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Objetivo: Avaliar os efeitos do consumo diário de um pão enriquecido com farinha 

de linhaça, rico em lignanas, sobre os sintomas climatéricos e espessura endometrial 

de mulheres na pós-menopausa. Métodos: Na primeira fase foram desenvolvidos 

dois tipos de pães isocalóricos, com aparência similar. Um rico em lignanas, a partir 

da farinha de linhaça desengordurada e, o segundo, controle. Foram realizados testes 

para verificar a estabilidade dos ácidos graxos e das lignanas no produto de estudo. 

Na segunda etapa foi realizado um ensaio clínico duplo-cego, randomizado, com 

controle placebo. Trinta e oito mulheres, na menopausa de 1 a 10 anos, com sintomas 

climatéricos de moderados a severos, sem medicação, foram divididas em 2 grupos e 

ingeriram durante 3 meses os produtos desenvolvidos. Análises das lignanas vegetais 

mostraram sua estabilidade ao processamento, de forma que uma porção diária de 

80g do pão estudado fornecia o equivalente a 25g de semente de linhaça integral e 46 

mg de lignanas. As variáveis de desfecho avaliadas foram o número diário de ondas 

de calor, o Índice Menopausa! de Kupperman e a espessura endometrial. Para 

controle foram avaliados o perfil lipídico e hormônios (estradiol, FSH, TSH, T4 livre) 

no plasma. A suplementação ·da dieta com os pães foi avaliada através de 2 

recordatórios de 24 horas no pré e pós-tratamento. Resultados: Vinte pacientes no 

grupo de estudo e 18 no controle completaram o estudo. Nenhuma diferença 

estatisticamente significativa foi observada entre as características gerais das 

pacientes no momento inicial do estudo. Os dois grupos apresentaram redução 

estatística significativa nas ondas de calor e no IMK após 3 meses de tratamento, mas 

nenhuma diferença pôde ser verificada entre eles. Conclusões. Verificou-se que as 

lignanas vegetais são bastante estáveis ao processamento térmico e armazenagem sob 

refrigeração. Apesar da farinha de linhaça ter se mostrado uma boa alternativa para 

enriquecer produtos de panificação, por ser excelente fonte de fibras, ômega 3 e 

lignanas, a administração de 46 mg/dia lignanas na forma de pães não foi mais 

efetiva que o placebo na redução do número ondas de calor, IMK e na espessura 

endometrial de mulheres na pós-menopausa que participaram do estudo. 

Descritores: alimentos funcionais, fitoestrógenos , linhaça, lignanas, menopausa. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os alimentos funcionais são aqueles, que, além da sua função básica de nutrir, 

podem trazer benefícios à saúde, seja através das características normais de sua 

composição, ou pela adição de outros componentes naturais com demonstrados 

efeitos metabólicos ou fisiológicos úteis na manutenção da boa saúde física e mental, 

podendo auxiliar na redução de riscos para doenças crônico-degenerativas. Este 

conceito evoluiu no Japão na década de 80, através de um programa do governo que 

visava estimular o desenvolvimento de alimentos saudáveis, com propriedades 

medicinais, face ao envelhecimento da população (ARABBI, 2001). 

Este segmento vem crescendo rapidamente dentro da indústria de alimentos, 

num mercado estimado em mais de US$ 70 bilhões de dólares em todo mundo e 

segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos (ABIA), nos últimos 

cinco anos, houve um aumento de 20% ao ano no consumo de alimentos funcionais 

no Brasil. Estima-se que este mercado tenha movimentado em 2005 cerca de US$ 

600 milhões no país, refletindo a mudança de comportamento da população que, 

mais informada, passou a reconhecer melhor a relação nutrição-saúde-doença 

(BIANCO, 2000). 

Desde a antiguidade, sabe-se que certas enfermidades podem ser melhoradas 

por modificações alimentares, entretanto, é importante notar que nossos hábitos 

alimentares foram se modificando ao longo do tempo, com o surgimento de novas 

possibilidades associadas ao estilo de vida. A industrialização dos alimentos, por um 

lado, permitiu o aumento da oferta e maior facilidade de armazenamento e 

conservação, por outro, estimulou uma dieta rica em gorduras (particularmente as 
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saturadas e hidrogenadas), açúcares e alimentos refinados e reduzida em carboidratos 

complexos, fibras e vitaminas. Esta dieta denominada "dieta ocidental", 

freqüentemente associada a um declínio progre sivo da atividade física, trouxe 

inúmero problemas de Saúde Pública, dentre eles o aumento da obesidade e da 

prevalência de doenças crônico-degenerativas - incluindo diabetes, doenças 

cardiovasculares, hipertensão e alguns tipos de câncer (WHO, 2004 ). 

