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RESUMO: 
 
A participação dos ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa (AGPI-CL), no 
desenvolvimento neurológico e na função visual é inquestionável e está bem 
documentada. Recentemente diversos estudos vêm sugerindo que as necessidades 
do ácido docosahexaenoico (DHA, 22:6n-3) durante o período perinatal estão 
aumentadas em função do pico de desenvolvimento cerebral do concepto. Dessa 
forma as gestantes e lactantes têm sido orientadas a aumentar o consumo de 
alimentos fonte de ácido linolêico, precursor do DHA. Considerando a importância 
dos lipídios na estrutura e funcionalidade do cérebro, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar o efeito da suplementação materna com semente de linhaça, oleaginosa 
considerada a maior fonte vegetal de AL, na composição relativa de ácidos graxos 
do leite materno e do cérebro da prole além de associar o perfil desses ácidos 
graxos com medidas cognitivas.  
Foram utilizados ratos wistar de ambos os sexos divididos em três grupos conforme 
a dieta experimental: Grupo Controle (GC), com dieta à base de caseína, Grupo 
Controle Modificado (GCM) com dieta à base de caseína adicionada de óleo de soja 
e Grupo Linhaça (GL) com dieta à base de caseína suplementada com 25% de 
semente de linhaça. As rações experimentais foram consumidas pelas mães durante 
o período pré concepcional e durante a gestação e lactação, e pela prole após o 
desmame. O GCM foi alimentado em sistema de pair feeding com o GL. As fêmeas 
dessa geraçao acasalaram aos 90 dias e, após o parto, as ninhadas foram ajustadas 
para 6 filhotes por fêmea sendo o excedente sacrificado para coleta de tecido 
cerebral para a dosagem dos ácidos graxos. Os animais foram monitorados em dias 
alternados obtendo-se a massa corporal e consumo alimentar durante todo o 
experimento. Aos 21 dias, quando se deu o desmame, as ratas lactantes foram 
anestesiadas e o leite foi extraído por expressão manual. O desempenho cognitivo 
dos filhotes machos foi avaliado a partir dos 30 dias de idade através de três versões 
do Labirinto Aquático de Morris. Os lipídios do leite, ração e tecido cerebral foram 
extraídos e os ácidos graxos foram analisados por cromatografia gasosa após prévia 
extração e separação dos ésteres metílicos. Os ácidos graxos foram identificados 
por comparação do seu tempo de retenção com padrões conhecidos. Os dados 
foram tratados com o teste de Shapiro-Wilk e, uma vez constatada sua não 
normalidade, foi aplicado o teste não paramétrico de Kruskal Wallis e o coeficiente 
de correlação de Spearman. A ração de linhaça favoreceu a maior incorporação de 
ácido docosahexaenoico (n-3) e menor proporção de araquidônico n-6 no leite 
materno. O desequilíbrio entre AG n-6 e n-3 interferiu na fertilidade das fêmeas, na 
duração da gestação, e no crescimento dos filhotes. O GL apresentou crescimento 
inferior ao GC e equivalente ao GCM provavelmente em função da presença de 
fatores antinutricionais e do desequilíbrio entre Ômega 3 e Ômega 6 da semente 
que inibiu a síntese de ácido araquidônico.  O perfil de AG cerebrais mostrou 
eficiência, em roedores, na bioconversão do ácido linoléico presente na ração. Os 
animais do GL tiveram melhor desempenho nas versões do labirinto aquático que 
dependem mais do córtex frontal e hipocampo sugerindo maior incorporação de 
DHA nesas estruturas. O desempenho na versão MP foi equivalente entre os três 
grupos. O conteúdo de DHA cerebral esteve correlacionado com melhor 
desempenho nos testes cognitivos enquanto o conteúdo de ácido araquidônico se 
correlacionou com maior tempo para resolução da tarefa. 
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ABSTRACT: 
 
Long-chain polyunsaturated fatty acids (LCPUFA) effects on neurological 
development and visual function are unquestionable and well documented. Many 
recent studies have suggested that DHA (22:6n-3) needs during perinatal period are 
increased because brain development is then at its peak. Pregnant and nursing 
mothers are therefore encouraged to increase their consumption of foods containing 
linoleic acid, the precursor of DHA. Considering lipids the importance to the brain 
structure and function, the objective of this study is to determine the effect of 
maternal dietary supplementation with linseed – Linoleic acid richest vegetable 
source – on the relative composition of fatty acids in maternal milk and the offspring’s 
brain, and associate fatty acid profiles with behavioral measurements. 
Wistar rats of both sexes were divided into three experimental groups: a Control 
Group (GC), to which a casein diet was administered, a Modified Control Group 
(GCM), to which a casein diet supplemented with soy oil was administered, and a 
Linseed Group (GL), which was fed a casein diet supplemented with 25% linseed. 
The experimental diets were consumed by the mothers during gestation and nursing 
periods and by their offsprings after weaning. The GCM was pair-fed to the GL. 
Animals mated at 90 days of, and after delivery each litter was adjusted to 6 pups. 
The surplus pups were sacrificed to collect brain tissue for dosing fatty acids. The 
animals were monitored for body weight and food consumption every other day. After 
21 days, when the pups were weaned, nursing rats were anesthetized and manually 
milked. The cognitive performance of the males was evaluated at 30 days of age 
using three versions of the Morris Water Maze. The lipids in the milk, the diets and 
brain tissue were extracted and the fatty acids analyzed through gas chromatography 
after first extracting and separating the methyl esters. Data was processed with 
Shapiro-Wilk test and when non-normality was detected Kruskal Wallis test and 
Spearman correlation coefficient were applied. Linseed-supplemented diets resulted 
in greater incorporation of n-3 essential fatty acid and a smaller proportion of n-6 
arachidonic acid (AA) in maternal milk. The unbalance between n-6 and n-3 FA 
affected the fertility of the females during gestation and pups growth. Growth rates in 
the GL were lower than in the GC and the same as in the GCM, probably due to the 
presence of anti-nutritional factors and the unbalance between omega 3 and omega 
6, which inhibited arachidonic acid synthesis.  FA brain profile showed efficiency (in 
rodents) in bioconversion of linolenic fatty acid present in diet. The GL animals 
showed better performance in water maze versions that are frontal cortex and 
hippocampus related, suggesting greater incorporation of DHA in these structures. 
Performance in MP version was the same for all three groups, what indicates that the 
worse growth founded in GL did not interfered on motor functions. Cerebral DHA 
content was correlated to better performance in cognitive tests while arachidonic acid 
content was correlated to greater time required to perform the task. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 
1.1 NUTRIÇÃO E DESENVOLVIMENTO CEREBRAL 
 
 

O desenvolvimento e a manutenção das funções psicomotoras e cognitivas, 

no decorrer da vida, sofrem influência decisiva da nutrição desde o período perinatal. 

Embora todos os nutrientes sejam importantes para o desenvolvimento estrutural do 

Sistema Nervoso Central (SNC), alguns lipídeos, como os Ácidos Graxos 

Poliinsaturados de Cadeia Longa (AGPI-CL), podem influenciar decisivamente em 

determinadas fases do desenvolvimento mental (GEORGIEFF e RAO, 2001). De 

fato, a qualidade do suprimento de lipídeos, durante a gestação e a infância, vem 

sendo considerada como principal determinante do crescimento, do 

desenvolvimento visual e neurológico e da saúde. Desta forma, a seleção qualitativa 

dos lipídeos da dieta, no início da vida, é considerada de grande importância (INNIS, 

2007). A deficiência de AGPI-CL durante a gestação e o início da vida pode 

acarretar danos permanentes ao desenvolvimento cerebral e neurológico do 

neonato. Alterações no desenvolvimento neurológico, principalmente função visual 

anormal e neuropatia periférica estão presentes na deficiência de AGPI-LC da série 

n-3 (UAUY e VALENZUELA, 2000). 

O potencial genético do desenvolvimento cerebral é determinado durante a 

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

aos dois ou três primeiros anos de vida. Já em ratos, às três primeiras semanas de 

vida pós-natal (entre o 7º e o 21º dia), período no qual se dá o aleitamento. É neste 

período que ocorrem os processos de neurodesenvolvimento mais importantes - 

mielinização, organização de sistemas neurotransmissores, arborização dendrítica e 

gênese sináptica, os quais acontecem com maior intensidade no sistema visual e no 
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hipocampo (SALIBA e MARRET, 2001). Neste momento, o cérebro é especialmente 

vulnerável a quaisquer deficiências nutricionais, em função de ser o período em que 

os processos implicados no desenvolvimento cerebral ocorrem com maior rapidez 

(ALMEIDA et al., 2002; MORGANE et al., 2002). 

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

passa de relativamente primitivo e pouco elaborado para uma estrutura complexa e 

integrada (GEORGIEFF e INNIS, 2005). Esse período, em ratos se dá nos primeiros 

quinze dias de vida, período do aleitamento (UAUY et al., 1989). 

 

Figura 1 -  Representação esquemática do desenvolvimento do sistema nervoso 

central durante o período intra-uterino. 

 

 
 

Fonte: Chudler, E.H., Neurosciece for kids, 2007. 
 
 
1.1.1 Desenvolvimento cerebral pré-natal 
 
 

A formação do tecido neural tem início entre a segunda e a terceira semana 

de gestação. Há um espessamento do tecido neural rudimentar para formar a placa 

neural, que vai se transformar gradualmente no tubo neural. O tubo neural dará 

origem aos neurônios e à glia. As células que permanecem no interior do tubo neural 
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vão dar origem ao SNC, enquanto aquelas que ficam entre o tubo neural e a parede 

ectodérmica constituirão o Sistema Nervoso Periférico (WEBB et al, 2001). 

Por volta da sétima semana de gestação, a proliferação das células 

indiferenciadas dá origem aos neurônios pós-mitóticos, que irão migrar para áreas 

específicas do cérebro. A migração se dá das áreas mais profundas para as áreas 

mais superficiais, havendo também um deslocamento paralelo à superfície cerebral. 

Entre 11 e 16 semanas de gestação, dar-se-á a diferenciação das diferentes regiões 

cerebrais em córtex cerebral, gânglios da base, corpo caloso, tálamo e outras 

estruturas (WEBB et al., 2001). 

 
 
1.1.2 Desenvolvimento cerebral pós-natal 
 
 

Após a migração, uma vez definida a diferenciação celular, os axônios dos 

neurônios alongam-se e passam a formar dendritos que se arborizam. A partir daí, 

tem início a sinaptogênese, formação de conexões sinápticas, processo que persiste 

até o segundo ano de vida pós-natal, em algumas regiões do córtex cerebral. 

Surgem sulcos e giros na superfície do cérebro, que cresce para melhor acomodar o 

aumento da massa encefálica. Aos três anos de idade, o giro frontal vai atingir sua 

densidade máxima. A atividade dos neurônios, espontânea ou induzida por 

estímulos do meio ambiente, conduz à formação e estabilização das sinapses 

(BOURGEOIS, 2001). Há uma excessiva formação inicial de sinapses, 

provavelmente para permitir que o cérebro imaturo selecione as conexões sinápticas 

mais adequadas a estímulos específicos do meio ambiente (COTMAN, 1998). A 

formação de sinapses tem início em torno de 23 semanas de gestação, 

intensificando-se no primeiro ano de vida e se estendendo até a adolescência ou 

idade adulta. Níveis adultos de sinapses são atingidos entre os cinco e seis anos de 

idade, no córtex visual, e entre os 15 e 18 anos, no córtex frontal. À fase de 

superprodução de sinapses, segue-se um processo de "poda", influenciado por 

mudanças nos estímulos do meio, ação de neurotransmissores - como o Ácido 

Gama-Aminobutírico (GABA) - e fatores neurotróficos. A mielinização, formação da 

bainha lipídica que isola e protege os axônios permitindo maior velocidade de 

condução dos impulsos elétricos, tem início em torno de dois meses antes do 

nascimento e se prolonga até os cinco a 10 anos de idade. A mielinização completa-
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se em torno de dois anos e meio, no tronco cerebral e na medula espinhal, e entre 

20 a 40 anos de idade, no córtex frontal (COTMAN, 1998; SAMPAIO e TRWIT, 

2001). 

A capacidade dos circuitos neurais para se moldarem, em resposta aos 

estímulos ambientais que determinam mudanças na expressão genética, constitui o 

processo de plasticidade neural e atua durante toda a vida. Os mecanismos pelos 

quais a plasticidade neural se estabelece incluem fatores anatômicos como a 

modificação das sinapses existentes através da formação de novos neurônios ou 

aumento da superfície dendrítica, neuroquímicos, como a modificação da atividade 

das sinapses pelo aumento da síntese e liberação de neurotransmissores e 

metabólicos como flutuações na atividade metabólica, para utilização de oxigênio e 

glicose (HEIM e ROCHSTROH, 2001;  REINIS e GOLDMAN, 1980;  SERES, 2001). 

A plasticidade serve de base para o aprendizado, uma vez que define a 

seleção de conexões sinápticas que irão moldar habilidades e comportamentos 

(visão, audição, linguagem, funções cognitivas superiores como uso de símbolos e 

capacidade de relacionar quantidades, controle emocional e interação social) (AU 

LOIS et al., 1997, Mc MAHON e BARRIONUEVO, 2002; HEIM e ROOCHSTROH, 

2001). 

Outras funções cognitivas superiores que dependem do desenvolvimento do 

córtex pré-frontal - memória associativa, flexibilidade cognitiva, estratégia e 

planejamento - desenvolvem-se lentamente até o final da adolescência, quando as 

sinapses desta área atingem níveis adultos (BENES, 2001; KANDEL et al., 2003). 

A base de toda formação e organização neurológicas para o adequado 

desenvolvimento cerebral no decorrer da vida acontece, portanto, no período 

compreendido entre o início da gestação e os cinco anos de idade. O 

desenvolvimento que ocorre após este período depende da estrutura formada nos 

primeiros anos de vida. A síntese de tecidos, enzimas e fatores de crescimento 

depende do aporte adequado de macro e micronutrientes. Um aporte insuficiente de 

proteínas, carboidratos e lipídeos pode comprometer o crescimento cerebral e 

corporal (KOLB e CIOE, 2000;  ALMEIDA et al., 2002; GALLER, 1995; GEORGIEFF, 

2006). 

 



 
 

Figura 2 – Cronograma do desenvolvimento cerebral humano 

 
Retirado de: GEORGIEFF e INNIS, 2005. 

A caixa azul indica o período crítico para alterações no aporte de ácidos graxos essenciais. A caixa vermelha indica o perído crítico para oferta de ferro. 



1.2 LIPÍDEOS - CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO 
 
 
A palavra é derivada do grego lipos, que significa gordura (CURI et al., 2002). 

Do ponto de vista químico, a definição de lipídeos relaciona-se com substâncias 

solúveis em solventes orgânicos não-polares e insolúveis em água (CURI et al., 

2002; WAITZBERG, 2000). 

A estrutura fundamental dos lipídeos é composta por Ácidos Graxos (AG), 

que possuem uma cadeia hidrocarbonada (4 a 26 C) e um grupamento carboxila 

terminal (ácidos carboxílicos). Os AGs são capazes de gerar mediadores ativos e 

modular a resposta a hormônios, além de influenciarem as respostas imunológicas 

inflamatórias e a secreção hormonal (CALDER, 2002).  

A presença ou não de duplas ligações nas cadeias hidrocarbonadas dos AGs 

vai classificá-los como saturados (sem duplas ligações) ou insaturados (com uma ou 

mais duplas ligações) (NELSON e COX, 2005). Os AGs com uma única dupla 

ligação recebem a denominação de monoinsaturados (AGMS); já aqueles com duas 

ou mais duplas ligações são chamados de poliinsaturados (AGPI). A localização da 

dupla ligação em relação ao carbono mais distante do grupamento carboxila vai 

classificar os AGs insaturados em n-3, n-6, n-9 ou n-7 (SIDDIQUI, et al., 2004). 

Também se usa o termo “ômega” em substituição à letra “n” ou mesmo à letra grega 

“ω” (NELSON e COX, 2005). 

O organismo humano é capaz de sintetizar a maioria dos AGs dos quais 

necessita, com exceção dos ácidos Linoléico (AL, 18:2n-6) e α-Linolênico (ALA, 

18:3n-3), que são considerados essenciais (AGE)  por não serem sintetizados 

endogenamente. Devem, portanto, ser obtidos através da dieta (DAS e FAMS, 

2003). Os AGs essenciais pertencem às classes n-3 e n-6, e são fundamentais para 

o desenvolvimento adequado do Sistema Nervoso Central e da retina. 

 
 
1.3 ÁCIDOS GRAXOS E DESENVOLVIMENTO CEREBRAL 
 
 

O interesse no estudo dos fatores que modificam o desenvolvimento dos 

recém-nascidos tem levado pesquisadores a darem maior atenção aos AGPI-CLs 

das séries n-3 e n-6. Esses AGs, além de fundamentais para o crescimento e o 
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desenvolvimento normal do SNC, são comprovadamente deficientes em prematuros 

(LAPILLONE e CARLSON, 2001; GEORGIEFF e INNIS, 2005). 

Os AGPI-CLs de maior relevância para a nutrição neonatal são os ácidos 

Docohexaenóico (DHA, 22:6n-3) e Araquidônico (AA, 20:4n-6), das famílias n-3 e n-

6, respectivamente. Esses AGs são formados a partir dos AGEs Alfa-Linolênico (AL, 

n-3) e Linoléico (ALA, n-6), respectivamente, e são estes os AGPI-CLs mais 

presentes no plasma fetal e no leite materno (UAUY et al., 1990). 

Os lipídeos proporcionam a maior parte da energia dietética e constituem os 

principais estoques energéticos em recém-nascidos e lactentes. Seu 

armazenamento e sua subseqüente mobilização, a partir das reservas orgânicas, 

garantem um aporte adequado para o cérebro. 

Tradicionalmente, a principal preocupação relacionada aos lipídeos da dieta 

era a sua digestibilidade. Atualmente, existe um interesse crescente na qualidade do 

suprimento de lipídeos durante a infância, fazendo com que sejam considerados 

determinantes, em longo prazo, no crescimento, no desenvolvimento visual e 

neurológico, e na saúde. Desta forma, a seleção do suprimento dos lipídeos da 

dieta, no início da vida, é considerada de grande importância (SIMOPOULOS, 2000). 

Além de serem componentes estruturais de todos os tecidos, os lipídeos são 

indispensáveis para a síntese da membrana celular. O cérebro, a retina e outros 

tecidos neurais são particularmente ricos em AGPI-CL (MENSKIN e KATAN, 1992). 

Essas classes de AGs servem também como precursores específicos na 

produção de eicosanóides (prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos e 

leucotrienos). Os eicosanóides são potentes reguladores autócrinos e parácrinos de 

numerosas funções das células e tecidos, inclusive da agregação de trombócitos, 

reações inflamatórias e funções dos leucócitos, vasoconstrição e vasodilatação, 

pressão arterial, constrição bronquial e contração uterina (SIMOPOULOS, 1991). A 

ingestão de lipídeos também afeta o metabolismo do colesterol no início da vida e 

está associada à doença cardiovascular e à mortalidade no idoso (MENSKIN e 

CATAN, 1992).  
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1.3.1 Ácidos graxos essenciais 
 
 

Em 1929, George e Mildred Burr introduziram o conceito de que componentes 

específicos da gordura podem ser necessários para o crescimento e o 

desenvolvimento adequado de animais e, possivelmente, de humanos. Propuseram 

que os seguintes AGs fossem considerados essenciais: Ácido Linoléico (AL, 18:2n-

6), Ácido Araquidônico (ARA, 20:4n-6) e Ácido α-Linolênico (ALA, 18:3n-3) (RIVERS 

e  FRANKEL, 1981). 

A essencialidade dos AGs n-6 e n-3 para humanos é melhor explicada pela 

incapacidade dos tecidos animais de introduzir duplas ligações em posições 

anteriores ao carbono 9, contando-se a partir da terminação metil ou ômega (n). Se 

na dieta faltarem os AGEs n-3 e n-6, os tecidos irão acumular ácido eicosatrienóico 

(20:3 n-9). A proporção entre AGs contendo trienos ou tetraenos (20:3 n-9 a 20:4 n-

6) pode ser usada inclusive como um indicador de deficiência de AGEs, mas não é 

válida como marcador de deficiência isolada de n-3 (RIVERS e FRANKEL, 1981). 

Tipicamente, em uma deficiência de AG n-3, o AGPI-CL n-6, Ácido 

Docosapentaenóico (DPA, 22:5n-6), tende a se acumular, enquanto o principal 

AGPI-CL, Ácido Docosahexaenóico (DHA: 22:6 n-3), diminui nos lipídeos do tecido. 

Evidências funcionais e bioquímicas indicam que no início da vida o ALA não é 

convertido de forma suficiente para DHA (UAUY et al., 1989). Desta forma, o LA, o 

ALA e também o DHA devem ser considerados nutrientes essenciais para o 

desenvolvimento normal do olho e do cérebro humano. O DHA tem uma cadeia de 

22 carbonos com seis duplas ligações, tornando-se um dos mais altamente 

insaturados AGs no corpo humano. O metabolismo do ALA envolve uma série de 

dessaturases (inserem duplas ligações à molécula) e alongases (acrescentam 

unidades de dois carbonos à estrutura molecular). As etapas finais na biossíntese do 

DHA foram bem definidas por Voss e colaboradores (1991) como reações de 

dessaturação, alongamento e β-oxidação, para converter o derivado do carbono 22 

(22: n-3) no produto final: o DHA. No entanto, essas reações são catalisadas por 

enzimas que usam como substrato tanto o ALA para conversão em DHA quanto o 

AL para a conversão em AA, de forma que existe uma competição entre esses dois 

AGs pelas enzimas. O excesso de um vai prejudicar a síntese do outro. (Figura 3). 
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Figura 3 - Esquema da dessaturação e alongação dos ácidos graxos linolêico 

(18:2n-6).e linolênico (18:3n-3)  

 
 

Fonte: INNIS, 2003. 

