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1. INTRODUÇÃO 

O neurodesenvolvimento tem início na vida intrauterina e é concluído somente na 

vida pós-natal, ocorrendo de forma mais expressiva, em humanos, até os dois a três anos de 

idade e, em ratos, até as primeiras três semanas após o nascimento. Esse período crítico do 

neurodesenvolvimento é susceptível à influência de fatores ambientais, como o suprimento 

de nutrientes e de oxigênio, que são capazes de afetar a estrutura cerebral e, 

consequentemente, a função cognitiva e comportamental (DAUNCEY, 2009;  INNIS, 

2009). 

 A encefalopatia hipóxico-isquêmica (EHI), decorrente da baixa perfusão e 

oxigenação do tecido encefálico, constitui uma das principais causas de morbimortalidade 

perinatal (PEREZ-POLO; REILLY; REA, 2011), podendo levar à paralisia cerebral e 

diferentes graus de prejuízos cognitivos e comportamentais, relativos ao aprendizado, 

memória, atenção e capacidade de interação social (BACK, 2014). Apesar dos avanços na 

área de atenção perinatal, as intervenções terapêuticas, atualmente disponíveis para o 

tratamento da EHI, permanecem limitadas e mostram-se incapazes de prevenir e/ou reverter 

plenamente as sequelas neurológicas, especialmente em nascidos pré-termo (ZANELLI et 

al., 2013). Portanto, vêm sendo investigadas novas estratégias que visam minimizar os 

danos causados pela hipóxia-isquemia (HI) neonatal, como a intervenção com ácidos 

graxos polinsaturados (AGPI) n-3.  

 A importância dos AGPI n-3 no desenvolvimento fetal e neonatal já está bem 

estabelecida na literatura, ressaltando-se sua essencialidade para a adequada formação e 

funcionamento do sistema nervoso central (CARLSON et al., 2013). Apresentando pico de 

incorporação no tecido encefálico ao final da gestação e início da vida pós-natal, os AGPI 

n-3 aumentam a fluidez das membranas e influenciam sua interação com outras moléculas, 

como canais iônicos, receptores e proteínas sinalizadoras, favorecendo a neurotransmissão. 

Esses ácidos graxos (AG) podem atuar diretamente ou por meio de seus derivados lipídicos, 

se ligando a fatores de transcrição gênica e controlando uma variedade de processos, como 

neurogênese, sinaptogênese, diferenciação celular, inflamação e estresse oxidativo 

(MAYURASAKORN et al., 2011;  LUCHTMAN; SONG, 2013). No contexto da HI 

perinatal, estudos realizados em roedores demonstraram efeitos benéficos associados à 

suplementação com ácido docosahexaenoico (DHA; C22:6 n-3), evidenciados pela redução 
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da lesão tecidual e do déficit cognitivo dos animais (ZHANG et al., 2010;  WILLIAMS et 

al., 2013).  

 Entretanto, apesar dos inúmeros efeitos positivos do DHA, a ingestão de suas fontes 

dietéticas é restrita na população ocidental. Uma forma alternativa de obtenção desse AGPI 

n-3 é por meio de biossíntese endógena, a partir do ácido alfa-linolênico (ALA; C18:3 n-3) 

(DOMENICHIELLO et al., 2014), que encontra-se favorecida durante a gestação 

(BURDGE; CALDER, 2005) e parece suficiente para a manutenção de concentrações 

adequadas de DHA no tecido encefálico (DOMENICHIELLO et al., 2014). Nos últimos 

anos, houve aumento no consumo da semente de linhaça, que, além de ser rica em ALA, 

apresenta elevadas concentrações de fibras e antioxidantes em sua composição (AKHTAR; 

ISMAIL; RIAZ, 2013). Considerando-se a influência da qualidade lipídica da dieta materna 

sobre a composição dos AG presentes no plasma e nos tecidos do feto e do lactente (INNIS, 

2005), o presente trabalho buscou investigar, em ratos, o possível efeito neuroprotetor do 

consumo materno de semente de linhaça, durante a gestação e a lactação, frente ao insulto 

hipóxico-isquêmico neonatal.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Desenvolvimento do sistema nervoso central e fatores ambientais 

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

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

intrauterina e o início da vida pós-natal (HADDERS-ALGRA, 2011). A formação do 

sistema nervoso central inicia-se na quinta semana após a data da última menstruação 

(DUM), com o desenvolvimento do tubo neural. Logo após o fechamento dessa estrutura, 

células-tronco presentes nas regiões adjacentes aos ventrículos laterais começam a se 

proliferar e gerar neurônios, que são majoritariamente formados entre a quinta e vigésima 

quinta semanas após a DUM, e células da glia, que são originadas, principalmente, entre as 

semanas 20 e 40 após a DUM (HADDERS-ALGRA, 2011;  SAKAYORI; KIMURA; 

OSUMI, 2013;  INNIS, 2014). A proliferação das células nervosas progenitoras ocorre, em 

ratos, por volta do dia embrionário (E) 10. Logo em seguida (E10,5), inicia-se a produção 

de neurônios corticais, atingindo-se o pico de neurogênese entre E14 e E17 (LUCHTMAN; 

SONG, 2013;  SAKAYORI; KIMURA; OSUMI, 2013).  

Os neurônios, tanto em humanos, quanto em roedores, uma vez formados, passam 

por um processo migratório para regiões geneticamente predeterminadas. De modo geral, a 

migração dos neurônios corticais é direcionada por células gliais especializadas, que 

projetam fibras verticalmente em direção ao córtex em desenvolvimento. Acredita-se que a 

migração neural pela glia radial seja regulada por uma série de interações moleculares entre 

essas células, envolvendo substâncias como glutamato, glicoproteínas e ácidos graxos 

polinsaturados de cadeia longa (AGPI-CL), presentes nas membranas (HADDERS-

ALGRA, 2011).  

Durante a etapa de migração, tem início a diferenciação dos neurônios, com o 

desenvolvimento dos axônios e dendritos, a criação do maquinário de sinalização 

intracelular e da estrutura das membranas, a produção de neurotransmissores, o 

estabelecimento das sinapses e a formação dos circuitos nervosos, com o apoio de células 

da glia, como astrócitos e oligodendrócitos (HADDERS-ALGRA, 2011;  SAKAYORI; 

KIMURA; OSUMI, 2013). O processo de arborização axonal e dendrítica ocorre de forma 

mais expressiva entre os últimos meses de gestação e os 12 a 15 meses pós-natais, 
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coincidindo com o pico de mielinização dos axônios, enquanto a infância é principalmente 

marcada pelo crescimento e fortalecimento das sinapses (HADDERS-ALGRA, 2011;  

INNIS, 2014). A sinaptogênese, em ratos, começa ainda na última semana gestacional, mas 

acontece, especialmente, durante a segunda semana pós-natal (LUCHTMAN; SONG, 

2013).  

Além das etapas de criação de estruturas e componentes cerebrais, processos de 

eliminação também têm reconhecido papel no desenvolvimento encefálico. Cerca de 

metade dos neurônios formados durante a gestação sofre morte celular programada ainda 

nesse período. Similarmente, parte dos axônios e sinapses é eliminada durante a vida pós-

natal, induzindo a regulação fina do sistema nervoso ao excluir conexões redundantes 

(HADDERS-ALGRA, 2011). 

A literatura científica tem avançado na compreensão do desenvolvimento 

morfológico e funcional do sistema nervoso, acompanhada pela crescente investigação do 

impacto tardio que os ambientes intrauterino e nos primeiros anos de vida podem produzir 

sobre esse sistema (INNIS, 2014). O conceito de programação metabólica propõe que 

insultos ou estímulos, aplicados durante períodos críticos do desenvolvimento, podem 

proporcionar efeitos em longo prazo ou, ainda, ao longo de toda a vida, na estrutura e/ou 

função de um organismo (HADDERS-ALGRA, 2011). Deve-se ressaltar que a 

susceptibilidade do período perinatal à influência dos fatores ambientais é consequente não 

somente da vigência de eventos cruciais para o desenvolvimento do concepto, mas, 

também, da elevada demanda energética decorrente dessas intensas modificações, 

tornando-o mais vulnerável e sensível a possíveis déficits nutricionais e de oxigenação 

(INNIS, 2014).  

 

2.1.1. Ácidos graxos, incorporação tecidual e neurodesenvolvimento 

 Todos os nutrientes são importantes para o adequado desenvolvimento do sistema 

nervoso central, entretanto, alguns merecem destaque, como o ácido fólico, a vitamina A, o 

selênio e os AGPI-CL (GEORGIEFF, 2007). O crescente interesse na investigação dos 

efeitos neurológicos dos AGPI-CL foi, em grande parte, impulsionado pelas associações 

entre o consumo de peixe, durante a gestação e a lactação, e o aleitamento materno com 

melhores desfechos no neurodesenvolvimento dos conceptos, além do reconhecimento de 
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que tanto os peixes quanto o leite materno são fontes de AGPI-CL (HADDERS-ALGRA, 

2011). 

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

apenas do tecido adiposo, e esse fato é atribuído à elevada complexidade dendrítica e 

extensão axonal dos neurônios, cuja superfície encontra-se envolvida pela bainha de 

mielina, todas estruturas altamente lipídicas (SAKAYORI; KIMURA; OSUMI, 2013). Os 

lipídios cerebrais, que se apresentam principalmente na forma de fosfolipídios, constituem 

cerca de 50 a 60% do peso seco do cérebro dos mamíferos. Os AGPI-CL, como o DHA, 

principal representante dos AGPI da série n-3, e o ácido araquidônico (AA; C20:4 n-6), 

principal AGPI da série n-6, compõem 30 a 35% desses fosfolipídios (MAYURASAKORN 

et al., 2011;  MORSE, 2012;  LUCHTMAN; SONG, 2013).  

Entre o final da gestação e os primeiros anos de vida, ocorre acelerado crescimento 

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

até os seis meses de vida, o cérebro humano quase dobra a sua massa (de 350 g para 660 g) 

e, em seguida, aumenta mais 40% até o primeiro ano de vida (925 g), quando atinge 

aproximadamente 70% da massa cerebral na vida adulta (INNIS, 2014). Levando-se em 

conta também a fase intrauterina, observa-se que o cérebro humano eleva, em média, 60 

vezes sua massa (de 20 g para 1200 g) desde o segundo trimestre gestacional até os dois 

anos de vida, período durante o qual a incorporação de DHA e AA nesse tecido aumenta 

cerca de 30 vezes (CARLSON et al., 2013). De modo análogo, o acúmulo de DHA no 

cérebro de ratos ocorre, de forma mais expressiva, ao final do período prenatal, 

compreendendo os últimos três dias de gestação, e durante a lactação (OZIAS; CARLSON; 

LEVANT, 2007;  SUGANUMA et al., 2013).  

 Ao longo desse período de rápido crescimento e deposição tecidual de lipídios, 

ocorre o aumento da demanda fetal e do lactente por AGPI-CL, cujo provimento depende, 

prioritariamente, do suprimento materno de nutrientes, seja por transferência placentária ou 

pelo leite materno (DA CUNHA; MACEDO DA COSTA; ITO, 2005;  INNIS, 2014). Para 

atender às necessidades nutricionais da prole, observa-se uma série de adaptações 

metabólicas na mãe, como a acelerada lipólise do tecido adiposo e a elevação das 

concentrações circulantes de AG, que são transferidos para o leite e cujo transporte 

transplacentário dá-se tanto por difusão passiva quanto mediante a ação de proteínas 
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especializadas. Essa seletividade placentária pelo transporte de AGPI-CL permite que as 

concentrações desses AG sejam 300 a 400 vezes maiores na circulação fetal do que na 

materna (HADDERS-ALGRA, 2011;  GIL-SANCHEZ; KOLETZKO; LARQUE, 2012).  

Tanto na gestação como na lactação, o suprimento de AGPI ao concepto não está 

associado exclusivamente à alimentação atual da mãe, mas também, e em maior grau, à 

composição de AG de seus tecidos adiposos. Portanto, entende-se que o papel da qualidade 

dos lipídios da dieta materna, como fator ambiental determinante para o fornecimento de 

AGPI ao feto e ao lactente, não é exclusivo do período em que esses nutrientes apresentam 

demanda elevada, mas merece destaque desde o início da gestação, quando os estoques 

adiposos maternos estão em formação (HADDERS-ALGRA, 2011;  FERNANDES et al., 

2012;  FERNANDES; TAVARES DO CARMO; HERRERA, 2012;  MORSE, 2012).  

Observa-se que a distribuição de AGPI-CL nas diferentes regiões cerebrais acontece 

de maneira heterogênea, destacando-se seu acúmulo, principalmente na matéria cinzenta do 

córtex e membranas sinápticas, e, em menor proporção, na substância branca (HADDERS-

ALGRA, 2011). O DHA, por exemplo, representa em média 10% dos AG totais do tecido 

encefálico, entretanto, especificamente nos fosfolipídios das sinapses nervosas, chega a 

compor 35% dos AG totais. O DHA também se encontra em elevadas concentrações nos 

fotorreceptores da retina, onde atua na transdução do sinal visual (INNIS, 2014).  

Uma vez no tecido encefálico, os AGPI-CL são esterificados na posição sn-2 

(stereospecific numbered-2) dos fosfolipídios de membrana e, assim, influenciam as 

propriedades físico-químicas dessas estruturas. Esses lipídios exercem suas funções, seja na 

forma esterificada ou livre, após sofrerem ação das fosfolipases, assim como, direta ou 

indiretamente, por meio de seus derivados (DENIS et al., 2013). O DHA desempenha 

inúmeras funções neurológicas, mas com relação, especificamente, ao período de 

neurodesenvolvimento, estudos in vitro e in vivo apontam para o envolvimento desse 

AGPI-CL na regulação dos processos de proliferação e diferenciação das células nervosas 

progenitoras (SAKAYORI et al., 2011), neurogênese (KAWAKITA; HASHIMOTO; 

SHIDO, 2006), desenvolvimento e função sinápticas, como crescimento axonal e dendrítico 

(ROBSON et al., 2010;  INNIS, 2014), tamanho neuronal (AHMAD et al., 2002) e a 

expressão de proteínas pré e pós-sinápticas (CAO et al., 2009;  SIDHU; HUANG; KIM, 

2011).  
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Do terceiro trimestre gestacional em diante, o feto já se mostra capaz de sintetizar 

AA e DHA a partir de seus AGPI n-6 e n-3 precursores, sendo a capacidade de 

bioconversão a AA significativamente superior. Assim, a incorporação desses AGPI-CL no 

cérebro de fetos e lactentes, majoritariamente dependente do suprimento materno, também 

é influenciada, em menor proporção, pela biossíntese no fígado e no próprio tecido 

encefálico, sendo essa última a mais limitada (HADDERS-ALGRA, 2011;  CARLSON et 

al., 2013). Apesar de ainda não estar plenamente elucidado, o transporte dos AG 

plasmáticos pela barreira hematoencefálica parece ocorrer tanto por difusão passiva, quanto 

por meio de proteínas transportadoras (MOULLE et al., 2012). A existência de um 

mecanismo de transporte seletivo e ativo explica como, durante a lactação, o acúmulo de 

DHA, somente no encéfalo, corresponde a quase 50% de sua incorporação corporal total 

(GUESNET; ALESSANDRI, 2011).  

Estudos sugerem que estas proteínas transportadoras também estão envolvidas em 

processos relacionados ao neurodesenvolvimento e apresentam diferenciada seletividade 

por certos AG. Por exemplo, estudos knockout mostram que a deleção do transportador 

intracelular fatty acid-binding protein (FABP) - 7, localizado especialmente em astrócitos 

e, durante a embriogênese, também em células da glia radial, reduz em 4% o conteúdo 

cerebral de DHA no período neonatal e, em contrapartida, eleva os teores de AA e ácido 

palmítico (C16:0) (OWADA et al., 2006); além disso, a FABP-7 parece modular o 

processo de migração neuronal (FENG; HATTEN; HEINTZ, 1994). Camundongos 

knockout para FABP-3, por outro lado, apresentam reduzida incorporação de AA e AGPI n-

6 total nas principais classes de fosfolipídios cerebrais (MURPHY et al., 2005), sendo essa 

proteína envolvida em etapas mais tardias do neurodesenvolvimento, como o crescimento 

neurítico e maturação sináptica (SELLNER et al., 1995;  OWADA; YOSHIMOTO; 

KONDO, 1996).  Já a proteína de membrana FAT/CD36 (fatty acid translocase), parece 

não interferir no transporte e no metabolismo dos AGPI, entretanto, sua deleção foi 

associada a menores concentrações de AG monoinsaturados nos fosfolipídios cerebrais 

(SONG, B. J. et al., 2010).  

Como diferentes AGPI parecem ser igualmente bem absorvidos no cérebro, 

acredita-se que esse não seja o único fator que leva as células nervosas a exibirem perfil 

peculiar de AG (LUCHTMAN; SONG, 2013). Por exemplo, Ouellet et al. (2009) 
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demonstraram que o ácido eicosapentaenoico (EPA; C20:5 n-3) e o DHA, em suas formas 

livres, atravessam a barreira hematoencefálica em proporções semelhantes, entretanto, é 

reportado que os fosfolipídios cerebrais são cerca de 300 vezes mais enriquecidos com 

DHA do que EPA (CHEN; LIU; BAZINET, 2011). A distribuição desigual de AGPI nas 

membranas pode ser parcialmente atribuída, portanto, a diferenças relativas aos destinos 

metabólicos desses AG dentro das células nervosas (LUCHTMAN; SONG, 2013). Após 

infusão intracerebroventricular com EPA marcado radioativamente, apenas 9% desse foi 

recuperado, sendo o restante β–oxidado ou desesterificado (CHEN; LIU; BAZINET, 2011). 

Similarmente, os AGPI linoleico (LA; C18:2 n-6) e ALA são majoritariamente reciclados 

por β-oxidação, uma pequena parcela é metabolizada a AA e DHA, respectivamente, e 

somente o restante é incorporado aos fosfolipídios de membrana (DEMAR et al., 2005;  

DEMAR; LEE; et al., 2006). O DHA e o AA, por outro lado, são retidos em maior 

proporção nos fosfolipídios, constituindo os principais AGPI cerebrais (LUCHTMAN; 

SONG, 2013). 

O período compreendido entre a 24ª semana gestacional e os primeiros anos de vida 

é marcado por intensas modificações estruturais e funcionais no sistema nervoso central, 

aliadas ao acelerado crescimento e deposição de lipídios nos tecidos do concepto, levando, 

em conjunto, à elevada demanda nutricional (CARLSON et al., 2013). Considerando-se a 

importância fisiológica dos diferentes AG e a influência da dieta materna sobre o 

suprimento desses compostos ao feto e ao lactente, torna-se evidente a relevância da 

qualidade dos AG dietéticos, durante a gestação e a lactação, para o adequado 

neurodesenvolvimento (INNIS, 2014). 

 

2.1.2. Hipóxia-isquemia perinatal 

A oxigenação tecidual também se mostra determinante para o adequado 

desenvolvimento morfológico e funcional do encéfalo. A asfixia perinatal é registrada na 

ordem de quatro a nove milhões de casos por ano, em países em desenvolvimento, e é 

responsável, mundialmente, por 23% das mortes ocorridas no período neonatal, 

representando a quinta maior causa de morte, em crianças com menos de cinco anos de 

idade. A encefalopatia hipóxico-isquêmica, associada aos casos de asfixia e à baixa 

perfusão e oxigenação do tecido encefálico, constitui uma das principais causas de 
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morbimortalidade neonatal, acometendo um a quatro neonatos, a cada mil nascidos vivos, e 

até 60% de neonatos pré-termo (nascimento anterior à trigésima sétima semana gestacional) 

(VANNUCCI, 1997;  BRYCE et al., 2005;  LAWN; SHIBUYA; STEIN, 2005).  

A sobrevida e a incidência de complicações decorrentes da EHI são determinadas 

tanto pelo grau de severidade do insulto, quanto pelo padrão da injúria, chegando a ser 

observado, nos casos mais graves, cerca de 20 a 25% de mortalidade (PEREZ et al., 2013;  

ZANELLI et al., 2013). Dentre os nascidos pré-termo que sobrevivem à injúria, 5% a 10% 

desenvolvem danos motores permanentes graves, como paralisia cerebral. 

Aproximadamente metade desses indivíduos, ao atingirem a idade escolar, apresenta amplo 

espectro de déficits cognitivos, afetando o aprendizado, a memória, a linguagem, a visão, a 

audição, a atenção e, inclusive, o comportamento e a capacidade de interação social. 

Prejuízos em diferentes áreas do neurodesenvolvimento muitas vezes ocorrem de maneira 

concomitante e persistem na vida adulta, mesmo na ausência de evidências conclusivas de 

dano neurológico no período neonatal (PEREZ et al., 2013;  BACK, 2014).  

Com relação ao padrão da injúria cerebral, deve-se ressaltar que as regiões 

encefálicas apresentam diferentes graus de susceptibilidade à hipóxia-isquemia e que essa é 

influenciada também pela etapa do neurodesenvolvimento em que se dá a injúria. A maioria 

dos estudos em nascidos pré-termo descreve maior prevalência de lesão difusa da 

substância branca, devido à vulnerabilidade de preoligodendrócitos à HI e à inflamação, 

mas injúrias no tálamo, tronco encefálico e nos núcleos da base também são relatadas 

(LOGITHARAJAH; RUTHERFORD; COWAN, 2009). O nascimento prematuro constitui 

fator de risco independente para a redução dos volumes de matéria branca e cinzenta e, 

devido à menor capacidade de transporte de glicose e de autorregulação do fluxo sanguíneo 

cerebral no encéfalo pré-termo, a injúria hipóxico-isquêmica em prematuros costuma ser 

mais severa do que em neonatos a termo (LOGITHARAJAH; RUTHERFORD; COWAN, 

2009;  BACK, 2014).  

Tanto estudos clássicos quanto recentes foram capazes de estabelecer paralelos 

entre inúmeras etapas do neurodesenvolvimento em humanos e outras espécies de 

mamíferos, possibilitando a criação de modelos animais adequados para o estudo de 

distúrbios cerebrais nesses períodos críticos do desenvolvimento do sistema nervoso central 

(DOBBING; SANDS, 1979;  CLANCY et al., 2007). Esses dados evidenciam que o 
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encéfalo de ratos aos sete dias de vida é equivalente, em diversos aspectos da maturação 

cerebral, ao de fetos humanos no início do terceiro trimestre gestacional. Desse modo, a 

oclusão de uma das artérias carótidas de ratos aos sete dias pós-natais, associada à baixa 

oxigenação sistêmica, como originalmente descrito por Vannucci et al. (1981), constitui 

modelo capaz de mimetizar a EHI em nascidos pré-termo (CHARRIAUT-MARLANGUE 

et al., 2013).  

A fisiopatologia da EHI envolve múltiplos mecanismos, sendo classicamente divida 

em duas fases: injúria aguda, que se inicia nos primeiros minutos após a ocorrência da HI e 

se prolonga por algumas horas; e a injúria tardia, que pode se estender por semanas após o 

insulto. Na fase aguda, ocorre principalmente a interrupção do suprimento energético e a 

morte celular por necrose, enquanto, posteriormente, a reperfusão e a reoxigenação 

teciduais induzem o estresse oxidativo e a produção de citocinas inflamatórias, levando à 

apoptose das células e à formação da área de penumbra (MAYURASAKORN et al., 2011;  

WANG et al., 2013).   

Praticamente todas as células são afetadas pela asfixia neonatal, entretanto, as 

células nervosas mostram-se especialmente susceptíveis ao insulto hipóxico-isquêmico 

(LARA-CELADOR et al., 2012). A HI leva à redução de cerca de 80% do fluxo sanguíneo 

cerebral, o que compromete a distribuição de glicose e oxigênio às células e, 

consequentemente, a produção de ATP. Ocorre, assim, o favorecimento da glicólise 

anaeróbica, com aumento da acidose, em função do ácido láctico produzido, perda da 

integridade da membrana e aumento da produção de citocinas inflamatórias, que, em 

conjunto, ocasionam os danos neurológicos descritos (MAYURASAKORN et al., 2011). 