Desde 2002 a Organização Mundial da Saúde (WHO) divulgou a estratégia 

global para alimentação, atividade física e saúde, endossada em 2004, que estimula o 

desenvolvimento de pesquisas multidisciplinare que levem a um melhor 

conhecimento dos no os alimentos e à compreensão científica de como eus 

componentes modulam processos biológicos envolvidos com a saúde ou doença. 

(WHO, 2002, 2004). 

Neste âmbito, diversas pesqmsas (CHÁ VEZ-JAUREGUI et. al., 2000; 

CARDOSO-SANTIAGO et al., 2001 ; MOREIRA-ARAÚJO et al. , 2002; BOMBO, 

2006; MENDONÇA, 2006) vêm sendo desenvolvidas no Departamento de Nutrição, 

da Faculdade de Saúde Pública da USP, com o objetivo de identificar os benefícios 

nutricionais e funcionais de fontes alternativas de matérias-prima e incorporá-las ao 

desenvolvimento de produtos tradicionalmente consumidos pela população. Dados 

epidemiológicos relacionando dieta e doenças crônicas vêm estimulando pe qui as 

de intervenções preventivas. No entanto, muito estudo ainda precisam er 

realizados para que os alimentos funcionais tenham seus benefícios comprovados e 

possam apresentar em seu rótulo alegações de saúde, o que requer investimentos em 

pesquisas básicas e clínicas deste alimentos, para que eles po am ser utilizados 

BIBLIOTECA i CIR 
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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suprindo carências ou auxiliando na diminuição de riscos para determinadas doenças 

(BRASILª·b, 1999). 

Com o aumento da expectativa de vida das mulheres e com a maior 

divulgação de pesquisas na área de saúde, a procura por terapias alternativas vem 

crescendo muito nos últimos anos, principalmente, na fase do climatério, em que 

ocorrem alterações significativas na sua qualidade de vida. Desta forma, toma-se 

importante o estudo dos efeitos de substâncias biologicamente ativas nos alimentos, 

como os fitoestrógenos, de forma a proteger e informar esta população ávida por 

tratamentos "naturais". 

Os fitoestrógenos são substâncias que ocorrem naturalmente nas plantas e que 

possuem uma estrutura de anéis difenólicos que se assemelham ao 17-B-estradiol 

(HUTCHINS et al., 2001 ). Entre os principais tipos de fitoestrógenos estão as 

lignanas e as isoflavonas, encontradas em abundância na linhaça e na soja, 

respectivamente. Alguns estudos sugerem que dietas ricas nestes compostos estariam 

associadas a menor incidência de ondas de calor, osteoporose e alguns tipos de 

câncer (ADLERCREUTZ et al., 2002). 

A semente de linhaça possui de 75 a 800 vezes mais lignanas vegetais do que 

qualquer outro alimento (THOMPSON et al., 1999), o que a toma um ótimo modelo 

para verificar os efeitos deste fitoestrógeno sobre os sintomas climatéricos de 

mulheres na pós-menopausa. 

Apesar de diversas pesquisas internacionais divulgarem os benefícios do 

consumo de linhaça à saúde (THOMPSON e CUNNANE; 2003), no Brasil, até o 

momento, muito pouco foi pesquisado e divulgado sobre o assunto. A pesquisa de 

fontes alternativas de matéria-prima, como a linhaça, é importante não somente pelo 
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apelo nutricional, mas também pela possibilidade de divulgar e, conseqüentemente, 

estimular sua produção que já foi muito maior no país, ajudando a diminuir a 

dependência daquelas matérias-primas, que possuem um grande poder regulador 

sobre o mercado, como o trigo. 

Desta forma, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um produto à 

base de farinha de linhaça, rico em lignanas, e o estudo da estabilidade de seus 

componentes nutricionais durante o processamento e armazenagem, para posterior 

estudo clínico em pacientes saudáveis na pós-menopausa, que apresentem ondas de 

calor, na tentativa de identificar os possíveis benefícios deste composto. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. SEMENTE DE LINHAÇA 

A linhaça é uma semente oleaginosa, proveniente da planta linho (Linum 

usitatissimum L.), muito consumida antes da Revolução Industrial. No entanto, 

devido à sua limitada vida-de-prateleira, foi praticamente banida da dieta, a partir da 

metade do século passado, voltando a ganhar atenção no início dos anos 90, com a 

divulgação de seus benefícios nutricionais (DEMARK-W AHNEFRIED et ai., 200 l ). 

O maior produtor mundial é o Canadá, que detém cerca de 1/3 do mercado 

mundial, que gira em torno de 2,5 milhões de toneladas (DAUN et ai., 2003). A 

rápida oxidação do óleo, devido ao seu alto conteúdo de ácidos graxos 

poliinsaturados, como o a-linolênico, faz com que seja bastante utilizado para 

produção de esmaltes, vernizes e tintas. Suas fibras, obtidas dos talos da planta, 

po suem propriedade únicas para u o na produção de tecido e papéis e durante 

muitos anos foi cultivada, principalmente, para produção do linho, sendo as sementes 

processadas como sub-produto. No entanto, recentemente, seu consumo alimentar 

voltou a crescer significantemente, passando a ser incorporada na produção de pães, 

muffin , entre outros (GROWER, 2002). 

