta com flores azuis (Figura 1) que produz pequenas sementes planas variando do 

amarelo dourado ao marrom avermelhado (Rubiliar et al., 2010). Quase todas as partes da 

planta são utilizadas. A semente contém óleo e após a refinação é utilizada com fins 

comestíveis; o caule produz fibras de boa qualidade possuindo alta resistência e durabilidade, 
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principalmente para a indústria têxtil (Singh et al., 2011a; Singh et al., 2011b). Nativa da 

região do Mediterrâneo e do leste da Índia, tem sido utilizada na culinária por milhares de 

anos, mas apenas recentemente os seus benefícios para a saúde estão sendo compreendidos 

(Ferrel, 2009). 

 

Figura 1 – Plantação de linho. 

 

 

 

 

A semente da linhaça é considerada um alimento com propriedades funcionais, uma 

vez que oferece vários benefícios à saúde, além do valor nutritivo inerente à sua composição 

química. Seus principais componentes bioativos são o ALA, lignanas e fibras alimentares. 

Desempenha, portanto, um papel benéfico ao reduzir o risco de doenças crônico-

degenerativas (Kajla et al., 2015). É a fonte mais rica de fitoestrógenos (lignanas). A 

quantidade do diglicosídeo secoisolariciresinol (SDG) varia de 77 a 209 mg/colher de sopa da 

semente inteira (Morris, 2007; Toure & Xueming, 2010). 

O consumo de linhaça está se tornando uma alternativa popular para a terapia e a 

prevenção farmacológicas de certas condições, por promover benefícios à saúde e/ou por 

reduzir o risco de doenças crônicas. Seu consumo, porém, é pequeno, dada a falta de hábito 

alimentar e, também, pela carência de informação por parte dos consumidores (Bassett, 2009). 

Hoje, já podemos observar inúmeros produtos alimentícios em cuja composição entra a 

semente, como, por exemplo, massas, pães, barras de cereais, waffles, etc. As suas sementes 

são também comercializadas inteiras, moídas ou sob a forma de óleo (Zheng et al., 2005; 

Novello & Pollonio, 2011). 
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Dentre as propriedades funcionais relacionadas a esta oleaginosa destacam-se a 

redução do sobrepeso e obesidade (Taylor et al., 2012), da glicemia (Hutchins et al., 2013), 

dos níveis séricos de colesterol total (Marques et al., 2011), da lipoproteína de baixa 

densidade (LDL-c) (Khalatbari et al., 2013; Correia-Santos et al., 2017) e dos triglicerídeos 

(Molena-Fernandes et al., 2010), além de efeitos anticancerígenos (Turner et al., 2013) e 

cardioprotetores (Prasad, 2008; Vicente et al., 2016; Ursoniu et al., 2016). 

 

2.3.1 A semente de linhaça como fonte de ácidos graxos 

 

A semente de linhaça é rica em gordura, proteína e fibras dietéticas. É pobre em 

gordura saturada e fornece uma quantidade moderada de ácidos graxos monoinsaturados 

(Morris, 2007). Cerca de 73% dos ácidos graxos da linhaça são poli-insaturados: desses, 

51-55% são compostos pelo ácido alfa-linolênico (ALA), o ácido graxo essencial n-3 e 15-

18% pelo ácido linoleico (LA), o ácido graxo essencial n-6 (Novello & Pollonio, 2011; Shim 

et al., 2014). Sendo assim, a razão de ácidos n-3/n-6 na linhaça é de 1:0,3 (Morris, 2007). 

O n-3 converte-se in vivo em dois metabólicos principais, EPA e DHA, após 

elongação e dessaturação de suas cadeias. Da mesma forma, o n-6 converte-se em AA (Figura 

2). O ácido alfa- linolênico (ALA) serve como precursor para a síntese dos ácidos graxos poli-

insaturados EPA (ácido eicosapentaenoico) e DHA (ácido docosahexanoico). Durante a 

transformação de ALA em EPA e DHA uma série de ácidos graxos pertencentes à família n-3 

também são sintetizados através de dessaturação e reações de alongamento na presença de 

dessaturases e elongases específicas. Similarmente, o ácido linolênico (LA) também é 

sintetizado usando enzimas semelhantes (Kajla et al., 2015; Kang, 2007). 
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Figura 2 – Metabolismo do ômega-3 e ômega-6. 
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Os AGPI de cadeia longa EPA e DHA são ainda metabolizados pelas enzimas 

cicloxigenase e lipoxigenase em eicosanoides, prostaglandinas e leucotrienos. Entre esses 

eicosanoides, as prostaglandinas da série E2 e leucotrienos B4 derivados do LA, são os 

principais metabólitos responsáveis por muitas doenças inflamatórias. Os eicosanoides, e as 

prostaglandinas da série E3, derivadas do ALA, possuem, entretanto, funções anti-

inflamatórias (Barcelo-Coblijn & Murphy, 2009; Kaur et al., 2014). 

Portanto, é de grande importância que os seres humanos consumam uma dieta que 

contenha uma proporção equilibrada de ácidos graxos n-3 e n-6. Os dois grupos de ácidos 

graxos competem entre si pela absorção na membrana celular. Se o ambiente intercelular 

possuir uma maior proporção de um tipo de ácido graxo em relação ao outro, é provável que o 

ácido graxo predominante seja incorporado na membrana celular. Caso a proporção seja igual 

de ambos ácidos graxos, existe a preferência seletiva para o ácido graxo ômega-3. Ambos 

ácidos graxos têm funções opostas, ainda que necessárias, sobre as funções fisiológicas. 

Confirmando a necessidade de uma boa relação n-3/n-6 na dieta. A semente de linhaça 

apresenta a melhor relação n-3/n-6 dentre as fontes vegetais, justificando ainda mais o 

interesse de pesquisadores por essa oleaginosa (Kaur et al., 2014). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Estudar o efeito da dieta enriquecida com farinha de linhaça, usada como fonte de n-3, 

sobre o estresse induzido em diferentes momentos do desenvolvimento cerebral.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Avaliar a influência da farinha de linhaça na pressão arterial sistólica, antes e após a 

exposição ao estresse; 

- Avaliar o comportamento de ratos expostos ao estresse e alimentados com uma dieta 

contendo farinha de linhaça; 

- Avaliar a concentração sérica de corticosterona  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAL 

 

4.1.1 Semente de linhaça 

 

As sementes de linhaça foram adquiridas pelo Laboratório de Nutrição Experimental, 

junto à empresa Arma Zen Produtos Naturais, Ltda., Rio de Janeiro - RJ, escolhida de modo a 

assegurar a inocuidade e qualidade das sementes. As sementes foram pesadas e trituradas em 

um liquidificador para a obtenção da farinha de linhaça utilizada como suplemento de lipídeos 

e fibras durante o preparo das rações. 