Deve-se destacar que a acentuada atividade metabólica do tecido encefálico e a elevada 

massa cerebral, em relação ao tamanho corporal, fazem com que o cérebro de lactentes 

represente cerca de 50% de seu metabolismo energético de repouso, tornando-o mais 

sensível aos déficits energéticos e nutricionais (INNIS, 2014).  

Apesar de os prejuízos decorrentes da HI neonatal constituírem problema de saúde 

prevalente, os tratamentos clínicos disponíveis até o presente permanecem escassos e não 

se mostram capazes de prevenir e/ou reverter plenamente as sequelas neurológicas. Há 

evidências de que a indução terapêutica de hipotermia moderada em neonatos com EHI, 

nascidos a termo, e em até 6 horas de vida, está associada à redução da mortalidade e de 



27 

 

complicações neurológicas, aos 18 meses de vida (EDWARDS et al., 2010). Ensaios 

clínicos disponibilizados na literatura, entretanto, não incluem neonatos com menos de 36 

semanas gestacionais, apesar de os nascidos pré-termo e de muito baixo peso constituirem o 

principal grupo de risco para o desenvolvimento de EHI (GLUCKMAN et al., 2005;  

SHANKARAN et al., 2005;  AZZOPARDI et al., 2009;  JENKINS et al., 2012). Além 

disso, estudos recentes sugerem que a intervenção com hipotermia beneficia apenas um 

entre seis neonatos e que os efeitos neuroprotetores são observados apenas nos casos 

moderados de EHI, não sendo encontrados resultados positivos no tratamento de neonatos 

com encefalopatia grave (CHARRIAUT-MARLANGUE et al., 2013;  

SRINIVASAKUMAR et al., 2013). 

 

2.1.3. Ácidos graxos n-3 na neuroproteção 

 Tendo em vista as limitações das terapias atualmente utilizadas no tratamento da 

EHI e a severidade dessa enfermidade, novas estratégias vêm sendo investigadas. Estudos 

experimentais com a suplementação de AGPI-CL n-3 mostram-se promissores em atenuar 

o dano neurológico associado à asfixia perinatal. Berman et al. (2009)  observaram que o 

pré-tratamento de filhotes submetidos à HI neonatal, com injeções intraperitoneais (i.p.) de 

DHA complexado à albumina, foi capaz de atenuar o dano tecidual, especialmente no 

hipocampo, e trazer benefícios funcionais aos animais. O enriquecimento da dieta materna 

com DHA e EPA, durante a gestação e lactação, reduziu a lesão cerebral da prole, 

produzindo efeito anti-inflamatório e benefícios cognitivos, em longo prazo (ZHANG et al., 

2010). Adicionalmente, a suplementação materna, somente com DHA, exclusivamente 

durante o período gestacional, foi capaz de inibir o dano oxidativo ao DNA e a apoptose 

neuronal no hipocampo da prole (SUGANUMA et al., 2010). Publicação recente de 

Williams et al. (2013) demonstrou que a injeção i.p. de DHA, utilizando como veículo 

emulsões de triglicerídios, promoveu neuroproteção em camundongos submetidos à HI 

neonatal, quando administrada de forma aguda até 2 horas após o insulto, reduzindo 

aproximadamente pela metade a área de infarto.  

Os mecanismos envolvidos na ação neuroprotetora associada ao DHA parecem ser 

diversos e ocorrer de maneira interdependente. Além de promover o adequado processo de 

mielinização dos neurônios, o DHA incorporado aos fosfolipídios das membranas das 
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células nervosas pode ser clivado pela enzima fosfolipase A2, sendo liberado na sua forma 

não esterificada, e assim, por meio da ação da enzima 15-lipooxigenase-1, pode ser 

convertido a neuroprotectina D1 (NPD1) (NIEMOLLER; BAZAN, 2010;  

MAYURASAKORN et al., 2011). O DHA e a NPD1 desempenham seus efeitos 

neuroprotetores e minimizam a injúria hipóxico-isquêmica por meio de vias tanto 

antinecróticas quanto antiapoptóticas. Dentre os processos já descritos, atribuídos a esses 

compostos, incluem-se: redução do acúmulo de AA intracelular e, consequentemente, da 

produção de eicosanoides pró-inflamatórios, promovendo a manutenção da função da 

enzima Na
+
-K

+
 ATPase, diminuindo o edema e aumentando a integridade das membranas 

biológicas (CAO et al., 2006;  CAO et al., 2007); redução da infiltração por leucócitos 

polimorfonucleares e da formação de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina (IL) -

1α (IL-1α), IL-1β, IL-6, IL-12, interferon-γ (IFN-γ) e fator de necrose tumoral-α (TNF-α) 

(MARCHESELLI et al., 2003;  PAN, H. C. et al., 2009;  WALL et al., 2010;  ZHANG et 

al., 2010); melhora da atividade sináptica glutamatérgica e inibição da excitotoxicidade por 

glutamato (CAO et al., 2009;  MOREIRA; KNORR; THOMAZI; et al., 2010); além de 

inibição da ação de proteínas pró-apoptóticas, regulação positiva de proteínas 

antiapoptóticas e redução do estresse oxidativo (LUKIW; BAZAN, 2008;  BAZAN, 2009;  

PAN, H. C. et al., 2009;  MAYURASAKORN et al., 2011).  

 

2.2. Ácidos graxos n-3, cognição e comportamento 

Os AGPI n-3, além de apresentarem papel importante no controle de sequelas 

ligadas a insultos ao sistema nervoso, se mostram essenciais para a cognição e a saúde 

mental também no contexto fisiológico, influenciando a fluidez e a flexibilidade das 

membranas, mediando a produção de derivados inflamatórios e modulando a expressão de 

diversos genes e a função sináptica (LUCHTMAN; SONG, 2013). A deficiência de DHA 

pode, portanto, levar a distúrbios nos processos de neurogênese e no metabolismo de 

neurotransmissores, prejudicando o aprendizado e a memória e aumentando o risco de 

desenvolvimento de dislexia, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, 

depressão, demência, doença de Alzheimer e esquizofrenia (DAUNCEY, 2009).  

Apesar do controle relativamente preciso da composição lipídica das membranas 

das células nervosas, esta pode ser influenciada pelos AG dietéticos. Por exemplo, o 
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consumo prolongado de DHA é capaz de elevar suas concentrações cerebrais, em 

detrimento dos AGPI n-6, especialmente ácido docosapentaenoico n-6 (DPA; C22:5 n-6) 

(BOUSQUET et al., 2008). Por outro lado, em condições dietéticas de reduzida 

disponibilidade de DHA, observa-se a elevação da razão n-6/n-3 do tecido encefálico e 

modificação da composição dos AG dos fosfolipídios neuronais e das células da glia, com 

substituição compensatória de DHA por DPA n-6 (OZIAS; CARLSON; LEVANT, 2007). 

Apesar de essas moléculas diferirem entre si por apenas uma insaturação, a substituição de 

DHA por DPA n-6 produz consequências funcionais importantes, como prejuízos 

cognitivos (FEDOROVA; SALEM, 2006).  

As membranas celulares são compostas basicamente por glicerofosfolipídios, 

esfingolipídios, colesterol e proteínas, cujas estrutura e fluidez são significativamente 

afetadas pela composição dos AG esterificados. As proteínas transmembrana e periféricas, 

como receptores, canais iônicos e enzimas, são responsáveis pela regulação de múltiplos 

processos celulares, essenciais para o adequado funcionamento do sistema nervoso. 

Entretanto, o posicionamento, a integração e a atividade dessas moléculas são afetados 

pelas propriedades físico-químicas das membranas e, portanto, pela composição lipídica 

das células nervosas (FRISARDI et al., 2011;  LUCHTMAN; SONG, 2013). Em situações 

de privação dietética de AGPI n-3, observa-se redução no turn-over do DHA no tecido 

encefálico, como mecanismo compensatório para minimizar a redução das concentrações 

desse AG nas membranas cerebrais (DEMAR et al., 2004). A importância da composição 

dos AG cerebrais não se restringe, contudo, à sua capacidade de modular a fluidez das 

membranas na sua forma esterificada.  

Os AGPI-CL esterificados são continuamente liberados, em resposta a diversos 

estímulos e, assim, podem atuar diretamente como moléculas sinalizadoras, ser 

bioconvertidos em derivados lipídicos, como endocanabinoides, eicosanoides e 

docosanoides, ser β-oxidados para utilização como substratos energéticos, ou até 

difundidos de volta para o plasma (DENIS et al., 2013). Desse modo, acredita-se que a 

redução no turn-over e, portanto, da utilização do DHA, em casos de privação dietética 

desse AG, pode auxiliar na manutenção de suas concentrações teciduais, mas, em 

contrapartida, a produção de seus derivados metabólicos e sua atuação como segundo 
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mensageiro podem ser prejudicadas, enquanto a utilização de AA e de seus produtos pró-

inflamatórios pode ser favorecida (SUN et al., 2004). 

Os mediadores lipídicos agem, em conjunto, modulando a iniciação, a magnitude e 

a duração das respostas inflamatórias e sua produção no encéfalo, e no organismo como um 

todo, parece ser fortemente influenciada pela composição de AG e razão n-6/n-3 teciduais. 

Após sofrerem ação das fosfolipases, os AGPI-CL podem ser oxidados pelas vias 

enzimáticas das ciclooxigenases (COX), lipooxigenases (LOX) ou do citocromo P450, ou 

ainda, sofrer oxidação não enzimática por espécies reativas de oxigênio (ROS), dando 

origem aos eicosanoides e docosanoides (figura 1) (RAPHAEL; SORDILLO, 2013). 

Dentre os eicosanoides derivados do AA, encontram-se prostaglandinas (PG),  

tromboxanos (TX) e leucotrienos (LT) das séries 2 e 4, que desempenham, em sua grande 

maioria, ação pró-inflamatória, embora haja exceções, como a PGE2, que possui efeitos 

tanto pró quanto anti-inflamatórios, e a lipoxina A4, que auxilia na resolução da resposta 

inflamatória. Em contrapartida, os eicosanoides derivados do EPA apresentam atividade 

biológica reduzida e podem, inclusive, ter ação antagônica à dos derivados do AA, 

auxiliando no equilíbrio das respostas inflamatórias. Adicionalmente, o EPA e o DHA 

podem dar origem a resolvinas e protectinas, que são mediadores anti-inflamatórios e de 

resolução da resposta inflamatória, capazes de minimizar os danos teciduais decorrentes 

dessa resposta quando, por exemplo, inibe a infiltração de neutrófilos e a produção de IL-

1β e TNF-α (CALDER, 2011;  LUCHTMAN; SONG, 2013). Receptores de citocinas 

foram caracterizados em todas as regiões encefálicas, presentes em células endoteliais, 

microglia, astrócitos, neurônios e oligodendrócitos, indicando que a modulação da resposta 

inflamatória pela composição dos AGPI cerebrais tem importante papel na integridade do 

tecido encefálico como um todo (BILBO; SCHWARZ, 2012). 
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Figura 1. Resumo esquemático da produção e atuação dos eicosanoides e docosanoides. 

AA: ácido araquidônico; EPA: ácido eicosapentaenoico; DHA: ácido docosahexaenoico; 

COX: cicloxigenase; LOX: lipoxigenase; PGs: prostaglandinas; LTs: leucotrienos.  

Adaptado de: CALDER, 2011. 

 

Os AGPI também possuem reconhecida ação sobre a modulação gênica, tanto na 

sua forma não esterificada, quanto por meio de seus derivados lipídicos. Os AGPI n-3 

podem se ligar a fatores de transcrição gênica, como receptores ativados por peroxissomos 

(PPAR), receptores de retinoide X, receptores de ácido retinoico e proteínas ligantes ao 

elemento de resposta ao AMPc (CREB) e, assim, alterar a expressão de genes associados ao 

metabolismo de AG, inflamação e cognição (LUCHTMAN; SONG, 2013). Por exemplo, 

além de produzirem mediadores lipídicos anti-inflamatórios ou com reduzida ação pró-

inflamatória, os AGPI n-3 podem, também por meio da ativação do PPAR-γ, inibir a 

inflamação exagerada e seus consequentes danos cognitivos, associados ao envelhecimento 

e a desordens neurodegenerativas (CALDER, 2011). Há evidências de que a família de 

receptores retinoides está envolvida na regulação da plasticidade sináptica, do aprendizado 

e da memória, influenciando a neurogênese no hipocampo, elevando a expressão do fator 

neutrófico derivado do cérebro (BDNF) bem como estimulando a migração e diferenciação 

neuronais (DYALL, 2011;  LUCHTMAN; SONG, 2013). Os AGPI n-3 desempenham 

importante papel no aprendizado e na memória também por meio da ativação do CREB1, 

cuja via de transcrição está envolvida na potenciação de longa duração (LTP) no 

hipocampo, além de estimular a expressão de BDNF (CAO et al., 2009;  BACH et al., 

2013).  

Com relação à função sináptica, os AGPI n-3 mostram-se capazes de regular a 

neurotransmissão em diferentes sistemas envolvidos nos processos cognitivos e 

comportamentais (serotoninérgico, dopaminérgico, norepinefrinérgico e acetilcolinérgico), 
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observando-se paralelo entre o estado nutricional de AGPI n-3 e a concentração de 

monoaminas em determinadas regiões cerebrais, como no córtex pré-frontal e hipocampo 

(LUCHTMAN; SONG, 2013). Por exemplo, foi observado, em ratos, que a deficiência 

crônica de ALA depleta o pool pré-sináptico de vesículas de dopamina e serotonina e 

modifica receptores em certas áreas cerebrais, afetando diferentes parâmetros envolvidos na 

neurotransmissão. Entretanto, a repleção do estado nutricional de AGPI n-3, quando 

realizada no início da vida pós-natal, foi capaz de reverter parte das alterações 

neuroquímicas nesses animais (CHALON, 2006). 

 

2.2.1. Ácidos graxos n-3, aprendizado e memória 

 De acordo com Kandel (2000), aprendizado e memória são processos contínuos, que 

se caracterizam, respectivamente, pela aquisição de conhecimento acerca do mundo bem 

como sua codificação, armazenamento e posterior evocação. Por sua vez cognição constitui 

termo mais genérico, que se aplica a diversos processos, como memória, linguagem, 

associação, atenção, formação de novos conceitos e resolução de problemas (SHARMA; 

RAKOCZY; BROWN-BORG, 2010). 

 A memória pode ser classificada em memória de curto prazo, ou memória de 

trabalho, e memória de longo prazo. A primeira tem capacidade limitada e duração de 

segundos, sendo suficiente para gerenciar informações que estão sendo processadas e 

permitir a realização de operações cotidianas, como raciocínio, compreensão dos fatos e 

resolução de problemas. A memória de trabalho também participa na seleção das 

informações que serão armazenadas por curtos ou longos períodos, enquanto a experiência 

é vivenciada (IZQUIERDO, 2002;  NADEL; HARDT, 2011). A memória de longo prazo, 

por outro lado, pode armazenar maior número de informações, por período de tempo 

variado e potencialmente ilimitado, sendo categorizada em não-declarativa (implícita) e 

declarativa (explícita) (ANDERSON, 1976;  NADEL; HARDT, 2011). 

 A memória não-declarativa refere-se à aquisição de habilidades motoras e mudanças 

de comportamentos, sendo expressa na forma de desempenho, ao invés de recordação. Essa 

categoria de memória é mediada, principalmente, pelo cerebelo e corpo estriado, havendo 

também o envolvimento das amígdalas e do hipocampo na memória emotiva e em seu 

processo de consolidação (BECHARA et al., 1995;  CAHILL et al., 1995;  SALMON; 
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BUTTERS, 1995;  KNOWLTON; MANGELS; SQUIRE, 1996;  GOOSENS, 2011). O 

medo condicionado constitui exemplo clássico de memória implícita, em que a exposição 

conjunta a um estímulo neutro, como um som, associada a um estímulo nocivo, como um 

choque, faz com que, posteriormente, a exposição isolada, somente ao som, evoque a 

resposta de medo aprendida (resposta condicionada), modificando o comportamento diante 

do estímulo neutro (MAREN; QUIRK, 2004).  

 Memória declarativa, por outro lado, diz respeito à capacidade de recordar fatos e 

eventos de maneira consciente, de modo que esses possam ser relatados, e depende 

principalmente de estruturas no lobo temporal medial e na linha mediana do diencéfalo, 

além do hipocampo, que constitui região encefálica crítica para o aprendizado e a memória 

(SQUIRE, 2004). Esse tipo de memória pode ser classificado, ainda, em memória 

episódica, que envolve a recordação de experiências pessoais e contextualizadas, como 

lembrar de uma viagem, e memória semântica, que se refere a fatos e conhecimentos em 

geral, como recordar o nome da capital de um país (TULVING, 2002). Tipicamente, a 

memória espacial é considerada um tipo de memória episódica, uma vez que diz respeito às 

informações associadas ao tempo e espaço e parece dependente do hipocampo (BURGESS; 

MAGUIRE; O'KEEFE, 2002).  

 A plasticidade sináptica inclui o remodelamento e a consolidação das conexões 

entre neurônios e está fortemente associada ao processo de aprendizagem e memória, sendo 

a LTP um dos principais modelos experimentais de plasticidade sináptica dependente de 

atividade (NEVES; COOKE; BLISS, 2008). Primeiramente identificada no hipocampo e 

também observada na amígdala (RUMPEL et al., 2005), a LTP é utilizada para estudar a 

eficiência sináptica durante a aprendizagem e formação da memória. A LTP é disparada 

pela ativação de receptores pós-sinápticos do tipo NMDA (Nmetil-D-aspartato), por meio 

de forte despolarização pós-sináptica, seguida de ativação da proteína quinase tipo II 

dependente de cálcio-calmodulina (CaMKII) e do CREB, nos espinhos dendríticos dos 

neurônios, resultando no fortalecimento da transmissão sináptica (SU, 2010). Esse 

potencial excitatório pós-sináptico se mantém por horas, em ensaios in vitro com fatias de 

hipocampo, e tem duração de dias, para a manutenção da memória em animais (BLISS; 

COLLINGRIDGE, 1993). Outro efeito positivo da LTP sobre a memória é a promoção da 

neurogênese (SHORS et al., 2001;  DRAPEAU et al., 2003;  BRUEL-JUNGERMAN et al., 
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2006), que, na vida adulta, ainda é observada no bulbo olfatório e no hipocampo de 

roedores e, em humanos, somente no hipocampo (SU, 2010). 

 Além de beneficiar a função cognitiva devido a seus efeitos durante o 

desenvolvimento do sistema nervoso, como crescimento neurítico no hipocampo e no 

córtex (CALDERON; KIM, 2004;  CAO et al., 2005;  CAO et al., 2009), diferenciação 

neuronal (HE et al., 2009) e sinaptogênese (CAO et al., 2009), a presença de concentrações 

adequadas de DHA no encéfalo mostra-se crucial para os processos de aprendizado e 

memória ao longo da vida. Uma das evidências sugestivas do envolvimento do DHA no 

aprendizado e na memória é o fato desse AGPI n-3 se acumular especialmente em regiões 

cerebrais envolvidas na integração sensório-motora, memória, atenção e função executiva, 

como hipocampo, córtex, gânglios da base, tálamo e cerebelo (DIAU et al., 2005;  

CHUNG; CHEN; SU, 2008). 

 Estudos in vitro e in vivo indicam que os AGPI n-3 beneficiam a plasticidade 

sináptica e a cognição, infuenciando positivamente o processo de sinalização e a estrutura 

das células nervosas. Além de promover neurogênese no hipocampo de animais adultos e 

idosos (KAWAKITA; HASHIMOTO; SHIDO, 2006;  HE et al., 2009), o DHA parece 

elevar a LTP (FUJITA et al., 2001) e a densidade de espinhos dendríticos (SAKAMOTO; 

CANSEV; WURTMAN, 2007) no hipocampo, a atividade dos neurônios hipocampais bem 

como melhorar a memória espacial de roedores (TANABE et al., 2004). Kawashima et al. 

(2010) demonstraram que o EPA também foi capaz de elevar a LTP no hipocampo de ratos 

suplementados, além de aumentar a atividade de CREB em células PC12, consideradas 

modelos in vitro para estudos neuronais, tratadas com esse AG. A suplementação de ratos 

com óleo de peixe, rico em EPA e DHA, resultou em melhor performance na avaliação da 

memória espacial de referência e de trabalho (CHUNG; CHEN; SU, 2008). Roedores 

suplementados com EPA ou DHA, isoladamente, apresentaram expressão mais elevada de 

proteínas sinápticas ligadas à sinaptogênese e ao crescimento neurítico, enquanto a 

administração de AA não produziu efeito (CANSEV; WURTMAN, 2007). O DHA 

também parece atuar sinergicamente com o exercício físico, promovendo a plasticidade 

sináptica e melhorando a memória e o aprendizado, ao elevar os teores de CaMKII, CREB, 

BDNF e sinapsina 1 no hipocampo (WU; YING; GOMEZ-PINILLA, 2008). Em 

contrapartida, a deficiência dietética de AGPI n-3 parece reduzir a neurogênese, o conteúdo 
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de BDNF, a ativação de receptores NMDA e a LTP no hipocampo de roedores, levando a 

prejuízos na memória aversiva (COTI BERTRAND; O'KUSKY; INNIS, 2006;  CAO et al., 

2009;  BACH et al., 2013).  

 Os AGPI n-3 influenciam a cognição também indiretamente, por meio da 

modulação das citocinas inflamatórias. É crescente o número de evidências indicativas do 

papel fisiológico das citocinas na plasticidade sináptica e, consequentemente, na cognição 

(MCAFOOSE; BAUNE, 2009). O TNFα, por exemplo, mostra-se importante para a função 

sináptica dependente de atividade (STELLWAGEN; MALENKA, 2006) e, assim como 

algumas interleucinas e prostaglandinas, parece influenciar a memória (YIRMIYA; 

GOSHEN, 2011). A IL-6 e IL-1β são necessárias para a manutenção da LTP (ROSS et al., 

2003;  BALSCHUN et al., 2004), havendo o envolvimento da IL-1β, também na memória 

aversiva (GOSHEN et al., 2007). Entretanto, apesar de a IL-1β ser necessária para os 

processos de aprendizado e memória, quando presente em quantidades exarcebadas, traz 

prejuízos à LTP e à função cognitiva (GOSHEN et al., 2007;  SPULBER; BARTFAI; 

SCHULTZBERG, 2009;  SPULBER et al., 2009). Desse modo, considerando a elevada 

vulnerabilidade do hipocampo a injúrias de caráter inflamatório, como a HI, e sua 

essencialidade para a cognição e o comportamento, postula-se que os AGPI n-3 possam 

favorecer a aprendizagem e memória, também por meio do controle dos processos 

inflamatórios, evitando a produção excessiva de citocinas relacionadas (BILBO; 

SCHWARZ, 2012). 

 Apesar das contundentes evidências de efeitos positivos dos AGPI n-3 sobre a 

função cognitiva em modelos animais e ensaios in vitro, estudos em humanos mostram-se 

mais controversos. Muitos autores observam benefícios associados à suplementação de 

AGPI n-3, durante a gestação e/ou lactação ou na vida adulta, mas a literatura também 

aponta resultados inconsistentes. Esse fato pode ser atribuído, em parte, à heterogeneidade 

do desenho dos estudos, incluindo esquemas de suplementação com grande variabilidade 

nas doses e fontes de AGPI n-3 bem como na razão n-6/n-3 dietética e, ainda, na duração e 

idade em que é realizada a suplementação, além das diferenças nos requerimentos 

nutricionais de AGPI n-3 em cada população (LUCHTMAN; SONG, 2013). 