No Brasil, o principal cultivo de linhaça é mantido em Guarani das Mi ões, 

no noroe te gaúcho, por descendentes de imigrantes poloneses. Lavouras de linho já 

foram cultivadas no Brasil para a extração de fibras para uso têxtil (Linho), chegando 

a ocupar, na década de 60, uma área de 50 mil hectares, reduzida para 650 hectares, 

na década de 90. A indú tria têxtil, a maior compradora na década de 60, hoje 

importa da França e da Bélgica, devido à qualidade e ao tamanho das fibras 
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produzidas nestes países. Ultimamente, sua produção voltou a crescer pela demanda 

das sementes e, em 2005, sua produção chegou a mais de 18 mil hectares. Além da 

demanda crescente, a produção foi impulsionada pela queda nos preços de culturas 

tradicionais, como o trigo (O LINHO, 2000; ZERO HORA, 2005). 

A semeadura é feita nos meses de junho e julho e a colheita, de outubro a 

novembro, o que permite que, com a mecanização, seja possível plantar e colher a 

linhaça antes do plantio da soja, que ocorre em novembro, sendo uma boa alternativa 

para entressafra (O LINHO, 2000). 

Com a divulgação de pesquisas e de seus benefícios nutricionais, espera-se 

que a produção supere rapidamente os patamares da década de 60, fazendo com que, 

em outras regiões, a linhaça possa ser plantada como cultura alternativa durante a 

entressafra de outras culturas. 

A semente é composta por aproximadamente 40% de óleo, 30% de fibra 

dietética, 20% de proteínas, 4% de cinzas e 6% de umidade. Estes valores podem 

variar com a amostra analisada e a metodologia empregada (DAUN et al., 2003). 

A linhaça possui três componentes ativos de interesse à saúde: 1) alto 

conteúdo do ácido graxo a-linolênico (>50% do total de ácidos graxos); 2) ser a 

maior fonte alimentar de lignanas vegetais e 3) possuir alta porcentagem de fibras 

dietéticas solúveis e insolúveis (THOMPSONb, 2003) 

Sementes de linhaça são a maior fonte vegetal de ômega 3 (ALA), um ácido 

graxo essencial, normalmente presente em peixes de águas geladas e que é 

normalmente deficiente na "dieta ocidental". Algumas pesquisas relatam seu papel 

protetor sobre alguns tipos de câncer e doenças cardiovasculares, bem como os riscos 
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associados à sua deficiência, o que levou a uma crescente demanda por produtos 

enriquecidos com ômega 3 nos últimos anos (HASLER, 1998). 

Além disto, a linhaça é a mais rica fonte de lignanas, uma das principais 

classes de fitoestrogênios (THOMPSON et al., 1991 ). Nas plantas, os principais tipos 

são matairesinol e secoisolaraiciresinol (SDG), que, para serem absorvidos, precisam 

ser metabolizados pela flora bacteriana intestinal em enterodiol e enterolactona 

(NESBITT et al., 1999). Estes compostos difenólicos possuem estrutura similar ao 

estradiol, podendo apresentar atividade estrogênica fraca ou anti-estrogênica 

dependendo de fatores como: sua concentração, concentração de endógena de 

estradiol, características individuais do paciente e dos órgãos envolvidos 

(ADLERCREUTZ et al., 1993; HUTCHINS et al., 2000). 

O terceiro componente, a fibra, estaria associado às lignanas presentes na 

parte externa da semente. O alto teor de fibras solúveis é interessante do ponto de 

vista nutricional, por ajudar a regular a resposta glicêmica e auxiliar na redução do 

colesterol (CUNNANE et al., 1995; RICKARD e THOMPSON., 1997), mas 

dificulta seu processamento, devido a formação de uma mucilagem no contato com a 

água. Esta mucilagem pode ser utilizada como goma, devido as suas propriedades 

espessantes e de emulsão (DAUN et al., 2003). 

A linhaça também apresenta alguns fatores antinutricionais, como glicosídeos 

cianogênicos (linustatina) e ácido fítico, mas em dosagens baixas, que são eliminados 

durante processamento térmico, sendo recomendada sua utilização em produtos de 

panificação e confeitaria. Seu consumo na forma in natura de até 60 g/dia (cerca de 3 

colheres de sopa) não são prejudiciais a indivíduos sadios (OOMAH et al., 1992; 

DAUN et al., 2003). 
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2.2. LIGNANAS 

As lignanas vegetais são compostos fenólicos, compostos pela estrutura 2,3-

dibenzilbutano. Algumas podem ser metabolizadas em lignanas mamíferas, 

enterodiol (ED) e enterolactona (EL), através da flora bacteriana intestinal. Estes 

compostos possuem estrutura e peso molecular simi lares ao 17-B-estradiol e foram 

identificados pela primeira vez na urina de mulheres e macacos em 1980, por dois 

grupos independentes (SETCHELL et al., 1980; STITCH et al., 1980). 