 

Embora o DHA represente uma pequena porcentagem dos AGs na maior 

parte dos tecidos humanos, atinge concentrações de 30% a 40% do total de AGs 

nos segmentos externos dos fotorreceptores da retina. Esta alta concentração de um 

ácido altamente insaturado pode aumentar a fluidez da membrana e, por sua vez, 

modificar a mobilidade das proteínas e a atividade das enzimas cerebrais e 

retinianas, fundamentais para a transdução dos sinais nervosos (LAURITZEN et al, 

2001). 

Os AGEs foram considerados de importância nutricional secundária para 

humanos até a década de 60, quando então sinais de deficiência clínica se tornaram 

aparentes em crianças pequenas que recebiam fórmulas baseadas em leite 
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desnatado, bem como nas que recebiam nutrição parenteral sem lipídeos (UAUY et 

al., 1989). Elas apresentavam deficiência no crescimento e secura, descamação e 

espessamento da pele como freqüentes manifestações de deficiência de LA. A 

patologia epidérmica foi primariamente associada à deficiência de AG n-6, sendo 

que os sintomas clínicos mais sutis apareciam na deficiência de AG n-3. Estes 

últimos incluíam efeitos no desenvolvimento neurológico, função visual anormal e 

neuropatia periférica (UAUY e VALENZUELA, 2000). 

 

1.3.2 Incorporação de ácidos graxos no tecido cerebral 
 

Do nascimento até o início da primeira mamada (em ratos equivale a mais ou 

menos duas horas), as crias passam a receber da mãe uma dieta láctea pobre em 

glicídios e rica em lipídeos. Nesta fase, o metabolismo do recém-nascido está 

adaptado para utilizar lipídeos como principal substrato energético (UAUY et al., 

1989). 

Durante o pico de crescimento e o início da mielinização (em ratos ocorre 

entre o sétimo e o 14o dia pós-natal), há um rápido acúmulo de AGs saturados e 

insaturados de cadeia longa (EDMOND et al, 1998). O acréscimo de AG no cérebro 

em desenvolvimento tem como fonte, em parte, os AGs captados da circulação 

materna (MARBOIS et al, 1992). 

O peso do cérebro também aumenta progressivamente durante o 

desenvolvimento, alcançando aquele dos animais adultos por volta do 30º dia de 

vida pós-natal. A deposição de lipídeos neste órgão, que até o 10º dia é muito 

inferior ao da proteína, começa a ser importante em função do processo de 

mielinização. O conteúdo de DNA do cérebro de ratos atinge valores máximos ao 

redor do 16º dia de vida pós-natal, indicando, portanto, que a proliferação celular já 

se encontra completa nesta idade. Tem início então a fase de hipertrofia (REINIS e 

GOLDMAN, 1980).  

Considerando que a síntese de AGPI-CL é muito ativa durante o período pós-

natal, os fosfolipídeos são necessários para a proliferação das membranas celulares 

e para a mielinização. Por outro lado, a importância das membranas fosfolipídicas 

está associada à fluidez, bem como à função e à atividade das enzimas ligadas a 

esta (LAURITZEN et al., 2001). 
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As propriedades físicas dos fosfolipídeos são, em parte, determinadas pelo 

tamanho da cadeia carbônica e pelo grau de insaturação dos AGs que a compõem. 

Tais propriedades físicas, quando alteradas, afetam a habilidade dos fosfolipídeos 

em manter sua função estrutural assim como a atividade normal das enzimas 

ligadas à membrana. A deficiência de AGPI nos fosfolipídeos de membranas diminui 

a sua fluidez e, deste modo, pode alterar as funções das enzimas relacionadas às 

membranas e a transdução de sinais nervosos (INNIS, 2000). 

Ao nascimento, muitos dos nervos dos bebês carecem de bainhas de mielina 

maduras, o que explica que os seus movimentos sejam inábeis e descoordenados 

(RUDICK et al., 1999). 

Os processos descritos dependem da correta estruturação cerebral e neural 

em todas as fases do desenvolvimento. Desta forma, o aporte adequado de AGs 

que favoreçam esse desenvolvimento deve ser priorizado. 

 
 

1.3.3 AGPI-CL no crescimento e desenvolvimento neurológico 
 
 

Conforme relatado, o suprimento de lipídeos, especialmente de AGPI-CL, tem 

demonstrado contribuir com o desenvolvimento e a função estrutural neural e 

retiniana, além de constituírem fatores de proteção cardiovascular no adulto 

(GROENER, et al., 1991, CALDERON e KIM, 2004). 

Recentemente, o consumo de AGPI-CL tem despertado grande interesse dos 

pesquisadores em função das associações encontradas entre o seu consumo e a 

prevenção de doenças neurodegenerativas em idosos, além da constatação de que 

portadores de enfermidades neurológicas como esquizofrenia, depressão, Síndrome 

do Déficit de Atenção e hiperatividade têm menores teores de n-3 nas membranas 

celulares (SUBLETTE et al., 2004, HASHIMOTO et al, 2002). 

As pesquisas iniciais com foco no desenvolvimento cognitivo se deram a partir 

das comparações entre o aleitamento materno e a utilização de Fórmulas Infantis 

(FI). (CARLSON et al., 1996; UAUY e CASTILLO, 2003, BIRCH et al, 2002, 

EILANDER et al, 2007). 

Dados acumulados nas últimas décadas, a partir de estudos em animais, dão 
forte apoio à necessidade de AGPI-CL no início da vida. A deficiência de AG n-3 

resultou em respostas eletrorretinográficas anormais em ratos (VOSS et al, 1991) e 
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macacos (NEURINGER et al., 1988). As informações diretas em humanos são 

limitadas porque a investigação na área começou há apenas uma década. Os 

estudos do início da década de 90 forneceram evidências de que a deficiência 

dietética de AG n-3 afeta a função visual e cerebral em recém-nascidos prematuros, 
avaliada através de ERG, potenciais evocados visuais corticais e teste de acuidade 

visual. As alterações da estrutura química na membrana provavelmente são 

responsáveis pelos efeitos funcionais observados, havendo propostas de um modelo 

molecular para a função do DHA como modulador da atividade da rodopsina (UAUY 

et al., 1990). 

 
 
1.4 RECOMENDAÇÕES DIETÉTICAS DE n-3 E n-6 
 
 

Conforme visto anteriormente, os AGs das séries n-3 e n-6 participam 

fundamentalmente de uma grande variedade de funções biológicas, seja por fazer 

parte de estruturas orgânicas como as membranas celulares, seja como precursores 

ou ativadores de mediadores orgânicos. É importante ressaltar a necessidade de 

reduzir os AGPI-CL n-6, ainda que os n-3 sejam aumentados na dieta de adultos e 

de recém-nascidos, visando a reduzir os efeitos adversos do excesso de AA e a 

formação de eicosanóides. Tal fato ocorre diante do excesso de AL e AA de origem 

dietética sem as quantidades adequadas de n-3. As recomendações de proporção n-

3/n-6 variam de 5:1 a 15:1; no entanto, há uma grande divergência entre os 

pesquisadores. Na gravidez e lactação, recomenda-se uma ingestão mínima de 300 

mg diários de DHA (SIMOPOULOS et al, 1999). Inúmeros estudos vêm sendo 

desenvolvidos no sentido de estabelecer as quantidades ótimas de n-3, bem como a 

relação ideal n-6/n-3 para maximizar o potencial genético de desenvolvimento 

cerebral; no entanto, os resultados são controversos e não existe ainda um 

consenso quanto às recomendações (SIMOPOULOS et al, 1999; SIMOPOULOS, 

2006 et al., INNIS, 2000, GENIUS e SCHWALFENBERG, 2006; KOLETZKO et al, 

2007). Desta forma, há grande variabilidade entre as recomendações vigentes da 

relação n-6/n-3 (Tabela 1) 
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Tabela 1 - Algumas das recomendações mais aceitas para a relação entre os 

ácidos graxos n-6 e n-3 na dieta. 

País / Organização n-6/n-3 Referência 

Canadá 4:1 a 10:1 SCR, 1990 

EUA 2:1 a 3:1 Simopoulos, 1999 

EUA 4:1 Schaefer, 2002 

França 5:1 Chardigny et al., 2001 

Japão 2:1 a 4:1 Kris-Etherton et al., 2000 

Suécia 5:1 NCM, 1996 

Codex Alimentarius 5:1 a 15:1 FAO/WHO, 2007 
       FAO: Food and Agriculture Organization; SCR: Scientific Review Committee;     

NCM: Nordic Council of Ministeers; WHO: World Health Organization 

 

A formação de sinapses e a mielinização são processos que se estendem até 

a adolescência. No entanto, o período crítico do desenvolvimento cerebral situa-se 

entre o período neonatal e os três anos de vida, momento em que a deficiência 

nutricional pode causar prejuízos na formação de axônios e dendritos e na 

mielinização, sendo normalmente o hipocampo a área mais afetada (FERNSTROM, 

2000). Crianças com desnutrição protéica e calórica, no período perinatal, 

apresentam baixo desempenho em testes de inteligência e de processos cognitivos 

específicos - memória visual, habilidade verbal e aquisição de vocabulário 

(GEORGIEFF e RAO, 2001). Algumas funções cognitivas ligadas à linguagem e à 

socialização continuam a se desenvolver até os 20 anos ou mais, embora o 

potencial genético prejudicado durante o pico de desenvolvimento não se recupere 

com a adequação nutricional posterior (FERNSTROM, 2000).  

A fase na qual ocorreu a deficiência nutricional também vai ser determinante 

nos seus efeitos sobre o encéfalo e o comportamento. Dobbing, em 1968, relatou 

que existem períodos especificamente críticos no início da vida, nos quais o 

organismo está particularmente vulnerável aos efeitos das deficiências nutricionais. 

Nesses períodos ocorre um aumento particularmente rápido do peso cerebral, 

acompanhado dos processos de desenvolvimento neuroquímico e neuroanatômico 

(brain growth spurt). Atualmente, se considera período crítico aquele no qual se dá o 
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pico da atividade de eventos específicos da neurogênese, gliogênese, migração e 

diferenciação celular (SERES, 2001). 

Essa fase de maior vulnerabilidade às carências nutricionais, em humanos, 

vai do terceiro mês de gestação até o segundo ano de vida (DOBBING, 1968). Em 

outras espécies animais (roedores, por exemplo), este período ocorre nas três 

primeiras semanas após o nascimento (MORGANE et al, 1993). Sendo assim, as 

estruturas mais vulneráveis às deficiências nutricionais nestes animais são aquelas 

que se desenvolvem após o nascimento, como a formação hipocampal, o bulbo 

olfatório e o cerebelo.  

Danos no desenvolvimento cerebral, nos estágios iniciais da vida, provocam 

alterações nos parâmetros neuroanatômicos, neuroquímicos, neurofisiológicos e/ou 

funcionais (WALKER, 2005), que mesmo com a reversão da deficiência nutricional 

parecem ter caráter permanente (GALLER et al, 1995; RIVERS e FRANKEL, 2001). 

 
 
1.5 A LINHAÇA COMO FONTE DE ÁCIDOS GRAXOS 
 
 

A linhaça é uma semente oleaginosa produzida pela planta do linho (Linum 

usitatissimum), cujas fibras são utilizadas pela indústria têxtil. Seu óleo tem 

propriedades secantes em função do seu alto conteúdo de ALA , além de ser rico 

em proteínas, lipídeos e fibras dietéticas. Sua composição centesimal mostrou cerca 

de 41% de lipídeos, 28% de fibras, 21% de proteínas, 4% de resíduos e 6% de 

hidratos de carbono distribuídos entre ácidos fenólicos, açúcares, lignana e 

hemicelulose. Cem gramas de linhaça contêm 450 Kcal, distribuídas em 109 Kcal de 

proteínas e 369 Kcal de lipídeos, o que corresponde a 41 g de lipídeos e 27 g de 

proteínas a cada 100 gramas (ZHENG et al., 2005). 

A produção de linhaça no Brasil ainda é pequena, com cerca de 21 toneladas 

por ano. A produção mundial tem uma média de 2.400.000 toneladas por ano, sendo 

o Canadá o maior produtor e a Argentina o maior da América do Sul, produzindo 

cerca de 80 toneladas anuais. No entanto, com a grande difusão do consumo da 

semente e de suas inúmeras aplicações industriais em produtos forneados, cereais 

matinais, ração para animais e subprodutos enriquecidos com AG n-3, esses valores 

vêm apresentando um aumento significativo inclusive na América do Sul(TURATTI, 

2000).  
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O óleo de linhaça prensado a frio já é oferecido no mercado de produtos 

naturais, na forma de encapsulados. A semente de linhaça também é usada em 

fitoterapia, no tratamento de distúrbios gástricos, dispepsias e úlceras, além de ter 

poder como laxativo (BENNETT, 1985) 

O aminograma da linhaça é semelhante ao da soja, uma das maiores fontes 

protéicas de origem vegetal (AHMED, 1999; OOMAH e MAZZA, 1993). 

Quanto à distribuição dos AGs, a semente possui 57% de n-3, 16% de n-6, 

18% de AGs monoinsaturados e apenas 9% de AGs saturados (WIESENFELD et 

al., 2003). 

As fibras dietéticas correspondem a cerca de 28% do peso seco da semente, 

nas proporções entre fibras solúveis e insolúveis que variam entre 20:80 e 40:60, 

dependendo do método utilizado na análise química. Parte importante da fração de 

fibra da linhaça é de amido resistente, como celulose e complexos polímeros com 

lignana. A fração solúvel de fibras é composta por resinas adesivas em valores que 

oscilam entre 7% e 10%, fato que contribui para seu efeito antiaterogênico. A linhaça 

é muito rica em potássio, com um teor aproximadamente sete vezes maior do que o 

da banana, e tem quantidades importantes de vitamina E, na forma de gama-

tocoferol, conhecido pelas suas propriedades antioxidantes (CHOO et al, 2007, 

THOMPSON et al, 1996). 

As propriedades antioxidantes da linhaça também merecem destaque. A partir 

de compostos fenólicos, derivados hidroxilados dos ácidos benzóico e cinâmico, 

cumarinas, flavonóides e lignanos (OOMAH 2001; KÄHKONEN et al., 1999; 

SHUKLA et al., 1997), esses compostos são importantes no desenvolvimento e no 

crescimento normal e na defesa contra infecções e injúrias (KÄHKONEN et al, 

1999). Também os extratos etanólicos (95%) da linhaça exibem propriedades 

antioxidantes quando avaliados no sistema α-caroteno-ácido linoléico (SHUKLA et 

al., 1997; MATTHAUS, 2004, AMAROWICZ et al, 2004). 

Entre os lignanos tem sido identificado o diglucosídeo seicoisolariciresinol, 

que teria uma atividade antioxidante potente devido à sua semelhança na estrutura 

química com o Ácido Nordihidroguaiarético (NDGA), conhecido como um 

antioxidante eficaz (AMAROWICZ et al, 1993). 
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1.6 APRENDIZADO E MEMÓRIA 
 
 

O hipocampo é uma estrutura de grande importância na aprendizagem e 

memória. Vários estudos indicam que os prejuízos de aprendizagem e memória 

espacial estão correlacionados com alterações fisiológicas e/ou neuroanatômicas 

desta estrutura, principalmente nos campos CA3 e CA4. As células granulares do 

giro denteado também estão envolvidas com o aprendizado e a memória 

(MORGANE et al, 1993). 

Do ponto de vista evolutivo, a capacidade de adquirir novas informações é 

uma das mais importantes funções do SNC, e a expressão de memórias 

previamente adquiridas é indispensável para a sobrevivência e evolução das 

espécies (MORGADO, 1999). 

Aprendizado e memória são propriedades fundamentais do SNC e estão 

intimamente relacionados entre si. A capacidade de adaptação e modificação do 

comportamento dos indivíduos, quando expostos a novas experiências, bem como a 

de aprender e recordar eventos, depende de motivações induzidas no sistema 

nervoso pela percepção desses eventos (RAMON Y CAJAL, 1911). 

Por ser um processo dinâmico, a memória pode ser dividida em quatro etapas 

(IZQUIERDO, 2002): 

 
• aquisição - através da exposição a uma experiência, o processo de aquisição da 

informação se dá de forma relativamente automática e consta essencialmente da 

associação de estímulos e respostas entre si. O processo inicial é intenso e se 

manifesta no fato de ser a memória de uma experiência recém-vivida geralmente 

fiel e precisa ao estímulo que a gerou. No entanto, com o passar do tempo, essa 

intensidade e a clareza dos acontecimentos tendem a decrescer (CAMMAROTA, 

1998). Esta etapa do processamento da memória envolve alterações em circuitos 

neurais existentes, conseqüentes ao contato com uma nova situação ou evento 

de aprendizagem. A capacidade de armazenamento da informação nesta etapa é 

bastante limitada e, sem reforço, persiste por um período de apenas minutos 

(KANDEL et al., 2003). Como os eventos são geralmente múltiplos e complexos, 

os sistemas de memória só permitem a aquisição de alguns aspectos mais 

relevantes para a cognição (LENT, 2001); 
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• consolidação - é o processo de filtração e fixação progressiva da informação 

adquirida: a fase na qual a informação adquirida é processada. Nesta fase, a 

memória se mostra mais lábil e suscetível a modificações (McGAUGH, 2000). 

Após a aquisição, as informações selecionadas podem ser armazenadas por 

algum tempo. Este é o processo de retenção, durante o qual os eventos 

selecionados ficam disponíveis para serem lembrados. O tempo de retenção é 

limitado pelo esquecimento. Ambos são definidos, entre outros aspectos, pelo 

tipo de utilização que se faz de cada evento memorizado. A retenção pode 

ocorrer por tempos variáveis e nem sempre é permanente (um evento após ter 

sido retido, pode ser consolidado para posterior evocação, como também ser 

esquecido após algum tempo) (LENT, 2001); 

 
• armazenamento - uma vez consolidadas, as memórias são armazenadas em 

algum lugar do cérebro, de forma a permanecerem de forma mais ou menos 

estável com o passar do tempo (IZQUIERDO, 1989; McGAUGH, 1996). O local 

específico de armazenamento das informações já consolidadas é um aspecto 

ainda muito pouco claro, mas é sabido que elas se mantêm devido a novas 

interações neuronais que determinam mudanças na dinâmica comunicacional 

entre distintas estruturas cerebrais, além de mudanças plásticas nas conexões 

sinápticas responsáveis pelo armazenamento, que levam à síntese de proteínas 

(IZQUIERDO, 2002; SOUZA, 2001). O esquecimento provavelmente 

desempenha um papel muito importante na prevenção de sobrecarga nos 

sistemas cerebrais dedicados à memorização, e tem ainda a virtude de permitir a 

filtragem dos aspectos mais relevantes ou importantes de cada evento (LENT, 

2001); 

 
• evocação - é o processo que torna a informação disponível. A evocação 

corresponde ao ato de lembrar ou acessar memórias quando necessário (LENT, 

2001; IZQUIERDO, 2002; KANDEL et al, 2003). 

A única forma de estudar e avaliar o processamento da memória é através da 

observação de mudanças do comportamento individual após a exposição a novas 

experiências (QUILLFELDT, 1994).  

A consequência dos três primeiros processos envolvidos na memória seria 

uma aprendizagem que se manifesta por um novo comportamento ou modificação 
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de um preexistente. No entanto, a maioria dos estudiosos restringe o processo de 

aprendizagem somente à aquisição de novos conhecimentos, uma vez que a 

memória seria a retenção dos mesmos (IZQUIERDO et al, 1992; KANDEL e 

SQUIRE, 2000; MORGADO, 1999). Por definição, não há aprendizagem sem 

memória e nem memória sem aprendizagem, pois os dois processos encontram-se 

intimamente ligados e estão presentes em diversos mecanismos do funcionamento 

cerebral - por exemplo, o reconhecimento da percepção sensorial. 

Aprendizagem é o processo de aquisição de novas informações específicas e 

de conhecimentos gerais sobre o mundo, que serão retidos na memória (LENT, 

2001). Experimentalmente, o aprendizado é quantificado como a probabilidade com 

que um organismo responderá, diferentemente, ao mesmo estímulo após a sua 

repetição (AGRANOFF, 1998). 

Em função da dificuldade e das opiniões controversas de diversos autores 

com relação à definição do que é o processo de aprendizagem, tem-se optado por 

um termo mais geral que é a plasticidade. 

 
 
1.6.1 Plasticidade sináptica 
 
 

As alterações observadas no processo de aprendizagem e memória ocorrem 

devido à plasticidade neural, um fenômeno característico do SNC (RAMÓN Y 

CAJAL, 1911). O conceito de plasticidade é bastante amplo e inclui todas as formas 

de reorganização que ocorrem no cérebro. Esta reorganização se dá em aspectos 

fisiológicos, a partir de propriedades funcionais adquiridas pelos neurônios, tais 

como aumento no tamanho e ativação da função dos dendritos, formação ou 

eliminação de sinapses e aumento da atividade metabólica; e morfológicas, através 

de alterações na morfologia e ultra-estrutura neuronal e glial; e bioquímicas, que 

envolvem atividades enzimáticas, transdução de sinal e mudanças na expressão 

gênica. A plasticidade resulta de processos adaptativos do funcionamento cerebral 

que acarretam alterações estruturais e funcionais nas sinapses. A modulação do 

comportamento é decorrente desse processo adaptativo, uma vez que gera 

alterações na eficiência sináptica, com aumento ou diminuição de impulsos nervosos 

(AU LOIS et al., 1997; McMAHON e BARRIONUEVO, 2002). 
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O cérebro desenvolve respostas plásticas durante longos períodos que 

acabam por provocar mudanças estruturais de longa duração (AU LOIS et al., 1997). 