 A suplementação de nascidos pré-termo, com ambos AGPI n-3 e n-6, de modo a 

alcançar razões n-6/n-3 entre 1:1 e 2:1, tem mostrado resultados cognitivos positivos 
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(FANG et al., 2005;  HENRIKSEN et al., 2008;  WESTERBERG et al., 2011). Nesses 

estudos, a intervenção nutricional foi iniciada logo após o nascimento, correspondendo ao 

terceiro trimestre gestacional, quando a incorporação tecidual de DHA é aumentada, e foi 

mantida até os neonatos completarem entre nove semanas e seis meses de vida (idade 

corrigida), dependendo do estudo. Dentre os desfechos observados, incluem-se melhorias 

na atenção, aos vinte meses (WESTERBERG et al., 2011), maior capacidade de resolver 

problemas e discriminar objetos, aos seis meses (HENRIKSEN et al., 2008) e aumento nos 

índices de desenvolvimento psicomotor e mental, entre seis e doze meses de vida (FANG et 

al., 2005). Fewtrell et al. (2002), apesar de também terem implementado a suplementação 

dos recém-nascidos pré-termo em período próximo ao nascimento e utilizado razão n-6/n-3 

de 1,5:1, não evidenciaram resultados significativos, entretanto, esse fato pode ser atribuído 

ao curto período de intervenção (trinta e três dias, em média).  

 Estudos envolvendo gestações a termo, com suplementação materna de AGPI n-3 

durante a gestação e/ou lactação, também mostram efeitos positivos e nulos. Em uma 

coorte britânica com 7421 crianças, foi observada associação positiva entre o consumo 

materno de peixe, fonte de EPA e DHA, e melhor desempenho em escalas de avaliação 

cognitiva nas crianças, aos quinze e dezoito meses de idade (DANIELS et al., 2004). 

Adicionalmente, a suplementação materna com cápsulas de DHA, ao longo da gestação, foi 

capaz de beneficiar o sistema nervoso autônomo e a função motora de neonatos 

(GUSTAFSON et al., 2013) e, em outro estudo, o consumo materno de óleo de peixe 

promoveu melhor coordenação ocular e manual em crianças, sendo esses parâmetros 

correlacionados positivamente com as concentrações de EPA e DHA nos eritrócitos do 

sangue do cordão umbilical (DUNSTAN et al., 2008). Crianças cujas mães receberam 

suplemento de óleo de fígado de bacalhau, durante a gestação e lactação, demonstraram 

maior capacidade de processamento mental, aos quatro anos, comparadas ao grupo de 

crianças cuja suplementação materna foi com óleo de milho (HELLAND et al., 2003). Em 

estudo com mulheres suplementadas com 200 mg de DHA/dia do início da lactação até o 

quarto mês após o parto, foi observado maior índice de desenvolvimento mental, aos 30 

meses de vida, e melhor atenção sustentada, aos cinco anos, entretanto, nenhum outro 

parâmetro positivo na acuidade visual e no neurodesenvolvimento foi constatado (JENSEN 

et al., 2005;  JENSEN et al., 2010).   
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 O enriquecimento dietético com AGPI n-3, após o período crítico de 

neurodesenvolvimento e incorporação encefálica de DHA, também parece influenciar a 

cognição. Por exemplo, a suplementação de meninos, entre oito e dez anos, com 400 ou 

1200 mg de DHA/dia durante oito semanas, foi capaz de aumentar a atividade cortical 

durante a atenção sustentada (MCNAMARA; ABLE; et al., 2010). Adicionalmente, adultos 

suplementados com 1200 mg de DHA/dia, durante seis meses, apresentaram menor tempo 

de reação em testes de memória (STONEHOUSE et al., 2013). Ademais, indivíduos em 

idade mais avançada também obtiveram benefícios cognitivos, após suplementação com 

DHA durante 24, 26 ou somente 5 semanas, como melhor memória episódica (WITTE et 

al., 2013), melhor função executiva bem como maior integridade da substância branca e 

volume de substância cinzenta (YURKO-MAURO et al., 2010), além de memória de 

trabalho mais satisfatória (NILSSON et al., 2012), respectivamente. Estudos como esses 

indicam que os AGPI n-3 são importantes para a função cognitiva em diferentes fases da 

vida, desde a gestação e a lactação, para permitir adequado neurodesenvolvimento, até 

idades avançadas, para promover a saúde mental no envelhecimento (LUCHTMAN; 

SONG, 2013). 

 

2.2.2. Testes de labirinto aquático de Morris e esquiva passiva: avaliação das 

memórias espacial e aversiva em roedores  

 A avaliação da cognição em animais experimentais é normalmente realizada por 

meio de testes de labirinto, como o labirinto aquático de Morris, labirinto radial de oito 

braços, teste de discriminação olfatória e de esquiva passiva (FEDOROVA; SALEM, 

2006). O labirinto aquático de Morris (MORRIS, R., 1984) é um dos paradigmas mais 

utilizados, uma vez que permite avaliar o aprendizado e a memória espaciais dos animais, 

apresentando elevada sensibilidade na análise da função cognitiva relacionada ao 

hipocampo (MORRIS, R. G. et al., 1982;  D'HOOGE; DE DEYN, 2001).  

 Diversas variações metodológicas no protocolo original do teste de labirinto 

aquático de Morris já foram propostas e são aplicadas em diferentes pesquisas.  O aparato 

empregado consiste em uma piscina circular, com uma plataforma posicionada no centro de 

um de seus quadrantes, preenchida com água de modo a impossibilitar a visibilidade da 

mesma. Os roedores são introduzidos na piscina, com o focinho voltado para a parede, em 
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diferentes pontos, a partir dos quais devem localizar a plataforma, em um período de tempo 

limitado. Esgotado esse período, os ratos são direcionados, com o auxílio manual do 

observador, até a plataforma, onde permanecem por um tempo predeterminado, suficiente 

para que aprendam sua posição, por meio de pistas visuais colocadas no entorno, e são, 

então,  removidos da água. Motivados pelo desejo de sair rapidamente da piscina, e com o 

auxílio de pistas visuais, os animais memorizam a localização da plataforma de escape. 

Com o avanço do treinamento, o tempo necessário para alcançar a plataforma diminui e 

atinge um platô. Após intervalo de alguns dias, o teste é repetido. Classicamente, a 

plataforma é removida e, para avaliação da memória espacial de longa duração, é medido o 

tempo em que o animal permanece nadando no quadrante onde originalmente estava 

posicionada a plataforma (D'HOOGE; DE DEYN, 2001). Assim, diversos parâmetros 

podem ser avaliados nesse teste, incluindo o tempo (latência) para encontrar a plataforma, 

velocidade e distância de nado, tempo de permanência em cada quadrante e percentual de 

treinos em que o animal não encontra a plataforma (SHARMA; RAKOCZY; BROWN-

BORG, 2010). 

 Wolfer e Lipp (2000) descreveram distintos padrões de natação exibidos pelos 

roedores, durante o processo de aprendizagem. Nas fases iniciais de aquisição, costuma-se 

observar um padrão de tigmotaxia, em que os animais nadam ao longo do perímetro do 

labirinto, próximos à sua borda. Em pouco tempo, esse arquétipo é substituído por 

comportamentos de procura referidos como scanning, um padrão de natação por vias 

aleatórias ou circulares em todos os quadrantes da piscina. Normalmente, após tocar a 

plataforma pela primeira vez, os ratos passam a nadar de maneira mais sistemática, com o 

crescente refinamento e precisão da trajetória de busca, até que adquirem a habilidade de 

nadar diretamente até a plataforma, a partir de qualquer região da piscina.   

 O aprendizado no labirinto aquático de Morris mostra-se mais rápido, comparado 

aos demais testes em labirinto, possivelmente devido ao estímulo aversivo da exposição à 

água, e ainda, por não requerer preparo prévio, como privação alimentar, minimizando o 

número de dias necessários para sua execução. Adicionalmente, o emprego da água elimina 

a possibilidade de os animais se orientarem também por pistas olfativas, que constituiria 

fator de confusão para a avaliação da aprendizagem e memória espaciais (SHARMA; 

RAKOCZY; BROWN-BORG, 2010).  
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 Investigações em animais acerca dos processos de aprendizagem e memória 

emotiva, aos quais estão envolvidos o hipocampo e outras regiões cerebrais, como a 

amígdala, o córtex e o núcleo accumbens (CAHILL et al., 1995;  LEDOUX, 1995;  

RIEDEL et al., 1997), utilizam principalmente modelos de medo condicionado, como o 

teste de esquiva passiva. O teste consiste em associar um ambiente neutro (região gradeada 

da caixa de esquiva) a um estímulo aversivo (choque nas patas), de modo que, por 

associação, o rato aprende que se trata de um ambiente nocivo. Assim, a exposição somente 

ao aparato, mesmo que na ausência do choque, é suficiente para desencadear a resposta de 

medo condicionado, expressa na forma de comportamento de aversão ao local onde foi 

aplicado o choque (EL-GHUNDI; O'DOWD; GEORGE, 2001). 

 A esquiva passiva é um teste de aprendizagem rápido, sendo necessária apenas uma 

sessão de treino para a obtenção dos resultados esperados. Primeiramente, é realizada a 

ambientação do animal no aparato; em seguida, o animal é novamente colocado na 

plataforma de escape da caixa de esquiva, mas, quando atinge a região gradeada com as 

quatro patas, é aplicado o choque; posteriormente, mede-se o tempo (latência) que o animal 

permanece na plataforma até se deslocar ao local de aplicação do choque. Dependendo do 

intervalo entre a indução do estímulo aversivo e o teste subsequente, diferentes parâmetros 

podem ser estudados. Nesse sentido, quando o teste é realizado poucos minutos após o 

choque, avalia-se a aquisição de memória. Quando a avaliação ocorre no intervalo de 30 

minutos a algumas horas, observa-se a formação da memória de curto prazo. Já para a 

investigação da memória de longo prazo, utiliza-se, tradicionalmente, o período de 24 horas 

após o condicionamento (EL-GHUNDI; O'DOWD; GEORGE, 2001;  GROVE et al., 

2004). 

 Foi demonstrado que animais com lesões hipocampais apresentam pior desempenho 

nos testes de labirinto aquático de Morris e esquiva passiva (MORRIS, R. G. et al., 1982;  

BACH et al., 2013;  MORALES-MEDINA et al., 2013), reforçando o envolvimento do 

hipocampo nos processos de aprendizagem e memória espaciais e aversivas, além de 

comprovar a sensibilidade de ambos testes a alterações histológicas nessa região encefálica. 

Similarmente, observa-se que a deficiência de AGPI n-3 pode prejudicar a memória 

aversiva (MOREIRA; KNORR; GANZELLA; et al., 2010;  BACH et al., 2013) e as 

memórias de trabalho e de referência espaciais (XIAO et al., 2006;  CHUNG; CHEN; SU, 
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2008), tendo sido observado que a suplementação dietética de AGPI n-3, nos animais 

previamente submetidos à depleção desses AG, foi capaz de reverter parcialmente o 

desempenho no labirinto aquático de Morris (CHUNG; CHEN; SU, 2008). Estudo de 

Chung et al. (2008) demonstrou, adicionalmente, que animais suplementados com óleo de 

peixe, durante a gestação e a lactação e, posteriormente, na vida adulta, apresentam melhor 

aprendizado e memória espacial, quando comparados também a animais alimentados com 

dieta controle adequada em AGPI n-3, evidenciando o envolvimento desses AG nos 

processos de aprendizado e memória. 

 

2.2.3. Ácidos graxos n-3 e depressão 

 A depressão constitui desordem mental prevalente em todo o mundo, acometendo 

especialmente a população feminina (RECHENBERG; HUMPHRIES, 2013). A depressão 

perinatal representa risco tanto materno quanto para o concepto (LEUNG; KAPLAN, 

2009), sendo associada ao desenvolvimento de depressão na adolescência (PAWLBY et al., 

2009). Ademais, mulheres com transtorno depressivo unipolar são mais propensas a não 

procurar acompanhamento pré-natal e apresentam maior chance de se submeter a atividades 

prejudiciais para o feto, como uso de drogas e álcool (BOWEN; MUHAJARINE, 2006). Na 

medida em que o emprego da maioria dos fármacos antidepressivos, durante a gestação, 

acarreta riscos ao feto, intervenções nutricionais seguras, destinadas a prevenir a depressão 

e/ou auxiliar seu tratamento, têm sido investigadas (RECHENBERG; HUMPHRIES, 

2013).  

 Apesar de ainda não ser plenamente compreendida, a fisiopatologia da depressão 

parece estar marcada por uma série de alterações neurobiológicas. Há referências acerca de 

neurotransmissão monoaminérgica prejudicada, reduzida plasticidade sináptica e 

neurogênese, desequilíbrio no eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) e neuroinflamação 

(SONG, C.; LEONARD; HORROBIN, 2004) (RESSLER; NEMEROFF, 2000;  PARRY et 

al., 2003;  ZONANA; GORMAN, 2005;  KANG, J. X.; GLEASON, 2013), de modo que os 

AGPI n-3 podem potencialmente influenciar diferentes aspectos da depressão.  

 Diversos estudos epidemiológicos relatam correlação negativa entre elevado 

consumo de peixe e prevalência de depressão na população (HIBBELN, 1998;  

TANSKANEN et al., 2001;  TIMONEN et al., 2004), assim como associação entre 



41 

 

consumo reduzido de fontes alimentares de AGPI-CL n-3 e maiores riscos de desenvolver 

depressão (TANSKANEN et al., 2001;  COLANGELO et al., 2009;  SUOMINEN-

TAIPALE et al., 2010;  CHRYSOHOOU et al., 2011). Além disso, achados como a 

presença de concentrações reduzidas de AGPI n-3, especialmente DHA, em eritrócito de 

pacientes diagnosticados com depressão e no leite de mulheres com depressão pós-parto 

(HIBBELN, 2002;  MCNAMARA; JANDACEK; RIDER; TSO; DWIVEDI; et al., 2010), 

assim como correlação positiva entre a razão eritrocitária AA/EPA e a severidade dos 

sintomas depressivos (ADAMS et al., 1996), são sugestivos da relevância dos AGPI n-3 

nesse transtorno mental. 

 A redução na atividade dos neurotransmissores serotonina, norepinefrina e 

dopamina parece estar envolvida no transtorno depressivo (LEVANT, 2013). Os AGPI n-3, 

por alterarem a fluidez e a estrutura das membranas celulares, são capazes de influenciar o 

metabolismo e a sinalização dessas monoaminas (FREEMAN et al., 2006;  

RAMAKRISHNAN; IMHOFF-KUNSCH; DIGIROLAMO, 2009;  MCNAMARA et al., 

2013). Estudos envolvendo modelos animais indicam que reduções na concentração 

tecidual e/ou no consumo de AGPI n-3 produzem diferentes efeitos sobre esses sistemas, 

entre eles: menores teores de serotonina no córtex frontal (LEVANT et al., 2008); 

alterações no pool de vesículas de serotonina e dopamina nas sinapses (CHALON, 2006); 

menor expressão da enzima responsável pela síntese de serotonina no mesencéfalo e maior 

turn-over desse neurotransmissor no córtex pré-frontal (MCNAMARA et al., 2009;  

MCNAMARA; JANDACEK; RIDER; TSO; COLE-STRAUSS; et al., 2010); redução nas 

concentrações de dopamina no tecido encefálico (BRUINSMA; TAREN, 2000) e do 

receptor dopaminérgico D2 no corpo estriado (DAVIS et al., 2010). Em contrapartida, a 

presença de teores elevados de DHA na membrana neural mostrou-se capaz de aumentar a 

liberação de noradrenalina em cultura de células SH-SY5Y (MATHIEU et al., 2010) e a 

suplementação de ratos adultos com óleo de peixe elevou as concentrações de serotonina no 

córtex frontal e hipocampo dos animais (VINES et al., 2012). 

 A integridade e a neurogênese hipocampais também parecem estar intimamente 

relacionadas ao transtorno depressivo (HANSON; OWENS; NEMEROFF, 2011), o que é 

evidenciado pela observação de perda neuronal, menor volume tecidual e concentrações 

reduzidas de BDNF no hipocampo de pacientes com depressão unipolar e vítimas de 
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suicídio (SHELINE et al., 1996;  KAREGE et al., 2005). Além de apresentar papel crucial 

na aprendizagem e memória, o hipocampo auxilia na regulação do eixo HPA, participando 

no feedback de glicocorticoides liberados em resposta a estressores psicológicos ou 

fisiológicos. Entretanto, a exposição excessiva a glicocorticoides pode levar à redução dos 

dendritos dos neurônios e de neurotrofinas, como BDNF, e morte celular (SAPOLSKY, 

2000;  KANG, J. X.; GLEASON, 2013). A redução no BDNF e na neurogênese do 

hipocampo podem contribuir para a atrofia dessa região encefálica, observada na depressão 

(LEVANT, 2013), e teores reduzidos de AGPI n-3 na dieta e/ou no cérebro parecem 

diminuir a expressão de BDNF no hipocampo (LEVANT et al., 2008). Por outro lado, 

como mencionado anteriormente, os AGPI n-3 promovem neurogênese hipocampal, sendo 

observada maior expressão de BDNF e volume no hipocampo de roedores, após 

intervenções com AGPI-CL n-3 ou ALA (WU; YING; GOMEZ-PINILLA, 2004;  

BLONDEAU et al., 2009;  VENNA et al., 2009;  VINES et al., 2012). 

 Uma das alterações importantes do eixo HPA, na depressão, é o aumento das 

concentrações basais do fator liberador de corticotrofina, no líquido cefalorraquidiano, e do 

cortisol, no soro (CARROLL et al., 1976;  NEMEROFF et al., 1984). Similarmente, a 

privação dietética de AGPI n-3 parece exacerbar a resposta a estressores, aumentando, por 

exemplo, a secreção e concentração sérica de corticosterona, induzidas por estresse, em 

ratas no pós-parto (LEVANT et al., 2008), bem como promovendo comportamento 

ansiolítico mais exacerbado, em ratos adultos submetidos à separação materna precoce 

(MATHIEU et al., 2008;  MATHIEU et al., 2011). Por outro lado, o enriquecimento 

dietético com AGPI n-3 mostra-se capaz de atenuar a resposta a estressores capazes de 

ativar o eixo HPA. A esse respeito, foi demonstrado, em ratos tratados com IL-1, que induz 

aumento na liberação de corticosterona, e suplementados com EPA, redução no 

comportamento relacionado ao estresse e à ansiedade (SONG, C.; LEONARD; 

HORROBIN, 2004). Também há referência acerca da diminuição da concentração 

plasmática de corticosterona e melhora do comportamento ansiolítico e depressivo de ratos 

que receberam óleo de peixe, após o desmame (FERRAZ et al., 2011). 

 Outro mecanismo proposto na fisiopatologia da depressão é a neuroinflamação 

(MILLER; MALETIC; RAISON, 2009). Estudos mostram que pacientes deprimidos 

apresentam maior conteúdo sérico ou expressão gênica cerebral de mediadores 



43 

 

inflamatórios, como TNF-α, IFN-γ, IL-6 e IL-1β (TONELLI et al., 2008;  ANISMAN, 

2009;  DINAN et al., 2009;  SHELTON et al., 2011). Assim, a melhora nos sintomas 

depressivos está associada à redução no IL-1β sérico de pacientes tratados 

farmacologicamente (HANNESTAD; DELLAGIOIA; BLOCH, 2011). Nesse sentido, o 

reconhecido papel dos AGPI n-3 no controle e na resolução das respostas inflamatórias 

pode ser uma das vias por meio das quais esses AG desempenham ação antidepressiva, 

induzindo a produção de mediadores de reduzida atividade inflamatória ou anti-

inflamatória, inibindo o TLR4 e estimulando o PPAR-γ (LEE et al., 2003;  PASCUAL et 

al., 2005;  CALDER, 2011). Assim como na depressão, ratos submetidos à dieta deficiente 

em AGPI n-3, desde o nascimento, apresentam elevadas concentrações plasmáticas de IL-6 

e TNF-α, mas esse aumento pôde ser revertido pela subsequente oferta dietética de ALA 

(MCNAMARA; JANDACEK; RIDER; TSO; COLE-STRAUSS; et al., 2010).  

 Apesar de ainda ser apontada necessidade de mais investigações acerca desse tema, 

estudos em humanos também apoiam a utilização dos AGPI n-3 para auxiliar o tratamento 

de transtornos depressivos. Gertsik et al. (2012) demonstraram que a combinação de 

suplementação de AGPI n-3 ao tratamento farmacológico de pacientes diagnosticados com 

depressão unipolar foi mais eficaz em reduzir seus sinais e sintomas do que a monoterapia. 

O EPA também parece contribuir para a melhora da depressão, como terapêutica 

coadjuvante (PEET; HORROBIN, 2002), entretanto, quando utilizado como intervenção 

única para o tratamento dessa enfermidade, parece não ser suficiente (MISCHOULON et 

al., 2009). Contudo, o uso da suplementação de AGPI n-3 como monoterapia, visando 

minimizar sintomas depressivos e ansiolíticos, parece apresentar resultados favoráveis em 

outros transtornos, como em pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio 

(HABERKA et al., 2013), em idosos com declínio cognitivo moderado (SINN et al., 2012) 

e em mulheres idosas diagnosticadas com depressão (RONDANELLI et al., 2011;  RIZZO 

et al., 2012). 
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2.2.4. Testes de nado forçado modificado e suspensão pela cauda: avaliação do 

comportamento depressivo em roedores 

 A capacidade de roedores de manifestar depressão tem sido questionada. Alguns 

sintomas da doença, descritos no Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Norte-

Americana de Psiquiatria (DSM IV), como pensamento recorrente de morte ou suicídio, por 

exemplo, não podem ser mimetizados em modelos animais (FRAZER; MORILAK, 2005). 

Entretanto, comportamentos relevantes para o estudo da depressão podem ser avaliados em 

roedores, por meio de testes específicos que, por serem sensíveis a uma série de compostos 

de comprovada eficácia no tratamento dos sintomas depressivos, tornaram-se modelos 

experimentais de depressão (CRYAN; VALENTINO; LUCKI, 2005).  

 O teste do nado forçado, descrito originalmente por Porsolt et al. (1977), se baseia 

na premissa de que roedores alocados em um cilindro preenchido com água, de modo que o 

escape não é possível, inicialmente realizam movimentos ativos de tentativa de fuga e, 

eventualmente, se tornam imóveis. Nesse modelo, observa-se que o comportamento de 

imobilidade é reduzido quando os animais são tratados com antidepressivos. Esse é um dos 

testes mais amplamente utilizados para a avaliação de novas intervenções, uma vez que é 

fácil de ser implementado e reproduzido, além de mostrar-se capaz de detectar amplo 

espectro de antidepressivos clinicamente eficazes. A principal limitação de sua versão 

tradicional, entretanto, é o fato de não ser responsiva a inibidores seletivos da recaptação de 

serotonina, que constituem uma das classes de fármacos antidepressivos mais prescritas 

(CRYAN; MARKOU; LUCKI, 2002).  

 Visando melhorar a sensibilidade do teste e refinar as informações geradas a partir 

do mesmo, Detke et al. (1995) realizaram pequenas modificações em seu protocolo, como, 

por exemplo, aumentar a profundidade do tanque para que os animais não consigam tocar o 

fundo. Enquanto no modelo de Porsolt et al. (1977) somente o comportamento de 

imobilidade é medido, o teste modificado viabiliza a distinção entre três diferentes tipos de 

comportamento: imobilidade, natação e escalada. A classificação do tipo de movimento 

realizado durante o comportamento ativo está associada ao mecanismo de ação do 

antidepressivo. Assim, o tratamento com agentes catecolaminérgicos promove, 

principalmente, o comportamento de escalada da parede do cilindro, enquanto fármacos 

com seletividade por vias serotoninérgicas tendem a elevar a frequência da atividade de 
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natação, mas ambos levam à redução da imobilidade (CRYAN; MARKOU; LUCKI, 2002;  

CRYAN; VALENTINO; LUCKI, 2005).  