E tudos subseqüentes revelaram que as lignanas de mamíferos encontradas 

eram derivadas de plantas e formadas no intestino grosso, passando pela circulação 

enteropática, assim como ocorre com os hormônios esteróides endógenos 

(AXELSON et al., 1982; SETCHELL et ai., 1981). 

Os fitoestrógenos são compostos que possuem atividade estrogência fraca ou 

antiestrogência e estrutura química que se assemelha ao estradiol, mas que tem 

origem nas plantas. Sua estrutura com anel difenólico, característica comum a todos 

estes compostos, assim como a distância entre seus grupos hidroxílicos (Figura 1), 

foi descrita por alguns pesquisadores (HUTCHINS et ai., 2001 ). 

A pesquisa destes compostos passou a ser de grande interesse nos últimos 

anos, porque alguns e tudos sugerem sua ação protetora contra algumas doenças 

crônicas, como câncer, doenças cardiovasculares e diabetes (THOMPSONª, 2003; 

PRASADª·b, 2003). Apesar de serem encontradas em muitos grãos e cereais, a 

semente de linhaça é a maior fonte de lignanas (THOMPSON et al., 1991 ). O 

aumento no seu consumo e seus beneficios à saúde podem ser, em parte, atribuídos a 

este composto. No entanto, novos estudos precisam ser desenvolvidos para que se 
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possa e tabelecer o níveis ótimos e a frequência de consumo da semente e das 

lignanas para que produzam benefício à saúde. 

1 

Ligmurns 

17 - H E .. tradiol 

;\lolén1la' 
sintéticas 

21. Seoohrd1ricin111inol digucolid• 2b Enmrodiol 

OH 

HO~ 
"3. 17p-Oe1tr-.:iiol 

~_© 
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Figura 1. Estrutura química das isoflavonas, lignanas, estradiol e substâncias sintéticas. 
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O problema é que faltam informações sobre a biodisponibilidade das lignanas, 

incluindo absorção, distribuição, metabolismo e excreção devido à dificuldade de se 

avaliar os níveis ingeridos deste composto e ua disposição no corpo e tecidos 

(THOMPSONª, 2003). 

Ape ar de e tudos epidemiológicos, in vitro e m vivo ugenrem que a 

suplementeção com lignanas, ou linhaça, pode influenciar a concentração endógena 

de hormônios esteróide , os pouco estudos clínicos realizado com humanos não 

chegaram a uma conclusão definitiva. A extensão das atividade e trogênica e anti

estrogênica demon trada em humano irá depender da concentração endógena de 

hormônio que ão biologicamente mai ativo (HUTCHINS e SLA VIN, 2003). 

O níveis érico médio de e trogênio e androgênio em mulhere na pré

menopau a varia de 25 a 100 µg/dia. Esta média cai para 5 a 10 µg na pós

menopau a. Assim, em mulheres na pré-menopausa, devido a alta concentração dos 

hormônio endógeno , a lignana exercem efeito anti-e trogênico, poi têm que 

competir com os e teróide endógeno pelo receptores e po uem uma afinidade 

muito menor. Contraditoriamente, a mesmas podem exercer ação estrogênica fraca 

em mulheres na pó -menopausa e em homen , devido à baixa concentração de 

hormônio esteróide ne tes grupo , o que faz com que haja uma menor competição 

pelo receptores (HUTCHINS e SLA YIN, 2003). 

2.2.1. Biodisponibilidade das lignanas 

a) Efeitos do processamento: 

A semente de linhaça pos ui uma dura casca, o que faz com que eus 

componentes, incluindo as ligana , não e tejam biodisponívei , a meno que a 
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semente seja moída ou triturada. No entanto, nenhum estudo foi realizado para 

verificar as diferenças entre ingestão da semente inteira ou moída. 

Com o intuito de avaliar o efeito do tratamento térmico sobre o conteúdo de 

lignanas excretadas pela urina, foi realizado um estudo com mulheres na pré

menopausa que consumiram 25 g de linhaça crua ou na forma de pães e bolos e 

pôde-se observar que o processamento não alterou sua biodisponibilidade (NESBITT 

et ai., 1999), sugerindo que as lignanas são estáveis às condições de cozimento. 