 

4.1.2 Rações 
 

Todas as rações foram preparadas no Laboratório de Nutrição Experimental (LabNE) 

da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense. As mesmas foram 

suplementadas com minerais e vitaminas segundo as normas do Committee on Laboratory 

Animal Diets, 1979, modificadas segundo as recomendações da AIN (American Institute of 

Nutrition)-93G e AIN-93M. 

 

4.1.3 Animais 
 

Para o experimento foram utilizadas 14 fêmeas gestantes de Rattus norvegicus, 

variedade albinus, linhagem Wistar, que geraram os 42 filhotes machos submetidos ao 

protocolo de estudo. Todos os animais eram originários do Laboratório de Nutrição 

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

onde foram realizados os ensaios biológicos. 
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O projeto de pesquisa sob o número 373 foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso 

de Animais (13/06/2013) (ANEXO 1) e todos os procedimentos empregados no estudo estão 

de acordo com a Sociedade Brasileira de Ciências em Animais de Laboratório (SBCAL). 

  

4.1.4 Delineamento experimental 

 

1. Grupo Controle (GC), que recebeu ração de caseína desde a gestação (F0) até o término 

do experimento (F1). 

2. Grupo Linhaça (GL), que recebeu ração de linhaça durante a gestação e a lactação (F0) e 

manteve essa dieta até o final do experimento (F1) (88o dia); 

3. Grupo Linhaça Desmame (GL-D), que recebeu ração de linhaça após o desmame (21o 

dia) (F1) mantendo esta dieta até o início do protocolo de estresse (60o dia); 

4. Grupo Linhaça Desmame Estresse (GL-DE), que recebeu ração de linhaça após o 

desmane (21o dia) (F1), mantendo a dieta até o final do experimento (88º dia); 

5. Grupo Linhaça Estresse (GL-E), que recebeu ração de linhaça desde o início do protocolo 

de estresse (60º dia) (F1) até o final do experimento (88º dia);  

6. Grupo Linhaça Gestação e Lactação (GL-GL), que recebeu ração de linhaça apenas na 

gestação e lactação (F0); 

7. Grupo Linhaça Gestação Lactação e Desmame (GL-GLD), que recebeu ração de linhaça 

na gestação, na lactação (F0) e após o desmame, mantendo esta dieta até o início do 

protocolo de estresse (F1) (60o dia); 

No período em que a oferta da dieta não foi a da ração de linhaça, os animais 

receberam a dieta controle (caseína) (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Distribuição das dietas nos períodos estudados. 

 
Períodos 

Grupos 

Gestação e Lactação 

(até o 20º dia) 

Desmame 

 (21º dia até o 59º dia) 

Estresse 

 (60º dia até o 88º dia) 

(1) GC       

(2) GL       

(3) GL-D       

(4) GL-DE       

(5) GL-E       

(6) GL-GL       

(7) GL-GLD       

        
CG -  Grupo Controle, GL - Grupo Linhaça, GL-D -  Grupo Linhaça Desmame, GL-DE - Grupo Linhaça Desmame e 

Estresse, GL-E - Grupo Linhaça Estresse, GL-GL - Grupo Linhaça Gestação e Lactação, GL-GLD -  Grupo Linhaça 

Gestação, Lactação e Desmame. As caixas sombreadas de cinza indicam o período de fornecimento da dieta de linhaça e as 

caixas não sombreadas indicam o fornecimento da dieta controle. 

 

Durante a gestação e a lactação as rações continham 17% de proteína. Após o 

desmame, e até o final do experimento, o percentual de proteína foi de 10%, segundo as 

recomendações do AIN-93G (para a gestação e para a lactação) e AIN-93M (para a 

manutenção). 

Os animais foram mantidos em gaiolas individuais, com temperatura constante 

(24±2oC) e iluminação controlada com ciclo claro-escuro a cada 12 horas, recebendo água e 

ração ad libitum durante todo o ensaio. O consumo de ração e o peso corporal dos animais 

foram monitorados duas vezes por semana até o final do experimento. 

Ao fim de 88 dias, todos os animais passaram pelo protocolo de estresse e testes 

comportamentais. Após esses procedimentos, foram eutanasiados, tendo seus órgãos e sangue 

coletados e armazenados para análises posteriores. 

 

4.2 MÉTODOS 

 

4.2.1 Rações 
 

Todas as rações foram suplementadas com minerais e vitaminas, segundo as normas 

do Committee on Laboratory Animal Diets, 1979, modificadas segundo as recomendações da 

AIN-93G (Tabela 2) (Reeves et al., 1993). 
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Devido ao alto percentual de gordura poli-insaturada presente na semente de linhaça, 

um antioxidante, butil-hidroxi-tolueno (BHT), foi adicionado à ração, na proporção de 0,02 g 

por quilo da ração preparada. 

 

Tabela 2 – Composição nutricional das dietas experimentais (g/100g). 

 

  17% proteína  10% proteína 

Ingredientes g/100g Controle Linhaça Controle Linhaça 

Caseina1 20 14.12 11.8 5.9 

Linhaça2 0 25 0 25 

Amido de milho3 52.95 45.83 61.2 54.1 

Açúcar4 10 10 10 10 

Mix de Minerais5 3.5 3.5 3.5 3.5 

Mix de Vitaminas5 1 1 1 1 

Óleo de Soja6 7 0 7 0 

Celulose7 5 0 5 0 

Bitartarato de Colina8 0.25 0.25 0.25 0.25 

Cistina8 0.3 0.3 0.3 0.3 

(BHT) 0.0014 0.0014 0.0008 0.0008 

Total (g) 100 100 100 100 

Energia (Kcal/100g) 355.6 388.9 355.1 387.2 

1Comércio e Indústria Farmos Ltda. (Rio de Janeiro, RJ, Brasil), 2Arma Zen Produtos Naturais Ltda. (Rio de Janeiro, RJ, 
Brasil), 3Maizena da Unilever Bestfoods Brasil Ltda. (Mogi Guaçú, SP, Brasil), 4União (Rio de Janeiro, RJ, Brasil), 5Prag 
Soluções Comércio e Serviços Ltda-ME (Jaú, SP, Brasil), 6Liza da Cargill Agricultura Ltda. (Mairinque, SP, Brasil), 
7Microcel da Blanver Ltda. (Cotia, SP, Brasil), 8M. Cassab Comércio e Indústria Ltda. (São Paulo, SP, Brasil). 

