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Resumo: 

 Em resposta às mudanças na alimentação e atividade física das últimas 

décadas, houve crescimento da prevalência de algumas doenças crônicas.  Dentre 

elas está o Diabetes Mellitus, uma doença crônico-degenerativa causada pela 

ausência da insulina ou prejuízos em sua ação que traz diversas complicações ao 

organismo inclusive para as funções cognitivas como a memória. Sabe-se que a 

manutenção em ambiente enriquecido promove melhorias na memória de animais 

saudáveis. De forma semelhante, a ingestão de Omega 3 também promove estas 

melhorias. Todavia, existe a carência de estudos sobre os efeitos de ambos no 

organismo diabético. O presente estudo teve por objetivo investigar os efeitos do 

ambiente enriquecido e da admnistração de óleo de linhaça em parâmetros 

cognitivos de ratos diabéticos. Para isso, ratos adultos da linhagem Wistar foram 

distribuídos aleatoriamente nos seguintes grupos: controle (C), diabético (D), 

diabético mantido em gaiola enriquecida (DGE), diabético suplementados com 

linhaça (DL) e diabético mantido em gaiola enriquecida e suplementado com linhaça 

(DLGE). O diabetes foi induzido através da aplicação de aloxana (35 mg/kg de 

massa corporal). O óleo de linhaça foi administrado via orogástrica por gavagem na 

dosagem de 0,8 ml/kg. Após 6 semanas de experimento os animais foram 

submetidos ao teste de labirinto aquático em um tanque redondo dividido em quatro 

quadrantes iguais havendo em um destes quadrante uma plataforma de escape para 

o animal. O primeiro dia foi realizado um teste com a plataforma acima (5 cm) do 

nível da água, nos dias 2-5 foram realizados dois testes cada dia com a plataforma 

abaixo do nível da água (5 cm) e no ultimo dia a plataforma foi retirada e foi 

registrado o tempo que o animal permaneceu no quadrante correto. Os resultados 

foram avaliados estatisticamente por meio da análise de variância (ANOVA) 

bifatorial, com aplicação do teste “post-hoc” de Bonferroni (significância de 5%).  O 

softwares SPSS®  foi utilizados para as análises. Nos dias 1, 2, 4 e 5 de teste não 

ouve diferença significativas entre os grupos. No dia 3 os animais diabeticos tiveram 

valores maiores que os animais controles e os grupos DL, DGE e DLGE não 

apresentaram diferenças significativas comparadas ao C. No teste final, os animais 

do grupo D tiveram valores menores que os demais grupos estudados. De forma 

surpreendente, os animais do grupo DLGE tiveram valores maiores que o grupo 

controle. Desta forma pode ser concluido que o diabetes não controlado causa 

prejuízos a memória dos animais e que a manutenção no ambiente enriquecido e a 



ingestão de óleo de linhaça são apresentadas como interessantes terapias para 

amenizar este prejuízo e, quando utilizadas concomitantemente, parecem ter efeito 

sinérgico.  

 

Introdução: 

 A semente da linhaça (linum usitatissimum) é uma oleaginosa rica em gordura 

(41%), proteína (21%) e fibra dietética (28%) (SINGH et al., 2011). O óleo extraído 

da semente da linhaça normalmente é obtido pela presangem a frio. Na composição 

lipídica da linhaça existe um alto teor de ácido alfalinoléico (DZIEZAK, 1989). O 

ácido alfalinoléico é um ácido graxo considerado essencial, pois não é sintetizado 

pelo organismo, sendo obtido através da dieta (MARZZOCO e TORRES, 1999). O 

óleo de linhaça pode apresentar uma série de efeitos benéficos ao organismo 

diabético. Dentre eles está a preservação das membranas lipídicas da retina que 

são prejudicadas no diabetes e da função renal pela redução do estresse oxidativo 

por aumento das enzimas superoxido dismutase e catalase (HALIGA et al., 2009; 

YEE et al., 2010).  

 O enriquecimento ambiental pode ser definido como uma “combinação de 

complexas estimulações inanimadas e sociais”. Para isso, alguns objetos são 

inseridos no ambiente do animal, como tuneis, roda de atividade, objetos coloridos 

com o objetivo de promover oportunidades aos animais de exercerem seus 

repertórios sensoriais, motores, cognitivo, social e comportamental (SZTAINBERG e 

CHEN, 2010). Estes estímulos resultam em diversas melhorias aos animal que 

podem ser observadas no sistema nervoso como memória e parendizagem, 

plasticidade neuronal, neurogênese (KEMPERMANN et al, 2002). Grande parte 

destes efeitos são creditados à atividade física realizada na gaiola enriquecida 

(KOBILO et al., 2010). 