Outros estudos mostram uma redução de até 25% no conteúdo de SDG após 

cozimento (MUIR e WESTCOTT, 2000) 

b) Variabilidade entre indivíduos: 

Muitos estudos mostram uma grande variação interindividual nos níveis 

plasmáticos e urinários de lignanas. Além disto, apesar do enterodiol (ED) e 

enterolactona (EL) serem os principais produtos obtidos a partir do SDG, o balanço 

ED/EL costuma variar bastante entre indivíduos, sugerindo que a oxidação do ED em 

EL seja bastante variável, até mesmo entre pessoas do mesmo sexo. Como o 

metabolismo de lignanas é dependente da microbiota intestinal, a diferença pode 

estar relacionada às variações entre indivíduos nesta microflora e na sua habilidade 

em metabolizar as lignanas. Estas variações podem ser influenciadas por fatores 

ambientais e fisiológicos, que incluem o uso de antibióticos, gênero, dieta e fatores 

genéticos (NESBITT et ai., 1999). A participação das bactérias intestinais foi 

demonstrada pela redução nas lignanas plasmáticas e na urina após o uso de 

antibióticos (KILKKINEN et al,, 2002). 
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e) Dieta: 

O metabolismo das lignanas vegetais também pode variar de acordo com a 

dieta habitual e passada do indivíduo. Um grande estudo transversal mostrou que 

maiores níveis de EL estão positivamente relacionados a ingestão diária de vegetais, 

fibra dietética, álcool (0,5 a 1 dose/dia), cafeína (café e chá), amêndoas, leguminosas, 

além de outras sementes, como gergelim (LAMPE, 1999). 

Dietas ricas em vegetais e grãos integrais afetam diretamente a absorção, 

reabsorção e excreção de fitoestrógenos. Fibras solúveis favorecem a atividade das 

enzimas ~-glucuronidase e ~-glico idase pela microbiota intestinal, melhorando o 

metabolismo dos fitoestrógenos e aumentando a absorção destes compostos, já as 

fibras insolúveis diminuem a absorção das lignanas, favorecendo sua excreção. Desta 

forma, diferenças entre dietas podem ser responsáveis pela variabilidade nas 

respostas metabólicas e biológicas às lignanas (HORNER et al., 2002). 

2.3. MENOPAUSA 

A menopausa natural ocorre em tomo dos 50 anos de idade e seu diagnóstico 

é sempre retrospectivo, ou seja, depende de um período de ausência de menstruação 

de, pelo menos, doze meses. Durante o climatério, com a instabilidade hormonal, 

surgem manifestaçõe biológicas, psicológicas e sociais. Os sintomas precoces 

compreendem ondas de calor, sudorese, calafrio, cefaléia, tontura, parestesia, 

palpitação, fadiga, insônia, perda de memória e depressão, podendo ser avaliados 

pelo Índice Menopausal de Kupperman (IMK), que permite avaliação numérica da 

intensidade dos sintomas. A longo prazo, podem ocorrer alterações metabólicas, 
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promovendo maior predi posição a doença cardiova culare e o teoporo e, endo 

neces ário cuidado para controle e prevenção (BRASIL, 1994). 

Como con eqüência da falência o ariana, ocorre a interrupção da 

men truação marcando o fim da ida reproduti a da mulher. Esta f e em 

acompanhada de uma érie de alteraçõe hormonai , como baix concentraçõe de 

estradiol ( < 20 pg/mL) e altas concentrações do hormônio folículo e timulante (FSH 

> 40 Ul/L). Na fase de pós-menopau a, ou seja, 12 meses após a última men truação, 

o intoma pas am a e manife tar mai inten amente endo a onda de calor 

(foga ho o principal moti o para bu ca de um tratamento, já que interfere 

diretamente na qualid de de ida de t mulhere MOM et al. 2006). 

O fogachos con istem em sen ação súbita e transitória de calor moderado ou 

inten que e e palha pelo tórax , pescoço e face, podendo ou não er 

acompanhado de udore e profu a. Durante a onda de calor, há elevação da 

temperatura corporal BORTOLETIO et al. 1995· HALBE 199 . Este intomas 

e tão geralmente a ociado a uma aso-dilata ão e alteração na temperatura 

corporal, que podem er acompanhado ou não de uor e, em alguns casos, onda de 

frio. ln ônia ou perda na qualidade do ono podem ocorrer naquela acometida por 

calore noturno . A duração média d ondas é de 4 minuto e ua freqüência pode 

ariar de poucas ond por semana até du por hora STEARNS et al. 2002 . 

proximadamente 2/3 das mulhere na pó -menopau a apre entam onda de 

calor, endo que de ta , de 10 a 20% as sentem de forma inten a. Em mulheres 

audávei a prevalência é de 24 a 93% e e ta variação pode er explicada pelas 

diferente populaçõe de tudo bem como pel ariaçõe no m ' todo de pe qui a 

e n definições (MO et al. 2 . Em paí ocidentai cerca de O das 
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mulhere na menopau a apresentam ondas de calor e, desta , 30% as sentem de 

forma freqüente e intensa, o que repre enta um grande impacto na qualidade de vida 

(ÉDEN, 1998). 