 

4.2.2 Protocolo do estresse 
 

O protocolo de estresse utilizado foi o de contenção, em que o animal permaneceu em 

um contentivo acrílico cilíndrico com 5 cm de diâmetro e 20 cm de comprimento, por 20 

minutos ao dia, 5 vezes por semana, durante 4 semanas consecutivas (60o ao 88o dia). O 

contentivo mantinha o corpo do animal na posição horizontal, alongado, submetido a uma 

pequena compressão, a fim de impossibilitar sua movimentação. O contentivo era dotado de 

pequenos orifícios para ventilação, com o intuito de evitar um possível sufocamento (Ferraz et 

al., 2011). O modelo de estresse por contenção tem sido amplamente utilizado na pesquisa 

pré-clínica e os animais submetidos à sua exposição, apresentam sintomas similares aos 

humanos de exposição ao estresse crônico (Xu et al., 2017). 
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4.2.3 Pressão arterial 

 

A aferição da pressão arterial (PA) foi realizada nos animais dos grupos experimentais 

mediante pletismografia da cauda, um método não invasivo (Pletismógrafo de Cauda V1. 10 – 

Insight), no primeiro dia da primeira e última semana de início do protocolo de estresse. 

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

pulso durante o processo de insuflação e de desinsuflação do manguito. Por esta razão, a PA 

será considerada como sendo a pressão no momento do retorno do primeiro sinal de pulso. 

Três medições consecutivas foram registradas e a média das três aferições foi utilizada para a 

análise. Sendo classificado como normotensos, animais com média de PA sistólica de 115 

mmHg e hipertensos, animais com médias acima de 170 mmHg (Salles et al., 1999; Luo et 

al., 2008). Os animais foram manipulados sempre pela mesma pessoa. 

 

4.2.4 Testes comportamentais 

 

4.2.4.1 Teste da Cruz Elevada ou Plus Maze 

 

O Teste da Cruz Elevada ou Plus Maze é utilizado para medir a ansiedade e o 

comportamento exploratório, ambos associados ao estresse. Consiste em dois braços abertos 

conectados por uma área central, formando-se assim, uma cruz, que estará elevada a 70 cm do 

chão (Figura 3). O teste foi realizado em uma sala apropriada para a observação, com 

luminosidade padronizada. O animal a ser testado foi colocado no centro da cruz e seu 

comportamento foi observado e filmado por 5 minutos. Durante esse tempo, o número de 

entradas nos braços abertos e fechados foi registrado, bem como o tempo gasto em cada braço 

(Ferraz et al., 2011). Esse teste foi realizado no primeiro dia da segunda semana de início do 

protocolo de estresse. 
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Figura 3 – Protótipo do Teste da Cruz Elevada. 

 

4.2.4.2 Teste do Campo Aberto ou Open Field Test 
 

O Teste do Campo Aberto mede o comportamento exploratório frente a um novo 

ambiente. Consiste em uma arena quadrangular dividida em quadrantes distribuídos em duas 

áreas distintas, quadrantes de periferia e quadrantes centrais (Figura 4). O animal a ser testado 

foi colocado no centro da área total e o seu comportamento foi observado e filmado por 5 

minutos, sendo analisados os tempos dispendidos nos quadrantes da periferia e do centro 

assim como os tempos de alta e baixa atividade (Meneses et al., 2011). Este teste foi realizado 

no primeiro dia da terceira semana após o início do protocolo de estresse. 
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Figura 4 – Protótipo do Teste de Campo Aberto. 

 

4.2.5 Eutanásia 

 

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

uma injeção intraperitoneal de Thiopentax® a 5% (Tiopental sódico 1G, Cristália Produtos 

Químicos Farmacêuticos LTDA, Brasil) em dose letal de 0,15ml/100g de peso corporal, por 

via intraperitoneal. Ao mesmo tempo procedeu-se a coleta de sangue por punção cardíaca, 

sendo o volume retirado armazenado em tubos com e sem anticoagulantes, destinados às 

análises pretendidas. 

 

4.2.6 Análise da corticosterona sérica 

 

 A dosagem de corticosterona foi feita por radioimunoensaio. O sangue foi coletado em 

um tubo sem anticoagulante e centrifugado a 4º C a 1500rpm por 15 minutos. O soro foi 

armazenado a -80º C até a análise. A análise foi realizada no Laboratório de Dosagem 

Hormonal localizado no setor de Reprodução Animal da Faculdade de Veterinária da 

Universidade Federal Fluminense, através da técnica de radioimunoensaio de fase sólida, 

utilizando um kit comercial (Immunotech/Beckman Coulter®, Praga, República Tcheca). 
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4.2.7 Dissecção 

 

 Os órgãos de interesse, cérebro e adrenal esquerda, foram retirados com auxílio de 

pinça e tesoura cirúrgica e pesados em balança analítica com precisão de 0,0001g para 

obtenção do peso relativo de cada órgão, registrado pela divisão do peso absoluto do órgão 

pelo peso corporal multiplicando-se o resultado por cem. As carcaças dos animais utilizados 

foram congeladas e armazenadas em freezer, sendo posteriormente recolhidas pela empresa 

responsável pelo descarte.  

 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Por se tratarem de variáveis biológicas, foi considerada distribuição simétrica e 

assumida a sua normalidade. Assim, foi utilizada a análise de variância (ANOVA), 

considerando-se estatisticamente significativos os valores de p menores a 0,05. As 

significâncias estatísticas encontradas foram confirmadas pelo teste de Tukey. Utilizou-se o 

Software R versão 3.3.2 (2016).  
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5 RESULTADOS  

 

5.1 PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA ANTES DO PROTOCOLO DE ESTRESSE (60º 

DIA) 
 

 Os resultados estão apresentados como média ± desvio padrão (DP). Os grupos GL 

(103,8±20,4 mmHg) e GL-GLD (93,5±17,4 mmHg), apresentaram os menores valores de 

pressão arterial sistólica (PAS). Nos demais grupos, os resultados foram: GL-GL (112,9±18,3 

mmHg); GL-DE (118,2±20,7 mmHg); GL-D (127,0±10,9 mmHg); GL-E (128,5±15,6 

mmHg) e GC (137,2±21,8 mmHg). Foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes entre GL-GLD e GC; entre os grupos GL e GC; entre os grupos GL-GLD e GL-

E; e entre os grupos GL-D e GL-GLD (P=0,0001) (Gráfico 1).  