O SNC pode apresentar uma plasticidade sináptica sutil e específica em resposta a 

uma atividade, como o aprendizado de uma nova tarefa ou o estímulo a uma nova 

percepção sensorial (COTMAN, 1998). 

 
 
1.6.2 Mecanismos de memória  
 
 

A memória é composta por múltiplos sistemas independentes que trabalham 

de forma cooperativa. Diferentes etapas são necessárias para a fixação da memória, 

e durante certo tempo, após o aprendizado, a memória permanece vulnerável a 

interferências. A maior parte do processo de consolidação se completa nas primeiras 

horas após o aprendizado. No entanto, o processo de estabilização da informação 

armazenada se estende por um prazo mais longo e envolve alterações contínuas na 

própria organização da memória (TOMAZ, 1999). 

“Podemos afirmar que somos aquilo que recordamos, literalmente” 

(IZQUIERDO, 2002). O acervo de memórias e lembranças de cada um vai 

determinar aquilo que se denomina personalidade. “Nós somos quem somos, em 

grande parte, devido ao que aprendemos e ao que lembramos” (KANDEL et al., 

2003). Nossas memórias são feitas e armazenadas em redes neurais. Existem 

diferentes redes neurais para diferentes tipos de memória, redes estas localizadas 

em estruturas neurais distintas e com neurônios que utilizam mecanismos celulares 

distintos. O funcionamento destas redes é modulado pelas emoções, pelo nível de 

consciência e pelo estado de ânimo (LENT, 2001; IZQUIERDO, 2002; KANDEL et 

al., 2003). 

Os mecanismos neurais da memória não são completamente conhecidos. 

Considera-se que as informações transitórias e duradouras são armazenadas em 

diversas áreas corticais, de acordo com a sua função: memórias motoras próximas 

do córtex motor, memórias visuais próximas do córtex visual, e assim por diante. 

Além disso, o processo de consolidação é fortemente influenciado por sistemas 

moduladores, especialmente aqueles envolvidos com o processamento emocional, 

como o complexo amidalóide do lobo temporal (LENT, 2001). Existem evidências de 
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que o SNC exerça também um efeito modulatório sobre memórias procedurais, 

sinalizando principalmente a contingência de reforço. 

Estudos distintos têm demonstrado, ao longo do tempo, que existem vários 

processos de memória, e que estes envolvem diferentes sistemas neurais e regiões 

cerebrais. Há muitas classificações de memórias, de acordo com a sua função e 

natureza, o tempo que duram e o seu conteúdo. Tais classificações, às vezes, 

sobrepõem-se de acordo com o critério utilizado pelo autor (KANDEL et al, 2003; 

IZQUIERDO, 2002; LENT, 2001). 

 
 

1.6.3 Tipos de memória 
 
 

Um tipo de memória muito breve e fugaz é a chamada memória de trabalho 

ou memória operacional, que serve para “gerenciar a realidade”. É comparável à 

memória RAM dos computadores. A memória de trabalho serve para manter viva na 

mente, durante alguns segundos, a informação que está sendo processada, e sua 

atividade está relacionada ao funcionamento do lobo frontal (LENT, 2001; 

IZQUIERDO, 2002). Após a entrada das informações, ocorre a primeira seleção do 

que poderá ser armazenado durante um tempo um pouco maior, suficiente para 

orientar o pensamento e o comportamento (LENT, 2001). A memória de trabalho irá 

então determinar o contexto em que os diversos fatos, acontecimentos ou outros 

tipos de informação ocorrem, e se vale a pena ou não fazer uma nova memória 

disso, ou se esse tipo de informação já consta nos arquivos armazenados 

(IZQUIERDO, 2002). 

A memória de trabalho é processada principalmente pelo córtex pré-frontal. 

Em todas as espécies, o córtex pré-frontal atua em conjunto com o córtex entorrinal, 

parietal superior e cingulado anterior, e com o hipocampo e os núcleos da base 

(FAW, 2003). Este trabalho conjunto é realizado através de suas diversas conexões. 

Mas a formação da memória de trabalho é acompanhada de poucas alterações 

bioquímicas. Seu processamento parece depender fundamentalmente da atividade 

elétrica dos neurônios do córtex pré-frontal que, no entanto, liberam 

neurotransmissores nos neurônios pós-sinápticos, comunicando traduções 

bioquímicas da informação processada (IZQUIERDO, 2002). 
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Independente de quais são seus caminhos, a memória de trabalho fornece ao 

indivíduo o mínimo necessário para a realização das operações do dia-a-dia: 

compreensão dos fatos, raciocínio, resolução de problemas e gerenciamento do 

comportamento. Pode-se dizer que é o sistema que gerencia quais informações 

serão armazenadas por curtos ou longos prazos, quando o sujeito está vivenciando 

uma experiência (IZQUIERDO, 2002; LENT, 2001). 

O córtex pré-frontal e a memória de trabalho também estão envolvidos com 

os processos de aquisição e evocação da memória de longa duração. 

Mover uma informação disponível na memória de trabalho para o seu local de 

armazenamento faz parte do processo de aquisição de uma memória de longa 

duração. Trazer uma informação de volta para a “consciência” é evocação. Dentre 

os tipos importantes da memória de longa duração, uma distinção pode ser feita 

entre memórias declarativas e não-declarativas (KANDEL et al, 2003; IZQUIERDO, 

2002). A memória declarativa refere-se à memória que o sujeito pode relatar 

verbalmente. Uma outra classificação próxima a esta divide as memórias de longa 

duração em memórias implícitas e explícitas.  

As memórias explícitas são aquelas que podem ser evocadas 

conscientemente; as implícitas são as que influenciam o comportamento do 

indivíduo sem que ele se dê conta de que aprendeu algo que agora o orienta 

naquela situação. Algumas memórias implícitas e não-declarativas são 

demonstradas através de um procedimento motor (andar de bicicleta, nadar etc). 

Estas memórias são chamadas de memórias de procedimento. O armazenamento 

de memórias declarativas requer a ativação do hipocampo e das áreas adjacentes 

do lobo temporal (KANDEL et al, 2003; IZQUIERDO, 2002; LENT, 2001). Por outro 

lado, acredita-se que a formação de memórias procedurais depende da integridade 

do estriado (KANDEL et al, 2003;). 

 
 
1.6.4 Hipocampo e memória 
 
 

A formação hipocampal é constituída por três partes: o giro denteado, o 

hipocampo propriamente dito e o subículo. Em humanos, o hipocampo e o giro 

denteado situam-se profundamente no lobo temporal, paralelos ao giro para-
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hipocampal. O subículo é uma zona de transição entre o hipocampo e a área 

entorrinal, parte do giro para-hipocampal (YOUNG, 1998). 

O giro denteado é formado por três camadas distintas: a molecular (externa), 

a granular (média) e a polimórfica (profunda). O tipo de neurônio mais característico 

e abundante é a célula granular, cujos corpos celulares empilham-se densamente na 

camada granular. Sua árvore dendrítica irradia-se para a camada molecular e seus 

axônios saem do giro denteado, atingindo a camada molecular do hipocampo como 

fibras musgosas (BURT, 2001). 

O hipocampo é paralelo ao giro denteado, tanto em localização quanto em 

desenvolvimento. Também é formado por três camadas: a polimórfica (externa), a de 

células piramidais (média) e a molecular (profunda). No hipocampo, o tipo celular 

mais característico é a célula piramidal da camada de células piramidais, cujas 

árvores dendríticas se estendem até a camada molecular. Seus dendritos e axônios 

descem até a camada polimórfica (BURT, 2001). 

O hipocampo é uma estrutura relativamente uniforme quanto à sua 

composição celular. No entanto, existem pequenas diferenças entre regiões e áreas, 

tanto em padrões citoarquitetônicos quanto neuroquímicos. Por este motivo, o 

hipocampo é subdividido em regiões e campos. A região superior, formada por uma 

camada compacta de células piramidais, estende-se aproximadamente até a metade 

da distância entre o subículo e o giro denteado. O restante do hipocampo recebe a 

designação de região inferior. Também há uma divisão por campo, determinada por 

pequenas variações na composição celular.  São quatro os campos que compõem o 

hipocampo, designados pelas letras CA (de cornu anmonis) e um número (de um a 

quatro). O CA1 ocupa a maior parte da região superior e o CA3 a maior parte da 

inferior. O CA2 tem pequena extensão e é uma zona de transição entre o CA1 e o 

CA3. Já o CA4 fica na zona de transição entre o hipocampo e o giro denteado 

(BURT, 2001). Figura 4: 
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Figura 4a - Esquema do cérebro humano detalhando o hipocampo e suas principais 

estruturas 

 
Fonte: Squire e Kandel (2000) 

 
Figura 4b. Esquema do cérebro do rato identificando suas principais estruturas 

 
Fonte: Fuster, JM., 1995 

O hipocampo atua na aprendizagem e no armazenamento da representação 

do ambiente espacial, através da sua codificação em mapas cognitivos. O conceito 

de mapa cognitivo refere-se ao estabelecimento de representações de pistas 

associadas a um local e das posições relativas a estes locais, capacitando o 
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organismo a utilizar tais representações. Os mapas são construídos ao longo das 

interações do organismo, com objetos e estímulos presentes no ambiente. A partir 

desta teoria, estabelece-se que os animais podem formar relações espaciais entre 

os objetos e o ambiente, relacionando os eventos com o contexto espacial no qual 

eles ocorrem. Além desse sistema de mapas cognitivos, existe ainda um outro 

sistema de localização espacial que não depende da formação hipocampal, 

denominado de “sistema de táxon” (O’KEEFEE E NADEL, 1978). 

Como a memória não pode ser definida simplesmente como a recordação ou 

lembrança de eventos passados, e também envolve processos complexos ligados a 

fatores neuroanatômicos, neurofisiológicos, neuroquímicos, comportamentais e 

ambientais, podemos defini-la, de um modo geral, como um processo que envolve a 

capacidade de aquisição, armazenamento e evocação das informações (KESSELS 

e HAAN, 2001). Outros autores definem a memória como a capacidade de alterar o 

comportamento em função de experiências anteriores. Esta definição também pode 

ser atribuída à aprendizagem (CATÂNIA, 1998).  

Estudos com modelos animais têm mostrado que a formação da memória 

envolve uma série de alterações bioquímicas em várias áreas do SNC, entre as 

quais tem destaque o hipocampo. Os eventos bioquímicos envolvidos na formação 

da memória incluem, inicialmente, a ativação de receptores gulutamatérgicos e de 

cascatas bioquímicas dos neurônios. Além dos mecanismos envolvidos diretamente 

na formação da memória, esta ainda pode ser modulada pela ação de vários 

neurotransmissores, neuromoduladores e hormônios (McGAUGH, 1996). 

 
 
1.6.5 Estudo da memória 
 
 

Múltiplos sistemas independentes trabalham de forma cooperativa na 

formação da memória (TOMAZ, 1999). Na memória de curto prazo, ocorre o 

armazenamento de pequenas quantidades de informações por um período de tempo 

limitado, enquanto na memória de longo prazo são armazenadas grandes 

quantidades de informações por um período de tempo ainda não determinado 

(BADDELEY E HITCH, 1974). Os conceitos de memória de longo e de curto prazo 

foram ampliados para memória de referência e memória operacional, 

respectivamente. De acordo com Baddeley e Hitch (1974), a memória operacional é 
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composta por uma central executiva, com auxílio de dois subsistemas de suporte 

responsáveis pelo arquivamento temporário e pela manipulação de informações - 

sistemas visuo-espacial e fonológico. A central executiva é um sistema com 

capacidade limitada, responsável pela conexão entre os sistemas de suporte e pela 

memória de longa duração. E também pela seleção de estratégias e planos. O 

sistema fonológico (alça fonológica) é responsável pelo processamento do material 

verbal, enquanto o visuo-espacial pelo processamento do material visual e espacial. 

Posteriormente, um quarto componente foi inserido no modelo - buffer episódico, 

uma fração da central executiva na qual a informação evocada da memória de longa 

duração se tornaria consciente (BADDELEY, 2000). 

Segundo Olton e Becker (1979), com base em seus estudos sobre 

aprendizagem e memória espacial, o tempo cronológico não seria o fator 

determinante sobre a manutenção ou não de uma informação, mas o 

processamento inicial que a originou. Desta forma, as informações apresentadas em 

contextos temporais específicos seriam organizadas por um sistema de memória 

denominado de memória operacional, a ser mantida por curtos períodos de tempo. 

Já as informações utilizadas em diferentes situações, independentes de contexto 

específico, seriam arquivadas sob a forma de memória de referência, podendo ser 

armazenadas por tempo indeterminado. 

No labirinto aquático é possível criar diferentes procedimentos 

comportamentais que permitem estudar os sistemas de memória e aprendizado. 

O desempenho de ratos em tarefas que procuram avaliar os comportamentos 

de aprendizagem e memória foi estudado utilizando-se uma grande variedade de 

modelos de lesão cerebral e de testes comportamentais.  

Morris (1981) descreveu uma metodologia que permite utilizar duas formas de 

navegação espacial e diversas formas de retenção de informação.  O animal é 

colocado numa piscina circular com água, para que possa nadar em direção a uma 

plataforma. Na versão chamada de memória de procedimento, a plataforma é visível 

a partir de uma pista visual afixada em sua superfície, permitindo que o animal 

identifique com rapidez a sua localização (Figura 5). Nesta versão, o animal se 

orienta pela pista visual, utilizando o “sistema de táxon”, independente da função 

hipocampal, já que não há necessidade de formar um mapa cognitivo de orientação 

espacial através das relações entre os objetos colocados próximos ao labirinto. Na 

outra versão, a plataforma está submersa e, portanto, invisível para o animal.  
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Com a plataforma invisível, podem ser avaliadas a memória operacional (MO) 

e a memória de referência espacial (MRE), que aferem a retenção da informação em 

diferentes espaços de tempo. (Figura 6) 

Nas duas versões, a plataforma submersa é mantida em posição fixa relativa 

às pistas visuais que ficam fora do labirinto. O animal, para aprender a localização 

da plataforma, tem que utilizar as pistas ambientais e navegar até a plataforma. As 

versões dependentes de pista visual forçam o uso de estratégias de mapeamento 

espacial. O que diferencia as duas versões é o tempo que decorre entre o 

treinamento e o teste, caracterizando a duração de retenção da informação. Na 

versão da memória operacional, a plataforma submersa é mudada de posição a 

cada dia de treino - e os treinos são feitos em dias consecutivos. Desta forma, as 

informações retidas em um dia não são úteis para o dia seguinte, podendo ser 

descartadas; já na versão da memória espacial de referência, a plataforma é 

mantida na mesma posição e há um intervalo de dois dias entre os treinos, de modo 

que seja necessária a retenção da informação por um período maior. 

 

Figura 5 – Teste do Labirinto Aquático de Morris, versão Memória 

Operacional ou Memória de Referência Espacial (paltaforma invisível para o animal). 

 
Imagem produzida no Laboratório de Nutrição Experimental (UFF) durante uma das 

sessões de teste deste trabaho. 
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Figura 6 – Teste do Labirinto Aquático de Morris, versão Memória de Procedimento 

(com pista visual). 

 

 
Imagem produzida no Laboratório de Nutrição Experimental (UFF) durante uma das 

sessões de teste deste trabaho. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 
 

Tendo em vista a efetiva participação dos AG n-3 no desenvolvimento e 

maturação do SNC; as evidências de ser o DHA o ácido graxo mais presente no 

tecido cerebral, responsável pela fluidez das membranas celulares e eficiência das 

conexões sinápticas, além de participar na síntese de neurotransmissores; e as 

associações crescentes entre o teor de n-3 nos tecidos cerebrais e o melhor 

desenvolvimento cognitivo, este estudo pretende avaliar a eficiência da semente de 

linhaça como fonte de AG n-3, enquanto alimento funcional de baixo custo, e a sua 

efetividade no desenvolvimento neurológico e cognitivo. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 OBJETIVO GERAL 
 
 

Avaliar a ação da semente de linhaça durante o período pré concepcional, 

gestacional e lactacional em ratas bem como o crescimento e o desenvolvimento 

cognitivo de suas crias, associados à composição relativa de ácidos graxos tanto do 

leite materno quanto do cérebro dos filhotes.  

 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
3.2.1 Determinar o peso corporal e consumo alimentar das fêmeas no período pré 

concepcional, gestacional e durante a lactação; 

3.2.2 Verificar o potencial reprodutivo das fêmeas dos grupos alimentares através da 

quantificação dos filhotes de cada ninhada e do percentual de fêmeas 

fertilizadas em cada grupo; 

3.2.3 Verificar a mortalidade neonatal de cada grupo experimental; 

3.2.4 Determinar o peso corporal e cerebral dos filhotes dos diferentes grupos 

experimentais no pós-natal imediato. 

3.2.5 Quantificar os teores relativos de ácidos graxos dos lipídeos totais do cérebro 

dos grupos de filhotes no pós-natal imediato. 

3.2.6 Determinar o crescimento dos filhotes durante o período de aleitamento; 

3.2.7 Quantificar o consumo alimentar e a evolução ponderal dos filhotes dos 

diferentes grupos experimentais do desmame aos 49 dias de vida; 



 46

3.2.8 Determinar os indicadores biológicos de crescimento dos diferentes grupos 

experimentais. 

3.2.9 Caracterizar o perfil de ácidos graxos nos lipídeos totais, nas dietas 

experimentais. 

3.2.10 Caracterizar o percentual lipídico e o perfil de ácidos graxos nos lipídeos 

totais do leite materno, durante a lactação exclusiva. 

3.2.11 Verificar possiveis diferenças no aprendizado e aquisição de memória, 

através de três versões do Labirinto Aquático de Morris, nos diferentes grupos 

de animais a partir dos 30 dias de idade. 

3.2.12 Estabelecer uma correlação entre os parâmetros nutricionais encontrados 

com o consumo de AG n- 3 fibras e antioxidantes da semente de linhaça. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
 
4.1 ANIMAIS 
 
 

Foram utilizados ratos Wistar (fêmeas) oriundos do biotério de criação do 

Laboratório de Nutrição Experimental (LabNE) do Instituto de Nutrição da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), obtidos imediatamente após o desmame 

(21 dias). Os animais foram mantidos em gaiolas individuais (42 x 34 x 17 cm), em 

condições controladas de umidade e temperatura (23 + 1ºC), com ciclo claro-escuro 

de 12 horas (luzes acesas das 7:00 às 19:00 h), divididos em três grupos conforme a 

ração experimental: Grupo Controle (GC), recebendo ração à base de caseína, 

segundo formulação AIN-93 (REEVES, 1993); Grupo Linhaça (GL), recebendo ração 

à base de caseína suplementada com semente de linhaça como fonte de fibras e 

óleo; e Grupo Caseína Modificada (GCM), recebendo ração à base de caseína 

suplementada  de óleo de soja, no intuito de igualar o teor lipídico com o do GL. A 

ração foi consumida ad libitum pelos GCs e GLs, e no sistema de pair feeding com o 

GL pelo GCM. A água foi consumida ad libitum por todos os grupos experimentais.  

Em experimentos anteriores, foi verificado que os animais do GL tinham um 

consumo alimentar espontaneamente menor do que os do GC, provavelmente pelo 

alto teor de fibras e lipídeos da dieta. Isto fez com que os animais tivessem um 

crescimento inferior aos controles. Por este motivo, foi instituído o GCM, que 

recebeu ração à base de caseína com teores de lipídeos e fibras equivalentes aos 

da ração de linhaça e em quantidades iguais àquelas consumidas pelo GL. 

Após a maturação sexual (90 dias), as fêmeas foram acasaladas na 

proporção de um macho para cada três fêmeas. Após o parto, as ninhadas foram 

ajustadas com seis filhotes para cada mãe, no intuito de estabelecer condições 
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ideais para o desempenho lactotrófico.  O desmame ocorreu no 21º dia de vida, 

quando os animais de cada grupo (n=6) foram separados da mãe acondicionados 

em gaiolas individuais, passando a receber a mesma dieta materna. Aos 30 dias de 

vida pós-natal, os animais foram submetidos aos testes cognitivos e 

comportamentais, com o sacrifício realizando-se aos 52 dias de vida, ao final dos 

testes. 

Todos os procedimentos experimentais foram conduzidos cuidadosamente de 

acordo com as normas previstas pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal 

(Cobea), e devidamente aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, sob o número 188/06. 

 
 

4.2 RAÇÕES EXPERIMENTAIS 
 
 

As rações foram produzidas no LabNE e tiveram como componentes básicos 

caseína, mistura de vitaminas e minerais, bitartarato de colina e L-cistina (Comercial 

Rhoster Indústria e Comércio Ltda), amido de milho (Maizena®), açúcar  refinado 

(União®), celulose microcristalina (Blanver®) e óleo de soja (Lisa®), para as rações 

dos GCs e GCMs, e semente de linhaça (ArmaZen®) para a ração do GL. Todas as 

rações experimentais foram isocalóricas, isoprotéicas e normolipídicas, seguindo as 

recomendações do American Institute of Nutrition-93 (58) (Tabela 1). Nas rações GL, 

considerou-se o teor de lipídeos equivalente a 25 g de linhaça igual a 10 g de 

lipídeos totais.     