 A inadequação dietética e/ou tecidual de AGPI n-3 parece estar associada ao maior 

comportamento depressivo, como evidenciado pelo maior tempo de imobilidade no teste de 

nado forçado em ratos tratados com dieta deficiente nesses AG, o que acarretou redução de 

36% na concentração cerebral de DHA (DEMAR; MA; et al., 2006). Por outro lado, 

Lakhwani et al. (2007) demonstraram que o tratamento com AGPI n-3 foi capaz de reduzir 

a imobilidade e aumentar a natação no teste de nado forçado, sendo os efeitos da associação 

da suplementação dietética ao tratamento com fármaco inibidor da recaptação de serotonina 

superiores à monoterapia farmacológica. 

 Outro modelo animal utilizado para a avaliação de tratamentos para a depressão é o 

teste de suspensão pela cauda, adaptado por Chermat et al. (1986), para ratos. Assim como 

o nado forçado, esse teste se baseia na observação de que roedores, após a realização de 

movimentos de tentativa de fuga, desenvolvem postura de imobilidade, quando 

condicionados a uma situação em que o escape não é possível. Neste caso, a situação 

estressante envolve prender o animal pela cauda, com o auxílio de fita adesiva, em uma 

haste de metal, de modo que fique suspenso de cabeça para baixo durante poucos minutos, 

sem poder se apoiar em qualquer superfície (CHERMAT et al., 1986). Quando 

antidepressivos são administrados antes do teste, o animal permanece engajado em 

comportamento de tentativa de escape por mais tempo. A capacidade de detectar grande 

variedade de antidepressivos, independente de seu mecanismo de ação, além do custo 

reduzido e relativa facilidade de realização, constituem vantagens desse modelo, 

justificando sua crescente utilização nos últimos anos (CRYAN; MOMBEREAU; 

VASSOUT, 2005). 

 Apesar das semelhanças entre os testes de nado forçado e suspensão pela cauda, a 

responsividade ao substrato biológico associado ao comportamento observado, pode 

divergir entre os mesmos. No entanto, o uso de ambos modelos gera, frequentemente, 

dados convergentes acerca da intervenção testada (PORSOLT, 2000;  BAI et al., 2001;  

RENARD et al., 2003). Dentre as principais diferenças entre esses testes, pode-se destacar 

o fato de a suspensão pela cauda evitar uma possível exposição à hipotermia no teste do 

nado forçado, especialmente se o estudo avalia genes-alvo envolvidos na regulação 
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termostática. Além disso, em estudos envolvendo animais com déficits motores, dispensar a 

necessidade de o animal nadar pode ser relevante (CRYAN; MOMBEREAU; VASSOUT, 

2005).  

 

2.3. Semente de linhaça como fonte dietética de ácidos graxos n-3 

Para exercerem seus efeitos, os AGPI-CL n-3 devem ser fornecidos pela dieta, seja 

por meio da ingestão de seus alimentos fonte, como peixes ricos em gordura e outros 

produtos de origem marinha, ou, indiretamente, a partir da ingestão do seu precursor ALA, 

presente em fontes vegetais, como linhaça, chía, canola e perilla (SIMOPOULOS, 2008). O 

ALA, da série n-3, e o LA, da série n-6, são considerados AG essenciais, devido à ausência 

de vias enzimáticas capazes de sintetizá-los no organismo humano e dos demais mamíferos, 

portanto, podem ser obtidos somente por consumo alimentar. Os AG essenciais competem 

pelas mesmas vias enzimáticas de dessaturação e alongamento, para a formação de seus 

derivados de cadeia longa (figura 2), de modo que a quantidade e a relação entre a ingestão 

dietética de LA e ALA exerce influência direta sobre a eficiência de conversão desses AG 

em seus respectivos AGPI-CL, podendo favorecer tanto a formação de AGPI-CL da série 

n-6, quanto n-3 (figura 3) (GIBSON; MUHLHAUSLER; MAKRIDES, 2011). Conforme 

descrito anteriormente, os AG n-3 e n-6 também competem pelos sítios de incorporação 

tecidual e pelas vias metabólicas de formação de seus derivados, como eicosanoides e 

docosanoides, portanto, a razão n-6/n-3 da dieta se mostra determinante para o equilíbrio 

entre as diversas ações desempenhadas por cada um desses AG na estrutura das membranas 

celulares, expressão gênica, inflamação e todos seus desdobramentos funcionais (INNIS, 

2009;  LUCHTMAN; SONG, 2013). 
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Figura 2. Vias metabólicas de dessaturação e alongamento dos ácidos graxos n-3 e n-6. 

AA: ácido araquidônico; ALA: ácido α-linolênico; DHA: ácido docosahexaenoico; DPA: 

ácido docosapentaenoico; EPA: ácido eicosapentaenoico; LA: ácido linoleico.  

Adaptado de: GIBSON et al., 2013. 

 

 

Figura 3. Ilustração do efeito da variação da razão n-6/n-3 dietética nas concentrações de 

EPA e AA dos fosfolipídios hepáticos. Valores expressos em % de ácidos graxos totais. 

AA (quadrados): ácido araquidônico; EPA (círculos): ácido eicosapentaenoico; LA: ácido 

linoleico; ALA: ácido α-linolênico.  

Adaptado de: GIBSON; MUHLHAUSLER; MAKRIDES, 2011.  
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A proporção entre os AGPI n-6 e n-3, na dieta, tem se modificado 

significativamente ao longo da evolução humana (SIMOPOULOS, 2006). Historicamente, 

a ingestão de fontes de AGPI n-3 se mostrava elevada na população ocidental, até que, 

desde a Revolução Industrial e o consequente aumento do processamento dos alimentos, 

houve o favorecimento da produção e da disponibilidade de fontes dietéticas de AGPI n-6. 

Esse fato implicou na mudança, inclusive, da alimentação de animais criados para consumo 

humano, alterando a qualidade dos lipídios dos produtos cárneos e lácteos. Além disso, 

agências de saúde, em diferentes países, têm incentivado a população a reduzir o consumo 

de AG saturados e, em substituição, aumentar o de AGPI de origem vegetal. Na medidade 

em que a maior parte das fontes alimentares de AGPI disponíveis, como os óleos de soja, 

milho e girassol, são ricas em AG da série n-6, observa-se o aumento progressivo no 

consumo de LA, que chega a ser tipicamente 5 a 20 vezes mais elevado que o de ALA. 

Como resultado, verifica-se a alteração significativa da razão n-6/n-3 da dieta humana – de 

aproximadamente 1:1, na época dos ancestrais caçadores-coletores, para 15:1 a 20:1, 

tipicamente observada na dieta ocidental atual (SIMOPOULOS, 2006;  CARLSON et al., 

2013;  LUCHTMAN; SONG, 2013).  

Considerando a população materno-infantil, observa-se aumento de 100% no 

conteúdo de LA (em média, de 6 a 7% para 13 a 18%) no leite de mulheres residentes em 

países ocidentais, como Estados Unidos da América, Canadá e Reino Unido, ao longo dos 

últimos 30 a 50 anos, evidenciando o reflexo do novo perfil das fontes lipídicas da dieta 

ocidental na composição de AG do leite materno (INNIS, 2014). Martin et al. (2012) 

coletaram amostras de leite de mulheres da tribo Tsimane, localizada na região boliviana da 

amazônia, cuja alimentação se baseia na caça e horticultura e apresenta apenas 2% de seu 

conteúdo energético proveniente de alimentos industrializados. Comparado a amostras de 

banco de leite dos Estados Unidos da América, o leite dessas mulheres apresentou 50% 

menos LA (9,31% vs 18,09%) e teor de DHA mais de três vezes superior (0,62% vs 

0,13%), reiterando o impacto do aumento do consumo de alimentos processados e de óleos 

vegetais ricos em AGPI n-6, na qualidade lipídica do leite de lactantes (MARTIN et al., 

2012). 

Alguns autores propõem que os AGPI-CL n-3 se tornaram essenciais no contexto da 

dieta ocidental, especialmente em períodos de demanda aumentada, apesar da existência de 



49 

 

vias para a sua biossíntese, a partir do ALA. Contudo, tem surgido recentemente o debate 

acerca da sustentabilidade do consumo global de peixes (GIBSON; MUHLHAUSLER; 

MAKRIDES, 2011). Racine e Deckelbaum (2007) afirmam que, apesar da demanda atual 

por óleo de peixe estar sendo atendida, não é possível aumentar a produção de suplementos 

sem afetar os estoques mundiais de peixes destinados à alimentação, pois os modelos 

correntes de pesca e piscicultura não são sustentáveis e devem ser aprimorados. 

Adicionalmente, os autores apontam para o risco potencial da exposição da população a 

poluentes e contaminantes por meio da ingestão de peixe ou óleo de peixe, uma vez que 

essas substâncias podem ser retidas ao longo da cadeia alimentar e se acumular nos 

produtos de origem marinha, sendo sugerida a busca por formas alternativas de se elevar o 

consumo de AGPI n-3 (RACINE; DECKELBAUM, 2007). Nesse contexto, alguns autores 

consideram o ALA a fonte mais acessível e sustentável de AGPI n-3 no mundo 

(DOMENICHIELLO et al., 2014). 

A eficiência de conversão do ALA aos seus derivados de cadeia longa permanece 

tema controverso e de extensa investigação científica. Alguns estudos em humanos, 

utilizando isótopos estáveis, sugerem que a maior parte do ALA proveniente da dieta é 

prontamente β-oxidada e utilizada como substrato energético, sendo limitada sua conversão 

enzimática a EPA (0,2 a 8%) e DHA (menor do que 0,05 a 4%) (BURDGE, 2006;  

PLOURDE; CUNNANE, 2007). Além disso, enquanto o consumo materno de DHA se 

correlaciona positivamente com a presença desse AGPI-CL n-3 no sangue, tanto da mãe, 

quanto do neonato (INNIS, 2005), a suplementação de ALA durante a gestação não parece 

capaz de elevar as concentrações circulantes de DHA (DE GROOT et al., 2004). 

Dados obtidos em estudos experimentais são sugestivos de que o DHA, proveniente 

da dieta materna, atuaria de maneira mais eficiente como fonte desse AGPI-CL para o 

cérebro do concepto do que quantidades equivalentes de ALA (ARBUCKLE; INNIS, 1993;  

GREINER et al., 1997). Entretanto, a concentração de DHA nos fosfolipídios plasmáticos 

de indivíduos veganos, cuja alimentação não inclui qualquer produto de origem animal, 

parece relativamente adequada, sendo muito próxima à encontrada em indivíduos que 

consomem peixe, apesar da ausência de DHA na dieta (WELCH et al., 2010). Além disso, 

não é observado risco aumentado no desenvolvimento de desordens neurológicas nas 

populações vegetariana e vegana (MCCARTY, 2001;  BEEZHOLD; JOHNSTON; 
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DAIGLE, 2010) e há evidências da presença de quantidades adequadas de DHA nos 

fosfolipídios cerebrais, mesmo em animais herbívoros que não consomem DHA e 

apresentam reduzidas concentrações circulantes e hepáticas desse AGPI-CL (INNIS, 2008).  

A variabilidade nos achados acerca deste tema está relacionada à existência de 

diversos fatores capazes de influenciar a bioconversão dos AGPI. Além da interferência 

importante por parte de componentes dietéticos, como a matriz alimentar, os teores de 

AGPI e a razão n-6/n-3 (HUSSEIN et al., 2005;  SUGASINI; LOKESH, 2012;  GIBSON et 

al., 2013), estudos indicam que o hormônio estrogênio também atua modulando a 

bioconversão do ALA a EPA e DHA. Assim, esse processo é mais eficiente em mulheres 

em idade fértil, do que em homens e mulheres na menopausa (BURDGE; CALDER, 2005;  

WELCH et al., 2010). Adicionalmente, as concentrações plasmáticas e teciduais dos AGPI 

n-3 e n-6 parecem estar associadas a vários polimorfismos de único nucleotídeo (SNP) nos 

genes que codificam para as enzimas ∆5 e ∆6-dessaturases (SCHAEFFER et al., 2006;  

MALERBA et al., 2008;  RZEHAK et al., 2009) e elongase (TANAKA, T. et al., 2009).  

Considerada a ingestão de ALA e sua conversão a DHA para incorporação no tecido 

encefálico, estudos sugerem que, quando ratos adultos são alimentados com dieta 

enriquecida em ambos AGPI n-3, o ALA não contribui de maneira importante para a 

presença de DHA nos fosfolipídios cerebrais (DEMAR et al., 2005). No entanto, a oferta de 

dieta deficiente em DHA, mas rica em ALA, parece capaz de manter concentrações 

adequadas de DHA no cérebro em função do favorecimento da dessaturação e do 

alongamento dos AGPI n-3 no fígado (RAPOPORT; IGARASHI, 2009).  

Tian et al. (2011) analisaram o perfil de AG cerebrais de camundongos cujas mães 

receberam, durante a gestação e a lactação, dieta deficiente em AGPI n-3, com razão n-6/n-

3 de 73,0:1; dieta enriquecida com linhaça, nas razões 15,6:1 (elevada), 6,5:1 (média) ou 

1,7:1 (reduzida); ou dieta enriquecida com linhaça e óleo de peixe, nas razões 15,7:1 

(elevada), 6,3:1 (média) ou 1,6:1 (reduzida). Os autores observaram que todas as 

intervenções com AGPI n-3 foram capazes de elevar a concentração cerebral de DHA, não 

havendo diferença entre os grupos suplementados somente com linhaça (fonte de ALA) ou 

com ambos linhaça e óleo de peixe (fonte de EPA e DHA), nas dietas com razão n-6/n-3 

média e reduzida. Os efeitos da suplementação, apontados nesse estudo, incluem maior 

crescimento e maturação de neurônios no córtex e de astrócitos no hipocampo e aumento 
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das fibras nervosas no corpo caloso e no hipocampo dos animais, sugerindo benefícios 

neurológicos associados à intervenção com linhaça. Rustichelli et al. (2012) também 

encontraram que a suplementação com óleo de linhaça, mesmo ocorrendo após o período 

de neurodesenvolvimento e incorporação máxima de AGPI no encéfalo, foi capaz de 

aumentar as concentrações cerebrais de ALA, EPA, DPA n-3 e DHA, comparado a ratos 

que receberam dieta padrão com óleo de oliva; entretanto, intervenção com mistura de 

óleos de linhaça, peixe e girassol levou a acréscimo ainda superior dos AGPI-CL n-3. 

Estudo recente de Domenichiello et al. (2014), realizado em ratos adultos 

alimentados com dieta controle (restrita em AGPI n-3), dieta enriquecida com ALA (2% 

ALA) ou enriquecida com DHA (2% DHA), apontou que, apesar das diferenças entre os 

grupos com relação ao acúmulo corporal de AGPI n-3, as suplementações dietéticas tanto 

com ALA quanto, diretamente, com DHA foram igualmente capazes de manter as 

concentrações cerebrais desse último. Entretanto, a taxa de incorporação encefálica de 

DHA foi quase duas vezes maior no grupo que recebeu esse AGPI-CL n-3 pré-formado, 

demonstrando que a suplementação somente com ALA proporciona menor utilização 

metabólica do DHA no cérebro. Os autores também mimetizaram métodos utilizados em 

humanos para determinar a síntese de DHA a partir do ALA, submetendo os animais à 

gavagem com moléculas de ALA radiomarcadas com o isótopo 
14

C e medindo o 
14

C-DHA 

plasmático. Contradizendo o conceito de que ratos possuiriam maior capacidade de 

bioconversão de AGPI n-3 do que humanos, foram observadas taxas de conversão 

compatíveis entre ambas espécies, indicando que esses roedores constituem modelo 

apropriado para o estudo da biossíntese de DHA e sua incorporação cerebral . 

Apesar de as recomendações de AGPI permanecerem tema de debate, com a 

preconização de razão n-6/n-3 entre 10:1 e 5:1 por parte do IOM (Institute of Medicine) 

(TRUMBO et al., 2002), mas indicação de razão ainda inferior, em torno de 1:1, 

considerando-se dados obtidos por meio de experimentação animal (KANG, Z. B. et al., 

2001;  FÜRST; KALFARENTZOS, 2002;  GE et al., 2002), é consensual o desequilíbrio 

na relação entre os AGPI n-6 e n-3 da dieta ocidental. Essa desproporção é decorrente 

principalmente do reduzido consumo de peixes e de fontes vegetais de ALA e, em 

contrapartida, da elevada ingestão de fontes alimentares de AGPI n-6 (SIMOPOULOS, 

2006). Portanto, tendo em vista a importância dos AGPI n-3 ao longo de todas as fases da 
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vida, desde o desenvolvimento fetal e neonatal, até a idade adulta e o envelhecimento 

(CARLSON et al., 2013), tanto em condições fisiológicas, como no contexto dos distúrbios 

neurológicos (PALACIOS-PELAEZ; LUKIW; BAZAN, 2010), torna-se evidente a 

necessidade da efetiva incorporação das fontes alimentares desses AG na dieta.  

 Nesse contexto, a semente de linhaça revela-se como excelente fonte de AGPI n-3, 

uma vez que apresenta menor custo, comparada aos peixes, e possui em sua composição 

elevado teor lipídico (41%), sendo 57% na forma de ALA e somente 15% de AGPI n-6. 

Além disso, essa semente contém em média 20% de proteína, 4% de cinzas, 8% de 

umidade e 27% de fibras dietéticas, cujas frações solúveis e insolúveis se distribuem em 

proporções variadas (ALMEIDA, K. C. L.; BOAVENTURA; GUZMAN-SILVA, 2009;  

AKHTAR; ISMAIL; RIAZ, 2013). Apesar de a produção da semente de linhaça ser 

destinada principalmente para uso industrial, na fabricação de tecidos, tintas, vernizes e 

corantes, a divulgação, nos últimos anos, de suas propriedades benéficas à saúde tem 

estimulado seu cultivo agrícola e popularizado seu consumo alimentar, cujo crescimento é 

estimado em 10% ao ano no Brasil (NOVELLO; POLLONIO, 2011;  DE OLIVEIRA et al., 

2012;  PARIZOTTO et al., 2013). 

 A produção mundial de linhaça encontra-se em torno de 2.300.000 e 2.500.000 

toneladas por ano, destacando-se o Canadá como principal país produtor, responsável por 

40% do cultivo global e, na América do Sul, a Argentina. No Brasil, o Rio Grande do Sul 

constitui principal estado produtor, com cerca de 16.000 toneladas de semente de linhaça 

no ano de 2010 e produtividade média de 1,5 tonelada por hectare. Por ser uma cultura de 

inverno, o período ideal de plantio é em junho, ocorrendo a colheita entre os meses de 

outubro e começo de novembro. A composição nutricional das sementes da variedade 

marrom e dourada é muito semelhante, mas há diferenças com relação às condições 

climáticas de cultivo. Até 2005, existia no Brasil somente o plantio da variedade de cor 

marrom-avermelhada, de modo que a variedade dourada precisava ser importada do Canadá 

(NOVELLO; POLLONIO, 2011;  DE OLIVEIRA et al., 2012;  ALVARENGA, 2013). 

 Os benefícios da linhaça estão associados principalmente aos AGPI n-3, compostos 

bioativos e fibras presentes na semente, sendo apontados efeitos antiateroscleróticos e 

cardioprotetores, antioxidantes, anti-inflamatórios, hipoglicemiantes e anticarcinogênicos 

(AKHTAR; ISMAIL; RIAZ, 2013).  Dentre os compostos bioativos da linhaça, encontram-
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se derivados hidroxilados dos ácidos benzoico e cinâmico, cumarinas, flavovoides e 

lignanas, destacando-se, nesse último grupo, o composto diglicosídeo seicoisolariciresinol 

(SDG) (ALMEIDA, K. C. L.; BOAVENTURA; GUZMAN-SILVA, 2009). As lignanas 

possuem atividade antiestrogênica, anticarcinogênica e antioxidante importantes, podendo 

auxiliar na prevenção do câncer de próstata e mama, além de inativar ROS e influenciar, 

indiretamente, o sistema antioxidante endógeno (BERGMAN JUNGESTROM; 

THOMPSON; DABROSIN, 2007;  ALMEIDA, K. C. L.; BOAVENTURA; GUZMAN-

SILVA, 2009).  

 A suplementação com SDG, extraído da linhaça, parece capaz de reduzir as 

concentrações de colesterol total e LDL-colesterol (PAN, A. et al., 2009), sendo o conteúdo 

elevado de ALA na linhaça associado também à redução do risco cardiovascular (PAN, A. 

et al., 2009). O consumo alimentar diário de linhaça, em pacientes dislipidêmicos, mostrou-

se eficaz na redução do colesterol total (BASSETT; RODRIGUEZ-LEYVA; PIERCE, 

2009), sendo apontados, também, efeitos na diminuição das concentrações de LDL-

colesterol e triglicerídios, no controle da pressão arterial e do ganho de massa corporal e 

aumento da sensibilidade à insulina (HARPER et al., 2006;  BLOEDON et al., 2008;  

BRANT et al., 2012;  AKHTAR; ISMAIL; RIAZ, 2013).  

 

  



54 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Apesar dos avanços em tecnologia de monitoramento e no conhecimento acerca das 

enfermidades neonatais, a HI perinatal permanece como importante causa de mortalidade e 

morbidade em longo prazo, especialmente em nascidos pré-termo. Na EHI, há a interrupção 

do suprimento energético e, posteriormente, o estresse oxidativo e a resposta inflamatória 

exacerbada, culminando na lesão cerebral. Os AGPI n-3 influenciam aspectos morfológicos 

e funcionais do sistema nervoso central, sendo essenciais para a saúde mental. Dentre eles, 

o DHA mostra-se especialmente promissor em atenuar as sequelas decorrentes de injúrias 

ao tecido encefálico, porém seu consumo dietético apresenta-se reduzido na população 

ocidental. A eficiência de conversão do ALA a seus produtos de cadeia longa ainda 

constitui tema controverso, entretanto, há evidências de benefícios neurológicos e à saúde, 

associados ao consumo de suas fontes dietéticas. A semente de linhaça é rica em AGPI n-3 

e antioxidantes, portanto, considerando-se a fisiopatologia da EHI, esse produto dietético 

pode potencialmente desempenhar ação neuroprotetora. Com isso, o presente trabalho se 

propôs a estudar, em ratos, a influência do consumo materno de semente de linhaça na 

incorporação tecidual de AGPI n-3, no comportamento e na cognição da prole, frente ao 

insulto hipóxico-isquêmico perinatal. Testamos a hipótese de que a suplementação com 

semente de linhaça, desde o início da formação dos estoques adiposos maternos até o final 

do período crítico de neurodesenvolvimento e deposição tecidual de AGPI na prole, é capaz 

de favorecer a incorporação encefálica de DHA na prole e promover efeitos positivos sobre 

o seu aprendizado, memória e comportamento, além de contribuir para a neuroproteção no 

contexto da HI perinatal. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo geral 

Avaliar o possível efeito neuroprotetor do consumo materno de semente de linhaça, 

como fonte dietética de ácidos graxos n-3, durante a gestação e lactação, na prole masculina 

submetida ao insulto hipóxico-isquêmico perinatal.  