 O Diabetes Mellitus é um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos 

caracterizados por hiperglicemia, resultante de defeitos na secreção e/ou ação da 

insulina ou ambos (ADA, 2010). A hiperglicemia crônica do diabetes está associada 

em longo prazo com dano, disfunção ou deficiência de vários órgãos, especialmente 

olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos. (ADA, 2006). Para prevenção e 

controle do Diabetes Mellitus são indicados medicamentos orais injeção de insulina, 

balanço nutricional e atividade física (ADA, 2005).  

 



 Dentre os diversos órgãos, os efeitos do Omega 3 e da atividade física no 

organismo têm sido estudados no encéfalo. Além das alterações relacionadas a 

determinados parâmetros como anatômicos, histológicos ou fisiológicos, esses 

efeitos podem ser observadas nas funções cognitivas de humanos e animais. 

Experimentos que investigam as funções cognitivas em modelos animais utilizam 

diversos procedimentos metodológicos como o labirinto aquático (Morris water 

maze), labirinto em cruz, a caixa de skinner, entre outros. Diversos estudos têm 

demonstrado a importância da ingestão dos ácidos graxos essenciais para 

manutenção ou melhoria da função cognitiva desde o desenvolvimento uterino até a 

prevenção da perda cognitiva em idosos (DANGOUR et al.,  2010). Estudos 

envolvendo a utilização da gaiola enriquecida e animais diabéticos são raríssimos. 

Até o momento, em vasta pesquisa, encontramos apenas o estudo de Beauquis e 

colaboradores (2010) pioneiro nestes estudos, demonstrando melhoria em 

determinados aspectos dos sistema nervoso central.  

 

Objetivos: 

Este trabalho buscará investigar os efeitos do ambiente enriquecido e da 

administração de óleo de linhaça na atividade cognitiva de animais diabéticos. 

 

Metodologia e Desenvolvimento: 

Para desenvolver este estudo, foram utilizados ratos adultos da linhagem Wistar 

(Rattus Norvegicus Albinus Wistar) que foram mantidos até o inicio do período 

experimental em gaiolas coletivas, a temperatura controlada de 25 ± 1º C e em ciclo 

claro/escuro de 12/12 horas, com livre acesso a água e ao alimento.  

 

Indução do diabetes experimental 

Para indução do diabetes experimental, os ratos foram anestesiados e em seguida 

receberam aloxana monoidratada Sigma (32 mg/kg de peso corporal) dissolvida em 

tampão citrato 0,01M, pH 4,5. Após este procedimento, os ratos foram recolocados 

nas gaiolas recebendo no primeiro dia pós-aloxana, uma solução de água e glicose 

(15%), além de ração (LUCIANO & LIMA, 1997, LEME et al, 2010). Cinco dias após 

a administração da droga, foi realizado um teste de glicemia ( kit comercial-método 

enzimático colorimétrico da glicose oxidase-peroxidase) para comprovação do 

estado diabético dos animais, sendo considerados diabéticos apenas aqueles que 



apresentarem glicemia igual ou superior a 250 mg por 100 ml de sangue. O teste de 

glicemia foi refeito ao final do período experimental. 

 

Distribuição dos grupos 

Após estes procedimentos, os animais foram pesados e distribuídos nos grupos 

sedentários e diabéticos. Desta forma:  

Controles (C) - animais controles que foram mantidos na gaiola convencional e que 

não receberão óleo de linhaça;  

Controles linhaça (CL) – animais controles que foram mantidos na gaiola 

convencional e receberão óleo de linhaça; 

Controles gaiola enriquecida (CGE)- animais controles que foram mantidos na gaiola 

enriquecida e não receberão óleo de linhaça; 

Diabéticos sedentários (DS) - animais diabéticos aloxânicos que foram mantidos na 

gaiola convencional e não receberão óleo de linhaça;  

Diabéticos gaiola enriquecida (DGE) - animais diabéticos aloxânicos que foram 

mantidos na gaiola enriquecida e não receberão óleo de linhaça; 

Diabéticos linhaça (DL)- animais diabéticos aloxânicos que foram mantidos na gaiola 

convencional e receberão óleo de linhaça; 

Diabéticos gaiola enriquecida linhaça (DGEL) - animais diabéticos aloxânicos que 

foram mantidos na gaiola enriquecida e receberão óleo de linhaça; 

 

Administração do óleo de linhaça: 

O óleo de linhaça (Lino Oil®, Paranambi, Brasil) foi administrada via orogástrica por 

gavagem na dosagem de 0,8 ml/kg, visto que esta dosagem é inócua para ratos 

wistar (GORRITI et al. 2010). 