 

 

  



42 
 

Gráfico 1 – Pressão arterial sistólica (mmHg) do primeiro dia de aferição. 

 

GC – Grupo Controle, GL - Grupo Linhaça, GL-D - Grupo Linhaça Desmame, GL-DE - Grupo Linhaça Desmame e 

Estresse, GL-E - Grupo Linhaça Estresse, GL-GL - Grupo Linhaça Gestação e Lactação, GL-GLD - Grupo Linhaça 

Gestação, Lactação e Desmame. 

 

5.2 PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA APÓS O PROTOCOLO DE ESTRESSE (88º DIA) 

 

 O GC (166±24,3 mmHg) apresentou maiores valores de PAS após o estresse, seguido 

dos grupos GL-E (139,6±9,7 mmHg), GL-D (133,7±14,0 mmHg) e GL-DE (134,1±14,9 

mmHg). Houve diferença significativa (p=0,004) entre o grupo GL (124,6±34,7 mmHg) e os 

grupos GL-GL (131,4±23,3 mmHg) e GL-GLD (123,4±22,8 mmHg) (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Pressão arterial sistólica (mmHg) do último dia de aferição. 

 

GC – Grupo Controle, GL - Grupo Linhaça, GL-D - Grupo Linhaça Desmame, GL-DE - Grupo Linhaça Desmame e 

Estresse, GL-E - Grupo Linhaça Estresse, GL-GL - Grupo Linhaça Gestação e Lactação, GL-GLD - Grupo Linhaça 

Gestação, Lactação e Desmame. 

 

5.3 TESTE DE CRUZ ELEVADA  

  

 No Teste da Cruz Elevada, a frequência dos cruzamentos entre os braços abertos e 

fechados não mostrou diferenças estatisticamente significantes entre os grupos estudados 

(Gráfico 3). A frequência apresentou-se da seguinte forma: CG (47,50±11,91); GL 

(43,50±16,81); GL-D (46,17±12,25); GL-DE (49,00±12,42); GL-E (45,83±16,89); GL-GL 

(44,17±13,87) e GL-GLD (46,50±11,66).  
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Gráfico 3 – Frequência dos cruzamentos entre os braços abertos e fechados no 

Teste de Cruz Elevada. 

 

GC – Grupro Controle, GL - Grupo Linhaça, GL-D - Grupo Linhaça Desmame, GL-DE - Grupo Linhaça Desmame e 

Estresse, GL-E - Grupo Linhaça Estresse, GL-GL - Grupo Linhaça Gestação e Lactação, GL-GLD - Grupo Linhaça 

Gestação, Lactação e Desmame. 

 

 Em relação ao tempo dispendido no braço aberto no Teste da Cruz Elevada (Gráfico 

4), o GL (222,80±27,53 seg.) apresentou maior valor , seguido dos grupos GL-GL 

(212,10±36,64 seg.); GL-D (135,70±90,01 seg.); GL-GLD (119,01±60,98 seg.); GL-DE 

(99,50±33,89 seg.); GL-E (83,50±48,71 seg.) e o GC (74,80±40,53 seg.) tendo menor valor 

de tempo dispendido nesse braço. Houve diferenças estatisticamente significantes entre os 

grupos GC e GL (p=0,0003); GC e GL-GL (p=0,001); GL e GL-DE (p=0,004); GL e GL-E 

(p=0,0009) e GL-E e GL-GL (p=0,002). 
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Gráfico 4 – Tempo dispendido no braço aberto no Teste de Cruz Elevada. 

 

 

GC – Grupo Controle, GL - Grupo Linhaça, GL-D - Grupo Linhaça Desmame, GL-DE - Grupo Linhaça Desmame e 

Estresse, GL-E - Grupo Linhaça Estresse, GL-GL - Grupo Linhaça Gestação e Lactação, GL-GLD - Grupo Linhaça 

Gestação, Lactação e Desmame. 

 

 O tempo dispendido no braço fechado do Teste da Cruz Elevada (Gráfico 5), foi 

menor no GL (56,87±21,99 seg.), seguido dos grupos GL-GL (68,43±31,18 seg.); GL-D 

(150,10±83,83 seg.); GL-GLD (157,01±60,98 seg.); GL-DE (180,50±40,29 seg.); GL-E 

(201,70±56,75 seg.) e GC (206,0±45,08 seg.). Houve diferenças estatisticamente significantes 

entre os grupos GC e GL (p=0,0003); GC e GL-GL (p=0,001); GL e GL-E (p=0,0005) e GL-

E e GL-GL (p=0,001).  
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Gráfico 5 – Tempo dispendido no braço fechado do Teste de Cruz Elevada. 

 

GC – Grupo Controle, GL - Grupo Linhaça, GL-D - Grupo Linhaça Desmame, GL-DE - Grupo Linhaça Desmame e 

Estresse, GL-E - Grupo Linhaça Estresse, GL-GL - Grupo Linhaça Gestação e Lactação, GL-GLD - Grupo Linhaça 

Gestação, Lactação e Desmame. 

 

5.4 TESTE DO CAMPO ABERTO  

 

 No teste de Campo Aberto (Figura 5a) o GC (213,5±26,92 seg.) foi o grupo que 

apresentou o maior tempo em comportamento de baixa atividade, seguido dos grupos GL-GL 

(186,5±54,31 seg.); GL-E (169,7±35,20 seg.); GL-DE (156,4±20,58 seg.); GL-D 

(138,6±38,84 seg.); GL-GLD (124,8±23,15 seg.) e com o grupo GL (105,1±60,29 seg.) 

apresentando o menor tempo. Houve diferenças estatisticamente significantes entre os grupos 

GC e GL (p=0,0006); GC e GL-D (p=0,03); GC e GL-GLD (p=0,007) e GL e GL-GL 

(p=0,01). 
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 No tempo despendido em comportamento de alta atividade (Figura 5b), o GL 

(194,9±60,29 seg.) apresentou o maior tempo despendido, seguido dos grupos GL-D 

(161,4±38,84 seg.); GL-GLD (155,2±29,93 seg.); GL-DE (143,6±20,58 seg.); GL-E 

(130,3±35,20 seg.); GL-GL (113,4±54,15 seg.) e GC (86,47±26,92 seg.). Houve diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos GC e GL (p=0,0008); GC e GL-D (p=0,03) e 

GL e GL-GL (p=0,01). 