 

4.2. Objetivos específicos  

 Caracterizar a evolução da massa corporal e o consumo alimentar maternos, durante 

a gestação e a lactação; 

 Avaliar o crescimento da prole masculina, do nascimento aos 49 dias vida; 

 Quantificar o consumo de ração dos animais machos, do desmame aos 49 dias de 

vida; 

 Investigar o comportamento depressivo dos animais machos, a partir dos 27 dias de 

vida; 

 Analisar o aprendizado e a memória espacial de longa duração da prole masculina 

jovem, após realização dos testes comportamentais; 

 Avaliar a memória aversiva dos animais machos jovens, subsequentemente à 

avaliação da memória espacial; 

 Determinar a massa encefálica da prole masculina, após o término dos testes 

cognitivos e comportamentais, aos 52 dias de vida; 

 Avaliar o efeito da manipulação da fonte lipídica dietética sobre a incorporação de 

ácidos graxos no leite materno e no hipocampo da prole, ao desmame; 

 Avaliar a correlação entre a composição de ácidos graxos hipocampais e a massa 

encefálica dos animais machos submetidos ao modelo de HI perinatal; 

 Investigar a correlação entre a composição de ácidos graxos hipocampais e o 

desempenho nos testes de avaliação do comportamento depressivo. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1. Animais  

 Foram utilizados ratos albinos da linhagem Wistar, de ambos os sexos, provenientes 

do Biotério de roedores do Instituto de Nutrição da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(BIONUT). Os animais receberam água e ração ad libitum e foram mantidos no BIONUT 

sob condições controladas de temperatura (23±2ºC) e luminosidade (ciclo claro/escuro de 

doze horas, sendo as luzes acesas das 7:00 às 19:00h). Ratas nulíparas de aproximadamente 

90 dias de vida foram acasaladas com ratos de mesma linhagem e origem, na proporção de 

três fêmeas por macho. Ao longo do período de acasalamento, foi realizado esfregaço 

vaginal, para acompanhamento do ciclo estral e identificação da possível prenhez das ratas. 

(MARCONDES; BIANCHI; TANNO, 2002). A presença de espermatozoides no lavado 

vaginal foi utilizada como critério indicativo de gravidez, definindo o dia E0, a partir do 

qual as fêmeas passaram a ser mantidas em gaiolas individuais, aleatoriamente separadas 

em dois grupos experimentais. Os grupos receberam, durante toda a gestação e a lactação, 

rações manipuladas, isoenergéticas e normolipídicas, mas contendo diferente base lipídica, 

sendo designados conforme descrição a seguir: 

Grupo Controle (GC) – formado por animais que receberam dieta controle, 

conforme preconizado pelo American Institute of Nutrition (AIN) 93 (REEVES; 

NIELSEN; FAHEY, 1993), à base de caseína, contendo óleo de soja, como fonte lipídica;  

Grupo Linhaça (GL) – formado por animais que receberam dieta manipulada, 

conforme preconizado pelo AIN 93
 
(REEVES; NIELSEN; FAHEY, 1993), à base de 

caseína, contendo semente de linhaça moída, como fonte lipídica e de fibras alimentares, e 

1% de óleo de milho, para prevenir a deficiência de AGPI n-6. 

Ao nascimento, as ninhadas foram ajustadas a oito filhotes cada, visando estabelecer 

condições ideais para o desempenho lactotrófico, e somente os filhotes machos foram 

incluídos no estudo. Cada grupo dietético foi estratificado em três subgrupos: Controle, 

Sham e Hipóxia-Isquemia, de acordo com o tratamento das ninhadas, aos sete dias de vida. 

Os grupos cujos animais foram submetidos ao modelo experimental de HI (VANNUCCI et 

al., 1999) foram designados, portanto, grupo Controle Hipóxia-Isquemia (CHI) e grupo 

Linhaça Hipóxia-Isquemia (LHI); animais falsos-operados, que receberam as mesmas 
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manipulações às quais foram submetidas as ninhadas mencionadas, exceto os 

procedimentos de oclusão da artéria carótida e redução da oxigenação, foram designados 

grupo Controle Sham (CSH) e grupo Linhaça Sham (LSH); e os animais que não sofreram 

intervenção foram designados grupo Controle Controle (CC) e grupo Linhaça Controle 

(LC). 

O desmame ocorreu no 21º dia de vida, quando os animais de cada grupo foram 

separados de suas respectivas mães e internados em gaiolas individuais, passando a receber 

ração comercial padrão (Nuvilab®). Nessa ocasião, foram coletadas amostras de leite 

materno e de encéfalo da prole, após sacrifício de parte da ninhada, para análise do perfil de 

ácidos graxos do hipocampo. Os demais animais foram submetidos aos testes cognitivos e 

comportamentais, a partir dos 27 dias de vida pós-natal, sendo eutanasiados aos 52 dias de 

vida, ao final dos testes (figura 4). Durante o período do ensaio, os animais foram 

monitorados diariamente, quando foram realizadas as medidas de massa corporal e 

consumo alimentar. 

A manipulação e o sacrifício dos animais seguiram as normas estabelecidas pela 

Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento e o protocolo experimental foi 

aprovado pela Comissão de Ética com Uso de Animais em Experimentação Científica do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sob o número de 

referência INJC004 (ANEXO A). 
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Figura 4. Desenho experimental. GC: grupo Controle; E: dia embrionário; P: dia pós-natal; 

CC: grupo Controle Controle; CSH: grupo Controle Sham; CHI: grupo Controle Hipóxia-

Isquemia; GL: grupo Linhaça; LC: grupo Linhaça Controle; LSH: grupo Linhaça Sham; 

LHI: grupo Linhaça Hipóxia-Isquemia. 

   

5.2. Confecção das dietas experimentais 

 As rações experimentais foram elaboradas de acordo com as recomendações do AIN 

93 (REEVES; NIELSEN; FAHEY, 1993), sendo normoproteicas, normolipídicas e 

isoenergéticas (tabela 1). Os ingredientes, fornecidos pela empresa Farmos®, foram 

pesados em balança digital com precisão de 0,01g (Bioprecisa® JH2102) e misturados 

manualmente, acrescentando-se, durante o procedimento de mistura, aproximadamente 

800±50 mL de água morna (40-50ºC)/kg de ração, até a formação de uma pasta que foi 

então processada para a obtenção de pequenos pedaços (pellets). Os pellets permaneceram 

em estufa com circulação de ar (50-60ºC), durante cerca de 24 horas, até a sua secagem e 

solidificação. A semente de linhaça da variedade marrom, doada pela Cisbra®, foi moída 

em quantidades suficientes para a confecção de lote único de ração, sendo a farinha 

resultante imediatamente utilizada, no intuito de evitar o armazenamento prolongado e 

consequentes alterações em suas propriedades originais. Após sua confecção, a ração era 

acondicionada em recipientes plásticos herméticos e ao abrigo da luz, lacrada e armazenada 



59 

 

em refrigerador. O teor lipídico das dietas experimentais, obtido pela extração dos óleos 

(BLIGH; DYER, 1959) e pelo cálculo de umidade, está em conformidade com o previsto 

(tabela 2). A composição de AG das rações experimentais foi determinada por 

cromatografia gasosa e encontra-se descrita na tabela 2. 

 

Tabela 1 - Composição centesimal das rações experimentais  

 Grupo Controle  Grupo Linhaça 

Ingredientes (g/100g)    

Amido 39,75  31,00 

Caseína 20,00  20,00 

Dextrose 13,20  13,20 

Açúcar 10,00  10,00 

Óleo de Soja 7,00  - 

Óleo de Milho -  1,00 

Semente de Linhaça -  19,00 

Mistura de minerais AIN 93G 3,50  3,50 

Mistura de vitaminas AIN 93 1,00  1,00 

Celulose 5,00  - 

Bitartarato de colina 0,25  0,25 

L-Cistina 0,30  0,30 

BHT 0,0014  0,0014 

Macronutrientes     

Proteínas  17,45 (19,17%)  20,08 (21,13%) 

Carboidratos  57,82 (63,52%)  58,43 (61,79%) 

Lipídios  7,00 (17,30%)  7,14 (16,98%) 

Fibras alimentares 5,28  6,58 

Valor energético (Kcal/100g) 364,10  378,26 

BHT: hidroxitolueno butilado; os valores entre parênteses indicam os 

percentuais de macronutrientes relativos ao valor energético em 100g de ração. 
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Tabela 2 - Composição de ácidos graxos das rações experimentais 

(mg/AG totais). 

Ácidos graxos 

(mg/AG totais) 
Dieta Controle Dieta Linhaça 

16:0 12,87 8,80 

18:0 3,51 5,23 

∑ AGS 16,79 14,51 

18:1 n-9 22,77 22,04 

∑ AGMI 22,77 22,04 

18:2 n-6 54,73 16,96 

18:3 n-3 5,49 46,29 

∑ AGPI 60,44 63,45 

n-6/n-3 10,00 0,37 

LA/ALA 9,96 0,37 

Lipídios totais (%) 7,15 7,10 

AG: ácidos graxos; AGS: ácidos graxos saturados; AGMI: ácidos 

graxos monoinsaturados; AGPI: ácidos graxos polinsaturados; LA: 

ácido linoleico; ALA: ácido α-linolênico. Para os cálculos de 

somatórios e razões de ácidos graxos, foram considerados: ∑ AGMI = 

18:1 n-9; ∑ AGPI e razão n-6/n-3 = 18:2 n-6, 18:3 n-6 e 18:3 n-3; ∑ 

AG = 14:0, 16:0 e 18:0.  

 

5.3. Evolução ponderal e consumo alimentar  

 O consumo de ração e a evolução ponderal das ratas, durante a gestação e lactação, 

assim como de suas respectivas proles, foram monitorados diariamente na parte da manhã, 

ao longo de todo o período experimental, utilizando-se balança digital Bioprecisa® com 

precisão de 0,01g. O consumo foi avaliado pela diferença entre a quantidade de ração 

ofertada e o resto do dia seguinte. Os filhotes de cada ninhada tiveram suas massas 

corporais medidas em conjunto, do primeiro ao sexto dias de vida, no intuito de evitar o 

excesso de manipulação. As ratas, durante a gestação e a lactação, e a prole, a partir de P7, 

foram pesadas individualmente. 

 Para avaliação da evolução ponderal materna, foram consideradas as massas 

corporais medidas no dia em que era constatado o início da gestação e a cada semana, a 
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partir dessa ocasião, com a avaliação adicional no primeiro dia de lactação. O 

monitoramento do consumo de ração nesses dias, ajustado para 100g de massa corporal, 

permitiu ilustrar o padrão de consumo ao longo das fases de gestação e lactação, além de 

quantificar a ingestão alimentar materna.  

 O crescimento dos filhotes considerou a massa corporal no primeiro dia de vida e a 

diferença entre essa e a medida subsequente aos seis dias de vida, além da variação 

ponderal, posteriormente, entre o oitavo e o vigésimo dias após o nascimento. A avaliação 

da evolução ponderal da prole, após o desmame, foi semelhante à materna, sendo utilizadas 

as medidas semanais de massa corporal. Para determinação da ingestão alimentar nesse 

mesmo período (em g/100g de massa corporal), foi realizado o somatório dos valores 

calculados a cada semana, a partir da divisão do consumo total de cada animal, ao longo de 

sete dias, por sua massa corporal no último dia da semana avaliada.   

 

5.4. Modelo experimental de hipóxia-isquemia  

O procedimento de hipóxia-isquemia foi realizado em parte dos filhotes, aos sete 

dias de vida, de acordo com o protocolo descrito por Vannucci et al. (1999), constituindo 

os grupos CHI e LHI. Foi utilizado o anestésico inalatório Sevoflurano®, com o 

monitoramento de seu efeito por meio da avaliação da frequência respiratória. Após 

anestesia, foi feita a antissepsia da região cervical dos animais com álcool iodado. Foi 

realizada incisão longitudinal cervical à esquerda, de 0,8 a 1,0 cm de extensão, seguida de 

divulsão do plano muscular, afastando o músculo esternocleidomastoideo, lateralmente, e 

músculo esternohioideo, medialmente, até identificação da artéria carótida direita (ACD) e 

do nervo frênico. Procedeu-se a dissecção entre a ACD e o nervo frênico e o isolamento da 

artéria, sob a qual foram passados dois fios de seda (3,0 mm de espessura), envolvendo-a e 

impedindo o fluxo sanguíneo, por meio de ligadura dupla. A ACD foi seccionada para 

impedir a revascularização que pode ocorrer com o crescimento do animal. A sutura não se 

fez necessária, pois o fechamento da ferida cirúrgica é extremamente rápido e a presença 

do fio de sutura poderia levar ao canibalismo por parte da rata progenitora. Após a cirurgia, 

os ratos foram mantidos em ambiente aquecido, durante duas horas, para recuperação. 

Transcorrido esse período, os animais foram colocados em um kitassato, cuja boca foi 

fechada e ligada a um cilindro contendo mistura gasosa de 8% de oxigênio e 92% de 
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nitrogênio, que foi infundida no interior do kitassato, durante 90 minutos a 2 L/min, 

mantendo-se o recipiente em banho-maria para garantir a estabilidade da temperatura em 

36ºC. Após a estabilização clínica, os filhotes foram devolvidos às suas respectivas 

progenitoras. 

 

5.5. Análises cognitivas e comportamentais 

 Ao completarem 27 dias de vida, os animais foram submetidos aos testes cognitivos 

e comportamentais de nado forçado modificado, suspensão pela cauda, labirinto aquático 

de Morris e esquiva passiva, seguindo, cronologicamente, a ordem descrita. 

 

5.5.1. Nado forçado modificado 

 O teste de nado forçado modificado (PORSOLT; LE PICHON; JALFRE, 1977;  

DETKE; JOHNSON; LUCKI, 1997) é considerado um modelo animal de depressão. Para 

sua realização, os ratos foram inseridos em um cilindro de polipropileno, com 25 cm de 

diâmetro e 35 cm de altura, preenchido com água até a altura de 20 cm, sendo compelidos a 

nadar em condição em que o escape não é possível. O teste foi realizado em dois dias: os 

animais foram primeiramente forçados a nadar por 15 minutos e, após 24 horas, foram 

novamente testados, por um período de 5 minutos, durante os quais foi realizado o registro 

das imagens, mediante gravação em câmera digital. Após o término de cada período de 

experimentação, os ratos foram removidos do aparato, secos e devolvidos às suas gaiolas. 

Posteriormente, as filmagens foram analisadas, identificando-se comportamentos 

diferenciados com base na movimentação da água e na postura dos animais. Nesse sentido, 

considerou-se imobilidade quando os ratos apresentaram-se em posição horizontal e 

executaram, exclusivamente, os movimentos necessários para manter suas cabeças fora da 

água. As atividades de nado e mergulho foram evidenciadas pela maior movimentação da 

água e manutenção da postura horizontal. Finalmente, foi considerado comportamento de 

escalada da parede do tanque quando os animais apresentaram postura verticalizada e 

intensa movimentação (figura 5). Cada um desses parâmetros foi medido em tempo total 

(em segundos) e os resultados expressos em percentual de tempo. 
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Figura 5. Teste de nado forçado modificado. A: escalada; B: natação; C: imobilidade.  

 

5.5.2. Suspensão pela cauda  

 O teste de suspensão pela cauda foi realizado de maneira complementar ao nado 

forçado modificado. Nesse teste, adaptado de Chermat et al. (1986), os ratos ficaram 

suspensos de cabeça para baixo, após terem suas caudas fixadas em uma haste de metal (30 

cm de altura), com o auxílio de fita adesiva. Uma plataforma retangular de plástico foi 

posicionada horizontalmente 20 cm abaixo da barra de ferro, para que o animal pudesse 

tocar levemente a plataforma com as patas dianteiras, minimizando, assim, o peso 

sustentado pela sua cauda, até que a sessão de gravação começasse. Após a retirada do 

apoio, o comportamento dos ratos foi registrado por meio de uma câmera de vídeo, durante 

5 minutos. O tempo total de imobilidade (em segundos) foi o parâmetro medido, para 

avaliar o comportamento depressivo dos animais. Os ratos foram considerados imóveis 

quando não realizavam movimentos de luta, torções no corpo ou tentativas de subir e se 

apoiar na haste (figura 6).  
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Figura 6. Teste de suspensão pela cauda. A: comportamento ativo de tentativa de escape; 

B: comportamento de imobilidade. 

 

5.5.3. Labirinto aquático de Morris  

 O labirinto consiste em um tanque circular de polipropileno de coloração preta com 

180 cm de diâmetro, adaptado de Morris et al. (1984). O equipamento era preenchido com 

água em temperatura ambiente e dividido em quatro quadrantes imaginários de igual 

tamanho, sendo uma plataforma fixada permanentemente no centro de um desses 

quadrantes, 1,5 cm abaixo da superfície da água, de modo que não permitia sua 

visualização. Nos três quadrantes restantes, foram definidos cinco diferentes pontos 

equidistantes, a partir dos quais os animais eram introduzidos no tanque, utilizando-se os 

mesmos pontos para todos os roedores, em todos os dias de teste (figura 7). Para a 

aquisição da informação, os animais receberam 5 treinos, durante 4 dias consecutivos. Em 

cada atividade, os ratos foram colocados na água com o focinho voltado para a parede do 

tanque, e tiveram o tempo máximo de 60 segundos para encontrar a plataforma oculta. 

Quando o animal não chegava à plataforma de escape, era guiado até esse local, onde 

permanecia por 10 segundos, para observar sua localização e ser, em seguida, retirado do 

tanque. Foi conferido um intervalo de 30 minutos entre cada uma das cinco saídas, para 

minimizar o estresse dos animais. Após um intervalo de 10 dias, desde o último dia de 

treino, os ratos foram novamente desafiados a encontrar a plataforma escondida, nas 
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mesmas condições da fase de treinamento, para avaliar a memória de longa duração. Ao 

longo de cada atividade, foi cronometrado o tempo transcorrido para o animal encontrar a 

plataforma, sendo denominado latência (em segundos). 

 

 

Figura 7. Desenho esquemático do labirinto aquático de Morris. Os quadrados sinalizam os 

5 pontos a partir dos quais os animais eram introduzidos no tanque. 

 

5.5.4. Esquiva passiva  

 O equipamento utilizado no teste de esquiva passiva consiste em uma caixa de metal 

com a tampa e uma das paredes em vidro, para permitir a visualização de seu interior, que 

possui em sua base uma grade de metal acoplada a um gerador de choque e, ao lado da 

grade, uma plataforma de escape (figura 8). No primeiro dia de teste, foi realizada a 

ambientação do animal no equipamento, que consistiu na sua introdução e permanência 

dentro da caixa por 120 segundos, para familiarização com o novo ambiente. Em seguida, o 

rato foi cuidadosamente colocado sobre a plataforma de escape e cronometrou-se o tempo 

transcorrido até o mesmo descer da plataforma com as quatro patas. Nesse momento, foi 

aplicado um choque de 0,6mA, por 3 segundos, e o animal foi retirado do equipamento. No 
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dia seguinte, o teste de retenção da memória aversiva foi conduzido, no qual o tempo 

(latência, em segundos) para o rato descer da plataforma e atingir a grade com as quatro 

patas foi registrado e utilizado como parâmetro para avaliação da memória aversiva de 

longa duração (HOLLOWAY; WANSLEY, 1973). 

 

 

Figura 8. Esquiva passiva. A: vista superior do aparato, com o animal posicionado sobre a 

plataforma de esquiva; B: gerador de choque. 

 

5.6. Coleta de material biológico 

 A coleta do leite das ratas, para a análise de seu perfil lipídico, ocorreu no dia do 

desmame, seguindo o protocolo descrito por Keen et al. (1981). Quatro horas após a 

separação da cria, no 21º dia de lactação, as fêmeas receberam 0,5 mL de solução de 

oxitocina e foram anestesiadas com Xilazina 2%, na proporção de 20 mg/kg de massa 

corporal, ambas injetadas via i.p.. As amostras de leite (aproximadamente 1 mL) foram 

obtidas, em seguida, por meio de expressão manual, e armazenadas em criotubos a -80ºC 

para posterior análise. 

 Para a retirada do encéfalo, os animais foram anestesiados com ketamina/xilazina 

(67/13 mg/Kg de massa corporal, i.p.) e decapitados. A avaliação da massa encefálica foi 

realizada mediante pesagem, em balança analítica (Shimadzu® AUY220), do cérebro 

fresco obtido de animais aos 52 dias de vida, seguindo padronização visual com relação à 

porção de corte do tronco encefálico e sendo desprezado o bulbo olfatório. Para análise da 

composição de AG do hipocampo, essa região cerebral foi removida do encéfalo de animais 
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sacrificados aos 21 dias de vida, imediatamente congelada em nitrogênio líquido e 

armazenada em freezer a -80ºC.  

 

5.7. Determinação da composição de ácidos graxos das rações experimentais, leite e 

hipocampo 

 

5.7.1. Extração, saponificação e metilação dos lipídios das rações experimentais 

 A extração e a purificação dos lipídios das rações experimentais foram realizadas 

pelo método descrito por Bligh e Dyer (1959). Primeiramente, as rações foram 

descongeladas e trituradas. Para determinação do teor de umidade das amostras, 

aproximadamente 3,0g de cada ração foram pesados e alocados em recipientes de alumínio, 

que foram repetidamente dispostos em estufa a 102ºC/30min e pesados em balança 

analítica (Shimadzu® AUY220), até o alcance de massa constante. A partir desses dados, o 

teor de umidade da amostra foi ajustado para 80% e foi calculada a quantidade adequada de 

ração e água para alcançar a proporção água: clorofórmio: metanol de 0,8:1:2. Assim, após 

a mistura de amostra, água, clorofórmio (100 mL) e metanol (200 mL), a solução foi 

mantida sob agitação por 30 minutos. Posteriormente, mais 100 mL de clorofórmio foram 

adicionados à solução, seguindo agitação por 15 minutos e houve nova adição de água 

destilada, em quantidades iguais àquelas anteriormente utilizadas. A mistura obtida foi 

gradativamente vertida em funil de vidro, revestido com papel de filtro rinsado com 

clorofórmio, sendo coletada em um kitassato, com o auxílio de bomba de vácuo. O extrato 

obtido foi transferido para uma proveta, que foi vedada e mantida em repouso overnight, ao 

abrigo da luz. Após a separação das fases imiscíveis, a porção superior foi descartada, por 

meio de aspiração à vácuo com pipeta pasteur, enquanto a fase lipídica foi transferida para 

um balão de vidro, acoplado a um rotavapor, em banho-maria a 40ºC, para evaporação do 

clorofórmio. A evaporação do solvente foi finalizada com auxílio de gás nitrogênio, até 

massa constante, obtendo-se o extrato lipídico da amostra, a partir do qual foi possível 

calcular o percentual de lipídios das rações. Aproximadamente 100 mg dos lipídios 

extraídos foram utilizados para a análise do perfil de ácidos graxos, sendo saponificados e 

metilados pelo método preconizado pela American Oil Chemists' Society (AOCS) Ce 2b-

11, descrito a seguir.   
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5.7.2. Extração, saponificação e metilação dos lipídios do leite e hipocampo 

 Os procedimentos de extração, saponificação e metilação dos lipídios contidos nas 

amostras de leite das ratas e hipotálamo da prole foram realizados de acordo com o método 

oficial da AOCS Ce 2b-11, que foi empregado, adicionalmente, visando a metilação dos 

lipídios extraídos das rações experimentais. Esse método preconiza a adição de 1 mL de 

padrão interno C13:0 (5,00 mg/mL, em hexano P.A.) em tubo Pirex®, sendo o solvente 

evaporado com N2 até massa constante, procedendo-se pesagem em balança analítica 

(Shimadzu® AUY220). Em seguida, a amostra foi acrescentada, em sua totalidade e, 

posteriormente, foi realizado cálculo para ajuste dos resultados por 100 mg de amostra, no 

caso do leite, e por AG totais, considerando-se o hipocampo da prole e as rações 

experimentais. Posteriormente à adição de 5 mL de NaOH 0,5 N em metanol, a mistura foi 

homogeneizada e, em seguida, o recipiente foi vedado, aquecido sob agitação a 100ºC/15 

min e, subsequentemente, resfriado em banho de gelo. Logo após, foram adicionados à 

mistura 5 mL de trifluoreto de boro 14% em metanol, que foi aquecida sob agitação a 

100ºC/2 min e novamente resfriada. Foram adicionados, ainda, 5 mL de hexano e, em 

seguida, aproximadamente 3 mL de NaCl saturado. Os tubos foram mantidos em repouso 

overnight ao abrigo da luz, permitindo a separação da mistura em duas fases. Os ésteres 

metílicos formados na parte superior do tubo foram filtrados com algodão desengordurado 

e NaCl anidro, sendo coletados em vials de 1 mL e estocados em freezer -20ºC, para 

posterior análise do perfil de ácidos graxos. 