 

Gaiola enriquecida: 

A gaiola enriquecida é um ambiente onde  são inseridos objetos para estimular os 

diversos repertórios dos animais. Em nosso laboratório, a gaiola enriquecida tem 1,5 

m x 50 cm x 35 cm e tem como objetos inanimados túneis, brinquedos coloridos e a 

roda de atividade. Os animais dos grupos GEs foram mantidos durante todo o 

período experimental no ambiente enriquecido. 

 

Teste cognitivo (Labirinto aquático): 



Os ratos foram treinados em piscina circular com 2,00 metros de diâmetro e com 70 

cm de profundidade de acordo com uma das especificações sugeridas por Morris et 

al., (1981). A piscina foi preenchida por água mais uma solução que tornará a água 

opaca. A piscina foi colocada em uma sala isolada e com temperatura controlada. A 

piscina foi dividida em 4 quadrantes, norte, sul, leste e oeste.  A temperatura da 

água foi mantida em 30 graus.  Foi instalada uma plataforma com uma base inferior 

de apóio (12 X 12 cm) e uma base superior para o escape (10 x 10 cm) dos animais. 

Tal plataforma não foi visível aos animais, pois permanecerá submersa pela água 

opaca cerca de 1 cm (Morris et al., 1981).  Os animais foram adaptados por 3 dias e 

treinados por 5 dias  e o tempo despendido (tempo de latência em segundos) para 

encontrar a plataforma foi registrado a cada tentativa. No ultimo dia foi realizado o 

teste sem a plataforma, no qual os animais nadarão durante 1 minuto e foi marcado 

quanto tempo permanecerão no quadrante onde permanecia a plataforma.  

 

Análise estatística  

Os resultados foram avaliados estatisticamente por meio da análise de variância 

(ANOVA) two way, com aplicação do teste “post-hoc” de Bonferroni.  Os softwares 

Statistica® 7 e GraphPad Prism® foram utilizados para as análises. 

 

Resultados: 

Os resultados encontrados neste estudo estão apresentados nas figuras e 

tabelas abaixo. Neste estudo, as variáveis estudadas foram o diabetes, a 

administração de óleo de linhaça e manutenção no ambiente enriquecido.  

A figura 1 e tabela 1 apresentam os resultados encontrados nos quatro 

primeiros testes do labirinto aquático. Pode ser obsevado que o diabetes prejudicou 

a aprendizagem dos animais e a administração de óleo de linhaça e a manutenção 

no ambiente enriquecido foram eficientes em amenizar este prejuizo. 



 

 

Tabela 1. Tempo de latencia até encontrar a plataforma nos quatro primeiros dias do 

teste de labirinto aquático dos animais pertencentes aos grupos diabeticos 

sedentários (DS), diabético linhaça (DL), diabético gaiola enriquecida (DGE), 

diabético gaiola enriquecida linhaça (DGEL), controle sedentário (CS), controle 

linhaça (CL) e controle gaiola enriquecida (CGE) ao final do período experimental. 

 

             Testes 

Grupos 

1 2 3 4     Média 

DS 55 60 47 45,7 51,9 

DL 54 35,5 36,5 32 39,5 

DGEL 44,7 37,8 25 35 35,6 

DGE 40,6 39,2 34,5 38,8 38,3 

CS 41 25 39,4 35,8 35,3 

CL 53 38,1 31,5 29,3 37,9 

CGE 41, 

7 

35,5 42,7 32,3 37,9 

 

De forma semelhante, os resultados apresentados na figura 2 mostram os 

resultados do teste final. Este resultado torna evidente que os dois tratamento 

melhoraram a atividade cognitiva dos animais diabetesticos. Impostante ressaltar, 

ainda, que a ingestão de óleo de linhaça ou a manutenção na gaiola enriquecida 

promoveram melhoria na resposta cognitiva em animais. 
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Figura 2. Tempo de latencia permanecido no quadrante correto no teste final de 

labirinto aquático dos animais pertencentes aos grupos diabeticos sedentários (DS), 

diabético linhaça (DL), diabético gaiola enriquecida (DGE), diabético gaiola 

enriquecida linhaça (DGEL), controle sedentário (CS), controle linhaça (CL) e 

controle gaiola enriquecida (CGE) ao final do período experimental.Valores 

expressos como média. a.≠ de DS; b.≠ de CS. (ANOVA, post-hoc de Bonferroni; 

p<0,05). 