 Na frequência de cruzamentos entre os quadrantes periféricos (Figura 5c), o GL 

(43,67±6,28) apresentou maior número, seguido dos grupos GL-GLD (38,67±3,93); GL-D 

(35,67±4,88); GL-GL (32,67±9,07); GL-E (30,17±5,30); GL-DE (18,33±6,53) e GC 

(16,83±11,63). O GC apresentou diferenças estatísticas significantes em relação aos grupos 

GL, GL-D, GL-E, GL-GL e GL-GLD; o GL com os grupos GL-DE e GL-E; o GL-D com o 

GL-DE e o grupo GL-DE com os grupos GL-GL e GL-GLD (p≤0,05). 

 Na frequência de cruzamentos entre os quadrantes centrais (Figura 5d), o GL 

(22,33±8,06) também apresentou maior valor, seguido dos grupos GL-GLD (18,17±5,91); 

GL-GL (15,0±4,42); GL-E (13,17±5,63); GL-D (11,50±2,42); GL-DE (10,0±1,78) e GC 

(5,83±1,72). O GC apresentou diferenças estatísticas significantes com os grupos GL, GL-GL 

e GL-GLD e GL com os grupos GL-D e GL-E (p≤0,05). 
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Figura 5 – Comportamento dos animais estudados no teste de Campo Aberto. 

 

 

Baixa atividade no dia 1 (a), Alta atividade no dia 1 (b), Cruzamentos periféricos do dia 1 (c), Cruzamentos centrais no dia 
1 (d). GC – Grupo Controle, GL - Grupo Linhaça, GL-D - Grupo Linhaça Desmame, GL-DE - Grupo Linhaça Desmame e 
Estresse, GL-E - Grupo Linhaça Estresse, GL-GL - Grupo Linhaça Gestação e Lactação, GL-GLD - Grupo Linhaça 
Gestação, Lactação e Desmame. 

 

5.5 CORTICOSTERONA SÉRICA AO FIM DO EXPERIMENTO 
 

O GL (54,3±16,4 nM) foi o grupo que apresentou o menor valor para o corticosterona 

sérica, com grande diferença estatística (p<0,001) em relação aos demais grupos estudados. O 

GC (198,1±77,1 nM), por sua vez, foi o grupo que apresentou maior valor de corticosterona 

sérica, que se mostrou diferente não só dos valores de GL, mas também dos valores dos 

grupos GL-D (130,0±36,6 nM), GL-DE (99,9±32,1 nM), GL-GL (101,6±19,9 nM), GL-GLD 

(91,1±28,2 nM) (p<0,001). Não houve diferença em relação ao grupo GL-E (156,7±41,7 nM) 

(Gráfico 6). 
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Gráfico 6 – Corticosterona sérica (nM) dos animais ao fim do experimento (88º 

dia). 

 

GC – Grupo Controle, GL - Grupo Linhaça, GL-D - Grupo Linhaça Desmame, GL-DE - Grupo Linhaça Desmame e 

Estresse, GL-E - Grupo Linhaça Estresse, GL-GL - Grupo Linhaça Gestação e Lactação, GL-GLD - Grupo Linhaça 

Gestação, Lactação e Desmame. 

 

5.6 PESO RELATIVO DA ADRENAL ESQUERDA 

 

O peso da adrenal esquerda não apresentou diferenças significativas entre os grupos 

estudados (p=0,49), o que pode ser visto na Tabela 3. Os pesos aferidos foram os seguintes: 

para o GC (0,0084±0,0023 g); para o GL (0,0073±0,0008 g); para o GL-GL (0,0084±0,0018 

g); para o GL-D (0,0095±0,0034 g); para o GL-GLD (0,0082±0,0020 g); para o GL-E 

(0,0090±0,0012 g) e para o GL-DE (0,0085±0,0013 g).  
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Tabela 3 – Peso relativo da adrenal esquerda (PRA) (g/100g peso corporal). 

 Grupos PRA (g) 

 CG 0,0084±0,0023  

 GL 0,0073±0,0008  

 GL-D 0,0095±0,0034  

 GL-DE 0,0085±0,0013  

 GL-E 0,0090±0,0012  

 GL-GL 0,0084±0,0018  

 GL-GLD 0,0082±0,0020  

GC – Grupo Controle, GL - Grupo Linhaça, GL-GL - Grupo Linhaça Gestação e Lactação, GL-D - Grupo Linhaça 

Desmame, GL-DE - Grupo Linhaça Desmame e Estresse, GL-E - Grupo Linhaça Estresse, GL-GLD -  Grupo Linhaça 

Gestação, Lactação e Desmame 

 

5.7 PESO RELATIVO DO CÉREBRO 

 

 O peso relativo do cérebro apresentou diferença estatística (p<0,05) apenas entres os 

grupos GC e GL, o que pode ser visto no Gráfico 7. Com os seguintes valores: GC (7,57±0,52 

g); GL (8,80±0,20 g); GL-D (7,84±0,62 g); GL-DE (7,52±1,28 g); GL-E (7,87±0,82 g); GL-

GL (7,81V1,11 g) e GL-GLD (7,47±1,07 g). 
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Gráfico 7 – Peso relativo do cérebro (PRC) (g/100 g de peso corporal). 

 

GC – Grupo Controle, GL - Grupo Linhaça, GL-D - Grupo Linhaça Desmame, GL-DE - Grupo Linhaça Desmame e 

Estresse, GL-E - Grupo Linhaça Estresse, GL-GL - Grupo Linhaça Gestação e Lactação, GL-GLD - Grupo Linhaça 

Gestação, Lactação e Desmame. 
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6 DISCUSSÃO 

  

 O presente estudo é o primeiro a avaliar possíveis efeitos da linhaça nos marcadores 

do estresse em ratos. Porém, a sua utilização já está bem documentada, tanto em ratos quanto 

em humanos, na prevenção de várias doenças, dentre as quais o diabetes, a 

hipercolesterolemia, as doenças cardiovasculares (Al-Bishri, 2013; Prasad, 2013; Prasad, 

2009, Correia-Santos, 2017) e a pressão arterial (Paschos et al., 2007; Comish et al., 2009; 

Begg et al., 2010; Wu et al., 2010; Park & Velasquez, 2012; Al-Bishri, 2013; Ursoniu et al., 

2016; Vicente et al., 2016).  