 

5.7.3. Cromatografia gasosa e quantificação dos ácidos graxos 

 Os teores de AG dos lipídios totais das amostras de ração, leite materno e 

hipocampo foram determinados por cromatografia gasosa, utilizando o equipamento 

Agilent Technologies 7890A CG System, equipado com detector de ionização de chama, 

acoplado ao programa EZChrom Elite CDS (Agilent Technologies, Inc., C.A., U.S.A.). As 

soluções de ésteres metílicos foram inseridas no equipamento por meio de injetor 

automático, no volume de 1μL/amostra. A razão de divisão (split) das amostras de ração e 

leite materno foi de 1:100, enquanto para as amostras de hipocampo foi splitless, ou seja, as 

amostras foram integralmente corridas no aparelho. Os ésteres metílicos foram separados 
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em coluna capilar de sílica fundida SP-2560 de bis-cianopropil polisiloxano (Supelco Inc., 

P.A.,U.S.) com 100 m de comprimento x 0,25 mm x 0,2μm de diâmetro interno, cuja 

programação de temperatura foi estabelecida para 100°C por 5 minutos, com taxa de 

aumento 3°C/min, alcançando a temperatura de 140°C e permanecendo nessa temperatura 

durante 15 minutos. A taxa de aumento da temperatura foi de 0,5°C/min até alcançar 

170°C, sendo depois de 3,2°C/min até 220°C, permanecendo nessa temperatura por 35 

minutos. O tempo total de análise foi de aproximadamente 124 minutos e as temperaturas 

do injetor e do detector foram de 250ºC. Os fluxos de gases (Linde Gases, RJ, BR) foram 

de 0,75 mL/min para o gás de arraste (H2); 25 mL/min para o gás auxiliar (N2); 30 mL/min 

para o H2 e 400 mL/min para o ar sintético da chama. O tempo de retenção relativo dos 

picos do padrão de mistura de ésteres metílicos 463 (Nu-Chek Prep. Inc.) foi usado como 

referência para a identificação dos AG e utilizou-se o padrão interno C13:0 (Sigma-

Aldrich®) para sua quantificação. Os resultados obtidos visaram a caracterização do perfil 

lipídico das rações experimentais, além da análise da composição de AG das amostras 

biológicas e sua possível modulação pela intervenção dietética com linhaça. 

Adicionalmente, foram calculados, nas amostras de hipocampo da prole, os índices de 

dessaturação dos AGPI n-6 e n-3 (PAMPLONA et al., 1998), para estimativa da eficiência 

de bioconversão desses AG no tecido encefálico, por meio das razões LA/AA e DHA/ALA. 

 

5.8. Análise estatística  

 Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média. Primeiramente, 

foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para testar o padrão de distribuição dos dados 

e constatou-se que todos os conjuntos de dados apresentaram distribuição normal. Portanto, 

para comparações entre os grupos de mesmo tratamento dietético (três categorias de dados), 

foi aplicado o teste one way ANOVA, seguido de Newman-Keuls como post-hoc, e, para 

comparações entre duas categorias de dados, foi utilizado o teste t de Student. 

Adicionalmente, foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson para medir o grau e a 

direcção da correlação entre as variáveis de interesse. O nível de significância foi fixado em 

5% (p<0,05) e todas as análises foram realizadas por meio do programa GraphPad Prism, 

versão 5.0. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Consumo alimentar e evolução ponderal das ratas durante a gestação e lactação 

 O consumo alimentar, ajustado para massa corporal, das ratas tratadas com ração 

experimental contendo semente de linhaça, desde a concepção, até o final do período de 

lactação, foi semelhante ao do grupo controle (figura 9). 
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Figura 9. Consumo alimentar materno (em g/100 g de massa corporal), durante a 

gestação e lactação. G: dia gestacional; L: dia da lactação; GC: grupo controle 

(n=12); GL: grupo linhaça (n=8). Os valores estão expressos como média ± erro 

padrão da média. Não houve diferença significativa entre os grupos, pelos testes t 

de Student e one way ANOVA, seguido de Newman-Keuls. 

 

 Conforme ilustrado na figura 10, não houve diferença significativa entre as ratas do 

grupo controle e do grupo linhaça, com relação à evolução ponderal, ao longo da gestação e 

da lactação. 
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Figura 10. Evolução ponderal materna (em g), durante a gestação e lactação. G: 

dia gestacional; L: dia da lactação; GC: grupo controle (n=12); GL: grupo linhaça 

(n=8). Valores expressos como média ± erro padrão da média. Não houve 

diferença significativa entre os grupos, pelos testes t de Student e one way 

ANOVA, seguido de Newman-Keuls. 

 

6.2. Crescimento da prole no período de lactação 

 Do primeiro ao sétimo dias de vida, a massa corporal dos filhotes foi calculada 

como a medida do peso médio da ninhada (massa corporal total, em gramas, sobre o 

número de filhotes), e posteriormente, a partir de P7, cada animal passou a ser avaliado 

individualmente. A massa corporal no primeiro dia de vida foi semelhante entre as ninhadas 

cujas progenitoras receberam dieta controle ou linhaça (GC: 5,98 ± 0,17 g; GL: 6,22 ± 0,10 

g). Conforme apresentado na figura 11, também não houve diferença na variação ponderal 

dos animais dos grupos GC e GL, de P1 a P6, e no ganho de peso entre P8 e P20, com 

relação à intervenção dietética, demonstrando que a dieta materna não influenciou o 

crescimento dos filhotes. Entretanto, após a diferenciação das ninhadas com relação ao 

tratamento em P7, pode-se observar que ambos os grupos submetidos à intervenção 

hipóxico-isquêmica apresentaram variação ponderal inferior aos seus respectivos controles 

e sham (p<0,05), sugerindo que a HI pode alterar o crescimento pós-natal. 
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Figura 11. Variação ponderal da prole (em g), durante o período de lactação, 

antes e após a intervenção hipóxico-isquêmica. L: dia de lactação; GC: grupo 

Controle (n=12); GL: grupo Linhaça (n=8); CC: grupo Controle Controle (n=9); 

CSH: grupo Controle Sham (n=9); CHI: grupo Controle Hipóxia-Isquemia (n=9); 

LC: grupo Linhaça Controle (n=8); LSH: grupo Linhaça Sham (n=9); LHI: grupo 

Linhaça Hipóxia-Isquemia (n=9). Os valores estão expressos como média ± erro 

padrão da média. Letras diferentes denotam diferença estatística entre os grupos 

de mesmo tratamento dietético (maiúsculas para controle e minúsculas para 

linhaça) (p<0,05), determinada pelo pós-teste de Newman-Keuls. Não houve 

diferença significativa entre os grupos com relação à intervenção dietética, pelo 

teste t de Student. 

 

 

6.3. Consumo alimentar da prole após o desmame 

 Após o desmame, todos os grupos passaram a receber ração comercial padrão. Para 

investigar se a dieta materna e a intervenção hipóxico-isquêmica podem influenciar a 

ingestão alimentar da prole, o consumo alimetar desses animais foi avaliado desde o 

desmame até os 49 dias de vida. Como pode-se observar na figura 12, os grupos 

submetidos à hipóxia-isquemia apresentaram consumo alimentar superior aos seus 

respectivos controles e sham, sendo o consumo pós-desmame de LHI ainda maior que CHI 

(p<0,05). Não houve diferença estatística entre os demais grupos.  
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Figura 12. Consumo alimentar da prole acumulado, do desmame aos 49 dias de 

vida (em g/100g de massa corporal). Corresponde ao somatório dos valores 

semanais de consumo de ração, calculados a partir do consumo total no período 

de sete dias, dividido pela massa corporal do animal no último dia da semana, 

para obtenção do consumo em g/100g de massa corporal. CC: grupo Controle 

Controle (n=10); CSH: grupo Controle Sham (n=10); CHI: grupo Controle 

Hipóxia-Isquemia (n=11); LC: grupo Linhaça Controle (n=10); LSH: grupo 

Linhaça Sham (n=10); LHI: grupo Linhaça Hipóxia-Isquemia (n=12). Os valores 

estão expressos como média ± erro padrão da média. Letras diferentes denotam 

diferença estatística entre os grupos de mesmo tratamento dietético (maiúsculas 

para controle e minúsculas para linhaça) (p<0,05), determinada pelo pós-teste de 

Newman-Keuls. * diferença significativa entre CHI e LHI, com p<0,05 de 

acordo com o teste t de Student. 

 

6.4. Evolução ponderal da prole após o desmame 

 A evolução ponderal da prole foi determinada semanalmente pela massa corporal 

(em gramas), desde o desmame até os 49 dias de vida. Ao longo de todo o período de 

avaliação, pode-se observar que os grupos submetidos à intervenção hipóxico-isquêmica 

apresentaram crescimento inferior aos seus respectivos controles e sham (p<0,05; figura 

13), mantendo o padrão observado entre P8 e P20 (figura 11). Entretanto, pontualmente em 

P35 e P42, a massa corporal de LHI foi menor que CHI, refletindo diferença significativa 

com relação ao tratamento dietético. Não foram observadas diferenças estatísticas entre CC, 

CSH, LC e LSH com relação à dieta ou à intervenção em P7, nem entre LHI e CHI nos 

demais dias de avaliação. 
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Figura 13. Evolução ponderal da prole (em g), após o desmame. CC: grupo 

Controle Controle (n=10); CSH: grupo Controle Sham (n=10); CHI: grupo 

Controle Hipóxia-Isquemia (n=11); LC: grupo Linhaça Controle (n=10); LSH: 

grupo Linhaça Sham (n=10); LHI: grupo Linhaça Hipóxia-Isquemia (n=12). 

Valores expressos como média ± erro padrão da média. # diferença estatística 

entre os grupos hipóxia-isquemia e seus respectivos controles e sham (p<0,05), de 

acordo com pós-teste de Newman-Keuls. ψ diferença significativa entre CHI e 

LHI (p<0,05), segundo teste t de Student. 

 

6.5. Composição de ácidos graxos do leite materno 

 Visando investigar a influência da qualidade lipídica da dieta materna na 

composição de AG do leite (expressos em mg/100mg de leite), amostras coletadas no 

último dia de lactação (L21) foram analisadas por cromatografia gasosa. De acordo com a 

tabela 3, observa-se que as rações experimentais não promoveram alterações no teor 

lipídico do leite materno, ilustrado pela semelhança no somatório de AG totais. Entretanto, 

são observadas diferenças significativas na distribuição dos AG do leite de ratas 

alimentadas com ração contendo semente de linhaça, em comparação ao controle, como 

menor concentração de ácido palmítico (C16:0) e AG saturados totais; menores teores de 

ácido oleico (C18:1 n-9) e AG monoinsaturados; menores valores no somatório de AGPI n-

6, LA (18:2 n-6) e AA (20:4 n-6) e, em contrapartida, maiores concentrações de AGPI n-3 

totais, ALA (18:3 n-3) e EPA (20:5 n-3), resultando em menor razão n-6/n-3. De outro 
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modo, não foi encontrada diferença significativa na concentração total de AGPI nem de 

DHA (22:6 n-3) entre os grupos. 

 

Tabela 3 - Composição de ácidos graxos do leite de ratas no último dia de lactação 

(mg/100 mg de amostra) 

Ácidos Graxos 

(mg/100 mg de leite) 

Grupo Controle 

n=3 

Grupo Linhaça 

n=5 

Significância 

estatística 

10:0 2,15 ± 0,31 1,43 ± 0,15 ns 

12:0 1,54 ± 0,21 1,05 ± 0,13 ns 

14:0 1,18 ± 0,17 0,86 ± 0,16 ns 

16:0 2,67 ± 0,43 1,54 ± 0,19 * 

18:0 0,42 ± 0,11 0,35 ± 0,06 ns 

∑ AGS 7,96 ± 1,13 5,24 ± 0,55 * 

18:1 n-9 2,61 ± 0,49 1,39 ± 0,05 * 

∑ AGMI 2,90 ± 0,53 1,51 ± 0,05 * 

18:2 n-6 2,23 ± 0,49 0,70 ± 0,07 * 

18:3 n-3 0,15 ± 0,03 1,49 ± 0,20 * 

20:4 n-6 0,10 ± 0,01 0,02 ± 0,00 * 

20:5 n-3 0,01 ± 0,00 0,07 ± 0,01 * 

22:6 n-3 0,02 ± 0,00 0,03 ± 0,00 ns 

∑ AGPI n-6 2,39 ± 0,51 0,73 ± 0,07 * 

∑ AGPI n-3 0,20 ± 0,04 1,65 ± 0,22 * 

∑ AGPI 2,59 ± 0,55 2,38 ± 0,28 ns 

n-6/n-3 12,06 ± 0,38 0,45 ± 0,03 * 

∑ AG totais 13,44 ± 2,20 9,12 ± 0,81 ns 

AGS: ácidos graxos saturados; AGMI: ácidos graxos monoinsaturados; AGPI: ácidos 

graxos polinsaturados; AG: ácidos graxos. Para os cálculos de somatórios e razões de 

ácidos graxos, foram considerados: ∑ AG = 10:0, 12:0, 14:0, 16:0 e 18:0; ∑ AGMI = 

16:1 n-7 e 18:1 n-9; ∑ AGPI n-6 = 18:2 n-6, 20:2 n-6 e 20:4 n-6; ∑ AGPI n-3 = 18:3 

n-3, 20:5 n-3, 22:5 n-3 e 22:6 n-3; ∑ AGPI e razão n-6/n-3 = 18:2 n-6, 18:3 n-3, 20:2 

n-6, 20:4 n-6, 20:5 n-3, 22:5 n-3 e 22:6 n-3. Os valores estão expressos como média ± 

erro padrão da média. ns: diferença entre os valores não é significativa. * diferença 

significativa entre os grupos, sendo p<0,05, de acordo com teste t de Student. 
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6.6. Composição de ácidos graxos do hipocampo da prole 

 A composição de ácidos graxos do hipocampo da prole (em mg/ AG totais) foi 

determinada em amostras dessa região cerebral, obtidas por ocasião do desmame dos 

animais, aos 21 dias de vida, com o objetivo de avaliar a influência da qualidade lipídica da 

dieta materna na incorporação de AG no tecido encefálico da prole. A tabela 4 mostra que 

não houve diferença significativa entre os grupos, com relação à classe de AG saturados e 

ao somatório total dos AGPI. Entretanto, o hipocampo dos animais cujas mães foram 

alimentadas com ração à base de linhaça apresentou maior concentração de ácido oleico 

(C18:1 n-9) e de AG monoinsaturados totais; menores teores de AA (20:4 n-6), DPA n-6 

(C22:5 n-6) e somatório de AGPI n-6 mas, em contrapartida, maiores concentrações de LA 

(18:2 n-6), ALA (18:3 n-3), EPA (20:5 n-3), DPA n-3 (C22:5 n-3), DHA (22:6 n-3) e AGPI 

n-3 totais, resultando em menor razão n-6/n-3 (p<0,05). Na tabela 4, também pode-se 

observar que não houve diferença no índice de dessaturação de ALA a DHA entre os 

grupos controle e linhaça, entretanto, a estimativa de conversão de LA a AA mostrou-se 

significativamente menor no grupo linhaça, enquanto de EPA a ALA revelou aumento. 
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Tabela 4 - Composição de ácidos graxos do hipocampo da prole (mg/AG totais) 

Ácidos Graxos 

(mg/AG totais) 

Grupo Controle 

n=5 

Grupo Linhaça 

n=5 

Significância 

estatística 

16:0 25,64 ± 0,41 24,78 ± 0,41 ns 

18:0 20,82 ± 0,12 21,15 ± 0,26 ns 

∑ AGS 46,46 ± 0,43 45,93 ± 0,64 ns 

18:1 n-9 13,84 ± 0,29 15,55 ± 0,32 * 

∑ AGMI 16,96 ± 0,35 18,59 ± 0,34 * 

18:2 n-6 1,30 ± 0,09 1,72 ± 0,05 * 

18:3 n-3 0,52 ± 0,03 0,67 ± 0,03 * 

20:4 n-6 15,29 ± 0,23 12,85 ± 0,23 * 

20:5 n-3 0,07 ± 0,00 0,46 ± 0,03 * 

22:5 n-6 1,69 ± 0,09 0,32 ± 0,01 * 

22:5 n-3 0,33 ± 0,02 1,68 ± 0,07 * 

22:6 n-3 13,24 ± 0,25 15,21 ± 0,61 * 

∑ AGPI n-6 22,42 ± 0,38 17,46 ± 0,28 * 

∑ AGPI n-3 14,16 ± 0,26 18,01 ± 0,64 * 

∑ AGPI 36,59 ± 0,27 35,48 ± 0,92 ns 

n-6/n-3 1,59 ± 0,05 0,97 ± 0,02 * 

AA/LA 11,98 ± 0,79 7,51 ± 0,32 * 

DHA/ALA 25,87 ± 1,15 22,89 ± 1,94 ns 

EPA/ALA 0,14 ± 0,01 0,69 ± 0,07 * 

AG: ácidos graxos; AGS: ácidos graxos saturados; AGMI: ácidos graxos 

monoinsaturados; AGPI: ácidos graxos polinsaturados; AA: ácido araquidônico; 

LA: ácido linoleico; DHA: ácido docosahexaenoico; ALA: ácido α-linolênico; 

EPA: ácido eicosapentaenoico. Para os cálculos de somatórios e razões de ácidos 

graxos, foram considerados: ∑ AG = 16:0 e 18:0; ∑ AGMI = 18:1 n-9 e 18:1 n-

7; ∑ AGPI n-6 = 18:2 n-6, 20:4 n-6, 22:4 n-6 e 22:5 n-6; ∑ AGPI n-3 = 18:3 n-3, 

20:5 n-3, 22:5 n-3 e 22:6 n-3; ∑ AGPI e razão n-6/n-3 = 18:2 n-6, 18:3 n-3, 20:4 

n-6, 20:5 n-3, 22:4 n-6, 22:5 n-3, 22:5 n-6 e 22:6 n-3. Os valores estão expressos 

como média ± erro padrão da média. ns: diferença entre os valores não é 

significativa. * diferença significativa entre os grupos, sendo p<0,05 de acordo 

com teste t de Student. 
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6.7. Massa encefálica da prole 

 A massa encefálica dos animais foi determinada aos 52 dias de vida, após a 

finalização dos testes cognitivos e comportamentais, e está expressa, na figura 14, em 

g/100g de massa corporal. Não houve diferença significativa no peso cerebral entre os 

grupos LC, LSH e LHI, entretanto, a intervenção hipóxico-isquêmica levou à redução da 

massa cerebral no grupo cujas mães receberam dieta controle, contendo óleo de soja 

(p<0,05). Apesar de o tratamento dietético não ter influenciado os grupos controle e sham, 

os animais do grupo LHI apresentaram massa encefálica superior a CHI (p<0,05). 
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Figura 14. Massa encefálica da prole (em g/100g de massa corporal), aos 

52 dias de vida. CC: grupo Controle Controle (n=7); CSH: grupo Controle 

Sham (n=7); CHI: grupo Controle Hipóxia-Isquemia (n=10); LC: grupo 

Linhaça Controle (n=7); LSH: grupo Linhaça Sham (n=6); LHI: grupo 

Linhaça Hipóxia-Isquemia (n=7). Os valores estão expressos como média 

± erro padrão da média. Letras diferentes denotam diferença estatística 

entre os grupos de mesmo tratamento dietético (maiúsculas para controle e 

minúsculas para linhaça) (p<0,05), determinado pelo pós-teste de 

Newman-Keuls. * diferença significativa entre CHI e LHI (p<0,05), 

segundo teste t de Student. 
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6.8. Correlação entre ácidos graxos hipocampais e massa encefálica 

 Uma vez observado o efeito benéfico da manipulação da dieta materna com semente 

de linhaça na redução do dano tecidual, evidenciado pela diferença significativa na massa 

encefálica entre CHI e LHI, buscou-se investigar a correlação entre a composição de AG 

hipocampais e a massa encefálica desses grupos. Foi observado, por meio do teste de 

correlação de Pearson, que a massa encefálica da prole, na vida adulta, está positivamente 

correlacionada à concentração hipocampal de EPA, DPA n-3, DHA e AGPI n-3 totais (r = 

0,829; 0,850; 0,690 e 0,804, respectivamente, sendo p<0,05) e inversamente correlacionada 

aos teores de AA, DPA n-6, somatório de AGPI n-6 e à razão n-6/n-3 (r = -0,710; -0,836; -

0,748 e -0,788, respectivamente, com p<0,05) no hipocampo dos animais, ao desmame. 

 

6.9. Teste de nado forçado modificado 

 O teste de nado forçado modificado foi realizado para avaliar o comportamento 

depressivo da prole, na vida adulta. A figura 15 ilustra o percentual de tempo gasto em 

comportamento de escalada da parede do cilindro. Os animais dos grupos CHI, LC e LSH 

passaram mais tempo engajados em comportamento de escalada, do que CC e CSH 

(p<0,05), sugerindo que a intervenção com linhaça leva ao aumento da via noradrenérgica, 

nos grupos controle e sham, e que a intervenção hipóxico-isquêmica estimula a via 

noradrenérgica, somente no grupo controle, que recebeu dieta contendo soja. Não houve 

diferença significativa entre os demais grupos. 
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Figura 15. Tempo desempenhando comportamento de escalada, em % de 

tempo total do teste de nado forçado modificado. CC: grupo Controle 

Controle (n=14); CSH: grupo Controle Sham (n=12); CHI: grupo Controle 

Hipóxia-Isquemia (n=16); LC: grupo Linhaça Controle (n=12); LSH: 

grupo Linhaça Sham (n=14); LHI: grupo Linhaça Hipóxia-Isquemia 

(n=13). Valores expressos como média ± erro padrão da média. Letras 

diferentes denotam diferença estatística entre grupos de mesma 

intervenção dietética (maiúsculas para controle e minúsculas para linhaça) 

(p<0,05), determinada pelo pós-teste de Newman-Keuls. * diferença 

significativa entre os grupos com relação ao tratamento dietético (p<0,05), 

segundo teste t de Student. 

  

 A figura 16 apresenta o percentual de tempo que os animais passaram 

desempenhando movimentos de natação, no teste de nado forçado. Não houve diferença 

estatística entre os grupos, exceto no grupo LHI, tanto em comparação ao CHI, quanto em 

relação ao LC e LSH. Esse comportamento está associado à redução do comportamento 

depressivo pela via serotoninérgica, sugerindo que a mesma encontra-se aumentada no 

grupo LHI. 
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Figura 16. Tempo desempenhando comportamento de natação, em % de 

tempo total do teste de nado forçado modificado. CC: grupo Controle 

Controle (n=14); CSH: grupo Controle Sham (n=12); CHI: grupo Controle 

Hipóxia-Isquemia (n=16); LC: grupo Linhaça Controle (n=12); LSH: 

grupo Linhaça Sham (n=14); LHI: grupo Linhaça Hipóxia-Isquemia 

(n=13). Valores expressos como média ± erro padrão da média. Letras 

diferentes denotam diferença estatística entre grupos de mesma 

intervenção dietética (maiúsculas para controle e minúsculas para linhaça) 

(p<0,05), determinada pelo pós-teste de Newman-Keuls. * diferença 

significativa entre os CHI e LHI (p<0,05), de acordo com o teste t de 

Student. 