O mecanismo de ação que conduzem às ondas de calor ainda não ão 

suficientemente compreendidos. Sabe- e que a queda abrupta na produção de 

estrogênio, com a conseqüente alteração de neurotransmissores, como a serotonina e 

noradrenalina, pode estar relacionada a alterações no mecanismo de termoregulação. 

o entanto, alguma mulheres começam a sentir a ondas um a doí anos ante da 

menopau a e cerca de 20% continuam entindo até 15 anos depoi . Esses intomas 

desaparecem no decorrer dos ano , me mo com a manutenção do baixo nível de 

estrogênio (STEARNS et al., 2002). 

De ta forma, permanece a dúvida sobre o principal agente de encadeador das 

ondas de calor. Sabe- e, entretanto, que uma pequena elevação na temperatura 

corporal precede às onda , o que leva ao mecani mo de perda de calor, incluindo 

vaso-dilatação e suor (MOM et al., 2006). 

Além disso, as ondas de calor também podem er provocadas ou precipitadas 

por alguma doença istêmica, desordem neuronal, pelo uso de álcool e droga , por 

hábito alimentare e inge tão de algun aditivos alimentares. Outro fatores de ri co 

incluem mulheres abaixo do pe o, com pouca ou nenhuma atividade fí ica, e 

fumantes (STEARNS et al., 2002; MOM et al., 2006). O Quadro 1, a seguir, mo tra 

os principais fatores de ri sco associados às ondas de calor. Com relação aos dados 

demográfico , um e tudo realizado nos EUA mostrou que mulhere afro

descendente ão mai freqüentemente acometidas pelas ondas de calor do que as 

caucasiana (45,6~ e 31 2% respectivamente). Menopausa cirúrgica também e tá 
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associada a maior chance para manifestação de ondas de calor no pnme1ro ano 

(90%). 

Quadro 1 - Principais fatores de risco para ondas de calor 

Baixa concentração de estrogênio circulante 
Baixo IMC 
Pouca ou . nenhuma atividade físiCa . 
Cigarro . ·· 
Afro-descendentes 
Baixo nível sócio- econômico 
Baixo nível de instrução 
Menopausa precoce 
Menopausa abrupta: 

-Cirúrgica 
-Induzida por quimioterapia 
Induzida por radiação 
Induzida por drogas 

Fonte: STEARNS et ai., 2002. 

Em pacientes saudáveis, a terapia com estrógenos, combinada ou não com 

progestógenos, tem se mostrado bastante eficaz na redução das ondas de calor. No 

entanto, após a interrupção do tratamento hormonal, a maioria das mulheres volta a 

apresentar os mesmos sintomas, sendo, por isso, recomendada sua interrupção 

gradual. Nos últimos anos, no entanto, esta terapia vem sendo contestada em 

decorrência da divulgação do estudo Women's Health Initiative (WHI) 

(ANDERSON et al., 2004; ROSSOUW et ai., 2004). E a razão para isto deve-se a 

um pequeno, mas significante, aumento nos riscos de doenças cardiovasculares e 

câncer de mama em mulheres na pós-menopausa que se submeteram à terapia 

hormonal (STEARNS et ai., 2002; MOM et ai., 2006). Desta forma, a recomendação 
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para terapia com hormônios vem sofrendo mudanças significativas. De acordo com a 

Sociedade Norte Americana de Menopausa (NAMS) esta terapia só deve ser indicada 

por curto período e para mulheres em que os sintomas realmente comprometam a 

qualidade de vida. No casos de imples uso para prevenção de doenças, a 

recomendação é não utilizar ou suspender a sua aplicação (NAMS, 2004). 

Os principais tratamentos para ondas de calor, bem como seus efeitos 

adversos e eficácia, estão demonstrados no Quadro 2. Como pode-se observar, a 

grande maioria do estudos de referência com terapias alternativas para ondas de 

calor, vem sendo realizada em pacientes com ri co para câncer de mama que não 

podem fazer uso da reposição hormonal e que normalmente apre entam uma maior 

prevalência para ondas de calor do que as saudáveis (MOM et ai., 2006). 