 
 
4.2.1 Confecção 
 
 

Para a confecção da ração, a semente de linhaça foi moída em moinho 

Fritsch Pulverisette® 14, sendo a farinha resultante acondicionada em sacos 

plásticos herméticos, lacrada e armazenada em refrigerador. As quantidades de 

farinha de linhaça armazenadas não ultrapassaram a quantidade de 3 kg, no intuito 

de evitar o armazenamento prolongado e conseqüentes alterações nas propriedades 

originais da semente. O processamento térmico das sementes de linhaça, 

objetivando inativar fatores antinutricionais e favorecer a digestibilidade, não foi 

possível devido à grande quantidade de mucilagem presente nas sementes que, 
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quando submetidas a temperaturas mais elevadas, produzem uma goma densa que 

torna inviável a sua manipulação.   

Os ingredientes de cada ração foram homogeneizados em batedeira industrial 

(Semco Hobart®) e acrescidos de água fervente para a formação de uma massa 

consistente. Em seguida, a massa foi processada em prensa para a formação de 

pellets e levada à estufa (Fabbe Primar® nº 171), a 60°C, por 24 horas. A ração 

pronta, depois de resfriada, foi acondicionada em sacos plásticos herméticos e 

armazenada em refrigerador por um período não maior do que cinco dias. 

 

Tabela 2 - Composição das rações experimentais (g/100g; AIN 93). 

Ingredientes 
(g/100g) 

GC  GCM  GL 

Linhaça moída -  -  25,00 25,00 

Caseína 10,87 (18,48)  10,87 (18,48)  5,43 (13,04)

Amido 62,08 (54,47)  59,08 (51,47)  54,52 (46,91)

Açúcar 10,00  10,00  10,00 

Mistura de minerais a  3,50  3,50  3,50 

Mistura de vitaminas b 1,00  1,00  1,00 

Óleo 7,00  10,00  - 

Celulose 5,00  5,00  0,00 

Bitartarato de colina 0,25  0,25  0,25 

L-Cistina 0,30  0,30  0,30 

(  ) Período de gestação e lactação. 
a Mistura de minerais (g/kg de dieta) inclui: carbonato de cálcio 357,0; fosfato de potássio monobásico 250,0; 

citrato de potássio H20 28,0; cloreto de sódio 74,0; sulfato de potássio 46,6; óxido de magnésio 24,0; sulfato 

ferroso 7H20 5,21; carbonato de zinco 1,65; carbonato de manganês 0,63; carbonato cúprico 0,3; iodato de 

potássio 0,01; selenato de sódio 0,01025; amônio paramolibdato 4H20-0,007; sódio metasilicado 9H20-1,45; 
sulfato de cromo-potássio 12H20- 0,27; cloreto de lítio 0,01; ácido bórico 0,08; carbonato de níquel 0,03; vanádio 

amônio 0,007 (AIN-93M-MINERAL MIX DYETS #210052, DYETS INC., BETHLEHEM, PA, USA). 
b Mistura de vitaminas (g/kg de dieta) inclui: tiamina HCl, 0,60; riboflavina 0,60; piridoxina HCl 0,70; niacina 3,0; 

pantotenato de cálcio 1,60; ácido fólico 0,20; biotina 0,02; vitamina B12 2,50; vitamina A-palmitato (500,0 UI/g) 

0,80; vitamina E-acetato (500 IU/g) 2,5; vitamina D3 (400,000IU/g) 0,25; vitamina K1 0,75 (AIN-93M-VITAMIN 

MIX DYETS #310025, DYETS INC., BETHLEHEM, PA, USA).  
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4.2.2 Composição centesimal das rações experimentais 
 
 

Todas as rações experimentais passaram por análises químicas regulares no 

intuito de manter constante a oferta de nutrientes. Para tanto foram determinadas 

suas composições centesimais de acordo com as seguintes metodologias: 

• umidade - foi determinada por gravimetria, em estufa (Quimis®) a 105ºC, até 

atingir peso constante (AOAC, 1984). 

• cinzas - o resíduo mineral fixo foi determinado por gravimetria, utilizando-se 

mufla (Quimis) a 550ºC  (AOAC, 1984). 

• extrato etéreo - foi determinado por extrator de Soxhlet, utilizando como 

solvente o éter etílico (AOAC, 1984). 

• proteína - o teor de proteína foi determinado pelo método micro-Kjeldahl para 

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

(AOAC, 1984). 

• fração fibra - foi determinada utilizando-se o método Fibra em Detergente 

Ácido (ADF,  Robertson e Van Soest, 1981), modificado por Mendez et al. 

(1985). 

• fração nifext - corresponde aos carboidratos e foi determinada pela diferença 

após a determinação das frações anteriores. 

 
 
4.2.3 Distribuição percentual de ácidos graxos das rações 
 
 

A distribuição percentual dos ácidos graxos foi realizado nas rações 

experimentais prontas, após sete dias de armazenamento: Para determinação do 

perfil de ácidos graxos das rações foi inicialmente realizada a extração, 

saponificação e metilação dos ácidos graxos das amostras de acordo com o método 

de Lepage e Roy (1986). Os ésteres metílicos foram quantificados por cromatografia 

gasosa e os ácidos graxos separados com coluna de capilar SP-2560 (Supelco Inc. 

Bellefonte, PA), como descrito em estudo anterior (ASUMPÇÃO et al, 2004). Os 

ésteres foram identificados por comparação com seu tempo de retenção, com 

padrões conhecidos (Sigma, Supelco e Nuchek). 

 
 
 



 51

4.3 AVALIAÇÃO BIOLÓGICA 
 
 

O consumo de ração e a evolução ponderal dos animais foram monitorados 

durante todo o período experimental, de dois em dois dias, em balança digital 

(Gehara®) com precisão de 0,05 g.  

Foram utilizados os seguintes indicadores biológicos: 

4.3.1 Protein Efficiency Ratio (CAMPBELL, 1963): calculado através da relação entre 

o ganho ponderal e o consumo protéico dos animais, durante o período de 28 

dias após o desmame. Indica a capacidade de crescimento deles; 

4.3.2 Coeficiente de Eficácia Alimentar (CAMPBELL, 1963) - determinado pela 

relação entre a variação ponderal dos animais e a quantidade de ração 

consumida. Indica quanto um grama de ração ingerido promove em aumento 

de peso corporal do animal; 

4.3.3 Net Protein Retention (CAMPBELL, 1963) - calculado a partir do peso corporal 

de um grupo de animais recebendo dieta isenta de proteínas. O ganho 

ponderal dos animais do grupo em teste é somado à perda ponderal dos 

animais do grupo aprotéico. 

 
 
4.4 ANÁLISE DO LEITE MATERNO 
 
 
4.4.1 Coleta do leite  
 
 

Foi seguido o protocolo descrito por KEEN et al (1981). Quatro horas após a 

separação das ninhadas de suas mães, no 21º dia de vida, momento do desmame, 

as fêmeas receberam 5 ml de oxitocina e foram anestesiadas com Xilazina 2% 

(Calmium®), na proporção de 20 mg/kg do peso corporal. As drogas foram injetadas 

via intraperitonial. O leite para análise foi retirado através de expressão manual. 

 
 

4.4.2 Determinação do crematócrito 
 
 

Foi realizada segundo metodologia da Rede Nacional de Bancos de Leite 

Humanos / IFF / Fiocruz. (LUCAS et al, 1978) As amostras foram homogeneizadas 

em agitador vortex (Certomat MV, B. Braun) e aquecidas em banho-maria, a 40ºC 
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(Nova Técnica®), durante 10 minutos. Foram coletadas alíquotas de 75 microlitros 

em tubo microcapilar em triplicata. Uma das extremidades do microcapilar foi vedada 

por calor em Bico de Bunsen e, em seguida, os capilares foram centrifugados por 15 

minutos, a 15.000 rpm (Sigma 4X-15). A leitura foi feita em régua milimetrada e 

foram calculados o percentual de gordura e o valor calórico do leite, expressos em 

Kcal/litro. 

 
 
4.4.3 Distribuição percentual de ácidos graxos do leite materno 
 
 

A determinação dos ácidos graxos do leite materno foi feita seguindo a 

mesma metodologia descrita para a dosagem de AG das rações. 

 
 
4.5 DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DE ÁCIDOS GRAXOS CEREBRAIS 
 
 

Imediatamente após o sacrifício, no período pós-natal, os cérebros foram 

retirados com auxílio de tesoura e pinça, seguindo uma padronização com relação à 

porção de corte do tronco encefálico e bulbo olfatório, visando à uniformidade entre 

as amostras. A seguir, foram pesados em balança analítica, com precisão de 0,001 

g (Bosh S-2000), congelados instantaneamente em nitrogênio líquido e 

acondicionados em freezer para posterior dosagem de ácidos graxos que foi feita 

seguindo a metodologia descrita para as dosagens de ácidos graxos citadas 

anteriormente. 

 
 
4.6 MODELOS COGNITIVOS 
 
 
4.6.1 Teste do labirinto aquático de Morris 
 
 

O labirinto aquático consiste de um tanque circular de cor preta (1,20 m de 

diâmetro e 80 cm de altura), baseado no modelo proposto por MORRIS e 

colaboradores (1982), e localizado no interior de uma sala com várias pistas visuais 

fixadas nas paredes. O tanque foi preenchido com água até a altura de 60 cm, 

sendo esta mantida à temperatura constante (26 ± 1º C). Foram estabelecidas 

quatro posições de partida (Norte, Sul, Leste e Oeste) que dividiam a superfície do 
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labirinto em quatro quadrantes (Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste). A 

plataforma utilizada para os testes com a plataforma submersa (testes de memória 

operacional e memória espacial de referência) era de cor preta (10 cm x 10 cm) e foi 

submersa a 1,5 cm da superfície da água. Para o teste com pista visual (teste da 

memória de procedimento), uma bola de cor branca (7 cm de diâmetro) foi fixada 

sobre a superfície superior da plataforma submersa, de modo a permanecer visível 

sobre a superfície da água. 

Durante os experimentos, um sistema de câmera digital acoplada a um 

computador capturou as imagens do labirinto aquático, para posterior análise das 

imagens. 

4.6.1.1 Versão Memória Operacional: 

Os animais foram submetidos a quatro treinos por dia, durante cinco dias. A 

cada dia, os animais eram liberados de quatro pontos de partida diferentes, de forma 

pseudo-aleatória. A plataforma submersa permaneceu em uma mesma posição 

durante todas as sessões do dia, mas entre um dia e outro foi trocada de posição. O 

animal foi liberado para nadar até encontrar a plataforma ou até um tempo máximo 

de 60 s. Caso não encontrasse a plataforma neste tempo, era levado manualmente 

até a plataforma e lá deixado por 30s. Os tempos de latência para o animal 

encontrar a plataforma foram registrados. Após os 30 s, o animal foi colocado no 

ponto de partida seguinte. 

4.6.1.2 Versão Memória de Referência Espacial  

Os animais foram submetidos a seis treinos no labirinto aquático (durante um 

único dia). Em cada treino, os animais foram liberados de pontos de partida 

diferentes, de forma pseudo-aleatória. A plataforma submersa permaneceu em uma 

mesma posição (Sudeste) durante todo o treinamento. No dia do teste (48 h após o 

treinamento), repetiu-se o procedimento do dia de treinamento com exceção do 

número de sessões terem sido reduzidas para três. O animal foi liberado para nadar 

até encontrar a plataforma ou até um tempo máximo de 60 s. Caso não encontrasse 

a plataforma neste tempo, era levado manualmente até a plataforma, onde 

permanecia por 10 s. Os tempos de latência até o animal encontrar a plataforma 

foram registrados. Após os 10 s, ele foi retirado da plataforma e colocado em uma 

caixa fora do labirinto aquático por 20 s. Em seguida, era colocado no próximo ponto 

de partida. 
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4.6.1.3 Versão Memória de Procedimento. 

Os animais foram submetidos a quatro treinos por dia, durante quatro dias, no 

labirinto aquático. A cada treino, foram liberados de quatro pontos de partida 

diferentes (Norte, Sul, Leste e Oeste) e a plataforma visível foi sendo trocada de 

posição, a cada treino, entre os quatro diferentes quadrantes (Nordeste, Noroeste, 

Sudeste e Sudoeste). O animal foi liberado para nadar até encontrar a plataforma ou 

até um tempo máximo de 60 s. Caso não encontrasse a plataforma neste tempo, era 

levado manualmente até a plataforma, onde permanecia por 10 s. Os tempos de 

latência até o animal encontrar a plataforma foram registrados. Após os 10 s, ele foi 

retirado da plataforma e colocado em uma caixa fora do labirinto aquático por 20 s. 

Neste intervalo, foi efetuada a troca de posição da plataforma para o treino seguinte. 

A posição de partida e a posição da plataforma foram arranjadas de modo que as 

distâncias (proximal e distal) fossem contrabalançadas entre os treinos. 

 
 
4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 
 

Os valores foram expressos em médias (± Erro Padrão da Média - EPM). 

Uma vez constatada a não  normalidade de suas distribuições, através do teste de 

Shapiro-Wilk, os dados foram tratados com estatística não-paramétrica, de acordo 

com o teste de Kruskal Wallis para variáveis independentes, com nível de 

significância p<0,05 e as correlações foram feitas através do coeficiente de 

correlação de Spearman sendo considerado significativo p<0,05 e p<0,01.  

Todas as análises foram realizadas utilizando o programa SPSS-10. 
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6 RESULTADOS 
 

 

Os dados obtidos no presente estudo foram organizados de forma a constituir 

duas possíveis publicações. Na primeira, reunimos os dados da massa corporal 

materna, ingestão alimentar, composição do leite materno e dados de crescimento 

das crias após o nascimento e lactação.  

Os resultados dos filhotes após o desmame, como massa corporal e 

composição dos ácidos graxos cerebrais associados com o comportamento 

cognitivo, estão constituindo um segundo artigo. 

Desta forma, apresentaremos os resultados respeitando este formato: 

 

 

1. A ingestão de semente de linhaça (Linum usitatissimum) por ratas durante a 

pré-concepção, gestação e lactação altera fertilidade, massa corporal 

materna composição do leite e o crescimento dos filhotes, a ser submetido à 

ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY. 

 

2. Distribuição percentual dos ácidos graxos cerebrais e comportamento 

cognitivo em ratos jovens (42 dias de vida) alimentados com dieta à base de 

semente de linhaça desde a fase intrauterina, a ser submetido à 

NUTRITIONAL NEUROSCIENCE 
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ARTIGO 1 
 

 Título: 
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Artigo 1: RESUMO 
 
 

Objetivo: Examinar se a ingestão de semente de linhaça como fonte parcial 

de proteína e exclusiva de lipídeos e de fibra na dieta ofertada à mãe desde o 

período de pré-concepção, gestação e lactação altera a fertilidade, o estado 

nutricional materno, o perfil de ácidos graxos no leite materno bem como o 

crescimento e o desenvolvimento do recém-nascido.   

Métodos: Foram utilizados ratos Wistar fêmeas, obtidas após o desmame (21 

dias) que foram divididos em três grupos conforme a ração experimental: Grupo 

Controle (GC) e Grupo Linhaça (GL), recebendo ração ad libitum e Grupo Caseína 

Modificada (GCM) recebendo ração no sistema de Pair feeding com o GL. As 

fêmeas acasalaram aos 90 dias e após o parto, as ninhadas foram ajustadas para 6 

filhotes sendo o excedente sacrificado para análises. Foi avaliado o consumo 

alimentar das fêmeas e todos os animais tiveram a massa corporal monitorada 

durante todo o período experimental. Foram determinados o percentual de fêmeas 

que não engravidou, o ganho ponderal na gestação e a mortalidade neonatal dos 

grupos estudados além do teor lipídico do leite e a composição dos ácidos graxos 

tanto do leite materno quanto das rações experimentais. 

Resultados e discussão: A ração de linhaça favoreceu a maior incorporação 

de ácido graxo essencial linolênico n-3 e menor proporção de araquidônico (AA) n-6 

no leite materno. O desequilíbrio entre AG n-6 e n-3 interferiu na fertilidade das 

fêmeas, na duração da gestação, e no crescimento dos filhotes. 

Conclusão: A semente de linhaça pode ser uma boa fonte suplementar de 

AG n-3, no entanto recomenda-se que a sua suplementação seja feita em conjunto 

com AG n-6. 
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Introdução 
 

Inúmeros estudos realizados nos últimos 10 anos vêm alertando para o fato 

de que o consumo de uma dieta com alto conteúdo de ácidos graxos poliinsaturados 

(AGPI) da série n-3 está associada à redução na incidência de doenças 

cardiovasculares (Abayasekara and Wathes, 1999; Marchioli, 2003; Mori, 2006). 

Além disso, estudos experimentais evidenciaram que os Ácidos Graxos (AG) da 

série n-3 são fundamentais como elementos estruturais no desenvolvimento do 

sistema nervoso do feto e do recém nato, fato que está diretamente ligado à 

ingestão materna desses AGs (Anderson, 1994; Innis, 2007). Antes do nascimento, 

todos os ácidos graxos das séries n-6 e n-3 acumulados pelo feto provêm da 

circulação materna através da transferência placentária e depois do nascimento 

originam-se do leite (Innis, 2003). A importância da amamentação já foi largamente 

comprovada, e muitos autores associam essa importância ao fornecimento dos 

AGPI, em especial os da série n-3 (Innis, 2003; Helland et al., 2006).  

Embora todos os nutrientes sejam importantes para o desenvolvimento 

estrutural do Sistema Nervoso Central (SNC), alguns tipos de lipídeos, como os 

Ácidos Graxos Poliinsaturados de Cadeia Longa (AGPI-CL), podem influenciar 

decisivamente em determinadas fases do desenvolvimento mental (Georgieff, 2006; 

Innis, 2007).  

Os AGPI-CL podem ser originados a partir da metabolização dos ácidos 

graxos essenciais: ácido linoléico (AL, 18:2n-6) e ácido α-linolênico (ALA, 18:3n-3) 

Os AGPI-CL das séries n-6 e n-3, mais importantes para o desenvolvimento durante 

o período perinatal são o ácido araquidônico (AA 20:4n-6) derivado do ácido linoléico 

(18:2n-6) a partir de uma série de reações de alongação e dessaturação, que por 

sua vez é precursor dos eicosanóides e essencial para o crescimento fetal (Uauy, 

Birch and Birch, 1990) e o ácido docosahexaenóico (DHA, 22:6n-3 da série n-3) 

derivado do ácido α-linolênico (18:3n-3), que é essencial para desenvolvimento do 

cérebro e função visual (Georgieff and Innis, 2005). A deficiência de AG da série n-3 

pode provocar o desenvolvimento anormal da função visual além de neuropatia 

periférica (Uauy and Valenzuela, 2000). 

Com base nessas evidências, a população mundial vem sendo orientada a 

alterar sua dieta de forma que os alimentos ricos em AG n-3 passem a ter maior 

participação na composição básica da alimentação.  No entanto, é importante que 
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essas recomendações não venham a comprometer a fertilidade ou mesmo 

crescimento e desenvolvimento do neonato. Inúmeros estudos vêm sendo 

desenvolvidos no sentido de estabelecer as quantidades ótimas de n-3, bem como a 

relação ideal n-6/n-3 para maximizar o potencial genético de crescimento e 

desenvolvimento. No entanto os resultados são controversos e não existe ainda um 

consenso quanto às recomendações para a população em geral. Em novembro de 

2007 Koletzko et al., publicaram o primeiro consenso com recomendações de 

ingestão lipídica para gestantes e lactantes, resultantes de ampla revisão 

sistemática realizada com a participação de diversas entidades internacionais de 

pesquisa científica na área. O referido consenso estabelece um consumo de AGPI 

n-3 suficiente para fornecer, no mínimo, 200 mg diários de DHA além de mencionar 

que estudos randomizados controlados suplementaram gestantes e lactantes com 

até 1g /dia de DHA ou 2,7 g /dia de AGPI n-3 sem efeitos adversos.  

O ALA está presente em todas as folhas de vegetais verdes como 

componente lipídico dos cloroplastos, no entanto suas concentrações são muito 

pequenas (Sargent, 1977). O óleo de peixe é rico em ALA e fornece DHA, e EPA pré 

formados, acelerando sua incorporação em até 20 vezes em comparação ao ALA 

(Neuringer et al., 1990). Por esse motivo a grande maioria de estudos realizados 

utilizando a suplementação de AGPI n-3, utiliza como fonte de AG o óleo de peixe, 

sendo poucos os estudos com outros alimentos fonte de AGPI. A principal fonte 

vegetal de ALA é a semente de linhaça, uma oleaginosa rica em proteínas, lipídeos 

fitoestrógenos e fibras dietéticas. Sua composição centesimal mostrou cerca de 41% 

de lipídeos, 28% de fibras, 21% de proteína, 4% de resíduos e 6% de hidratos de 

carbono distribuídos entre ácidos fenólicos, açúcares, lignana e hemicelulose. Cem 

gramas de linhaça contêm cerca de 450 Kcal, sendo 109 Kcal de proteínas, e 369 

Kcal de lipídeos, (Zheng, 2005; Payne, 2000; Oomah, 2001; Rafter, 2002). O 

aminograma da linhaça é comparável ao da soja, com altas taxas de ácido aspártico, 

glutamina, leucina e arginina (Oomah e Mazza, 1993) caracterizando a semente 

como uma proteína completa (Ahmed, 1999). Do teor lipídico total, 57% é de n-3, 

16% de n-6, 18% de ácidos graxos monoinsaturados e apenas 9% são saturados, o 

que faz da semente a maior fonte vegetal de n-3 (Wiesenfeld, 2003). A linhaça é 

também a maior fonte de lignanas, fitoestrógenos que se assemelham ao estrogênio 

e que têm propriedades anticarcinogencias, estrogênicas, antiestrogênicas e 

antioxidantes (Nesbitt 1997; Meagher, 1999).  A presença de glicosídeos 
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cianogênicos (linustatina, neolinustatina e linimarina) na semente não constitui um 

problema quanto à sua utilização, uma vez que suas dosagens são baixas (Oomah, 

1992), além de serem eliminadas com tratamento térmico (Cunnane, 1993; Lampe, 

1994). Também não podem deixar de ser consideradas as propriedades 

antioxidantes das lignanas da linhaça que, apesar de leves (Thompson, 1993), 

contribuiriam para reduzir os efeitos da maior geração de radicais livres em função 

da maior vulnerabilidade dos AGPI à peroxidação lipídica (Kitts, 1999). 