 A PAS dos animais estudados apresentou, antes de iniciarmos o protocolo de estresse, 

o menor valor nos grupos GL-GLD e GL. Estes grupos receberam a dieta de linhaça desde a 

gestação, durante a lactação e a mantiveram até o início do protocolo de estresse, confirmando 

a importância de uma dieta rica em n-3 na fase de desenvolvimento pré e pós-natal. Tem sido 

descrito que a deficiência de AGPI-CL n-3, principalmente durante o período pré-natal, pode 

causar hipertensão na vida adulta (Begg et al.,2010; Saxena & Katare, 2014). Os demais 

grupos, GL-GL, GL-DE, GL-D e GL-E, que receberam a dieta a base de linhaça em algum 

momento da vida antes do protocolo de estresse, mantiveram seus valores de PAS dentro da 

normalidade embora em valores numericamente superiores aos dos grupos GL e GL-GLD. 

Isso sugere que, embora a deficiência de n-3 tenda a elevar a pressão, a sua 

suplementação pode evitar esse fato, normalizando a PA (Basset, 2009; Ogawa & Suzuki, 

2009; Al-Bishri, 2013). Apenas o GC, que recebeu a dieta a base de caseína, apresentou uma 

PAS maior antes do início do protocolo de estresse. Esse fato nos leva a entender que, de fato, 

uma dieta rica em ácidos graxos n-3 possa influenciar de forma positiva na prevenção da 

hipertensão ou normalização da pressão arterial, assim como no estudo de Machado et al. 

(2014), no qual o consumo de linhaça diminuiu a pressão arterial de adolescentes com 

sobrepeso. 
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Após o protocolo de estresse, todos os grupos apresentaram valores de PAS elevados 

em relação aos obtidos antes do protocolo. Em um estudo recente (Godson et al., 2017) 

concluiu-se que apenas duas semanas de estresse crônico em ratos é capaz de aumentar a 

pressão arterial em duas fases distintas: na fase ativa do ciclo claro-escuro e durante o começo 

da manhã, quando os ratos estão em repouso. De fato, o estado de estresse tende a elevar a 

PA. Contudo, esse aumento possivelmente prejudicial não ocorreu nos grupos GL, GL-GL e 

GL-GLD. Os grupos GL-E, GL-D e GL-DE, apresentaram maiores valores de PAS depois do 

estresse. Entretanto, esses valores provavelmente não causariam danos a estes animais, já que 

se encontram próximos à normalidade. Já o GC, apresentou aumento do valor de PA, 

confirmando a influência negativa que o estado de estresse pode exercer sobre o indivíduo. 

Os mecanismos da ação da linhaça e seus componentes sobre a pressão arterial ainda 

não estão bem entendidos. Aceita- se que seu consumo esteja associado ao aumento da síntese 

de oxido nítrico endotelial, um potente vasodilatador (Jones, 2005; Vicente et al., 2016). A 

redução do estímulo à produção do oxido nítrico resulta em maior atividade contrátil da 

angiotensina II, levando à vasoconstricção, ao aumento da contratilidade vascular e, 

consequentemente, à hipertensão (El-Atat et al., 2004; Groop et al., 2005). Wu et al. (2010) 

suplementaram a dieta de uma população de universitários em Shanghai com 30g/d de linhaça 

e observaram, após 12 semanas, entre outros efeitos, a diminuição da pressão sanguínea. Em 

outro estudo, o efeito hipotensivo do ALA, um cardioprotetor natural e precursor do AG n-3, 

manifestou-se por importante redução da PAS (Paschos et al., 2007). Há outros trabalhos que 

advogam a suplementação da linhaça como fonte de SDG, na redução da pressão arterial 

(Paschos et al., 2007; Prasad, 2013; Saxena & Katare, 2014). Park & Velasquez (2012) 

demostraram que uma dieta suplementada com farinha de linhaça enriquecida com lignana 

reduz a pressão arterial, mesmo em ratos que mantiveram uma dieta hipercalórica e 

hiperlipídica.  

Uma característica perturbadora de dietas ocidentais é o crescente desequilíbrio entre 

os ácidos graxos n-3 e n-6, o que pode limitar o fornecimento de AGPI-CL para os tecidos e 

levar a uma deficiência de n-3 (Hennebelle et al., 2012). Ácidos graxos poli-insaturados de 

cadeia longa, especialmente o DHA e o AA, são componentes fundamentais dos fosfolipídios 

de membrana das células neurais. O DHA e o AA podem ser fornecidos diretamente a partir 

da dieta ou surgir pelo metabolismo de seus precursores, ALA e LA. Muitos estudos têm 

investigado o efeito de uma ingestão nutricional inadequada de n-3 sobre a função cerebral e 

seu envolvimento em distúrbios cognitivos, porque o DHA é o AGE mais abundante no 
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tecido cerebral (Parker et al., 2006; Hussain et al., 2013; Velasco et al., 2015). A incorporação 

de DHA ao cérebro ocorre principalmente durante o período perinatal (Carlson et al., 2013), 

mas a oferta alimentar também desempenha um papel importante em adultos, compensando a 

perda diária de DHA no cérebro (Rapoport et al., 2007). 

O neurodesenvolvimento é caracterizado pelas rápidas mudanças estruturais, 

neuroquímicas e moleculares no sistema nervoso central durante os períodos pré e pós-natal. 

Essas mudanças, fisiologicamente críticas, são sensíveis a estressores ambientais como a 

saúde e a classe socioeconômica maternas (Hackman et al., 2010; Reynolds et al., 2014). A 

nutrição, em particular, possui um papel fundamental no crescimento e desenvolvimento do 

cérebro, com particular importância na vida intra útero e nos dois primeiros anos de vida em 

humanos (Goyal et al., 2015). Devido às altas exigências metabólicas do cérebro durante um 

período de desenvolvimento tão vulnerável, a ingestão inadequada de nutrientes pode inibir o 

desenvolvimento neurológico normal e causar déficits neurofuncionais, estruturais e 

comportamentais que persistirão na vida posterior (Bale et al., 2010). 

No Teste de Cruz Elevada os grupos estudados apresentaram comportamentos 

semelhantes na quantidade de cruzamentos entre os braços abertos e fechados do teste. 