Quadro 2 - Diferentes tratamentos para ondas de calor. 
Tratamento População Redução das ondas Efeitos adversos 

agente placebo 
estrógenos PM 50-100% .. eventos tromboembólicos, hiperplasia endometrial , retenção 

de líq.iidos, desconforto na mama, sangramentos irreg.Jlares 

progestógenos CM. CP 71 -90% 21 -26% eventos tromboembólicos, ganho de peso, nausea, sangramento 
ooja CM. CP 35-45% 25-38% constipação, flatulência, alergia, náusea, vômito 

black colosh PM, CM 27-28% 3Q..32% distúrbios ga.strointestinais, náusea, hipotensão, vômitos 

vitamina E CM, CP 25% 22% diarréia, cansaço, fraqueza, vômito, aumento da mama 

donidina CM, tamoxifeno 37-41% 20-27% constipação, hipotensão, tx:x:a seca 

SSRls PM, CM 34-65% 27-38% tx:x:a seca, náusea, diminuição do apetite, constipação, insônia 

*PM: pós-menopausa; CM : câncer de mama; CP: câncer de próstata 
Fonte: STEARNS et ai. , 2002. 

Alguns estudos populacionais mostram que o risco de câncer hormônio-

dependente é maior naquelas com estilo de vida ocidental do que na população 

oriental, que possui uma dieta rica em fibras e fitoestrógenos (KRIS-ETHERTON et 

al. , 2003). Segundo ADLERCREUTZ et ai. ( 1993), e tes estudos demonstram que os 
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orientais e vegetarianos que possuem menor incidência de câncer de mama e 

endométrio, excretam concentrações relativamente mais alta de fitoestrogênios. 

Além disto, dados epidemiológicos mostram que menos de 25 % das mulheres 

japone as no climatério sofrem com ondas de calor, contra 85% da norte

americanas (ALBERT AZZI e PANSINI, 1998). 

Apesar dos efeitos de uma dieta rica em lignanas ainda não terem sido muito 

explorados, a terapia de reposição hormonal vem mostrando bons resultados para 

aliviar sintomas va omotores. Dados epidemiológicos reforçam a idéia da ação 

estrogênica de alguns alimento , visto que mulheres de diferentes culturas 

apre entam diferente intensidade de sintomas menopau ai , e mo tram que 

mulheres orientais, que possuem uma dieta rica em fitoestrógenos, não apresentam 

estes sintomas de forma tão frequente e intensa quanto as ocidentais. 

Desta forma, o estudo dos efeitos de fitoestrógenos, como as lignanas, nos 

sintomas climatéricos, vai ao encontro de uma cre cente demanda de mulhere que 

cada vez mais procuram formas alternativas para e ta fase da ida. 

2.4. LINHAÇA E MENOPAUSA-estudos clínicos 

WILCOX et ai. ( 1990) verificaram um aumento na maturação de células 

vaginai em 25 mulheres na pós-menopausa que con urniram 25 g/dia de linhaça in 

natura, mas nenhum efeito foi verificado nas concentraçõe dos hormônios 

luteinizante (LH) e folículo estimulante (FSH). E te estudo sugere que as lignanas 

mamíferas podem exercer um efeito estrogênico somente em alguns tecidos 

específicos, mas nenhum efeito nos hormônios derivados do sistema nervoso central. 
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BRZEZINSKI et al. (1996) realizaram um estudo de 12 semanas com 

mulheres na pós-menopausa para verificar se uma dieta rica em fitoestrógeno (tofu, 

leite de oja, mis ô e linhaça) poderia reduzir ou aliviar os intomas climatéricos 

quando comparada a uma dieta controle. Um total de 165 mulhere foram 

randomizada entre a dietas e no doi grupo houve uma redução ignificati a nas 

onda de calor e concentração sérica de estradiol, ugerindo um efeito placebo obre 

as ondas de calor. Para o grupo de estudo houve melhora significativa na secura 

vaginal e redução na concentração érica de SHBG (P<0,005). 

Segundo HUTCHINS et al. (200 1), a inge tão de 5 ou 10 g/dia de linhaça 

pode influenciar a concentraçõe éricas dos hormônios sexuais. Um grupo de 28 

mulhere consumiu O, 5 e 10 g de linhaça/dia, durante 7 semana , em suplementação 

a sua dieta habitual. Verificou-se que durante o consumo de 5 e 10 g de linhaça/dia 

as concentrações de estradiol (E2) diminuíram em 2,9 pg/mL e 3,62 pg/mL, 

respecti amente. E ta reduçõe mo traram correlação com um aumento na excreção 

de enterodiol (P<O 05) e enterolactonas (P< 0,005). HAGGA S et ai. ( 1999) 

verificaram, no me mo grupo, que a excreção urinária do 2-a-hidroxie trona foi 

significativamente maior quando consumiram 10 g de linhaça ( 14,4 µg/24 h) do que 

quando con umiram 5 g/dia (12, 1 µg/24 h, p<0,05) e dieta controle (10,7 µg/24 h, 

p<0,0005). E tese tudo sugerem que a suplementação da dieta com 10 g de linhaça 

é suficiente para interferir no metaboli mo do e tradiol. 