Considerando as evidências da necessidade de aporte adequado de AGPI-

CL para o normal crescimento e desenvolvimento durante o período perinatal e 

levando em conta a particular composição da semente de linhaça como fonte de 

ácidos graxos n-3 de baixo custo, este estudo avaliou se a ingestão de semente de 

linhaça como fonte exclusiva de lipídeos e de fibra na dieta, durante a pré-

concepção, gestação e lactação, altera a fertilidade, o estado nutricional materno, o 

perfil de ácidos graxos no leite materno bem como o crescimento do recém-nascido. 

 

Material e métodos 
 
Animais e procedimentos gerais 

Foram utilizados ratos Wistar fêmeas, oriundas do biotério de criação do 

Laboratório de Nutrição Experimental (LabNE) do Instituto de Nutrição da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), obtidas  imediatamente após o desmame 

(21 dias).  Os animais foram mantidos em gaiolas individuais (42 x 34 x 17 cm) em 

condições controladas de umidade e temperatura (23 + 1ºC), com ciclo claro-escuro 

de 12 horas (luzes acesas das 7:00 às 19:00 h) e foram divididos em três grupos 

conforme a ração experimental: Grupo Controle (GC), com ração à base de caseína; 

Grupo Linhaça (GL), com ração à base de caseína suplementada com semente de 

linhaça como fonte de fibras e óleo e Grupo Caseína Modificada (GCM), com ração 

à base de caseína, suplementada com óleo de soja no intuito de igualar a 

quantidade de óleo ao do GL. A ração foi consumida ad libitum pelos GC e GL e no 

sistema de Pair feeding com o GL pelo GCM. A água foi consumida ad libitum por 

todos os grupos experimentais. O GCM foi Instituído em função de ter sido 

constatado, em experimentos anteriores, um consumo alimentar espontaneamente 

menor no GL. Por isso o GCM (pair feeding) recebeu ração à base de caseína com 
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teores de lipídeos e fibras equivalentes ao da ração do GL, em quantidades iguais 

às consumidas pelo GL. 

Após a maturação sexual (90 dias) as fêmeas foram acasaladas na proporção 

de um macho para cada três fêmeas. Constatando-se a gravidez, através da 

presença de espermatozóides no muco vaginal, as mães continuaram recebendo 

suas respectivas dietas até o final da lactação. Após o parto, as ninhadas foram 

ajustadas para seis filhotes por mãe para se estabelecerem condições ideais de 

desempenho lactotrófico. Os filhotes excedentes foram pesados e sacrificados por 

decapitação para a retirada e aferição da massa cerebral. O desmame ocorreu no 

21º dia de vida, quando seis machos de cada grupo (n=6), foram transferidos para 

gaiolas individuais e passaram a receber a mesma dieta materna (Grupo Controle 

(GC); Grupo Controle Modificado (GCM), Grupo Linhaça (GL)). Durante todo o 

período de acasalamento, gestação e lactação as fêmeas e, após o parto, suas 

ninhadas foram monitoradas através do controle ponderal e do consumo alimentar, 

em dias alternados, em balança digital (GEHARA) com precisão de 0,01g.  

Todos os procedimentos experimentais foram conduzidos de acordo com as 

normas previstas pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA), e 

devidamente aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense sob o número 188/06. 

As rações foram produzidas no LabNE e tiveram como componentes básicos 

caseína, mistura de vitaminas, mistura de minerais, bitartarato de colina, L-cistina, 

amido de milho, açúcar  refinado, celulose microcristalina e óleo de soja para as 

rações dos GC e GCM e semente de linhaça para a ração do GL. Todas as rações 

experimentais foram isocalóricas, isoproteicas e normolipídicas, seguindo as 

recomendações da American Institute of Nutrition (Reeves, 93) (Tabela 1). Nas 

rações do GL considerou-se o teor lipídico de 10%, o equivalente a 25g da semente 

de linhaça.   

 

INSERIR TABELA 1 

 

 A coleta do leite materno foi feita no 21º dia de lactação, dia do 

desmame, pelo protocolo descrito por Keen et al. (1981): As mães foram separadas 

de suas crias 4 horas antes da coleta, para enchimento das mamas. Quinze minutos 

antes da ordenha foram ministrados 5UI de oxitocina (Naox ®) e 20mg/kg de xilazina 
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(Calmium ®) via intraperitonial. A ordenha foi feita manualmente e o leite congelado 

em nitrogênio líquido e armazenado em freezer a -20 º C até o momento das 

análises. 

  As determinações de lipídeos totais do leite foram feitas segundo 

metodologia desenvolvida por Lucas (1978) e utilizada pela Rede Nacional de 

Bancos de Leite Humanos, IFF – Fiocruz.   

 

Análise de ácidos graxos na ração e leite materno 

Para determinação do perfil de ácidos graxos do leite materno e da ração foi 

inicialmente realizada a extração, saponificação e metilação dos ácidos graxos das 

amostras de acordo com o método de Lepage e Roy (1986). Os ésteres metílicos 

foram quantificados por cromatografia gasosa e os ácidos graxos separados com 

coluna de capilar SP-2560 (Supelco Inc. Bellefonte, PA), como descrito em estudo 

anterior (Assumpção et al., 2004). Os ésteres foram identificados por comparação 

com seu tempo de retenção, com padrões conhecidos (Sigma, Supelco e Nuchek). 

 

Análise Estatística 

Os resultados encontrados foram expressos em médias ± erro padrão da 

media (EPM). Os dados foram tratados com estatística não paramétrica, através do 

teste de Kruskal Wallis para variáveis independentes com significância a nível de 

p<0,05, uma vez constatada a não normalidade de suas distribuições através do 

teste de Shapiro-Wilk. As correlações foram feitas através do coeficiente de 

correlação de Spearman sendo significativo p<0,05 e p<0,01. Todas as análises 

foram realizadas utilizando o programa SPSS-10. 
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Resultados 
 

Massa corporal das ratas no período pré-concepção, gestação e lactação, 

ingestão alimentar durante gestação e lactação e indicadores de fertilidade e 

mortalidade neonatal.  

 A tabela 2 mostra a evolução ponderal dos grupos experimentais do período 

pré-concepcional ao final da lactação. O GC apresentou massa corporal pré-

concepcional (aos 60 dias de idade) equivalente ao GCM. A massa corporal do GL 

foi entre 10-15% reduzido em comparação ao do GC, no entanto também não houve 

diferença estatística entre o GL e o GCM. Já no início da gestação, o GCM e o GL 

apresentaram massas corporais similares, porém 9% e 12%, respectivamente 

reduzidas em comparação ao GC. Ao final da gestação, O GL apresentou uma 

redução de 10% na massa corporal em relação ao GC. Este, por sua vez, apesar de 

ter apresentado maiores valores, foi semelhante ao GCM estatisiticamente, que, por 

sua vez, foi semelhante ao GL. O aumento ponderal durante a gestação foi 

equivalente entre os três grupos. O GCM gerou maior número de filhotes por 

ninhada (p<0,05), enquanto o GL teve ninhadas com menor quantidade de filhotes 

(p<0,05). Já o GC o número de filhotes mostrou valores intermediários, no entanto 

com significância estatística (p<0,05) tanto com o GCM quanto com o GL. No início 

da lactação os GC e GCM apresentaram massas corporais equivalentes enquanto o 

GL mostrou os menores valores (p<0,05). A mortalidade neonatal foi 

significativamente maior (p<0,05) no GC. Os GL e GCM tiveram uma mortalidade 

neonatal semelhante entre si.  A perda ponderal durante a lactação foi equivalente 

entre os três grupos, sendo inclusive menor no grupo GL, e no final do período de 

lactação o GL apresentou 8% de redução na massa corporal em relação ao GC, 

com semelhança estatística com o GCM e este por sua vez se assemelhou ao GC. 

Ainda na tabela 2, observa-se que apesar de menor massa corporal em todos os 

momentos aferidos o GL foi o que teve um maior consumo relativo de ração, tanto o 

período gestacional quanto no de lactação (p<0,05). 

 É interessante observar que a taxa de fecundidade do GCM foi superior 

(p<0,05) aos demais grupos, uma vez que apenas 5,56% das fêmeas não 

engravidaram. Em contrapartida, o GL apresentou baixa taxa de fecundidade, com 

44,44% das fêmeas sem engravidar. (Tabela 2) 
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INSERIR TABELA 2 
 

A tabela 3 mostra a massa cerebral e a massa cerebral relativa neonatais. O 

GL apresentou massa cerebral maior (p<0,05) quando comparado aos GC e GCM. 

Como o GL apresentou uma menor massa corporal, a massa corporal relativa nesse 

grupo também foi significativamente maior (p<0,05)  

 
INSERIR TABELA 3 

 
 

Taxa de crescimento dos filhotes dos diferentes grupos durante o período de 

aleitamento: entre os dias  01 e 21  da lactação. 

 

O gráfico 1 apresenta a evolução ponderal dos filhotes dos grupos 

experimentais do 1º ao 21º dia de vida, momento do desmame. No 1º e 3º dias 

embora o GCM tenha apresentado massa corporal numericamente menor (6,45 ± 

0,48 e 7,87 ± 0,77g respectivamente) não houve significância estatística com os GC 

e GL (1º dia: 7,42 ± 0,90 e 7,18 ± 0,62g; 3º dia: 9,04 ± 1,13 e 9,01 ± 1,64g 

respectivamente).  Nas aferições realizadas entre o 5º e o 15º dias, o GCM 

apresentou menores valores de massa corporal (5º dia: 9,18 ± 1, 04g, 7º dia: 10,70±  

0,93g, 9º dia: 13,42 ±  1,04g, 12º dia: 16,12± 1,78g e 15º dia 18,82 ±  1,68g; p<0,05). 

Os GC e GL mantiveram semelhança entre si (5º dia: 11,18 ± 0,95 e 12,27 ± 2,07g; 

7º dia 14,23 ± 2,13 e 15,27 ± 1,90g; 9º dia: 19,07 ± 3,07 e 18,10 ± 3,10g; 12º dia: 

22,88 ± 2,86 e 20,56 ± 3,78g e 15º dia: 28,38 ± 4,23 e 23,07 ± 4,38g). Já no 18º dia 

o GL sofreu um desaceleramento no crescimento apresentando massa corporal 

semelhante ao do GCM (26,68 ± 4,52 e 23,11 ± 2,51g respectivamente), enquanto o 

GC apresentou maiores valores (35,75 ± 6,04; p<0,05). Por fim, no 21º dia de vida, o 

GCM apresentou recuperação ponderal equivalendo-se estatisticamente ao tanto ao 

GL (39,67 ± 3,79 e 38,25 ±  5,71g respectivamente)   quanto ao GC (46,92 ±  6,73g). 

 
INSERIR GRAFICO 1 
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Conteúdo total dos lipídeos (%) no leite materno 
 

Os resultados do percentual total de lipídios no leite materno pela técnica do 

crematócrito estão expressos no gráfico 2. Observam-se diferenças estatísticas 

entre os três grupos experimentais (p<0,05). O GL, embora tenha recebido uma 

ração com a mesma distribuição de macronutrientes do que a ração do GCM, este 

apresentou menor concentração de lipídeos (p<0,05) no leite materno, comparado 

ao GCM e significativamente maior comparado ao GC. De todos os grupos, o GCM 

foi o que apresentou o maior percentual de lipídios (p<0,05) no leite. 

 
INSERIR GRÁFICO 2 

 
 
Perfil dos ácidos graxos na dieta e no leite materno dos diferentes grupos 
estudados 
 

A tabela 4 apresenta a composição percentual dos ácidos graxos nas rações e 

no leite materno dos diferentes grupos experimentais.  Ao analisar a tabela podemos 

observar que, quanto maior a concentração de AGPI n-3 na dieta materna, maior o 

percentual desses ácidos graxos no leite do grupo GL. Interessante observar que 

quantitativamente, o maior percentual de n-3 no leite não é proveniente do maior 

percentual dos ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa da série n-3, como 

EPA e DHA e sim da maior concentração do precursor, ou seja, do ácido graxo 

essencial linolênico, ainda que os percentuais tanto de EPA quanto de DHA tenham 

sido significativamente maiores no grupo GL em comparação aos outros grupos. 

Podemos também observar que tanto na dieta como no leite do GL a concentração 

de linoléico foi significativamente menor em relação aos outros grupos. Já o ácido 

araquidônico (AA) (20:4n-6) foi praticamente não detectado na dieta em todos os 

grupos e significativamente menor no leite do GL em comparação aos outros grupos.  

 

 

INSERIR TABELA 4 
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Discussão e conclusão 
 
 
 Com a finalidade de avaliar experimentalmente os efeitos da ingestão 

dietética da semente de linhaça durante o período pré-concepcional e perinatal nas 

respectivas proles sobre aspectos ponderais (corporal e tecidual), fertilidade, bem 

como sobre o conteúdo de ácidos graxos do leite produzido, administramos durante 

a pré-concepção, gestação e lactação uma dieta à base de linhaça, dieta essa não 

somente rica em fibras, antioxidantes como também em ácidos graxos da série n-3. 

Nesse estudo, ratas submetidas a uma dieta à base de semente de linhaça 

desde o desmame até o final da lactação, apresentaram redução significante da 

massa corporal total em cerca de 10%, atingindo um terço da massa corporal final 

do grupo controle.  O comprometimento do crescimento somático ocorreu mesmo 

com o aumento da ingestão energética em proporção à massa corporal. Estudos 

adicionais seriam necessários para a elucidação dos mecanismos exatos pelos 

quais essas alterações se estabeleceram no grupo GL, no entanto poderíamos 

sugerir algumas hipóteses 1) o aumento da expressão de neuropeptídio Y no núcleo 

arqueado, um potente estimulador da ingestão alimentar (Jacobson 2000); 2) a baixa 

eficiência energética da dieta, que promove aumento da ingestão alimentar na 

tentativa de preservar tecido magro e o desempenho adequado durante a gestação 

e lactação, associada a hipoleptinemia e insulinemia fisiológica na lactação 

(Wesbster, 1993), 3) a presença das fibras dietéticas, que promovem redução da 

massa corporal por diminuir a digestibilidade (Zhao et al.,1995) e conseqüentemente 

a absorção de nutrientes (Burton-Freeman, 2000). A magnitude desses resultados 

depende do tipo de fibra, porém independente das suas propriedades o seu efeito 

sobre a massa corporal resulta das reduções da ingestão energética e da 

disponibilidade de energia metabolizável. Todas estas situações podem ter ocorrido 

no presente estudo, sendo importante em estudos posteriores avaliar a composição 

de proteína e gordura na carcaça desses animais.  

Estudos anteriores mostraram que animais alimentados com altas doses de n-

3 apresentaram aumento na duração e no número de ovulações, além de aumento 

na duração da gestação, redução no número de óvulos liberados a cada ciclo e 

folículos ovarianos em menor tamanho e número quando comarados a animais 

alimentados com maiores proporções de n-6 (Trujillo e Broughton, 1995). Além da 



 67

interferência no ciclo ovulatório das fêmeas, a suplementação de machos com n-3 

provocou redução no tamanho testicular e queda na fertilidade em machos (Leat et 

al., 1983). 

No presente estudo o grupo GL, apresentava na ração o mesmo percentual 

de lipídeos que o GCM, no entanto a taxa de fecundidade do GCM foi de 94,44%, o 

que indica que o teor lipídico aumentado para esse grupo com a relação n-6/n-3 em 

torno de 9:1 foi eficiente para o desempenho reprodutivo desses animais. No 

entanto, além de conter uma proporção maior de n-3 com relação ao n-6, a linhaça é 

a maior fonte vegetal do diglicosídeo Secroisolariciresinol (SDG), precursor de 

lignanas em mamíferos. As propriedades agonistas e antagonistas de estrogênio 

das lignanas têm sido associadas à redução de tumores mamários e ovarianos em 

ratos suplementados com 10% de semente de linhaça (Thompson et al., 1996 a e 

1996b). No entanto, a quantidade de SDG presente na ração com 10% de linhaça 

mostrou efeitos estrogênicos que se refletiram em menor peso ao nascer, puberdade 

precoce, alongamento do ciclo estral e estro persistente nas fêmeas da prole dos 

animais tratados com a ração experimental. Os machos apresentaram aumento 

precoce das glândulas sexuais e da próstata, que também sugerem efeito 

estrogênico. O mesmo estudo, ao utilizar suplementação com 5% da semente 

observou efeitos antiestrogênicos, levando a um atraso de aproximadamente cinco 

dias na maturação sexual e aumento na duração do diestro (Tou, 1998). Essas 

observações justificam  tanto a menor taxa de fertilidade quanto a maior duração da 

gestação no GL apesar de não ser possível definir qual fator teve maior influência 

nas alterações hormonais principalmente pelo fato da ação das lignanas parecerem 

produzir um efeito dose-dependente.  

A massa corporal dos filhotes sacrificados no pós-natal imediato reflete a 

condição da nutrição intra-uterina. O consumo da ração à base de semente de 

linhaça em uma proporção de 25% na dieta AIN-93 preconizada pelo American 

Institute of Nutrition (1993) pelas ratas no período pré-concepcional e perinatal 

provocou menor crescimento intra-uterino da prole dos animais do GL. A menor 

proporção de n-6 com relação ao n-3 da semente de linhaça (tabela 3) 

provavelmente foi responsável pelo menor crescimento intrauterino dos animais do 

GL em função da inibição da conversão do AL para AA ou mesmo que o ácido 

eicosapentaenóico (EPA: 20:5 n-3), também presente em grande quantidade, tenha 

competido com o AA na biotransformação enzimática. O AA é fundamental para o 
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crescimento normal e é de grande importância por participar da sinalização e divisão 

celular (Elias and Innis, 2001).  

Resultados semelhantes foram encontrados na literatura. Koletzko e Braun 

(1991) encontraram correlações significativas entre a massa corporal tanto com o 

teor de AA quanto do total de n-6. Carlson et al. (1992), ao suplementar prematuros 

com óleo de peixe, observou efeito benéfico na função visual e adverso no 

crescimento com redução na concentração de AA no sangue do neonato. Os 

estudos citados corroboram com os resultados do presente estudo no que diz 

respeito à relação entre o teor de AA e o crescimento. Em contrapartida Koletzko et 

al., (2007) no primeiro consenso para o consumo de lipídeos por gestantes e 

lactantes estabelece que as quantidades de n-6 presentes nas recomendações 

dietéticas da população em geral contemplam as gestantes e lactantes mesmo que 

suplementadas com até 1200 mg de DHA diários.  A revisão do CODEX 

ALIMENTARIUS realizada em 2007 inclui, pela primeira vez, recomendações de 

suplementação de ALA na proporção de 50mg/100 Kcal e mantém as 

recomendações de, no mínimo, 300 mg/ 100 Kcal de AL em fórmulas infantis, 

estabelecendo a recomendação da relação n-6/n-3 entre o mínimo de 5:1 e o 

máximo 15:1. 

O presente estudo forneceu, através da ração, 1193,11; 1522,49 e 397,08 mg 

/100 Kcal de AL e 119,78; 155,95 e 1271,69 mg /100 Kcal de ALA para os GC, GCM 

e GL respectivamente. A redução dos percentuais tanto de AL quanto de ALA 

quando comparados entre a ração e o leite materno, é esperada em função da 

bioconversão de AL em AA, que não apresentou quantidades detectáveis em 

nenhuma das rações experimentais, mas foi secretado no leite nas proporções de 

23,13; 30,38 e apenas 5,63 mg/100 Kcal nos GC, GCM e GL, respectivamente.  O 

valor de DHA presente no leite do GC foi 19,81 vezes maior do que aquele contido 

na ração do GC. O DHA do GCM e do GL foi 11,78 e 16,33 vezes respectivamente. 

Isso indica uma tentativa do organismo de maximizar a conversão em DHA a partir, 

inclusive, das reservas maternas, priorizando o desenvolvimento do SNC, uma vez 

que o GC, que teve a menor oferta de ALA, apresentou uma taxa de conversão 

superior aos GC e GCM. Alguns autores afirmam que a conversão do ALA para EPA 

e DHA não é eficiente em mamíferos a ponto de suprir as necessidades do 

organismo, sendo necessária a oferta desses dois AG pré-formados (O’Connor et 
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al., 2001) No entanto, no presente estudo o GL apresentou, no leite materno, valores 

12 vezes maiores de EPA do que os GC e GCM. 