Considerando que os animais, nesse momento, já possuem o efeito do protocolo de estresse 

no organismo, esse comportamento é esperado uma vez que o estresse causa no animal um 

comportamento menos ativo, similar ao da depressão. Xu et al. (2017) utilizaram o protocolo 

de estresse por contenção já que o mesmo é amplamente utilizado para produzir sintomas de 

depressão aos roedores. O autor citado concluiu ainda, que a depressão é um transtorno 

psiquiátrico comum e sua incidência está aumentando continuamente com o aumento do 

estresse na vida da sociedade. 

Os grupos GL, GL-D, GL-GL e GL-GLD despenderam maior tempo no braço aberto 

do teste de Cruz Elevada. Os animais que permanecem mais tempo no braço aberto do que no 

braço fechado do teste, demonstram um comportamento menos estressado, menos ansioso. A 

atividade exploratória apresenta-se maior e a reação de medo é menor, visto que o braço 

aberto é desprovido de paredes deixando os animais mais expostos. Esse resultado corrobora a 

conclusão do estudo de Ferraz et al. (2011) no qual animais submetidos ao estresse por 

contenção apresentaram comportamentos de ansiedade revertidos quando se ofertou uma dieta 

suplementada com n-3. 
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Há uma crescente apreciação do papel da nutrição na manutenção da saúde cerebral e 

comportamento. Nestes estudos tem-se demonstrado que o desenvolvimento 

neurocomportamental de adolescentes é altamente sensível no útero e no início da vida à 

exposição de uma dieta precoce de n-3. Além disso, esses resultados comportamentais 

observados na adolescência são mais evidentes na vida adulta, no qual a deficiência de n-3 

aumenta o comportamento depressivo, prejudica a comunicação social, induz ao 

comportamento de congelamento induzido pelo medo e sua suplementação melhoraria todos 

esses parâmetros. Esses resultados embasam ainda a importância do AGPI n-3 na prevenção 

de comportamentos deficientes na vida adulta (Gellert et al., 2017). 

O Teste do Campo Aberto segue uma lógica semelhante ao Teste da Cruz Elevada, 

envolvendo a mensuração do comportamento animal após ser liberado em uma arena aberta e 

nova, dividida em quadrantes. A simplicidade das configurações do teste e a avaliação rápida 

e fácil do comportamento animal tornou o Campo Aberto popular para a avaliação de uma 

variedade de animais além dos roedores (Perals et al., 2017). 

No Campo Aberto o GC foi o grupo que se manteve em maior tempo em baixa 

atividade quando comparado aos outros grupos estudados, apresentando uma diferença 

significativa com os grupos GL, GL-D e GL-GLD. Os animais que apresentam menor nível 

de atividade são caracterizados como mais emotivos do que os animais com o comportamento 

contrário, é a mensuração da exploração/curiosidade versus medo/ansiedade (Carter et al., 

2013), o que nos permite afirmar que estes animais são mais afetados pelas mudanças 

externas, como no caso do nosso estudo, o estresse. Diante disso, os grupos experimentais que 

receberam uma dieta de linhaça em algum momento da vida, apresentaram um 

comportamento mais ativo. Apenas o GL-GL apresentou diferença significativa em relação ao 

GL, o que não contradiz outros estudos que relatam a importância de uma dieta rica em n-3 no 

período pré e pós-natal para o desenvolvimento cerebral normal e diminuição de doenças 

comportamentais na vida adulta (Janssen et al., 2015; McNamara, 2016). Porém, esse fato não 

se repete quando analisamos o número de vezes em que esses animais se deslocaram entre os 

quadrantes periféricos e centrais. O grupo GL-GL não apresentou diferença na movimentação 

entre os quadrantes em relação ao GL, ou seja, mesmo que sua atividade de uma forma geral 

tenha sido baixa, ele percorreu um número de quadrantes satisfatório, em relação ao esperado.  

Na análise do deslocamento entre os quadrantes periféricos e centrais, os grupos que 

receberam a dieta de linhaça em algum momento do experimento demonstraram maior 
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atividade, tanto no deslocamento periférico quanto central. Esse comportamento significa que 

possuem maior comportamento exploratório e, consequentemente, um possível efeito positivo 

do n-3 nas fases de desenvolvimento cerebral. Os grupos GL-E e GL-DE, apesar de diferentes 

do grupo GL, apresentaram melhor desempenho em relação ao GC. Mesmo que a dieta de 

linhaça tenha sido ofertada após a fase de desenvolvimento cerebral, de alguma forma, a dieta 

contribuiu para um comportamento menos estressado desses grupos.  

Há dados epidemiológicos que mostram uma correlação negativa entre os marcadores 

periféricos de consumo de n-3 e o sofrimento psicológico, a ansiedade, o estresse e a 

depressão (Lucas et al., 2010). Estudos feitos com animais alimentados com uma dieta pobre 

em n-3 demostraram claramente a ocorrência de distúrbios comportamentais nesses animais 

(Su, 2010). Em particular, a perda de DHA no cérebro, induzida por uma dieta deficiente 

deste AGE, tem influência na sensibilidade dos indivíduos ao estresse e às desordens do 

humor (Haurama & Moriguchi, 2011) e sua suplementação melhora a ansiedade, 

comportamentos depressivos e cognitivos em roedores (Pusceddu et al., 2015b; Labrousse et 

al., 2012). 

Esses dados sugerem que uma combinação de estresse e falta de n-3 pode ser um 

importante fator para distúrbios da cognição e para alterações do humor, e que o suplemento 

alimentar de n-3 poderia melhorar a resistência do cérebro às respostas induzidas pelo 

estresse. A resposta fisiológica antecipada ao estresse é a ativação do eixo hipotálamo-

pituitária-adrenal (HPA), elevando as concentrações de glicocorticoides circulantes. Os 

receptores de glicocorticoides (GR) do cérebro são muito sensíveis às concentrações 

sanguíneas de glicocorticoides e esta alta sensibilidade está ligada ao seu papel na inibição do 

feedback negativo do HPA, de modo a ajudar o sistema a retornar aos seus níveis basais 

(Papadimitrious & Prifas, 2009). A exposição crônica ou repetida a situações do estresse pode 

ter influência, mediante a desregulação do eixo HPA, no desenvolvimento e na gravidade de 

várias doenças, entre as quais a depressão (McEwen, 2010). 

O nível de corticosterona sérica apresentou, nos animais do grupo GL, valores muito 

inferiores aos observados no GC, mostrando que, de fato, a suplementação de n-3 é de grande 

importância e pode promover certa proteção contra os efeitos do estresse no organismo. 