 

Considerações Finais: 

O presente estudo teve por objetivio investigar os efeitos do óleo de linhaça e 

da manutenção no ambiente enriquecido na atividade cognitiva de ratos diabéticos 

aloxanicos. 

O primeiro achado deste estudo refere-se ao prejuizo causado pelo diabetes 

aloxânico na memória ds ratos. Esse resultado corrobora com estudos prévios em 

humanos e animais que demosntraram que o diabetes prejudica o desempenho em 

atividade cognitivas sendo possivelmente causado por prejuizos funcionais e 

estruturais em determinadas regiões cerebrais como córtex e hipocampo, como 

resultado da ação de fatores como a toxidade da hiperglicemia, estresse oxidativo, 

ação próinflamatória, disfunção colinergica e de outros neurotransmissores, 

prejuizos vasculares ou redução da plasticidade sinaptica hipocampal (Bielssels et 

al., 2007; Hasanein, Shahidi, 2010). Apesar destes prejuizos na memória derem 

progressivo no diabetes descontrolado, até o momento existe carência de identificar 

meios para amenizar estes prejuizos (Bielssels et al., 2007). 
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Sabe-se que os ômega 3, como o Acido α-linolênico encontrado no óleo de 

linhaça, promovem melhorias em diversos quadros patológicos tendo efeitos 

protetores cardiovascular, anti-cancer, anti-osteoporose, anti-inflamatório, efeitos 

anti-oxidantes e neuroprotetores (Kim et al., 2014).  Além dos efeitos 

neuroprotetores, alguns estudos têm demosntrado que o omega 3 promove efeitos 

benéficos para as atividades cognitivas como aprendizagem e memória pela sua 

ação no encéfalo, sendo acumulado em areas como córtex e hipocampo 

(Stonehouse, 2014; Aterburn et al., 2006; Chung et al., 2008). No presente estudo, 

dois resultados nos chamaram a atenção, demosntrando os efeitos do óleo de 

linhaça nos animais controle e nos animais diabéticos.  

Nos animais controles,  a ingestão do óleo de linhaça promoveu melhora na 

resposta cognitiva, demosntrada no teste final do labirinto aquático de Morris. Nos 

animais diabéticos, a ingestão de óleo de linhaça tornou o desempenho dos animais 

diabéticos maior que os animais controles. Esses resultados corroboram com 

achados previos que demonstram que a ingestão de fontes de omega 3 podem 

contribuir para melhorar a resposta cognitiva em animais e humanos (BIESSELS et 

al., 2007). Resultados similares haviam sido encontrados apresentando melhoras 

através da ingestão de vitaminas antioxidantes (HASANEIN, SHAHIDI, 2010), óleo 

de peixe (JIA et al., 2014) ou quercetina (BHUTADA et al, 2010). Todavia, até onde 

sabemos, esta é o primeiro estudo que demonstrou a eficiencia do óleo de linhaça 

em promover esta alteração. 

De forma semelhante a manutenção dos animais controles e diabéticos no 

ambiente enriquecido também melhorou significativamente o desempenho dos 

animais no labrinto aquático.  Para Kobilo e colaboradores (2011) estes efeitos são 

promovidos em grande parte pela atividade física realizada no ambiente enriquecido 

(AE), que leva a diversas alterações encefálicas. Em animais diabéticos, este efeito 

foi comprovado previamente pelo teste de reconhecimento de novos objetos (). 

Todavia, o labirinto aquática comprova a melhoria utilizando outra metodologia, 

reforçando a ação benéfica da manutenção no AE para os animais diabéticos. No 

presente estudo, porém, a ação sinergica dos tratamentos não apresentou 

diferenças significativas.  

Através dos dados encontrados no presente estudo pode-se concluir que a 

ingestão de óleo de linhaça e a manutenção em ambiente enriquecido são eficientes 

para promover melhorias na memória de ratos controles. Ainda, animais diabéticos 



têm prejuizos na atividade cognitiva revelada no teste de labirinto aquático de Morris 

e a ingestão de óleo de linhaça e a manutenção em ambiente enriquecido 

recuperam esta função. Todavia, não foi encontrada ação sinergica na utilização dos 

tratamentos concomitantemente.  
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