A oferta de AGPI-CL para as mães através da ração foi superior ao 

preconizado por Simopoulos (2000), para gestantes e lactantes e que varia entre 6 e 

8% do Valor Energético Total (VET) para AL e 1% do VET para o ALA. No entanto, a 

relação n-6/n-3 que, segundo o autor, deve manter-se entre 5 a 10:1 foi mantida em 

9,96:1 no GC e 9,76:1 no GCM sendo invertida para 3,10 n-3 : 1n-6. Essa inversão 

se refletiu não apenas no crescimento dos filhotes, mas também na fecundidade das 

ratas, uma vez que além do número de fêmeas do GL que não engravidaram ter 

sido superior ao dos demais grupos, aquelas que engravidaram geraram um número 

significativamente menor de filhotes (tabela 4), comprovando a interferência da 

relação C18:2/C18:3 na utilização de AL na síntese de AA. A redução nos níveis de 

AA está associada ao comprometimento da função reprodutiva (German et al.,1996) 

Existem evidências de que alterações no perfil de AGPI-CL dietéticos influenciam 

tanto a síntese quanto o metabolismo de prostaglandinas em mamíferos afetando, 

consequentemente, as diversas funções que elas modulam, com ênfase na 

secreção hormonal (Abayasekara e Wathes, 1999 ).  

O desenvolvimento e o crescimento dos filhotes estão diretamente 

relacionados com a qualidade e a quantidade do leite (Worthington-Roberts e 

Williams, 1998). Devido à importância dos lipídeos no crescimento e no 

desenvolvimento infantil, vários trabalhos focalizam a distribuição e a concentração 

dos ácidos graxos no leite como parâmetro de desenvolvimento e crescimento. 

De fato, os ácidos graxos que compõem o leite materno podem ser 

provenientes da dieta, da biossíntese da glândula mamária, e da mobilização de 

outros tecidos maternos, como o tecido adiposo e o fígado (Barber et al., 1997). O 

presente estudo mostrou que a ingestão materna de semente de linhaça, rica em AG 

n-3 durante o período pré-concepcional e perinatal altera a composição dos ácidos 

graxos do leite materno. Desta maneira, o perfil dos ácidos graxos na gordura do 

leite foi bastante similar ao da linhaça usada como fonte lipídica na dieta 

experimental, indicando que, quanto maior a quantidade de ácidos graxos de uma 

determinada série na dieta materna, maior a quantidade desses ácidos graxos no 

leite. 

Analisando a distribuição percentual dos AG da série n-6 tanto na ração 

quanto no leite materno se percebe grande diferença no conteúdo de AG n-6 no GL. 
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O suprimento de AG n-3 nas quantidades presentes na ração de linhaça atuaram, 

provavelmente, como inibidores da síntese dos AG n-6 em função da competição 

pelas enzimas envolvidas no metabolismo dos AGPI-CL, provocando, dessa forma, 

uma deficiência de AA o que justifica o menor crescimento do GL. De fato, houve 

uma correlação negativa entre o AA e o EPA tanto no GC (rs= -0,832; p<0,040) 

quanto no GCM (rs= -0,841; p<0,036) corroborando com a redução dos AG n-6 na 

presença dos n-3. No entanto, a maior oferta de lipídeos do GCM levou a uma 

correlação positiva entre o AA e o DHA no leite (rs= 0,986; p<0,001), fato que não 

ocorreu no GL, que apresentou significância somente quando correlacionados a 

massa cerebral relativa com o teor de n-6 do leite, provavelmente em função da 

baixa relação n-6/n-3. De fato, tanto a massa corporal quanto a massa cerebral 

intra-uterinas do GCM tiveram correlaçãoes positivas com o conteúdo de n-6, de 

AGEs e de AGPI no leite. (resultados não demonstrados) 

 No que concerne à composição do leite materno se observa que a  

concentração de AL manteve-se dentro do preconizado pelo Codex Alimentarius 

para adição em FIs (300 mg/ 100 Kcal) tanto no GC quanto no GCM, mas foi inferior 

no GL. Em contrapartida, tanto o GC quanto o GCM tiveram ofertas de ALA 

inferiores ao preconizado pelo Codex, que é de 50 mg /100 Kcal. A oferta de ALA 

pelo leite materno do GL foi oito vezes maior do que aquela preconizada no codex, o 

que indica uma boa bioconversão do ALA presente na linhaça contrariando os 

resultados de alguns estudos com cobaias, porcos, ratos e macacos que sugerem 

ser a bioconversão do ALA dietético pouco efetiva para o fornecimento adequado de 

DHA para o desenvolvimento cerebral e mielinização das terminações nervosas e da 

retina (Bourre, et al., 1993; Greiner, et al., 1997; Su, et al., 1999) No entanto, a 

diferença significativa da massa cerebral do GL (tabela 3) sugere eficiência da ração 

de linhaça no favorecimento do crescimento desse órgão, apesar da baixa relação 

entre n-6 e n-3 ter interferido no crescimento corporal desses animais. Considerando 

o peso cerebral como indicativo do desenvolvimento do SNC (Xiang, 2000) os 

resultados indicam que houve uma priorização da nutrição cerebral em detrimento 

do crescimento corporal no GL uma vez que esses animais apresentaram peso 

cerebral significativamente maior e, consequentemente, um peso cerebral relativo 

também maior.  

Esse padrão de crescimento se manteve durante o período de aleitamento já 

que a massa corporal no momento do desmame também foi inferior no GL, 
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sugerindo que a proporção da distribuição de AG pela circulação materno-fetal foi 

equivalente àquela fornecida pelo leite, também influenciada pela quantidade de 

ALA, repercutindo no metabolismo dos AG de maneira geral.  

Com relação à composição dos lipídeos totais no leite materno, percebemos 

que, mesmo recebendo uma dieta com teor de lipídeos equivalente ao GCM, o GL 

produziu um leite com menor concentração de gorduras do que o GCM. No entanto, 

o GC, que apresentou menor concentração de gordura no leite, foi o que teve melhor 

crescimento, o que mais uma vez chama a atenção para a importância da 

distribuição de ácidos graxos na dieta, em particular da relação n-3/n 6. 

Analisado de forma global os resultados encontrados, podemos concluir que a 

ingestão de semente de linhaça se mostrou eficiente como suplemento de baixo 

custo de ALA apresentando boa biodisponibilidade em roedores e grande 

incorporação desse ácido graxo no leite materno.  No entanto a suplementação deve 

ser feita em conjunto com o AL para controlar os efeitos adversos da competição 

entre os dois AGPI-CL com consequente desequilíbrio entre AA e DHA e suas 

repercussões clínicas. 

Considerando que o início do desenvolvimento pós-natal é a fase onde o 

crescimento celular encontra-se mais ativo, assim como a expansão das 

membranas, o metabolismo e o processo de desenvolvimento na sua totalidade, 

maior atenção deve ser dada ao consumo de uma relação n-6/n-3 durante o período 

perinatal. 

Este trabalho mostra a importância de se alertarem mulheres em idade 

reprodutiva a respeito do consumo elevado de um tipo de ácido graxo de uma série 

na dieta. No presente estudo, houve alteração dos parâmetros de massa cerebral 

dos lactentes. No entanto, a ingestão materna de linhaça ocasionou importantes 

alterações não apenas no crescimento da prole e na composição dos ácidos graxos 

do leite materno, mas também na taxa de fertilidade e no número de filhotes por 

ninhada. Esses resultados sugerem que o desequilíbrio na proporção dos AG 

dietéticos, principalmente aqueles que compõem as biomembranas celulares pode 

interferir em uma série de outras funções celulares como a fertilidade. 
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TABELAS E GRÁFICOS 
 

Artigo 1 - Tabela 1 - Composição das rações experimentais (g/100g; AIN 93). 

Ingredientes 
(g/100g) 

GC   GCM   GL 

Linhaça moída -  -  25,00 25,00 

Caseína 10,87 (18,48)  10,87 (18,48)  5,43 (13,04)

Amido 62,08 (54,47)  59,08 (51,47)  54,52 (46,91)

Açúcar 10,00  10,00  10,00 

Mistura de Minerais 3,50  3,50  3,50 

Mistura de Vitaminas  1,00  1,00  1,00 

Óleo de soja 7,00  10,00  - 

Celulose 5,00  5,00  0,00 

Bitartarato de colina 0,25  0,25  0,25 

L-Cistina 0,30   0,30   0,30 

(  ) Período de gestação e lactação; GC: Grupo Controle, GCM, Grupo Controle Modificado; GL: 
Grupo Linhaça. 
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Artigo 1 - Tabela 2 - Características gerais e nutricionais das ratas no momento pré-
concepcional, gestacional e lactacional e das respectivas crias. 

  GC   GCM   GL 
GRUPO 

 MÉDIA DP  MÉDIA DP  MÉDIA DP 

Massa Corporal Pré-
concepcional (60 dias) (g)  256,45 a ±17,74  239,10 ab ±34,54  224,20 b ±34,33 

Massa Corporal no 
inicio da gestação ( 90 dias) (g)  271,20 a ±23,60  246,30 b ±21,42  238,78 b ±16,14 

Massa Corporal no 
final da gestação (g)  339,65 a ±33,11  323,20 ab ±14,56  304,15 b ±33,41 

Ganho ponderal 
na gestação (g)  68,45 a ±39,94  76,90 a ±17,14  65,37 a ±28,54 

Duração da gestação (dias)  21,80 a ±0,79  21,70 a ±0,82  24,70 b ±1,34 

Consumo de ração durante a 
gestação (g/100g  de massa 
corporal) 

 146,61 a ±15,85  148,33 a ±10,07  163,95 b ±21,55 

Numero de filhotes 
por nascimento  7,40 a ±3,37  10,10 b ±1,20  6,80 c ±1,69 

Numero de 
filhotes falecidos   1,0 a ±1,05  0,20 b ±0,63  0,20 b ±0,63 

Massa Corporal no  
início da lactação (g)  270,53 a ±18,36  260,55 a ±15,80  241,75 b ±13,83 

Massa Corporal  
no final da Lactação (g)  229,15 a ±15,70  222,80 ab ±23,52  209,35 b ±20,77 

Perda ponderal na lactação (g)  41,38 a ±17,54  37,75 a ±15,76  32,40 a ±14,20 

Consumo de ração durante a 
lactação (g/100g massa 
corporal) 

 150,33 ab ±17,89  136,88 a ±17,29  163,19 b ±16,74 

Percentual de fêmeas que não 
engravidaram   27,78%   5,56%   44,44% 

Os dados são média ± Erro Padrão da Média (EPM) de 6-10 animais.GC: Grupo Controle; GCM: Grupo Controle Modificado; 
GL: Grupo Linhaça. Letras diferentes na mesma linha denotam diferença estatisticamente significativa com p<0,05 
Massa cerebral e corporal das crias ao nascer 
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Artigo 1 - Tabela 3: Massa cerebral e massa cerebral relativa neonatais. 

 
GRUPOS GC EPM GCM EPM GL EPM 

Peso ao nascer (g) 5,45 a ±0,12 5,45 a ±0,33 5,00 b ±0,33 

Cérebro (g) 0,18 a ±0,01 0,19 a ±0,01 0,26 b ±0,02 

Peso cerebral relativo 3,38 a ±0,11 3,57 a ±0,07 5,14 b ±0,34 

Os dados são média ± Erro Padrão da Média (EPM) de 6-10 animais GC: Grupo Controle; GCM: Grupo Controle Modificado; 
GL: Grupo Linhaça; EPM: Erro Padrão da Média. Letras diferentes na mesma linha denotam diferença estatisticamente 
significativa com p<0,05. 
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Artigo 1 - Gráfico 1: Crescimento dos filhotes durante os 21 dias de lactação. 

 

Gráfico 1: Crescimento durante lactação
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GC: Grupo Controle; GCM: Grupo Controle Modificado; GL: Grupo Linhaça 
* significa diferença estatística significativa com p<0,05 entre oGC e o GL 
# significa diferença estatística significativa com p<0,05 entre o GCM e o GL 
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Artigo 1 - Gráfico 2 - Teor Lipídico (%) do leite materno aos 21 dias de lactação 

Gráfico 2: Teor Lipídico (%) do leite materno
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GC: Grupo Controle; GCM: Grupo Controle Modificado; GL: Grupo Linhaça;  
Letras diferentes na mesma linha denotam diferença estatisticamente significativa com p<0,05 
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Artigo 1 - Tabela 4: Composição percentual dos ácidos graxos nas rações 

e no leite materno dos grupos experimentais. 

  RAÇÃO   LEITE 

  GC GCM GL   GC GCM GL 

Ácidos Graxos MÉDIA     EPM MÉDIA     EMP MÉDIA     EMP   MÉDIA     EPM MÉDIA     EPM MÉDIA     EMP 

C 14:0 0,40 a ± 0,36 0,21 a ± 0,04 1,41 b ± 0,84  4,28 a ± 2,26 5,69 a ± 4,88 4,99 a ± 2,02 

C 15:0 0,15 a ± 0,16 0,65 b ± 0,42 0,31 b ± 0,11  0,13 a ± 0,02 0,10 a ± 0,05 0,20 b ± 0,10 

C 16:0 12,63 a ± 0,12 12,92 b ± 0,20 8,09 c ± 0,23  18,00 a ± 1,91 20,63 b ± 1,87 13,73 c ± 2,79 

C 18:0 3,44 a ± 0,01 3,49 a ± 0,04 5,24 b ± 0,10  3,52 a ± 0,45 3,53 a ± 0,74 4,54 b ± 0,73 

C 18:1 n-9 cis  22,34 a ± 0,26 22,13 a ± 0,10 22,98 b ± 0,26  23,38 a ± 5,04 21,32 a ± 6,76 20,90 a ± 5,99 

C 18:2 n-6 cis 
(AL) 53,69 a ± 0,015 53,11 b ± 0,14 14,41 c ± 0,09  24,68 a ± 3,14 26,23 a ± 4,20 9,60 B ± 1,95 

C 18:3 n-6 0,21 a ± 0,01 0,19 b ± 0,01 0,14 c ± 0,05  0,09 a ± 0,02 0,11 ab ± 0,06 0,05 b ± 0,02 

C18:3 n-3  
(ALA) 5,39 a ± 0,19 5,44 a ± 0,03 46,15 b ± 0,64  1,71 a ± 0,62 1,58 a ± 0,52 21,15 b ± 4,35 

C 20:4 n-6 
 (ARA) ND  ±  ND  ±  ND  ± 0,00  1,42 a ± 0,21 1,44 a ± 0,68 0,30 b ± 0,11 

C 20:5 n-3  
(EPA) 0,08 a ± 0,06 0,03 ab ± 0,01 0,05 b ± 0,01  0,08 a ± 0,01 0,08 a ± 0,02 0,99 b ± 0,29 

C 22:4 n-6 0,04 a ± 0,04 0,02 a ± 0,01 0,01 a ± 0,00  0,33 a ± 0,07 0,41 a ± 0,39 0,12 b ± 0,13 

C 22:6 n-3 
 (DHA) 0,01 a ± 0,00 0,02 b ± 0,02 0,02 ab ± 0,01  0,27 a ± 0,03 0,32 a ± 0,15 0,48 b ± 0,10 

Total AGPI n-6 53,72 a ± 0,11 53,12 b ± 0,15 14,42 c ± 0,10  26,43 a ± 3,42 28,07 a ± 4,95 10,01 b ± 2,03 

Total AGPI n-3 5,83 a ± 0,19 5,84 a ± 0,04 46,33 b ± 0,68  2,15 a ± 0,62 2,12 ab ± 0,34 23,01 b ± 4,33 

Relação n6/n3 9,10 a ± 0,03 9,23 a ± 0,26 0,31 b ± 0,00  13,11 a ± 4,07 13,43 a ± 2,80 0,45 b ± 0,17 

Total AGE 59,08 a ± 0,25 58,55 b ± 0,16 60,56 c ± 0,72  26,39 a ± 3,37 27,80 a ± 4,19 30,75 a ± 4,03 

Total AGPI-CL 0,55 a ± 0,07 0,44 b ± 0,04 0,24 c ± 0,06  2,26 a ± 0,33 2,46 ab ± 1,30 3,26 b ± 0,77 

Total AGS 16,70 a ± 0,22 17,35 b ± 0,22 15,11 c ± 0,89  32,31 a ± 3,52 35,66 a ± 7,65 30,59 a ± 2,64 

Total AGMS 22,90 a ± 0,22 22,76 a ± 0,09 23,43 b ± 0,23  26,34 a ± 5,50 24,01 a ± 7,97 22,26 a ± 6,55 

Total AGPI 59,29 a ± 0,25 58,75 b ± 0,16 60,70 c ± 0,75   26,48 a ± 3,36 27,89  a ± 4,19 30,79  a ± 4,01 

Valores expressos em médias ± erro padrão da média. GC: Grupo Controle; GCM: Grupo Controle Modificado; GL: Grupo Linhaça.. ARA: Ácido Graxo 
Araquidônico; EPA:  Ácido Graxo Eicosapentaenóico; DHA: Ácido Graxo Docosahexaenóico, AGPI: Ácidos Graxos Poliinsaturados; AGPI-CL: Ácido Graxo 
Poliinsaturado de Cadeia Longa; AGS: Ácido Graxo Saturado; AGMS: Ácido Graxo Monoinsaturado. ND - Não Detectado 
Letras diferentes na mesma linha denotam diferença estatisticamente significativa com p<0,05. 
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Artigo 2: RESUMO 
 

Objetivo: Investigar, em ratos jovens, se a ingestão de semente de linhaça 

como fonte parcial de proteína e exclusiva de lipídeos e de fibra na dieta ofertado a 

mãe desde o período pré-concepção, gestação e lactação, e em seguida as crias até 

a idade jovem (56 dias) altera o desenvolvimento do sistema nervoso central, 

relacionando a composição relativa de ácidos graxos cerebrais com avaliações 

comportamentais.   

Métodos: Foram utilizados ratos Wistar fêmeas, obtidas após o desmame (21 

dias) que foram divididas em três grupos conforme a ração experimental: Grupo 

Controle (GC) e Grupo Linhaça (GL), recebendo ração ad libitum e Grupo Caseína 

Modificada (GCM) recebendo ração no sistema de Pair feeding com o GL. As 

fêmeas acasalaram com machos que receberam os mesmos tratamentos dietéticos. 

Imediatamente após o parto, as ninhadas foram reduzidas para seis filhotes por 

mãe. Os filhotes excedentes foram sacrificados para realização do perfil de ácidos 

graxos cerebrais. Foram dosados também os ácidos graxos das rações 

experimentais. O desmame se deu aos 21 dias quando os filhotes passaram a 

receber a mesma dieta das mães. Foram determinados os indicadores biológicos 

PER, NPR e CEA a partir do registro da evolução ponderal e consumo de ração 

durante o período experimental. Aos 30 dias de vida seis machos de cada grupo 

escolhidos aleatoriamente foram testados no labirinto aquático de Morris nas 

versões Memória Operacional (MO), Memória de Referência Espacial (MRE) e 

Memória de Procedimento (MP). 

Resultados e discussão: O GL apresentou crescimento inferior ao GC e 

equivalente ao GCM provavelmente em função da presença de fatores 

antinutricionais e do desequilíbrio entre omega 3 e omega 6 da semente que inibiu a 

síntese de ácido araquidônico.  O perfil de AG cerebrais mostrou eficiência na 

bioconversão do ácido linoléico presente na ração em roedores. Os animais do GL 

tiveram melhor desempenho nas versões MO e MRE do labirinto aquático sugerindo 

maior incorporação de DHA no córtex frontal e hipocampo O desempenho na versão 

MP foi equivalente entre os três grupos. O conteúdo de DHA cerebral esteve 

correlacionado com melhor desempenho nos testes cognitivos enquanto o conteúdo 

de ácido araquidônico se correlacionou com maior tempo para resolução da tarefa. 
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Conclusão: A adição de semente de linhaça na dieta materna ocasionou 

maior incorporação de AG n-3 e menor de AA no cérebro dos filhotes e conseqüente 

melhora na cognição em roedores, no entanto promoveu déficit do crescimento 

devendo a suplementação de n-3 ser feita sempre com cautela no período perinatal 

e observando-se a oferta adequada também de n-6. 
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Introdução 
  

O desenvolvimento e a manutenção das funções psicomotoras e cognitivas 

no decorrer da vida sofrem influência decisiva da nutrição adequada desde o 

período perinatal. Embora todos os nutrientes sejam importantes para o 

desenvolvimento estrutural do Sistema Nervoso Central (SNC), alguns tipos de 

lipídeos, como os Ácidos Graxos Poliinsaturados de cadeia longa (AGPI-CL), podem 

influenciar decisivamente em determinadas fases do desenvolvimento mental 

(Georgieff, e Innis, 2005). De fato, a qualidade do suprimento de lipídios durante a 

gestação e a infância, vem sendo considerada como principal determinante do 

crescimento, do desenvolvimento visual e neurológico e da saúde em longo prazo. 

Dessa forma, a seleção qualitativa dos lipídios da dieta no início da vida é 

considerada de grande importância (Simopoulos, 1999).  

O potencial genético do desenvolvimento cerebral é determinado durante a 

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

humanos, aos dois a três primeiros anos de vida, e em ratos às três primeiras 

semanas de vida pós-natal (entre o 7º e o 14º dia), período no qual se dá o 

aleitamento exclusivo. É nesse período que ocorrem os processos de 

neurodesenvolvimento mais importantes: mielinização, organização de sistemas 

neurotransmissores, arborização dendrítica e gênese sináptica, que ocorrem com 

maior intensidade no sistema visual e no hipocampo (Saliba and Marret, 2001). 

Nesse momento o cérebro é especialmente vulnerável a quaisquer deficiências 

nutricionais em função de ser o período em que os processos implicados no 

desenvolvimento cerebral ocorrem com maior rapidez.  (Almeida et al., 2002 , 

Morgane et al., 2002). Danos no desenvolvimento cerebral nesses estágios iniciais 

da vida provocam alterações nos parâmetros neuroanatômicos, neuroquímicos, 

neurofisiológicos e/ou funcionais e mesmo com a reversão da deficiência nutricional 

os danos parecem ter caráter permanente (Meiners et al., 1995; Levitsky e Strupp., 

1995; Georgieff, 2007).  