Ferraz et al. (2011) mostraram que a suplementação de n-3 promoveu a redução dos níveis de 

corticosterona em ratos submetidos ao protocolo de estresse por contenção, quando 

comparados com um grupo controle, que não recebeu essa suplementação. Outro estudo 
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(Hennebelle et al., 2012) mostrou, corroborando nossos resultados, que uma dieta enriquecida 

com n-3 atenua alguns efeitos prejudiciais do estresse crônico, como o pico de corticosterona 

sustentado. Em um outro estudo, ratos alimentados com a mesma dieta à base de linhaça na 

gestação, lactação e nos primeiros 60 dias de vida apresentaram comportamento menos 

estressado que o grupo controle (Meneses et al., 2011). 

Os grupos GL-D, GL-DE, GL-GL e GL-GLD também apresentaram diferenças 

significativas entre si e quando comparados com o GC, o que significa que o período no qual 

o n-3 é suplementado é importante para a incorporação do mesmo como um possível fator 

protetor contra o estresse. Esses achados sugerem que a suplementação de DHA é essencial 

nas fases iniciais do desenvolvimento, conforme observado também nos estudos de Velasco et 

al. (2015). O GL-E, não apresentou diferença estatística quando comparado com o GC, apenas 

um menor valor absoluto, mostrando que, embora a diferença não tenha sido significante, de 

alguma forma a suplementação de linhaça como fonte de n-3 durante o protocolo de estresse 

promoveu uma redução na secreção de corticosterona sérica.  

O peso da adrenal esquerda não apresentou diferenças significativas entre os grupos 

estudados, mesmo tendo o GC um maior valor de corticosterona sérica. Borsonelo et al. 

(2011) obtiveram um resultado semelhante, isto é, uma maior secreção sérica de 

corticosterona no GC. Entretanto, tal como nosso estudo, os pesos das adrenais eram 

semelhantes aos do grupo experimental, que recebeu a suplementação de n-3. Existem poucos 

dados na literatura associando o peso da adrenal ao estresse, mas um maior nível de 

corticosterona sérico nos levaria a acreditar na hipertrofia dessa glândula, ao contrário do que 

foi observado. Mais estudos são necessários para afirmar que, de fato, uma maior secreção de 

corticosterona levaria a uma hipertrofia das glândulas adrenais. 

A melhor avaliação do desenvolvimento neonatal se dá pelo crescimento cefálico. O 

final da gestação e início da vida são períodos de mielinização, que levam a um rápido 

aumento tanto no número de células, quanto na área dendrítica do tecido cerebral. O peso do 

cérebro encontra-se, portanto, associado a seu desenvolvimento (Cocchi et al., 1996). 

 Estruturalmente, AA e DHA são elementos essenciais das membranas neuronais, o 

que corresponde a 15/20% da massa seca do cérebro. Ambos são cruciais para o crescimento 

do cérebro e algumas deficiências estão associadas com o baixo peso ao nascer e redução da 

circunferência da cabeça (Uauy et al., 2001). 
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 De forma geral, o GL apresentou maior PRC em relação aos outros grupos, fato que 

pode ser explicado pelo teor de AGPI na ração de linhaça. Segundo alguns autores, uma vez 

que o tecido cerebral apresenta uma alta concentração de lipídeos de membrana (Young & 

Martin, 2003; Benatti et al., 2004), uma maior ingesta de AGPI faz com que suas 

concentrações e, consequentemente, os pesos relativos cerebrais sejam maiores (Lenzi-

Almeida, 2007; Lopes, 2008; Leite et al., 2011). Esse resultado pode ser um indicativo de 

melhor desenvolvimento cerebral. Acredita-se que ocorra uma maior incorporação desses 

ácidos graxos quando uma adequada suplementação de DHA durante o período pré e pós-

natal são ofertadas, sendo assim essencial para otimizar o desenvolvimento e funções do SNC 

(Ozias et al, 2007). Segundo Carlson (2001), mães que ingerem alimentos contendo ácidos 

graxos n-3 na gestação e lactação, geram crias com maior peso cerebral relativo devido ao 

maior conteúdo de DHA absorvido pelo cérebro no período de desenvolvimento do SNC. 

 Outros estudos também sugerem que o consumo materno de uma dieta a base de 

linhaça, fonte de n-3, gera prole com um maior peso relativo cerebral em ratos (Leite et al., 

2011; Meneses et al., 2011; Pessanha et al., 2015) 

 Lenzi-Almeida et al., (2007) em seu experimento, encontrou uma alta concentração de 

ácido alfa-linolênico em torno de 46,15 % na ração com semente de linhaça, superior à ração 

à base de caseína que apresentou um teor de 5,38 % desse mesmo ácido graxo; verificou 

também um teor de DHA em torno de 14,33 % no cérebro de ratos recém-natos provenientes 

de mães alimentadas com semente de linhaça, superior ao teor encontrado no cérebro de 

recém-natos provenientes de mães alimentadas com caseína, que ficou na faixa de 10,41 %, 

confirmando assim a relação positiva entre a ingestão de AGPI n-3 e a sua incorporação no 

tecido e o desenvolvimento cerebral. 

 A utilização da semente de linhaça promoveu efeitos benéficos nos marcadores 

estudados relacionados ao estresse em todos os períodos avaliados. Os principais achados 

foram: manutenção da pressão arterial, comportamento menos ansioso associado ao estresse, 

diminuição da secreção de corticosterona e aumento do peso cerebral. Mais estudos são 

importantes para ajudar a elucidar as possíveis contribuições do consumo da linhaça nos 

mecanismos antiestresse. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Uma dieta a base de linhaça, conhecida fonte de n-3 e componentes nutricionais 

bioativos, ajuda a manter a pressão arterial dentro da faixa de normalidade, mesmo sob 

estresse. 

Animais submetidos a um protocolo de estresse apresentam comportamento menos 

ansioso quando uma dieta com semente de linhaça é ofertada, independentemente da fase de 

desenvolvimento. Porém, quando essa mesma dieta faz parte de todo período de 

desenvolvimento, o desempenho do comportamento animal é ainda mais satisfatório. 

Os níveis séricos de corticosterona em animais submetidos ao estresse apresentam-se 

sob controle quando há consumo de uma dieta com n-3, principalmente na fase de gestação e 

lactação, sugerindo que esta dieta é um possível fator protetor contra o estresse. 

O consumo da dieta a base de linhaça influenciou de forma positiva no peso relativo 

do cérebro. 
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