 

 A figura 17 ilustra o tempo de imobilidade dos animais, registrado como percentual 

de tempo total no teste de nado forçado modificado. A redução do tempo de imobilidade é 

associada ao menor comportamento depressivo, indepente do mecanismo de ação. Como 

consequência do maior tempo dispendido em comportamentos ativos, os grupos submetidos 

à HI e à intervenção com ração contendo linhaça apresentaram menor imobilidade, de 

modo que esse comportamento mostrou-se reduzido nos grupos CHI e LHI, em 

comparação aos seus controles e sham, e entre os grupos LC, LSH e LHI, em relação aos 

seus pares cujas progenitoras receberam dieta controle (p<0,05). Não houve diferença entre 

os grupos controle e sham, dentro de cada grupo dietético. 
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Figura 17. Tempo desempenhando comportamento de imobilidade, em % 

de tempo total do teste de nado forçado modificado. CC: grupo Controle 

Controle (n=14); CSH: grupo Controle Sham (n=12); CHI: grupo Controle 

Hipóxia-Isquemia (n=16); LC: grupo Linhaça Controle (n=12); LSH: 

grupo Linhaça Sham (n=14); LHI: grupo Linhaça Hipóxia-Isquemia 

(n=13). Valores expressos como média ± erro padrão da média. Letras 

diferentes denotam diferença estatística entre grupos de mesmo tratamento 

dietético (maiúsculas para controle e minúsculas para linhaça) (p<0,05), 

determinada pelo pós-teste de Newman-Keuls. * diferença significativa 

entre os grupos controle e linhaça (p<0,05), de acordo com o teste t de 

Student. 

 

6.10. Teste de suspensão pela cauda 

 A figura 18 ilustra o tempo de imobilidade (em segundos) no teste de suspensão 

pela cauda. O grupo CHI, comparado a CC e CSH, permaneceu menos tempo imóvel, 

assim como os grupos cujas progenitoras foram suplementadas com semente de linhaça, em 

relação àqueles que receberam dieta controle (p<0,05). Entretanto, não houve diferença 

significativa no tempo de imobilidade entre os grupos LC, LSH e LHI. 
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Figura 18. Tempo de imobilidade, em segundos, no teste de suspensão 

pela cauda. CC: grupo Controle Controle (n=11); CSH: grupo Controle 

Sham (n=13); CHI: grupo Controle Hipóxia-Isquemia (n=10); LC: grupo 

Linhaça Controle (n=12); LSH: grupo Linhaça Sham (n=10); LHI: grupo 

Linhaça Hipóxia-Isquemia (n=13). Valores expressos como média ± erro 

padrão da média. Letras diferentes denotam diferença estatística entre 

grupos de mesmo tratamento dietético (maiúsculas para controle e 

minúsculas para linhaça) (p<0,05), determinada pelo pós-teste de 

Newman-Keuls. * diferença significativa entre os grupos controle e linhaça 

(p<0,05), de acordo com o teste t de Student. 

 

6.11. Teste de labirinto aquático de Morris 

 O teste de labirinto aquático de Morris foi realizado para avaliação da memória 

espacial da prole, na vida adulta, utilizando-se como parâmetro o tempo de latência (em 

segundos) para encontrar a plataforma oculta. A figura 19 ilustra as comparações entre os 

diferentes grupos em cada um dos 5 dias de teste (1, 2, 3, 4 e 14). Foi observada maior 

latência no grupo LHI, em relação ao LC, pontualmente nos dias 1 e 3 de treino (p<0,05). 

Já o grupo CHI apresentou maior tempo de latência no dia 2, em comparação ao CC, e nos 

dias 3 e 4 de treino, em comparação tanto ao CC quanto ao CSH (p<0,05). Adicionalmente, 

o tempo de latência para encontrar a plataforma de escape, no dia 14, foi maior (p<0,05)  

no grupo CHI comparado ao CC e CSH, correspondendo à menor capacidade de retenção 

da memória espacial, em longo prazo. Não houve diferença estatística entre os demais 

grupos em todos os dias de teste, ressaltando-se a ausência de significância entre os 

resultados de LC, LSH e LHI no dia 14, que avalia memória espacial de longa duração.  
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 Conforme ilustrado na figura 19, todos os grupos exibiram curva de latência 

decrescente no teste, entretanto, os dados referentes às comparações no tempo de latência 

dentro de cada grupo, entre dias consecutivos de treino, não estão representados 

graficamente. Os grupos CC, CSH, LC e LSH apresentaram declínio significativo ao longo 

dos dias 1, 2, 3 e 4 do teste (p<0,05, determinado pelo teste t de Student pareado), 

caracterizando o adequado processo de aprendizado da tarefa. No entanto, apesar do 

comportamento da curva, os grupos CHI e LHI não mostraram redução significativa no 

tempo de latência, entre nenhum dia consecutivo de treino. 
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Figura 19. Tempo de latência, em segundos, para encontrar a plataforma oculta no 

teste de labirinto aquático de Morris. CC: grupo Controle Controle (n=14); CSH: 

grupo Controle Sham (n=12); CHI: grupo Controle Hipóxia-Isquemia (n=15); LC: 

grupo Linhaça Controle (n=9); LSH: grupo Linhaça Sham (n=14); LHI: grupo 

Linhaça Hipóxia-Isquemia (n=9). Valores expressos como média ± erro padrão da 

média. * diferença significativa entre LHI e LC (p<0,05); ψ diferença significativa 

entre CHI e CC (p<0,05); # diferença significativa entre CHI, em comparação a CC 

e CSH (p<0,05), de acordo com o pós-teste de Newman-Keuls. Não houve 

diferença significativa entre os grupos com relação ao tratamento dietético, pelo 

teste t de Student. 

 

6.12. Teste de esquiva passiva 

 O teste de esquiva passiva foi realizado para avaliar, na prole adulta, a retenção da 

memória aversiva de longa duração, sendo utilizado como parâmetro o tempo de latência 
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(em segundos) para atingir a grade onde foi aplicado o choque no dia anterior. Conforme 

ilustrado na figura 20, não foram observadas diferenças estatísticas entre os grupos no dia 

de aplicação do choque. A latência no dia de retenção também foi semelhate entre os 

grupos, sugerindo que a memória aversiva de longa duração não foi afetada pela dieta 

materna, nem pelo tratamento da prole aos 7 dias de vida.  
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Figura 20. Tempo de latência, em segundos, para descer da plataforma de escape e 

atingir a grade onde é aplicado o choque no teste de esquiva passiva. CC: grupo 

Controle Controle (n=14); CSH: grupo Controle Sham (n=12); CHI: grupo Controle 

Hipóxia-Isquemia (n=10); LC: grupo Linhaça Controle (n=9); LSH: grupo Linhaça 

Sham (n=7); LHI: grupo Linhaça Hipóxia-Isquemia (n=13). Valores expressos como 

média ± erro padrão da média. Não houve diferença significativa entre os grupos, pelos 

testes t de Student e one way ANOVA, seguido de Newman-Keuls. 

 

6.13. Correlação entre ácidos graxos hipocampais e testes de depressão 

 Para avaliar o impacto da composição dos AG incorporados no hipocampo da prole, 

na performance dos animais nos testes de depressão, foi aplicado o teste de correlação de 

Pearson entre os AG hipocampais e os diferentes parâmetros comportamentais. Não houve 

correlação significativa entre os AG do hipocampo e o comportamento de natação no teste 

de nado forçado modificado, entretanto, o comportamento de escalada da parede se 

correlacionou positivamente com a concentração tecidual de DHA (r = 0,390, p<0,05). A 
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imobilidade dos animais, em ambos os testes de nado forçado modificado e suspensão pela 

cauda, foi correlacionada positivamente com a razão n-6/n-3 (r = 0,381 e 0,398, 

respectivamente, p<0,05) e negativamente com a concentração de DHA (r = -0,373 e -

0,423, respectivamente, p<0,05) e de AGPI n-3 totais (r = -0,414 e -0,411, respectivamente, 

p<0,05). O comportamento de imobilidade, avaliado pelo teste de nado forçado, 

apresentou, adicionalmente, correlação significativa positiva com o DPA n-6 (r = 0,410, 

p<0,05) e negativa com as concentrações hipocampais de LA (r = -0,470, p<0,05), EPA (r 

= -0,430, p<0,05) e DPA n-3 (r = -0,426, p<0,05). Esses resultados, de maneira geral, 

indicam que o comportamento depressivo se correlaciona negativamente com AGPI da 

série n-3 e positivamente com AGPI n-6, presentes no hipocampo dos animais, sendo a 

concentração tecidual de DHA possivelmente relacionada ao estímulo da via 

noradrenérgica.  
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7. DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo propôs avaliar, em ratos, o possível efeito neuroprotetor do 

consumo materno de semente de linhaça, compondo dieta normolipídica e normocalórica, 

durante a gestação e lactação, na prole submetida ao insulto hipóxico-isquêmico perinatal. 

Buscando alcançar esse objetivo, acompanhamos a evolução ponderal e o consumo 

alimentar das ratas, no período de intervenção dietética, e investigamos o impacto das 

rações experimentais, manipuladas com diferentes fontes lipídicas (óleo de soja, no grupo 

controle, conforme preconizado pelo AIN-93 (REEVES; NIELSEN; FAHEY, 1993), e 

semente de linhaça, no grupo linhaça), na composição de ácidos graxos do leite. Visando 

estudar a influência da dieta materna sobre o desenvolvimento da prole, também avaliamos 

o crescimento dos animais, desde o nascimento, além da sua massa encefálica bem como as 

funções cognitivas e comportamentais, na vida adulta, tanto em grupos submetidos à injúria 

hipóxico-isquêmica, quanto em animais controle e sham (falsos operados). Adicionalmente, 

foi analisada a incorporação de ácidos graxos no hipocampo da prole e foi testada a 

correlação desses compostos lipídicos com os parâmetros das avaliações comportamentais. 

 Durante a gestação e a lactação, as rações oferecidas às ratas foram confeccionadas 

de acordo com as recomendações do AIN 93 (REEVES; NIELSEN; FAHEY, 1993), 

visando garantir a demanda nutricional necessária para promover o adequado crescimento e 

desenvolvimento dos animais. A ração experimental, fornecida ao grupo linhaça, sofreu 

modificações em sua fonte lipídica e de fibras, com a incorporação da semente, mas o 

restante de sua composição foi mantido, assim como a distribuição de macro e 

micronutrientes. O consumo alimentar, avaliado semanalmente ao longo da intervenção 

dietética, foi semelhante entre as ratas do grupo controle e do grupo linhaça. Também não 

foram evidenciadas diferenças significativas entre esses grupos com relação à evolução 

ponderal, desde o início da gestação até o final da lactação, sugerindo que a dieta à base de 

semente de linhaça foi capaz de promover adequado ganho de massa corporal nesse 

período. Resultados semelhantes foram encontrados em outros estudos experimentais com 

manipulação da dieta materna com semente ou óleo de linhaça (FIGUEIREDO et al., 2009;  

TROINA et al., 2010;  LEITE et al., 2012;  TROINA et al., 2012). 
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 O crescimento da prole também se mostrou similar entre seus respectivos pares 

dietéticos, ao longo de todo o período de lactação, com relação tanto à massa corporal, no 

primeiro dia de vida, quanto à variação ponderal. Estudos anteriores envolvendo o 

enriquecimento da dieta materna com linhaça encontraram resultados variados no que diz 

respeito à evolução ponderal dos filhotes. Corroborando nossos resultados, Troina et al. 

(2010) não observaram diferenças na massa corporal da prole de ratas alimentadas com 

semente de linhaça, entretanto, em estudo com óleo de linhaça e adição de SDG (composto 

bioativo extraído da semente), não foram observadas diferenças somente até o 13º dia de 

lactação, a partir do qual os animais passaram a demonstrar crescimento diminuído 

(TROINA et al., 2012). Por outro lado, Figueiredo et al. (2009) verificaram maior massa 

corporal no grupo suplementado com semente de linhaça, em comparação ao controle. 

Esses estudos, em conjunto com os dados obtidos na presente investigação, indicam que a 

utilização da linhaça como fonte lipídica na dieta materna pode influenciar o estado 

antropométrico-nutricional da prole de maneira diferenciada, dependendo da quantidade e 

da forma como essa é introduzida na alimentação (semente ou óleo), além da composição 

global da dieta. 

 A encefalopatia hipóxico-isquêmica é uma síndrome neurológica usualmente 

relacionada à asfixia perinatal, seja no período anterior ao parto ou durante o mesmo. O 

processo está associado à baixa perfusão do tecido encefálico e consequente interrupção do 

suprimento de nutrientes e de oxigênio às células nervosas, desencadeando resposta 

inflamatória exacerbada e uma cascata de alterações que culminam na lesão do sistema 

nervoso central e em prejuízos funcionais (CHARRIAUT-MARLANGUE et al., 2013). O 

déficit de crescimento é observado tanto em crianças com EHI que desenvolveram paralisia 

cerebral (HEGAZI et al., 2012;  SULLIVAN, 2013;  VOHR et al., 2013), quanto em 

modelos animais da doença (LUBICS et al., 2005;  FATHALI et al., 2010), apesar de 

também haver relatos de ausência de alteração significativa nesse parâmetro, em roedores 

(BERMAN et al., 2009;  SUGANUMA et al., 2013). No presente estudo, os animais 

submetidos à intervenção hipóxico-isquêmica, realizada no sétimo dia de vida pós-natal, 

demonstraram reduzido ganho de massa corporal, comparados aos seus respectivos 

controles e sham, entretanto, o consumo materno de ração contendo soja (controle) ou 

linhaça não produziu, na prole, diferenças significativas nesse parâmetro de crescimento. 
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Em concordância com nossos achados, Zhang et al. (2010) não encontraram diferença no 

ganho de massa corporal de filhotes submetidos à HI, cujas ratas progenitoras foram 

tratadas com dieta enriquecida com AGPI n-3 ou controle. 

 Após o desmame, todos os grupos passaram a receber ração comercial padrão. Ao 

avaliar a ingestão alimentar e a evolução ponderal dos animais, observou-se que, apesar do 

consumo aumentado, ambos os grupos submetidos ao insulto hipóxico-isquêmico perinatal 

apresentaram massa corporal reduzida, sendo mantido o padrão de crescimento observado 

no período de lactação. Adicionalmente, foi verificado no grupo LHI consumo alimentar 

superior ao do CHI, além de massa corporal mais reduzida, pontualmente aos 42 e 49 dias 

de vida. Não foram encontrados dados na literatura acerca da ingestão alimentar de 

indivíduos com EHI ou resultados obtidos por meio de experimentação animal, no entanto, 

Fathali et al. (2010) também encontraram redução no crescimento de animais submetidos à 

HI, desde a lactação até os 42 dias de vida. No presente estudo, a manipulação da dieta 

materna com semente de linhaça não influenciou o consumo alimentar e o crescimento dos 

animais controle e sham. Troina et al. (2010) também não encontraram alterações nesses 

parâmetros da prole, cuja única intervenção foi a suplementação materna com linhaça, 

exceto redução da massa corporal no intervalo de vinte a trinta dias de vida. No entanto, 

Fernandes et al. (2011) observaram consumo alimentar aumentado, a partir da quinta 

semana pós-natal, bem como menor massa corporal, em todas as semanas de avaliação após 

o desmame, e esses achados foram atribuídos à qualidade lipídica e proteica da ração 

experimental, que utilizou semente de linhaça como única fonte lipídica e fonte parcial de 

proteína. A adição de 1% de óleo de milho, como fonte de AGPI n-6, e a manutenção dos 

teores de caseína, cuja composição é completa em aminoácidos essenciais, na ração 

oferecida às ratas do grupo linhaça, em nosso estudo, parece ter sido capaz de promover a 

adequada evolução ponderal da prole não submetida à injúria hipóxico-isquêmica. 

 Os AG presentes no leite materno são provenientes tanto da biossíntese endógena na 

glândula mamária, quanto da captação dos AG circulantes no plasma, sendo ambos os 

processos modulados pela nutrição materna (INNIS, 2013). A qualidade dos lipídios da 

dieta exerce, portanto, significativa influência sobre a composição de AG do leite, devendo-

se ressaltar a importância desses nutrientes para o suprimento de AGPI ao lactente e, 

consequentemente, para o desenvolvimento neurológico da prole (INNIS, 2014). Visando 
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investigar a influência do enriquecimento dietético com semente de linhaça sobre o perfil 

de AG do leite materno, procedemos a análise, por cromatografia gasosa, do conteúdo 

desses compostos em amostras de leite coletadas ao final do período de lactação. Apesar do 

recente relato acerca da redução do percentual lipídico do leite de ratas, decorrente da 

intervenção dietética com óleo  de linhaça (GUARDA et al., 2014), em nosso estudo, o 

consumo da sua semente não alterou o teor lipídico do leite, assim como também apontado 

por Leite et al. (2012). Não obstante a semelhança no teor de AG totais, foram observadas 

alterações na distribuição dos AG do leite dos grupos controle e linhaça, que refletiram, em 

grande parte, a composição das dietas experimentais.  

 Aproximadamente 98% dos lipídios do leite encontram-se na forma de 

triglicerídios. Como cada molécula desse lipídio é composta por três AG, a maior 

disponibilidade de um AG específico implica na redução das chances de incorporação de 

outro(s) AG distinto(s) aos seus sítios de ligação, localizados na estrutura do glicerol. 

Assim, intervenções dietéticas que visem modificar o teor de uma classe particular de AG, 

no leite materno, consequentemente influenciam a composição lipídica global desse 

alimento (INNIS, 2014).  

 Em concordância com o conceito apresentado, observamos que a manipulação da 

fonte lipídica dietética com semente de linhaça, contendo teores expressivos principalmente 

de ALA e reduzidos de LA, não alterou somente o conteúdo dos AGPI n-3 e n-6 presentes 

no leite, mas também o de AG saturados e monoinsaturados. Apesar de haver diferenças 

relativas ao protocolo de suplementação e, inclusive, espécie de mamífero utilizada, estudos 

na literatura relatam achados semelhantes aos nossos com relação à composição de AG do 

leite, após a introdução de linhaça na alimentação materna. Nesse sentido, há referências 

acerca da redução no conteúdo de ácido palmítico (FERNANDES, 2007;  FERNANDES et 

al., 2012;  MOALLEM et al., 2012); diminuição nos teores de AGPI n-6 totais, LA e AA, 

além de menor razão n-6/n-3 (WIESENFELD et al., 2003;  FERNANDES, 2007;  

FERNANDES et al., 2012) e, em contrapartida, aumento nas concentrações de ALA, EPA 

e AGPI n-3 totais (WIESENFELD et al., 2003;  FERNANDES, 2007;  FERNANDES et 

al., 2012;  MOALLEM et al., 2012). Nossos resultados também mostraram que a 

suplementação das ratas com semente de linhaça não foi capaz de elevar a concentração de 

DHA no leite, corroborando estudos de intervenção adicionais que utilizaram a linhaça ou 
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outras fontes de ALA, em animais e humanos (FRANCOIS et al., 2003;  WIESENFELD et 

al., 2003;  BAUER et al., 2004;  FERNANDES et al., 2012).  

 A ausência de efeito do enriquecimento dietético com ALA sobre a concentração de 

DHA no leite pode estar relacionada ao elevado teor de AG essenciais nas rações 

experimentais. A enzima ∆6-dessaturase constitui elemento-chave na regulação da 

bioconversão dos AGPI n-6 e n-3, os quais são utilizados como substrato por essa enzima 

para gerar seus derivados de maior grau de insaturação. Para que se complete a via de 

dessaturação de ALA até DHA, é necessária a ação da ∆6-dessaturase em duas etapas, de 

ALA (C18:3 n-3) a 18:4 n-3 e, posteriormente, de C24:5 n-3 a C24:6 n-3, que é, então, β-

oxidado a DHA (C22:6 n-3) (figura 2). Portanto, além da competição metabólica entre 

AGPI da série n-3 e n-6, o próprio ALA compete com o C24:5 n-3 pela ação da ∆6-

dessaturase, justificando o fato de que o consumo de dietas com teores muito elevados de 

ALA proporciona condições que favorecem maior geração de EPA (C20:5 n-3), em 

detrimento da inibição da biossíntese de DHA (GIBSON et al., 2013). Nesse sentido, é 

possível supor que o processo descrito explique nossos resultados relacionados ao aumento 

das concentrações de EPA, na ausência de alterações significativas nos teores de DHA, no 

leite das ratas que receberam ração contendo concentração total de AGPI semelhante ao do 

grupo controle, entretanto, com teores expressivamente maiores de ALA.  

 O pico de incorporação de AGPI no tecido encefálico ocorre, em humanos, entre o 

terceiro trimestre gestacional e os primeiros anos de vida e, em ratos, ao longo dos últimos 

três dias antes do nascimento e da lactação (CARLSON et al., 2013;  SUGANUMA et al., 

2013). Nessa fase, ocorre aumento da demanda do concepto por AGPI-CL, que deve ser 

suprido pela mãe, por meio da tranferência desses compostos através da placenta e do leite 

materno, apesar de o feto já ser capaz de sintetizar AGPI-CL, especialmente AA, a partir do 

terceiro trimestre gestacional (INNIS, 2008;  HADDERS-ALGRA, 2011;  GIL-SANCHEZ; 

KOLETZKO; LARQUE, 2012). Considerando-se a influência da qualidade dos lipídios da 

dieta materna sobre o perfil dos AG disponibilizados ao concepto e incorporados aos seus 

tecidos (INNIS, 2005), investigamos, ao final da lactação, a composição de ácidos graxos 

do hipocampo dos animais, cujas mães foram alimentadas com dietas à base de óleo de soja 

ou semente de linhaça. Foi observado que, mesmo com a redução dos teores de AG 

saturados e monoinsaturados no leite materno do grupo linhaça, os primeiros 
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permaneceram inalterados, e os monoinsaturados mostraram-se, inclusive, aumentados no 

hipocampo da prole dos animais pertencentes ao grupo. De acordo com Innis (2014), apesar 

de ser constatado acúmulo de AG saturados e monoinsaturados no encéfalo em 

desenvolvimento, não há evidências que suportem a influência dos AG do leite materno 

sobre a deposição dos mesmos no tecido do concepto. Entretanto, considerando-se os 

destinos metabólicos dos AG essenciais, é possível supor que as concentrações de LA e 

ALA na dieta, ou leite materno, no caso dos lactentes, podem interferir na produção e, 

portanto, deposição de AG saturados e monoinsaturados nos tecidos da prole. Estima-se 

que mais de 75% dos AG essenciais são direcionados à via de β-oxidação, processo que 

parece ocorrer com o ALA em maior velocidade e proporção do que com o LA (DELANY 

et al., 2000;  CUNNANE, 2003). As moléculas de acetil-CoA formadas por essa via 

metabólica podem ser direcionadas tanto para o ciclo de Krebs, gerando energia e CO2, 

quanto para a via de síntese de novo, reciclando os carbonos dos AGPI para dar origem a 

AG saturados e monoinsaturados (BURDGE; CALDER, 2006). O aumento na 

concentração hipocampal de ácido oleico e de AG monoinsaturados totais, além da 

manutenção de teores normais de AG saturados, no grupo linhaça, pode representar o 

resultado da maior reciclagem do ALA, em comparação ao LA, para lipogênese de novo. 

Maiores concentrações de ácido oleico e teores inalterados de AG saturados no hipocampo 

ou cérebro total de animais cujas progenitoras foram alimentadas com linhaça já foram 

reportadas anteriormente (ALMEIDA, K. C.; BOAVENTURA; GUZMAN-SILVA, 2011;  

FERNANDES et al., 2011). 

 Outros achados relativos à composição de AG no hipocampo do grupo linhaça 

incluem menores teores de AA, DPA n-6 e somatório de AGPI n-6 e, em contrapartida, 

maiores concentrações de ALA, EPA, DPA n-3 e AGPI n-3 totais, resultando em menor 

razão n-6/n-3. Dada a composição lipídica das dietas experimentais e do leite materno, já 

era esperada a maior incoporação de AGPI n-3 e menor deposição dos AGPI n-6 no tecido 

encefálico, o que também é apontado por outros estudos de intervenção com linhaça 

(ALMEIDA, K. C.; BOAVENTURA; GUZMAN-SILVA, 2011;  FERNANDES et al., 

2011;  FERNANDES et al., 2012).  