Recentemente as pesquisas com AGPI-CL têm dado maior atenção à 

associação do consumo de n-3 com o melhor desenvolvimento cognitivo na infância 

e a regressão da queda na cognição de idosos. Estudo recente realizado com 

camundongos em idade adulta e na velhice, suplementados com AG n-3, mostrou 

percentuais mais elevados de DHA nos fosfolipídeos cerebrais associados ao 
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melhor desempenho em testes de aprendizagem desenvolvidos em labirintos (Shirai, 

2004). Um outro estudo realizado com ratos mostrou associação entre conteúdo de 

DHA dietético e maior habilidade em testes de esquiva inibitória (Hashimoto, 2005). 

Morigushi (2000) alimentou ratos com uma dieta deficiente em n-3 e submeteu suas 

gerações F2 e F3 ao teste do labirinto aquático de Morris, encontrando pior 

desempenho nas gerações oriundas dos animais com deficiência de n-3 do que nos 

controles. O desempenho nos testes cognitivos apresentou associação com os 

níveis de DHA cerebrais. 

 Assisi et al. (2006), em metanálise com estudos experimentais e clínicos 

focando o consumo de AG durante a gestação e a infância e doenças neurológicas 

como o Distúrbio do Déficit de Atenção (DDA), hiperatividade, depressão e 

esquizofrenia encontraram baixas concentrações de n-3 nas membranas celulares 

de pacientes com desordens do SNC. No entanto os dados sobre as relações 

adequadas n-6/n-3 foram inconclusivos.  

Willatts (2002) detectou melhor desempenho na função visual e no 

desenvolvimento cognitivo em crianças alimentadas com leite materno quando 

comparadas a crianças que receberam fórmula infantil sem AGPI-CL, atribuindo o 

melhor desempenho ao conteúdo lipídico do leite, ou seja de AGPI-CL (Lucas 1997, 

Angelsen 2002). 

Esses estudos, no entanto, tem sido inconclusivos, uma vez que, enquanto 

alguns autores encontraram resultados positivos com prematuros nenhum resultado 

foi encontrado em recém natos a termo (Horby, 1998; Makrides, 2000). 

A fonte de AG utilizada para a suplementação também sofre grande variação. 

A maioria utiliza óleos vegetais em função do custo. No entanto os estudos feitos 

com suplementação de AGPI-CL normalmente fazem uso do óleo de peixe ou AA, 

DHA e EPA pré-formados. 

A linhaça (Linum usitatissimum) é uma semente oleaginosa que vem 

ganhando espaço no mercado de alimentos funcionais por sua particular 

composição que inclui um teor de ALA superior a 50% do total de AG presente na 

semente. Inicialmente, o óleo purificado da semente de linhaça foi utilizado em 

estudos com humanos no tratamento de sintomas de deficiência de AG n-3, como 

distúrbios neurológicos e visuais, dermatite hemorrágica, foliculite e retardo de 

crescimento (Holman et al., 1982; Bjerve e Thoereson.,1988). Atualmente a semente 
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de linhaça vem sendo muito utilizada, adicionada a outros alimentos nas refeições 

humanas.  

Além de grande fonte de AGPI, a semente de linhaça também tem alto teor de 

fibras, tanto solúveis quanto insolúveis, que correspondem a cerca de 30% de seu 

peso seco (Carter, 1993), além de propriedades antioxidantes atribuídas a seu 

conteúdo em compostos fenólicos, derivados dos ácidos benzóico, cinâmico, 

cumarinas, flavonóides e lignanos (Oomah et al., 1995). 

O presente estudo avaliou, portanto, a influência da semente de linhaça como 

fonte parcial de proteína e exclusiva de lipídeos e de fibra na dieta, ofertada à mãe 

durante o período pré-concepcional, gestação e lactação, e em seguida às crias até 

a idade jovem no desenvolvimento do sistema nervoso central, relacionando a 

composição relativa de ácidos graxos cerebrais com avaliações comportamentais de 

ratos através de três versões do Labirinto Aquático de Morris. 

 

Material e métodos 

Animais e procedimentos gerais 

Foram utilizados ratos Wistar fêmeas, oriundas do biotério de criação do 

Laboratório de Nutrição Experimental (LabNE) do Instituto de Nutrição da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), obtidas  imediatamente após o desmame 

(21 dias).  Os animais foram mantidos em gaiolas individuais (42 x 34 x 17 cm) em 

condições controladas de umidade e temperatura (23 + 1ºC), com ciclo claro-escuro 

de 12 horas (luzes acesas das 7:00 às 19:00 h) e foram divididos em três grupos 

conforme a ração experimental: Grupo Controle (GC), com ração à base de caseína; 

Grupo Linhaça (GL), com ração à base de caseína suplementada com semente de 

linhaça como fonte de fibras e óleo e Grupo Caseína Modificada (GCM), com ração 

à base de caseína, suplementada óleo de soja no intuito de igualar a quantidade de  

fibras e óleo  aos do GL. Nesse estudo, a semente de linhaça foi adicionada na dieta 

porque esta é normalmente ingerida dessa forma na alimentação humana..A ração 

foi consumida ad libitum pelos GC e GL e no sistema de Pair feeding com o GL pelo 

GCM. A água foi consumida ad libitum por todos os grupos experimentais. O GCM 

foi instituído em função de ter sido constatado, em experimentos anteriores, um 

consumo alimentar espontaneamente menor no GL. Por isso o GCM recebeu ração 
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à base de caseína com teores de lipídeos e fibras equivalentes ao da ração do GL, 

em quantidades iguais às consumidas pelo GL (pair feeding). 

Após a maturação sexual (90 dias) as fêmeas foram acasaladas na proporção 

de um macho para cada três fêmeas. Constatando-se a gravidez através da 

presença de espermatozóides no muco vaginal, as mães continuaram recebendo 

suas respectivas dietas até o final da lactação. Após o parto, as ninhadas foram 

ajustadas para seis filhotes por mãe para se estabelecerem condições ideais de 

desempenho lactotrófico. Os filhotes excedentes foram pesados e sacrificados por 

decapitação para a retirada e pesagem dos cérebros. Os cérebros foram pesados 

em balança analítica GEHARA com precisão de 0,0001g, e foram congelados em 

nitrogênio líquido para posterior dosagem de ácidos graxos.  O desmame ocorreu no 

21º dia de vida, quando os animais machos de cada grupo (n=6), foram escolhidos 

aleatoriamente e transferidos para gaiolas individuais passando a receber a mesma 

dieta materna (Grupo Controle (GC); Grupo Controle Modificado (GCM), Grupo 

Linhaça (GL)).  

O consumo de ração e a evolução ponderal dos animais foram monitorados 

durante todo o período experimental, em dias alternados, em balança digital 

(GEHARA) com precisão de 0,01g.  

Todos os procedimentos experimentais foram conduzidos de acordo com as 

normas previstas pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA), e 

devidamente aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense sob o número 188/06. 

As rações foram produzidas no LabNE e tiveram como componentes básicos 

caseína, mistura de vitaminas, mistura de minerais, bitartarato de colina, L-cistina, 

amido de milho, açúcar  refinado. As rações do GC e do GCM receberam também 

celulose microcristalina e óleo de soja e a ração do GL recebeu semente de linhaça 

moída. Todas as rações experimentais foram isocalóricas, isoproteicas e 

normolipídicas, seguindo as recomendações do American Institute of Nutrition-93 

(Reeves 1997) (Tabela 1). Nas rações do GL considerou-se o teor lipídico de 10%, o 

equivalente a 25g da semente de linhaça.   

 

INSERIR TABELA 1 
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Avaliação Biológica 

Para a análise do crescimento e eficiência das rações foram utilizados os seguintes 

indicadores biológicos (Campbell, 1963):  

Protein Efficiency Ratio (PER) – Calculado através da relação entre o ganho 

ponderal e o consumo protéico dos animais em 28 dias após o desmame, indica a 

capacidade de crescimento dos animais; 

Coeficiente de Eficácia Alimentar (CEA) – Determinado pela relação entre a variação 

ponderal dos animais (VP) e a quantidade de ração consumida, indica quanto em 

grama de ração ingerida promove em aumento de peso corporal do animal. 

Net Protein Retention (NPR) – Calculado a partir do peso corporal de um grupo de 

animais recebendo dieta isenta de proteínas. O ganho ponderal dos animais do 

grupo em teste é somado à perda ponderal dos animais do grupo aprotéico 

determinando quanto do aumento ponderal foi devido à proteína. 

 

Análise de ácidos no cérebro dos filhotes no pós natal imediato 

Para determinação do perfil de ácidos graxos do cérebro foi inicialmente 

realizada a extração, saponificação e metilação dos ácidos graxos das amostras de 

acordo com o método de Lepage e Roy (1986). Os ésteres metílicos foram 

quantificados por cromatografia gasosa e os ácidos graxos separados com coluna 

de capilar SP-2560 (Supelco Inc. Bellefonte, PA), como descrito em estudo anterior 

(Assumpção et al., 2004). Os ésteres foram identificados por comparação com seu 

tempo de retenção, com padrões conhecidos (Sigma, Supelco e Nuchek). 

 

Testes cognitivos aos 30 dias de vida pós-natal nos filhotes 

Aos 30 dias de vida pós-natal os animais foram submetidos ao teste do 

Labirinto Aquático de Morris que consiste em um tanque circular de cor preta (1,20 

m de diâmetro e 80 cm de altura), baseado no modelo proposto por Morris e 

colaboradores (1982), e localizado no interior de uma sala com várias pistas visuais 

fixadas nas paredes. O tanque foi preenchido com água até a altura de 60 cm, e 

mantida à temperatura constante (26 ± 1º C). Foram estabelecidas 4 posições de 

partida (Norte, Sul, Leste e Oeste) que dividiam a superfície do labirinto em 4 

quadrantes (Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste).   
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Duas versões do teste (testes de memória operacional e memória de 

referência espacial) utilizaram uma plataforma de cor preta, com 10 x 10 cm 

submersa 1,5 cm da superfície da água e uma terceira versão (memória de 

procedimento) utilizou uma bola de cor branca (7 cm de diâmetro) como pista visual 

fixada sobre a superfície superior da plataforma submersa, permitindo que a bola 

permanecesse visível sobre a superfície da água. 

Durante os experimentos, um sistema de câmera digital acoplada a um 

computador capturou as imagens do labirinto aquático, para posterior análise das 

imagens. 

Versão Memória Operacional (MO): Foram realizadas 4 tentativas por dia, durante 5 

dias de treino. Os pontos de partida foram alterados a cada tentativa. A plataforma 

submersa permaneceu na mesma posição durante todas as sessões do dia sendo 

trocada de posição no dia seguinte. O animal teve um tempo de observação de 30s 

sobre a plataforma antes de ser colocado no ponto de partida seguinte.  

Versão Memória de Referência Espacial (MRE): Foi feito um treino com 6 tentativas 

em um único dia. Os animais foram liberados de pontos de partida diferentes a cada 

tentativa. A plataforma permaneceu na mesma posição durante todo o treino. O 

tempo de observação sobre a plataforma foi de 10s e foi dado um intervalo de 20s 

entre cada tentativa. O teste foi realizado 48 horas após o treino repetindo-se o 

procedimento à exceção do número de tentativas que foi reduzido para 3. 

Versão Memória de Procedimento (MP): realizadas 4 tentativas por dia, durante 4 

dias de treino. Em cada tentativa os animais foram liberados de pontos de partida 

diferentes e a plataforma visível foi trocada de posição a cada tentativa. O tempo de 

observação na plataforma foi de 10s com um intervalo de 20s entre cada tentativa. 

Nesse intervalo era efetuada a troca de posição da plataforma para a tentativa 

seguinte.  

Os testes foram realizados sempre no mesmo horário. Os pontos de partida e 

a localização da plataforma variaram em uma seqüência aleatória de forma que o 

mesmo animal não largasse do mesmo ponto de partida no mesmo dia e não 

houvesse repetição da ordem dos pontos de partida nos dias subseqüentes. O 

animal em teste era colocado na piscina com o focinho voltado para a borda e 

permitido a nadar livremente para procurar a plataforma durante 60 segundos. Caso 

não encontrasse a plataforma, era guiado manualmente até a mesma, onde 

permanecia durante o tempo estabelecido para observação. Entre todas as 
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tentativas, os animais foram secos com papel absorvente e colocados em sua gaiola 

para aguardar a próxima tentativa. 

 

Análise Estatística  
Os resultados encontrados foram expressos em médias ± erro padrão da 

media (EPM). Os dados foram tratados com estatística não paramétrica, através do 

teste de Kruskal Wallis para variáveis independentes com significância a nível de 

p<0,05, uma vez constatada a não normalidade de suas distribuições através do 

teste de Shapiro-Wilk. As correlações foram feitas através do coeficiente de 

correlação de Spearman sendo significativo p<0,05 e p<0,01. Todas as análises 

foram realizadas utilizando o programa SPSS-10. 
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Resultados 
 
Ingestão alimentar e massa corporal dos filhotes após o desmame.  

O gráfico 1 mostra o consumo alimentar relativo, em gramas por 100 gramas 

de massa corporal, dos grupos experimentais desde o desmame (semana 1) até o 

final da avaliação biológica (semana 5).  

Observa-se que nas duas primeiras semanas não houve diferença significativa 

no consumo relativo entre os grupos. Na segunda semana, embora sem significância 

estatística, o GL já apresenta ingestão alimentar maior do que os outros grupos (7% 

em relação ao GCM e 8% em relação ao GC).   Já na terceira semana o GL 

apresentou consumo relativo significativamente maior do que os GC (15%) e GCM 

(14%) que foram semelhantes entre si. A partir da 4° semana até o final do estudo o 

grupo GL  apresentou  consumo alimentar relativo superior tanto em relação ao 

grupo GC como o GCM, não sendo observado diferença significativa no consumo 

relativo entre os grupos GC e GCM.   

 

INSERIR GRÁFICO 1 

No Gráfico 2 está representada a curva ponderal dos diferentes grupos com 

avaliações semanais desde o desmame (semana 1) até o final da avaliação biológica 

de crescimento (semana 5). Observa-se que a massa corporal do GC (46,92 ± 6,73g) 

foi superior (P<0,05) à dos GCM e GL desde o desmame (39,67 ± 3,69 e 38,25 ± 

5,71g respectivamente), que foram semelhantes entre si. Nas 2,3,4 semanas ocorreu  

diferença estatística (P<0,05) entre os três grupos estudados, sendo o GC o que 

apresentou maior massa corporal e o GL menor. No final do período estudado  o GC 

continuou com a maior massa corporal (P<0,05; 172,08 ± 14,62g) enquanto o GL 

atingiu valores de massa corporal equivalentes ao GCM (127,58 ± 4,35 e 127,67 ± 

6,33 g respectivamente). 

 

INSERIR GRÁFICO 2 
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Indicadores Biológicos de crescimento e de  eficiência alimentar e protéica 

A tabela 2 mostra, através do PER, que o GC apresentou, para esse indicador, 

os maiores valores (p<0,05), enquanto o GL apresentou os menores valores 

(p<0,05), permanecendo o GCM com valores intermediários. O coeficiente de 

eficácia alimentar (CEA) se comportou de forma semelhante, enquanto o NPR 

mostrou menores valores no GL (p<0,05) e valores equivalentes entre o GC e GCM. 

 

INSERIR TABELA 2 
 
 
A tabela 3 mostra a composição percentual dos ácidos graxos nas rações 

experimentais e no cérebro dos filhotes ao nascimento nos diferentes grupos.  Ao 

analisar a tabela podemos observar diferenças importantes na incorporação de 

alguns ácidos graxos no cérebro das crias. Teores de AA e DHA foram praticamente 

não detectados na dieta, no entanto a incorporação desses AGs foi expressiva no 

cérebro de todos os grupos. Além disso, a concentração do ácido araquidônico (AA) 

(20:4n-6) do GL foi significativamente menor do que os demais grupos (p<0,05), 

enquanto o percentual de DHA foi significativamente maior (p<0,05) em comparação 

aos outros grupos. Interessante que o maior percentual do ácido graxo linolênico na 

dieta do grupo GL não refletiu na maior incorporação desse ácido graxo no cérebro 

dos filhotes do grupo GL e sim nos seus derivados de cadeia longa como DPA e 

DHA. De maneira similar o AG de maior predominância na dieta tanto no GC quanto 

no GCM foi o AL (53%), o qual por sua vez apresentou-se em proporções reduzidas 

no cérebro dos filhotes dos grupos GC e GCM (< que 1%), no entanto foram 

observados teores de AA de 12% nesses grupos. O perfil dos AGs dos cérebros dos 

filhotes mostra concentração de quase 50% de AGS, ainda que as proporções 

desses AGs nas rações foram relativamente pequenas (15-17%).  

 
 

INSERIR TABELA 3
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Testes Cognitivos 
A versão Memória Operacional do Teste do Labirinto Aquático de Morris foi 

analisada através das médias de tempo de latência gastos pelos animais para 

encontrar a plataforma submersa em quatro tentativas realizadas a cada dia. Como 

a cada dia a plataforma teve sua posição alterada, a latência da primeira tentativa foi 

descartada, pois uma vez que o animal não sabia onde estava a plataforma o tempo 

gasto à sua procura não refletiria o comportamento de memória e sim o acaso. 

No primeiro dia de treino o GL apresentou latências inferiores ao GC (p<0,05) 

e similares ao GCM, que também foi similar ao GC (GL=35,14 ± 8,81s; GC=44,90 ± 

12,50s e GCM=45,69 ± 8,81s). O mesmo padrão de desempenho se repetiu no 

segundo e no terceiro dias (GL=22,38 ± 5,36 e 17,01± 4,91s; GC=29,65 ± 5,28 e 

22,95 ± 5,68 e GCM= 29,55 ± 13,06 e 23,11 ± 17,36), No quarto dia de treino, no 

entanto, não houve significância estatística entre as latências dos três grupos e no 

quinto dia o GL voltou a encontrar a plataforma em menor tempo (p<0,05; 8,70 ± 

5,50 s) do que o GC (12,69 ± 5,65s). O GCM mais uma vez manteve semelhança 

estatística tanto com o GL quanto com o GC, uma vez que apresentou 14,62 ± 5,76 

segundos para encontrar a plataforma. (Gráfico 3) 
  

INSERIR GRÁFICO 3 
 

 
Também na versão Memória Espacial de Referência do Labirinto Aquático de 

Morris o GL apresentou menores latências do que os GC e GCM, tanto no treino 

quanto no teste.  As latências do treino foram semelhantes entre os GC e GCM, no 

entanto o GCM foi, o que necessitou de maior tempo para encontrar a plataforma no 

teste. (Tabela 4) 

INSERIR TABELA 4 

 

Já na versão Memória de Procedimento, teste que utiliza pista visual, não 

houve diferença estatística no desempenho dos grupos experimentais nos quatro 

dias de treino. (Gráfico 4) 

 

INSERIR GRÁFICO 4 
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A tabela 5 mostra a correlação entre os percentuais dos ácidos graxos AA e 

DHA nos lipídeos totais dos cérebros dos filhotes e a latência média encontrada nas 

três versões do labirinto aquático estudadas com cada grupo experimental. Vale 

ressaltar que as menores latências, ou seja, as correlações inversas traduzem em 

melhor desempenho cognitivo, uma vez que indica maior rapidez do animal na 

realização da tarefa. 

 Os teores de AA estiveram diretamente correlacionados com a versão MO 

tanto no GC quanto no GCM (p<0,01) e o GL apresentou uma correlação inversa 

com o DHA, atribuindo a esse AG o melhor desempenho nessa versão do labirinto 

aquático. Na versão MRE, o GCM e o GL apresentaram correlação inversa com 

conteúdo de DHA. Já na versão MP, o DHA dos três grupos esteve inversamente 

correlacionado com a média das latências, associando a presença desse AG à 

redução no tempo para encontrar a plataforma.   

 
 

INSERIR TABELA 5 
 
Discussão e conclusão  
 

No presente estudo, a ingestão materna de semente de linhaça como fonte 

parcial de proteínas e exclusiva de lipídeos e fibra na dieta durante os períodos pré-

concepcional, gestação e lactação e, por parte dos filhotes machos do desmame até 

a idade jovem (42°dia de vida), ocasionou redução significativa da massa corporal 

total em cerca de 22% com relação à massa corporal final do grupo controle. Na 

realidade, o crescimento das crias do GL mostrou-se inferior ao do GC desde a 

lactação, fato que refletiu na massa corporal ao desmame.  

O consumo alimentar do GL indica uma tentativa de recuperação no 

crescimento, já que seu consumo relativo foi superior aos demais grupos desde a 

segunda semana (gráfico 1). No entanto, o maior consumo relativo não foi suficiente 

para recuperação no crescimento, uma vez que o GL só atingiu a mesma taxa de 

crescimento do GCM na 5º semana (gráfico 2). Vale ressaltar que o GCM, em 

função da sua característica de ser pair fed do grupo GL, consumiu as mesmas 

quantidades de ração que o GL e, ainda assim apresentou crescimento mais 

eficiente. Nas semanas 2, 3 e 4, apesar dos GL e GCM terem recebido rações com 
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a mesma distribuição de macronutrientes, a qualidade da fonte lipídica foi diferente, 

apresentando o GL maior conteúdo do AG linolênico (n-3) e o GCM do AG linoléico 

(n-6). Além disso, a fonte protéica do GL também diferiu do GCM, sendo esta última 

como fonte principal a caseína e, similar ao do Grupo Controle.  

De fato, ao analisar os indicadores biológicos (tabela 2) se percebe, através 

do PER, que a proteína da ração de linhaça não resultou na mesma eficiência do 

que as demais rações, promovendo, de fato, menor crescimento e o CEA indica que, 

em termos globais de macronutrientes, a ração de linhaça não obteve a mesma 

eficiência biológica na promoção do crescimento do que a do GC. Já o NPR indica 

uma menor eficiência protéica da ração de linhaça, uma vez que o GC e o GCM 

tiveram resultados semelhantes mesmo com o mesmo conteúdo de fibras. Deste 

modo, o teor quantitativo de fibra da dieta não justifica a menor taxa de crescimento 

do GL, embora não possamos descartar a hipótese que a presença de fatores 

antinutricionais como o fitato, linatina, e compostos cianogênicos possam também 

ter contribuído para um menor crescimento nesses animais decorrente da menor 

absorção protéica (Thompson, 1993). 

Todos esses dados, em conjunto, nos levam a sugerir que provavelmente a 

menor taxa de crescimento nos animais GL em relação aos GCM, pelo menos até a 

5º semana, seja decorrente tanto da fonte protéica como da fonte lipídica da dieta 

administrada.  

A literatura mostra que o déficit de massa corporal induzido pela restrição 

protéica em fases de crescimento rápido não consegue ser completamente 

restabelecido por uma dieta normal (Ventrucci et al, 2004). Em nosso caso, 

podemos pensar que essa mesma situação ocorreu com o grupo GCM, já que por 

conta da sua situação de ser pair-feed do GL este vem ingerindo menos proteína 

que o grupo controle desde a fase intrauterina.  

Com relação à fonte lipídica da dieta, a tabela 3 mostra a distribuição 

percentual dos ácidos graxos de cada uma das dietas do estudo. Como esperado na 

dieta com 25% de semente de linhaça, rica em ácidos graxos da família n-3, os 

ácidos graxos mais abundantes são os ácidos graxos poliinsaturados n-3, sendo o 

ácido graxo linolênico ALA (C18:3 n-3) o que apresenta-se em maior proporção, 

seguido do ácido graxo oléico (C18:1 n-9) e linoléico (C18:2 n-6). De maneira 

similar, nas dietas com óleo de soja, os ácidos graxos poliinsaturados n-6 estão em 

maior proporção e o principal representante é o linoléico (C18:2 n-6), seguido do 
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ácido graxo oléico (C18:1 n-9) e linolênico ALA (C18:3 n-3). Cabe destacar a 

ausência do ácido araquidônico (C20:4 n-6) e do docosahexaenóico (C22-6 n-3) em 

todas as dietas.  

Ao avaliarmos a distribuição percentual dos ácidos graxos da dieta e a sua 

incorporação nos lipídeos totais do cérebro, podemos observar que a proporção de 

ácidos graxos nos lipídeos cerebrais difere substancialmente daqueles da dieta 

consumida pelos animais. De modo que todos os grupos estudados apresentaram, 

no cérebro, grande proporção dos ácidos graxos saturados. É provável que isto seja 

decorrente da aumentada lipogênese cerebral que sabidamente ocorre no período 

perinatal (Girard, et al., 1992).  

Outra importante diferença foi que os ácidos graxos poliinsaturados de cadeia 

longa (AA, EPA e DHA), ainda que ausentes ou em pouca concentração nas dietas 

encontram-se de maneira apreciável no cérebro. O ácido araquidônico (AA) e o 

ácido docosahexaenóico (DHA) são sintetizados a partir do ácido linoléico e 

linolênico respectivamente, através de uma série de reações de dessaturação e 

alongação desses ácidos graxos essenciais (Pereira et al., 2003). 

Os animais alimentados com semente de linhaça apresentaram no cérebro 

valores mais baixos de AA, porém, teores mais elevados dos ácidos graxos linoléico 

e DHA quando comparados aos valores dos outros grupos. Tem sido vista uma 

competição entre ALA e AL pelas enzimas dessaturases, sendo o ALA substrato 

preferencial dessas enzimas quando este está em maior concentração (Behrouzian 

et al., 2003). Assim, a maior proporção de ALA na dieta de linhaça no presente 

estudo provavelmente favoreceu a conversão do ALA em DHA em detrimento da 

bioconversão do LA em AA, fato que se refletiu em concentrações mais baixas de 

AA nos cérebros do GL. Uma das conseqüências da deficiência de AA é o déficit de 

crescimento em função de sua participação na síntese hormonal e duplicação de 

DNA (Makrides, 1995; Lauritzen, 2001, Marszalik e Lodish, 2005).  

São muitos os estudos que correlacionam suplementação de DHA sem AA 

com maior eficiência na maturação retiniana (Uauy, 1990), melhora na função visual 

(Birch, 1993) e na cognição e no neurodesenvolvimento (Carlson et al, 1996a), no 

entanto todos esses estudos mostraram também déficit de crescimento importante 

(Carlson et al., 1996b; Ryan et al., 1999) O’ Connor e colaboradores (2001) chegam 

a questionar o quanto se deve buscar a melhora no neurodesenvolvimento em 

detrimento do crescimento. 
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Assim, considerando que o cérebro é fundamental na cognição e 

comportamento do animal, julgamos importante analisar se esse perfil de ácidos 

graxos nos cérebros dos filhotes que foram alimentados com semente de linhaça do 

presente estudo poderia influenciar no desempenho cognitivo desses animais, de 

modo a ocasionar alguma modificação funcional. 

De fato, os animais do GL apresentaram melhor desempenho na versão MO 

do Labirinto Aquático de Morris do que os animais do GC. Considerando que a 

memória operacional e o aprendizado envolvem o córtex frontal (Felt et al., 2006) e 

o hipocampo dorsal (Pothuizen et al, 2004), os resultados sugerem uma provável 

incorporação de DHA nessas estruturas interferindo na fluidez da membrana 

neuronal, o que facilitaria a transmissão de impulsos sinápticos e favorecendo, 

como conseqüência, o desempenho do GL no teste de MO. 

 Também na versão MRE o GL apresentou melhor desempenho. O 

aprendizado espacial e a memória de maior duração envolvem hipocampo e 

cerebelo (Lukoyanov e Andrade, 2000; Colombel et al., 2004). Pothuzen et al (2004) 

investigaram o envolvimento de diferentes áreas da formação hipocampal em 

função do tipo de memória utilizada (operacional ou de referência). Para tanto, 

provocaram, no hipocampo, lesões completas ou limitadas à sua região ventral ou 

dorsal, encontrando prejuízos na memória operacional e na memória de referência 

apenas nos animais com lesão no hipocampo ventral. Da mesma forma, podemos 

associar o melhor desempenho nos testes de MO e MRE do GL ao acúmulo de 

DHA nessas regiões. 

Prejuízos na memória espacial e no aprendizado de animais desnutridos 

foram correlacionados com alterações fisiológicas e neuroanatômicas na formação 

hipocampal, principalmente nas regiões CA3 e CA4 (Jordam, 1982, Morgane et al., 

2002). Esses dados sugerem que o DHA formado a partir do ALA dietético do GL 

interferiu positivamente nessas estruturas. Na versão Memória de Procedimento 

todos os grupos tiveram desempenho semelhante, o que indica que a deficiência de 

crescimento dos animais do GL não provocou prejuízos motores uma vez que a 

habilidade natatória foi semelhante ao do GC. 

 Na versão MO do labirinto aquático de Morris o DHA mostrou correlação com 

as menores latências, ou seja, melhor desempenho no GL, ao passo que a 

concentração de AA se correlacionou com maior tempo de latência no GC e no 

GCM. Essa associação entre maior latência e pior desempenho nos testes poderia 
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ser atribuída à velocidade de natação, uma vez que quanto mais pesado o animal, 

menor a velocidade de natação (Wainwright et al., 1997) o que poderia ser um fator 

de confundimento no presente estudo. No entanto aplicando testes estatísticos para 

este variável de confundimento não encontramos correlação entre os testes 

comportamentais e o peso do animal. Além disso, a partir da 5ª semana o GCM 

manteve a massa corporal semelhante à do GL e também apresentou pior 

desempenho associado às maiores concentrações de AA. Na versão MRE, a 

concentração de DHA esteve correlacionada também às menores latências tanto no 

GCM quanto no GL.  Essa correlação também existiu no GC, no entanto sem 

significância estatística.  

Um fator limitante a ser considerado no presente estudo é que o desequilíbrio 

observado entre n-6 e n-3 não podem ser extrapolados para humanos, uma vez que 

a linhaça foi à única fonte lipídica da dieta, fato que não ocorre na alimentação 

humana que tem maior diversidade de fontes lipídicas. No entanto, a relação n-6/n-

3 deve ser observada respeitando as necessidades do organismo principalmente 

em períodos vulneráveis como gestação e lactação. 

Em conclusão, os resultados do presente estudo sugerem fortemente que o 

maior aporte de n-3 na dieta reflete em maior incorporação de AG da família n-3  

nas estruturas cerebrais, que por outro lado, exerce influência positiva no 

desempenho dos animais nos testes cognitivos. No entanto a suplementação com 

AG n-3 visando a melhoria no desempenho neurológico deve ser feita com cautela 

e observando-se a oferta adequada também de n-6 uma vez que o desequilíbrio 

entre esses dois AGEs trazem como conseqüência não apenas o déficit de 

crescimento, mas também diversas alterações metabólicas que envolvem a síntese 

de prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos interferindo, dessa maneira, na 

produção hormonal, fertilidade, imunidade e resposta inflamatória. 
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TABELAS E GRÁFICOS -  ARTIGO 2 
 

Artigo 2 - Tabela 1  - Composição e distribuiçao de macrodutrientes das rações 
experimentais (g/100g; AIN 93). 

 

  Grupo Controle Grupo Controle 
Modificado Grupo Linhaça 

Ingredientes (g)       
Proteína       

Caseína 10,87 (18,48) 10,87 (18,48) 5,43 (13,04) 
Linhaça 0,00 0,00 5,00 

       
Carboidratos       

Amido de milho 62,08 (54,47) 59,08 (51,47) 52,02 (44,41) 
Açucar 10,00 10,00 10,00 

Linhaça 0,00 0,00 7,50 
       
Lipídeos       

Oleo de soja 7,00 10,00 0,00 
Linhaça 0,00 0,00 10,00 

       
Fibras       

Celulose 5,00 5,00 0,00 
Linhaça 0,00 0,00 5,00 

       
Mistura de Vitaminas 3,50 3,50 3,50 
Mistura de Minerais 1,00 1,00 1,00 
L-cistina 0,30 0,30 0,30 
Bitartarato de Colina 0,25 0,25 0,25 
Total (g) 100,00 100,00 100,00 
Distribuição energética       

Valor energético Kcal/100g 358,07 (360,70) 375,07 (377,71) 388,68 (392,51)
% proteínas 11,58 (19,25) 11,05 (18,38) 10,35 (17,35) 

% Carboidratos 68,80 (61,52) 63,11 (56,20) 64,86 (56,91) 
% Lipídeos 19,62 (19,23) 25,84 (25,42) 24,80 (10,61) 

(  ) Período de gestação e lactação; GC: Grupo Controle, GCM, Grupo Controle Modificado; GL: 
Grupo Linhaça. 
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Artigo 2 - Gráfico 1 – Consumo relativo semanal do desmame ao final do 

período de avaliação biológica (entre semanas 1 e 5) 

Gráfico 1- Consumo relativo do desmame (semana 1) ao final do 
período de avaliação biológica (semana 5)
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GC: Grupo Controle; GCM: Grupo Controle Modificado; GL: Grupo Linhaça; Desmame: Semana 1. 
* significa diferença com p<0,05 entre GC e GL 
# significa diferença com p<0,05 entre GCM e GL 
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Artigo 2 - Gráfico 2: Crescimento após o desmame 

Gráfico 2: Crescimento após o desmame
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GC: Grupo Controle; GCM: Grupo Controle Modificado; GL: Grupo Linhaça; Desmame: Semana 1. 
* significa diferença com p<0,05 entre GC e GL 
# significa diferença com p<0,05 entre GCM e GL 
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Artigo 2 - Tabela 2: Indicadores Biológicos de qualidade nutricional 

GRUPO GC   GCM   GL 

 MÉDIA DP  MÉDIA DP  MÉDIA DP 

PER 3,37 a ±0,10  3,06 b ±0,18 2,87 c ±0,15 

CEA 0,35 a ±0,01  0,31 b ±0,02 0,30 c ±0,02 

NPR 4,29 a ±0,34   4,29 a ±0,39  3,39 b ±0,25 

GC: Grupo Controle; GCM: Grupo Controle Modificado; GL: Grupo Linhaça; PER: Protein 
Rfficiency Ratio; CEA: Coeficiente de Eficácia Alimentar; NPR: Net Protein Retention. 
Letras diferentes na mesma linha denotam diferença estatisticamente significativa com p<0,05 
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Artigo 2 - Tabela 3: Composição percentual dos ácidos graxos nas rações e no cérebro dos animais dos grupos experimentais. 
 

  RAÇÃO     CÉREBRO 

  GC    GCM    GL     GC GCM GL 

ÁCIDO 
GRAXO MÉDIA   EPM MÉDIA    EMP MÉDIA    EMP  MÉDIA    EPM MÉDIA    EPM MÉDIA    EPM 

C 14:0 0,40 a ± 0,36 0,21 A ± 0,04 1,41 b ± 0,84  1,64 a ± 0,02 1,57 b ± 0,01 1,60 ab ± 0,09 

C 15:0 0,15 a ± 0,16 0,65 b ± 0,42 0,31 b ± 0,11  2,00 a ± 0,14 1,70 a ± 0,49 2,24 b ± 0,18 

C 16:0 12,63 a ± 0,12 12,92 b ± 0,20 8,09 c ± 0,23  29,78 a ± 0,01 29,33 b ± 0,05 30,00 ab ± 1,27 

C 18:0 3,44 a ± 0,01 3,49 a ± 0,04 5,24 b ± 0,10  16,35 a ± 0,38 16,82 a ± 0,40 15,54 b ± 0,24 

C 18:1 n-9 cis 22,34 a ± 0,26 22,13 a ± 0,10 22,98 b ± 0,26  10,69 a ± 0,33 10,32 b ± 0,14 11,98 c ± 0,17 

C 18:2 n-6 
(AL) 53,69 a ± 0,15 53,11 b ± 0,14 14,41 c ± 0,09  0,77 a ± 0,00 0,81 b ± 0,02 1,11 c ± 0,12 

C 18:3 n-6 0,21 a ± 0,01 0,19 b ± 0,01 0,14 c ± 0,05  0,05 a ± 0,21 0,07 b ± 0,01 0,08 b ± 0,02 

C18:3 n-3 
(ALA) 5,39 a ± 0,19 5,44 a ± 0,03 46,15 b ± 0,64  0,11 ab ± 0,06 0,15 a ± 0,01 0,08 b ± 0,02 

C 20:4 n-6 
(AA) ND ND ND  12,57 a ± 0,25 12,87 b ± 0,11 7,91 c ± 0,29 

C 20:5 n-3 
(EPA) 0,08 a ± 0,06 0,03 ab ± 0,01 0,05 b ± 0,01  0,15 a ± 0,01 0,13 b ± 0,02 0,05 c ± 0,00 

C 22:5 n-3 
(DPA) 0,01 a ± 0,01 0,02 a ± 0,01 0,04  ± 0,04  0,15 a ± 0,01 0,10 b ± 0,06 2,41 c ± 0,22 

C 22:6 n-3 
(DHA) 0,01 a ± 0,00 0,02 b ± 0,02 0,02 ab ± 0,01  10,41 a ± 0,06 10,85 b ± 0,53 14,33 c ± 0,25 

Total PUFAs 
n-6 53,72 a ± 0,11 53,12 b ± 0,15 14,42 c ± 0,10  16,75 a ± 0,14 16,99 a ± 0,25 9,96 b ± 0,44 

Total PUFAs 
n-3 5,83 a ± 0,19 5,84 a ± 0,04 46,33 b ± 0,68  10,67 a ± 0,01 11,40 b ± 0,61 17,32 c ± 0,03 

Relação n-6/n-
3 9,10 a ± 0,03 9,23 a ± 0,26 0,31 b ± 0,00  1,57 a ± 0,01 1,49 a ± 0,08 0,58 b ± 0,02 

Total EFA 59,08 a ± 0,25 58,55 b ± 0,16 60,56 c ± 0,72  0,88 a ± 0,08 0,96 b ± 0,04 1,18 c ± 0,14 

Total LC-
PUFAs 0,55 a ± 0,07 0,44 b ± 0,04 0,24 c ± 0,06  26,69 a ± 0,22 27,56 b ± 0,41 26,15 c ± 0,33 

Total SFA 16,70 a ± 0,22 17,35 b ± 0,22 15,11 c ± 0,89  49,82 a ± 0,26 49,50 b ± 0,02 49,39 ab ± 0,96 

Total MUFAS 22,90 a ± 0,22 22,76 a ± 0,09 23,43 b ± 0,23  20,58 a ± 0,50 19,71 b ± 0,52 19,48 c ± 0,27 

Total PUFAS 59,29 a ± 0,25 58,75 b ± 0,16 60,70 c ± 0,75   0,93 a ± 0,09 1,03 b ± 0,05 1,25 c ± 0,15 

Valores expressos em médias ± erro padrão da média. GC: Grupo Controle; GCM: Grupo Controle Modificado; GL: Grupo Linhaça.. AA: Ácido Graxo Araquidônico; 
EPA:  Ácido Graxo Eicosapentaenóico; DHA: Ácido Graxo Docosahexaenóico, PUFA: Ácidos Graxos Poliinsaturados; LC-PUFAS: Ácido Graxo Poliinsaturado de 
Cadeia Longa; SFA: Ácido Graxo Saturado; MUFA: Ácido Graxo Monoinsaturado. ND: Não determinado. 
Letras diferentes na mesma linha denotam diferença estatisticamente significativa com p<0,05. 



Artigo 2 - Gráfico 3 

Gráfico 3: Médias dos tempos de latência na versão Memória 
Operacional do Labirinto Aquático de Morris
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GC: Grupo Controle; GCM: Grupo Controle Modificado; GL: Grupo Linhaça. 
* Significa diferença estatística com p<0,05 entre GC e GL 
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Artigo 2 - Tabela 4 - Médias do tempo de latência no teste de Memória de 
Referência Espacial nos dias de treino e de teste 
 

    GC   GCM   GL 

  MÉDIA (seg)   EPM  MÉDIA (seg)  EPM  MÉDIA (seg)   EPM 

Treino  21,29 a 1,70  25,24 a 7,97  16,46 b 3,57 

Teste   12,93 a 2,00   20,25 b 4,20   9,46 c 1,22 

 
          GC: Grupo Controle; GCM: Grupo Controle Modificado; GL: Grupo Linhaça. 
          D: Dia de treino; EPM: Erro Padrão da Média 
          Letras diferentes na mesma linha denotam diferença significativa com p<0,05 
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Artigo 2 - Gráfico  4 

Gráfico 4: Média dos tempos de latência na versão Memória de 
Procedimento do Labirinto Aquático de Morris
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GC: Grupo Controle; GCM: Grupo Controle Modificado; GL: Grupo Linhaça. 
D: Dia de treino; EPM: Erro Padrão da Média 
Não houve diferença estatística entre os grupos 
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Artigo 2 - Tabela 5: Correlação entre os percentuais dos ácidos graxos AA e DHA 

nos lipídeos totais dos cérebros dos filhotes com o desempenho nas versões MO, 

MRE e MP do Labirinto Aquático de Morris. 

  
 GC  GCM  GL 

CORRELAÇÃO 
  rs  P   rs  p   rs   P 

AA X MO  0,878 * 0,021   0,886 * 0,019   0,429   0,397  

DHA X MO  0,600  0,208   -0,518  0,292   -0,943 ** 0,005  

AA X MRE  -0,405  0,426   -0,543  0,266   0,600   0,208  

DHA X MRE  -0,783  0,015   -0,899 * 0,0,15  -0,941 ** 0,005  

AA X MP  0,657  0,156   0,543  0,266   0,771   0,072  

DHA X MP  -0,880 * 0,021   -0,899 * 0,015   -0,986 ** 0,001  

 
MO:Versão Memória Operacional; MRE: Versão Memória de Referência Espacial; MP: Versão Memória de Procedimento 
rs: Coeficiente de correlação de Spearman rho.  
* significância com p< 0,05 
** significância com p<0,01 
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7. CONCLUSÃO 
 

O ácido α-linolênico (ALA, 18:3n-3) presente na linhaça tem uma 

bioconversão eficiente para DHA (22:6n-3) em roedores, sendo secretado de forma 

substancial pelo leite materno. Desta maneira, a semente de linhaça pode constituir 

uma boa fonte suplementar de AG n-3 de baixo custo. No entanto é necessária a 

observação da relação n-6/n-3 no intuito de evitar a concorrência enzimática entre o 

ácido linoléico (LA, 18:2n-6) e ácido α-linolênico (ALA, 18:3n-3) com conseqüente 

comprometimento na síntese de ácido araquidônico (AA 20:4n-6) e suas implicações 

clínicas como a redução da fertilidade e interferência no tempo gestacional como 

encontrados no presente estudo. 

O consumo de linhaça pelas fêmeas proporcionou maior incorporação de 

DHA, (22:6n-3) e menor de AA (20:4n-6) no cérebro dos filhotes. Essa incorporação 

se refletiu em melhor desempenho cognitivo nos testes do Labirinto Aquático, no 

entanto interferiu na síntese de AA provocando déficit de crescimento nas crias do 

GL., de forma que a suplementação deve ser feita com cautela no período perinatal 

observando-se também as fontes de ácido linoléico (LA, 18:2n-6). 
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