 Também foi observado, no presente estudo, que a introdução de semente de linhaça 

na dieta materna foi capaz de promover maior incorporação de DHA no hipocampo da 
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prole, mesmo na ausência de alterações da sua concentração, no leite materno, ou 

diferenças no índice de dessaturação de ALA a DHA no hipocampo. A deposição de AGPI-

CL no encéfalo parece depender prioritariamente da transferência materna desses AG e sua 

presença na circulação da prole, mas estudos experimentais indicam que a biossíntese 

hepática de DHA a partir do ALA é capaz de suprir a demanda cerebral por DHA, sendo a 

bioconversão, no próprio tecido encefálico, também capaz de influenciar essa demanda, 

porém em menor grau (RAPOPORT; RAO; IGARASHI, 2007;  RAPOPORT; IGARASHI, 

2009). O aumento na concentração de DHA no hipocampo ou cérebro total da prole, após o 

consumo materno de dieta enriquecida com linhaça e desprovida de EPA e DHA, também é 

reportado em outros estudos experimentais (ALMEIDA, K. C.; BOAVENTURA; 

GUZMAN-SILVA, 2011;  FERNANDES et al., 2011;  RUSTICHELLI et al., 2012). 

Apesar de a dieta materna e o leite do grupo linhaça apresentarem concentrações elevadas 

de ALA e reduzidas de AGPI n-6, encontramos maior concentração de LA no tecido 

encefálico desse grupo, em comparação ao controle, semelhante ao que Lenzi Almeida et. 

al (2011) e Rustichelli et al. (2012) também observaram em seus respectivos estudos. 

Considerando-se a redução significativa no índice de dessaturação de LA a AA, no 

hipocampo do grupo linhaça, hipotetizamos que a presença de concentrações maiores de 

LA nesse grupo possa estar relacionada à sua reduzida utilização metabólica, levando ao 

acúmulo tecidual aumentado desse AGPI. 

 Visando investigar o possível efeito do consumo materno de semente de linhaça na 

redução da lesão cerebral, decorrente da injúria hipóxico-isquêmica (ALEXANDER et al., 

2014), avaliamos a massa encefálica dos animais, na vida adulta. Nossos resultados 

sugerem que o modelo de HI empregado foi capaz de induzir o dano tecidual esperado, 

evidenciado pela redução da massa encefálica do grupo CHI, em comparação ao CC e 

CSH. Por outro lado, a intervenção dietética com semente de linhaça foi capaz de prevenir 

a perda de massa encefálica observada, demonstrado pela semelhança nesse parâmetro 

entre os grupos LC, LSH e LHI. Adicionalmente, o grupo LHI apresentou massa de tecido 

cerebral significativamente mais elevada do que a do CHI, reiterando a ação neuroprotetora 

do consumo materno de semente de linhaça, durante a gestação e a lactação.  

 É crescente o número de evidências indicativas do papel protetor do DHA no tecido 

encefálico, inclusive em modelo experimental de HI (BERMAN et al., 2009;  BERMAN et 
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al., 2010;  ZHANG et al., 2010;  WILLIAMS et al., 2013). Entretanto, Abdel Moneim et al. 

(2012) observaram ação neuroprotetora associada à suplementação de ratos com linhaça, 

em modelo de neurotoxicidade por chumbo, incluindo a normalização de 

neurotransmissores e a redução do estresse oxidativo. Esses autores atribuíram os efeitos 

relatados não somente aos AGPI n-3, mas também às lignanas, indicando o possível 

benefício conjunto dos diferentes compostos presentes na linhaça. Não foram evidenciadas 

diferenças significativas entre os grupos controle e sham com relação à dieta materna, 

entretanto, Fernandes et al. (2011) e Lenzi Almeida et al. (2011) encontraram massa 

encenfálica superior nos animais cujas progenitoras foram alimentadas com semente de 

linhaça, mesmo na ausência de injúria.  

 Buscando explorar a natureza desses nossos achados, avaliamos a influência da 

incorporação diferenciada de AG no tecido encefálico, em função da qualidade dos lipídios 

da dieta materna, sobre a neuroproteção observada na prole do grupo linhaça, testando a 

correlação entre a massa encefálica dos grupos CHI e LHI e a composição de AG no 

hipocampo desses animais. Os resultados obtidos sugerem que o efeito neuroprotetor do 

consumo materno de semente de linhaça, frente à HI perinatal, pode estar vinculado à maior 

incorporação de AGPI n-3 (EPA, DPA n-3, DHA e AGPI n-3 totais) e, em contrapartida, à 

redução das concentrações de AGPI n-6 (AA, DPA n-6, somatório de AGPI n-6), 

resultando em reduzida razão n-6/n-3, no hipocampo da prole.  

 Consoante aos nossos achados, estudo de Zhang et al. (2010) demonstraram que a 

suplementação materna com EPA e DHA foi capaz de elevar as concentrações desses 

AGPI-CL e de AGPI n-3 total, no córtex da prole, e reduzir significativamente a perda 

tecidual, induzida pelo modelo de HI perinatal, nas regiões do córtex, estriatum e 

hipocampo, resultando em redução global da perda de tecido encefálico no grupo 

suplementado. Foi também observada maior proliferação celular no hipocampo e 

diferenciação neuronal, em animais suplementados com óleo de linhaça, durante a lactação, 

mesmo havendo elevação somente de EPA e DPA n-3 no encéfalo, permenecendo 

inalterada a deposição tecidual de DHA (NICULESCU; LUPU; CRACIUNESCU, 2011). 

 Há referências adicionais sugestivas de que a própria redução da incorporação de 

AA representa efeito neuroprotetor no contexto da HI, uma vez que implica na diminuição 

da liberação desse AG dos fosfolipídios de membrana assim como da produção de seus 
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derivados pró-inflamatórios, minimizando o edema, a resposta inflamatória exacerbada e a 

consequente morte celular (CAO et al., 2007;  MAYURASAKORN et al., 2011). 

Conjuntamente, todos esses achados permitem-nos sugerir que a suplementação materna 

com semente de linhaça, durante a gestação e a lactação, foi capaz de favorecer o perfil de 

AG do tecido encefálico da prole, tornando-o menos suceptível à injúria hipóxico-

isquêmica. O potencial antioxidante dos compostos da linhaça pode ter contribuído, 

adicionalmente, para o efeito neuroprotor observado no presente estudo, entretanto, 

investigações complementares acerca desse tema são necessárias. 

 Os danos teciduais ocasionados pela injúria hipóxico-isquêmica acarretam prejuízos 

funcionais, incluindo amplo espectro de déficits cognitivos nas áreas de aprendizado, 

memória, linguagem e atenção, afetando, inclusive, o comportamento e a capacidade de 

interação social dos indivíduos com EHI (PEREZ et al., 2013;  BACK, 2014). 

Reconhecendo-se os benefícios associados aos AGPI n-3, relativos à cognição e à saúde 

mental, tanto no contexto fisiológico, quanto frente aos distúrbios neurológicos 

(LUCHTMAN; SONG, 2013;  RECHENBERG; HUMPHRIES, 2013), investigamos o 

impacto da intervenção dietética materna com semente de linhaça sobre parâmetros 

cognitivos e comportamentais na prole adulta.  

 O teste de nado forçado modificado avalia o comportamento depressivo dos 

animais, com base na identificação de distintos comportamentos: escalada, natação e 

imobilidade. O comportamento de escalada da parede do cilindro está associado à atividade 

do sistema noradrenérgico (CRYAN; MARKOU; LUCKI, 2002), e identificamos aumento 

desse comportamento nos animais dos grupos LC e LSH, comparados aos CC e CSH, 

sugerindo que essa via de neurotransmissão está envolvida na redução do comportamento 

depressivo, associada à suplementação materna com linhaça. Adicionalmente, apesar do 

comportamento de escalada também ter se mostrado aumentado no grupo CHI, em relação 

ao CC e CSH, observamos que a intervenção hipóxico-isquêmica, nos animais tratados com 

linhaça, não implicou nesse aumento. Não foram identificadas diferenças significativas 

entre os grupos com relação ao comportamento de natação, exceto no grupo LHI, tanto em 

comparação ao CHI, quanto em relação ao LC e LSH, sugerindo que a atividade de 

neurotransmissão serotoninérgica encontra-se aumentada (CRYAN; MARKOU; LUCKI, 

2002), especificamente nos animais submetidos a ambas intervenções. A avaliação do 
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comportamento de imobilidade demonstrou que tanto a injúria hipóxico-isquêmica, quanto 

a intervenção com ração contendo linhaça, induziram menor comportamento depressivo, 

independente do mecanismo de ação.  

 É possível supor que o maior comportamento de escalada, e consequente redução da 

imobilidade, demonstrados pelo grupo CHI, possam estar relacionados à disfunção 

catecolaminérgica induzida pela HI. A HI perinatal é comumente associada ao maior risco 

de desenvolvimento de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), 

especialmente em neonatos pré-termo (GONON, 2009;  PLOMP; VAN ENGELAND; 

DURSTON, 2009;  GETAHUN et al., 2013;  PERRICONE; MORALES; ANZALONE, 

2013;  SMITH, A. et al., 2014). Os sintomas primários do TDAH incluem maior 

impulsividade, falta de atenção e hiperatividade motora, cuja fisiopatologia parece 

associada ao excesso de atividade dos sistemas de neurotransmissão noradrenérgica e 

dopaminérgica (DELL'ANNA et al., 1993;  SOLANTO et al., 2001;  PAGIDA et al., 2013). 

O comportamento de escalada, no teste de nado forçado modificado, é sensível à atividade 

do sistema noradrenérgico, entretanto, também pode ser modificado pela neurotransmissão 

dopaminérgica (PIOTROWSKA et al., 2013;  TANAKA, M.; TELEGDY, 2014). Assim, 

considerando que a injúria hipóxico-isquêmica é capaz de causar alterações nesses 

sistemas, sugerimos que a redução do comportamento depressivo no grupo CHI está 

relacionada à hiperatividade motora desses animais. A semelhança no comportamento de 

escalada entre o grupo LHI e seus controles (LC e LSH) sugere que o consumo materno de 

linhaça foi capaz de prevenir a disfunção catecolaminérgica, associada à HI perinatal, 

entretanto, também não houve diferença entre LHI e CHI. Considerando-se os indícios do 

efeito neuroprotetor associado à intervenção com semente de linhaça, além da sua ação 

sobre o comportamento de escalada nos demais animais desse grupo dietético, 

hipotetizamos que a presença de comportamento de escalada igualmente elevado entre LHI 

e CHI possa refletir o efeito antidepressivo da intervenção dietética, associado à prevenção 

da exacerbação da atividade catecolaminérgica, causada pela injúria hipóxico-isquêmica.  

 Corroborando nossos resultados, estudos experimentais envolvendo suplementação 

de AGPI n-3 apontam redução do comportamento depressivo dos animais, verificado pelo 

teste de nado forçado, entretanto, há divergências quanto ao tipo de comportamento ativo 

que estaria associado a esse efeito. Park et al. (2012) observaram aumento apenas na 
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atividade de escalada, aliado à redução na imobilidade de roedores suplementados com 

EPA e DHA, o que pode ser explicado pelos achados de Mathieu et al. (2010) que 

indicaram que a presença de teores elevados de DHA na membrana de células da linhagem 

SH-SY5Y aumenta a liberação de noradrenalina nessa cultura de neuroblastoma, enquanto 

a incubação com AA não exerce nenhum efeito. Por outro lado, outros autores observaram 

que a suplementação de ratos com óleo de peixe, após o desmame (FERRAZ et al., 2011) 

ou ao longo da gestação e lactação (VINES et al., 2012), diminuiu a imobilidade no nado 

forçado, com o concomitante aumento na atividade de nado. Adicionalmente, foi 

identificada, nesse último estudo, elevação na concentração de serotonina no hipocampo e 

no córtex dos animais tratados. Venna et al. (2009), Huang et al. (2008) e Jiang et al. (2012) 

relataram, em seus estudos, aumento dos comportamentos tanto de natação quanto escalada, 

em roedores suplementados com AGPI n-3, sendo verificadas concentrações aumentadas de 

serotonina, noradrenalina e dopamina no hipocampo e hipotálamo de animais tratados com 

DHA (JIANG et al., 2009;  JIANG; LIANG; SHI, 2012). A análise conjunta desses 

achados permite supor que o consumo materno de semente de linhaça é capaz de reduzir o 

comportamento depressivo dos animais, possivelmente pela via de neurotransmissão 

noradrenérgica, e prevenir a hiperatividade motora associada à injúria hipóxico-isquêmica. 

Dada a variabilidade nos estudos de intervenção com AGPI n-3, com relação ao mecanismo 

de ação antidepressiva desempenhada por esses AG, sugere-se a realização de análises 

complementares, envolvendo os sistemas de neurotransmissão das monoaminas. 

 O teste de suspensão pela cauda foi realizado de maneira complementar ao nado 

forçado modificado, constituindo outro paradigma de depressão. Os resultados desse teste 

corroboram os achados do nado forçado, demonstrando que a injúria hipóxico-isquêmica 

perinatal induziu menor comportamento de imobilidade somente no grupo cujas 

progenitoras foram alimentadas com ração controle. Adicionalmente, o teste também 

resultou na observação de menor comportamento depressivo nos grupos tratados com 

semente de linhaça, em comparação aos seus pares, submetidos à dieta controle. 

 Considerando a consistência dos achados descritos e as evidências da ação 

antidepressiva dos AGPI n-3, além da importância do hipocampo nos distúrbios 

depressivos (SHELINE et al., 1996;  KANG, J. X.; GLEASON, 2013), testamos a 

correlação entre a composição de AG dessa região encefálica e os diferentes parâmetros 
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dos testes comportamentais. Encontramos correlação negativa entre o comportamento de 

imobilidade dos animais, em ambos os testes de nado forçado modificado e suspensão pela 

cauda, e a deposição tecidual de DHA e de AGPI n-3 totais no hipocampo. De outro modo, 

a correlação foi positiva quando considerados os mesmos testes e a razão n-6/n-3. Somente 

no teste de nado forçado, o comportamento de imobilidade, associado à depressão, 

apresentou, adicionalmente, correlação negativa com o LA, EPA e DPA n-3 e positiva com 

o DPA n-6. O comportamento de escalada da parede, associado à atividade de 

neurotransmissão noradrenérgica, se correlacionou positivamente com a concentração 

tecidual de DHA. Em conjunto, esses achados sugerem que a modificação da composição 

dos AG hipocampais, promovida pela intervenção materna com semente de linhaça, está 

relacionada aos seus efeitos antidepressivos. A maior incorporação de DHA no tecido 

encefálico se mostrou relevante em todos os parâmetros influenciados pela intervenção 

dietética, tanto no teste de suspensão pela cauda, quanto no nado forçado modificado, 

fortalecendo, inclusive, o reconhecimento do potencial envolvimento desse AGPI-CL na 

via de neurotransmissão noradrenérgica.  

 Outros estudos apontam para o menor comportamento depressivo em animais 

tratados com AGPI n-3, verificado por ambos os testes assinalados, tanto com tratamento 

combinado de ALA, EPA e DHA (VENNA et al., 2009), quanto isoladamente com DHA 

(JIANG; LIANG; SHI, 2012) ou ALA (BLONDEAU et al., 2009). Além disso, Venna et 

al. (2009) mostraram que a suplementação com mistura de AGPI n-3, contendo 70% de 

ALA, foi associada ao aumento do volume hipocampal, da expressão de BDNF e da 

proliferação celular e, no estudo de Blondeau et al. (2009), a intervenção com ALA 

também promoveu aumento da expressão de BDNF, de proteínas-chave envolvidas na 

neurotransmissão e neurogênese. 

 Indivíduos com EHI também demonstram maior prevalência de déficits de 

aprendizado e memória (LUU et al., 2011;  PEREZ et al., 2013;  SMITH, A. L. et al., 

2014), apresentando performance prejudicada em tarefas relacionadas à memória espacial 

(CURTIS et al., 2006;  BARON et al., 2012). O teste de labirinto aquático de Morris 

representa modelo experimental frequentemente empregado na avaliação desses parâmetros 

cognitivos (D'HOOGE; DE DEYN, 2001). Em nosso estudo, submetemos todos os animais 

ao experimento, que foi realizado em quatro dias consecutivos de treino, para avaliação do 
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aprendizado e, após intervalo de dez dias, desde o último treino, o teste foi repetido, para 

avaliação da memória espacial de longa duração, utilizando-se como parâmetro o tempo de 

latência para encontrar a plataforma oculta. Foi observada maior latência no grupo CHI, 

comparado ao CC e/ou CSH, em todos os dias de treino, exceto o primeiro. 

Adicionalmente, o grupo CHI também apresentou latência significativamente maior que 

CC e CSH no dia 14. A análise desses resultados sugere que a HI perinatal levou ao 

prejuízo nos processos de aprendizado bem como de retenção de memória espacial, em 

longo prazo na prole tratada com dieta controle. Em contrapartida, o grupo LHI apresentou 

diferença significativa quanto ao tempo de latência, somente quando comparado ao LC e, 

pontualmente, nos dias 1 e 3 de treino, sugerindo, portanto, que o déficit cognitivo 

provocado pela injúria hipóxico-isquêmica, especialmente relacionado à memória espacial 

de longa duração, foi minimizado pelo tratamento dietético com semente de linhaça, 

durante a gestação e a lactação.  

 A literatura também refere performance  prejudicada, no teste de labirinto aquático 

de Morris, de animais submetidos à HI perinatal (ARTENI et al., 2003;  ALEXANDER et 

al., 2014), além de efeito neuroprotetor da suplementação materna com EPA e DHA, 

refletindo em benefícios no aprendizado e na memória espaciais, frente ao modelo de HI 

perinatal (ZHANG et al., 2010). Apesar da ausência, no presente estudo, de diferenças 

significativas entre os grupos tratados com dieta controle ou linhaça, Fernandes et al. 

(2011) observaram melhora da memória espacial, avaliada por esse mesmo teste cognitivo, 

na prole de ratas alimentadas com dieta à base de semente de linhaça, durante a gestação e 

lactação. O benefício funcional constatado nesse estudo foi positivamente correlacionado 

com a concentração de DHA no hipocampo dos animais, enquanto o teor de AA, com o 

aumento da latência. 

 O teste de esquiva passiva constituiu análise cognitiva adicional realizada na prole 

adulta. Representando modelo de medo condicionado, esse teste avalia a memória aversiva 

de longa duração, utilizando como parâmetro o tempo (latência) que o animal permanece na 

plataforma até atingir, com as quatro patas, a grade onde foi aplicado, no dia anterior, o 

choque (estímulo aversivo) (HOLLOWAY; WANSLEY, 1973). Observamos, previamente 

à indução do estímulo aversivo, tempo de latência semelhante entre todos os grupos 

experimentais, indicando uniformidade entre esses animais e a ausência de prejuízos 
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motores que poderiam influenciar o desempenho no teste. Do mesmo modo, também não 

encontramos diferenças significativas, com relação à latência no dia de retenção, sugerindo 

que a memória aversiva de longa duração não foi afetada pela dieta materna, tampouco pela 

intervenção hipóxico-isquêmica.  

 Balduini et al. (2000), assim como no nosso estudo, não encontraram alterações na 

resposta aversiva em teste de esquiva passiva, investigando animais submetidos à HI, 

apesar de terem observado, nesse grupo, prejuízos cognitivos em teste de memória espacial. 

A maior parte dos estudos envolvendo animais submetidos ao modelo de HI, entretanto, 

descreve a ocorrência de prejuízos na memória aversiva (ARTENI et al., 2003;  

CARLETTI et al., 2012;  LIU et al., 2013;  ROJAS et al., 2013). Há referências, ainda, 

acerca da ocorrência de perdas teciduais nas regiões da amígdala e do hipocampo, que 

participam ativamente dos processos de aprendizagem e memória emotivas, em neonatos 

que sofreram injúria hipóxico-isquêmica (PETERSON et al., 2000;  LOGITHARAJAH; 

RUTHERFORD; COWAN, 2009). Além disso, há indícios de benefícios a esse tipo de 

memória, associados à intervenção com AGPI n-3 em diferentes modelos animais 

(FEDOROVA; SALEM, 2006;  HACIOGLU et al., 2007;  PETURSDOTTIR et al., 2008;  

JIANG et al., 2009;  GAMA et al., 2012). Mediante essas evidências que apontam para 

prejuízos cognitivos atribuídos à HI, assim como, para benefícios decorrentes da 

suplementação dietética com fonte de AGPI n-3, é possível supor que, em nosso estudo, a 

ausência de resultados significativos, com o emprego do teste de esquiva passiva, se deva à 

elevada variabilidade observada no tempo de latência entre os animais pertencentes a um 

mesmo grupo, de modo que o aumento do número amostral poderia fortalecer a 

significância do efeito das intervenções sobre esse parâmetro funcional.  
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8. CONCLUSÕES 

 

 O consumo de dieta experimental normolipídica e normocalórica, manipulada com 

semente de linhaça, como principal fonte lipídica e de fibras dietéticas, contendo 

1% de óleo de milho, para prevenir a deficiência de AGPI n-6, promoveu adequada 

evolução ponderal materna, ao longo da gestação e lactação, e proporcionou 

crescimento e desenvolvimento normais da prole, desde o nascimento até a idade 

adulta; 

 A composição dos AG do leite materno refletiu a qualidade dos lipídios das dietas 

experimentais;  

 A introdução de semente de linhaça na alimentação materna modificou o perfil dos 

AG transferidos ao concepto, levando à incorporação diferenciada desses compostos 

no hipocampo da prole, incluindo a elevação das concentrações teciduais de DHA e 

a redução do AA; 

 A HI perinatal prejudicou a evolução ponderal da prole, desde a lactação até a vida 

adulta. A intervenção materna com linhaça não foi capaz de prevenir esse prejuízo, 

apesar do aumento do consumo alimentar pós-desmame, no grupo LHI; 

 As demais sequelas identificadas nos animais CHI, incluindo perda de massa 

encefálica, hiperatividade motora e distúrbios no aprendizado e na memória 

espaciais, foram minimizadas ou revertidas pelo consumo materno de semente de 

linhaça; 

 A intervenção com linhaça, durante a gestação e a lactação, promoveu benefícios 

também aos grupos não submetidos à injúria hipóxico-isquêmica, ao minimizar o 

comportamento depressivo dos animais, possivelmente pelo estímulo da via de 

neurotransmissão noradrenérgica; 

 Foi observada correlação entre a composição de AG do hipocampo do grupo 

linhaça, elevada em AGPI-CL n-3 e reduzida em AGPI-CL n-6, e os efeitos 

antidepressivos e de prevenção da perda de massa encefálica frente à HI perinatal; 

 Os efeitos positivos da intervenção dietética, observados no presente estudo, se 

mostraram vinculados à modificação da incorporação encefálica de AG, entretanto, 

é possível que a ação neuroprotetora da linhaça esteja também relacionada a outros 
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compostos bioativos da semente, como antioxidantes. Novos estudos a respeito do 

papel antioxidante da linhaça na atenuação da injúria hipóxico-isquêmica perinatal 

são necessários.  

  

 Considerando os resultados aqui expostos e os achados da literatura, é possível 

supor que a inclusão da semente de linhaça na alimentação materna não acarreta riscos ao 

crescimento e ao desenvolvimento do concepto e pode trazer benefícios quando utilizada 

como fonte complementar de AGPI n-3, favorecendo o equilíbrio da razão n-6/n-3 dietética 

e a tranferência desses AG ao feto e ao lactente, podendo, consequentemente, modificar a 

composição de AG do encéfalo da prole e auxiliar na prevenção de sintomas depressivos, 

além de promover a neuroproteção frente ao insulto hipóxico-isquêmico perinatal, 

minimizando a injúria do tecido encefálico e suas sequelas cognitivas e comportamentais.  
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