Estudos com animais e em mulheres na pré-menopau a mostram que após o 

primeiro dia de consumo de 25 g de linhaça, o pico máximo de lignanas no plasma 

ocorre 9 horas após con umo e esse valor não ofre alterações ignificativa após 12 
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ou 24 horas, sugerindo que, no caso das lignanas, apenas uma dose/dia é suficiente 

para manter seus níveis estáveis no plasma (NESBITT et al., 1999; W ARO, 2003). 

As lignanas possuem atividade antioxidante e alguns estudos demonstram que 

podem ser consideradas como quimioprotetora , pois estimulam a produção de 

SHBG e inibem a atividade de algumas enzimas associadas à síntese de estrogênio, 

como a aromatase (NESBITT et ai., 1999; HAGGANS et al., 2000). Além disto, o 

consumo da linhaça demonstrou ser capaz de reduzir o colesterol total e o LDL 

colesterol (BIERENBAUM et al., 1993; CUNNANE et al., 1995) bem como a 

agregação plaquetária (ALLMAN et al., 1995). 

Alguns estudos comparativos da ingestão de soja e da semente de linhaça 

foram realizados, e demonstraram maior eficiência da linhaça em reduzir o LDL 

colesterol e triglicerídeos do plasma (RIDGES et al., 2001), além da capacidade de 

reduzir as concentrações séricas de ácido úrico em ensaios biológicos(VELASQUES 

e BHA THENA, 2001, BHATENA et al , 2002). 

Muitas doenças estrogênio relacionadas, como alguns tipos de câncer, 

doenças cardiovasculares, osteoporose, depressão, entre outras, são aquelas que, 

normalmente, acometem as mulheres durante a fase do climatério. Com o processo 

de envelhecimento ocorrem alterações significativas na produção e no equilíbrio das 

concentrações séricas de diversos esteróides sexuais que exercem papel modulador 

sobre diversas funçõe , entre elas, as psíquicas (SCALCO, 2002; SOARES, 2002). 

Isto acontece porque existem receptores de estrogênio em todo corpo; hoje se 

sabe que há dois tipo de receptores para o estrogênio: o alfa, presente nas mamas, 

vagina e endométrio e o beta, localizado no intestino, pulmão, ossos e bexiga, entre 

outros (NETO e LIMA , 2001; POVOA, 2002) 
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A administração de esteróides sexuais pode, muitas vezes, apresentar efeitos 

colaterais ou contra-indicações clínicas que não justificam seu uso (ANDERSON et 

ai., 2004), pois o estrogênio pode estimular órgãos proliferativos da mulher, como 

endométrio e mamas (receptores a), gerando maior risco de câncer nesses ítio . 

O fitoestrogênio , por ua vez, pos uem maior afinidade pelos receptores 

beta. Sua interação com o receptor, no entanto, é complexa e ofre várias influências, 

podendo ter ação estrogênica e anti-estrogênica, dependendo da concentração do 

estradiol endógeno e do órgão específico envolvido (NETO e LIMA, 2001; 

HUTCHINS e SLA VIN 2003). 

No entanto, e tudos biológicos e in vitro com derivado de soja mostraram 

efeitos conhecidos de estimulação e trogênica em células endometriais (HALE et ai., 

2002), ugerindo úma possível ação agonista destes fitoestrogênios nestas células. 

Apesar de estudo com animais sugeri rem um efeito proliferativo deste composto no 

endométrio, pouco verificaram seu efeitos em mulheres menopausadas (UPMALIS 

et ai., 2002; BALK et al., 2002; PENOTTI et al., 2003), além de não verificarem 

efeito proliferativo na espessura endometrial. 

Com relação ao perfil lipídico, um estudo realizado com mulheres na pós

menopausa, hipercole terolêmicas, comparou os efeitos da ingestão de e teróides 

sexuai e de uma dieta à base de linhaça moída (40 g/dia). Os re ultados mo traram 

que a linhaça foi tão efetiva quanto os hormônios na melhora dos sintomas da 

menopausa e na redução das concentrações séricas de glicose e de insulina, mas 

somente a terapia de reposição hormonal melhorou significativamente o perfil 

lipídico destas pacientes (LEMA Y et ai. , 2002). 
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3. JUSTIFICATIVA 

Com o aumento da expectativa de vida média da mu lher para O anos, 

atualmente há um número cre cente de mulhere que chegam a i er qua e 1/3 de 

ua ida na pó -menopau a, com ri co aumentado para internas va omotores, 

o teoporo e e doença cardiova culare . 

E tudos sobre o tema, com objetivo de investigar os efeitos da suplementação 

da dieta com um alimento rico em lignanas no intomas climatéricos de mulhere na 

pó -m nopau a ainda ão praticamente inexi tent no no o meio principalmente 

e tudo clínico randomizado e con trolado . D ta forma ba eado no tópicos 

abaixo enumerado ju tifica-se o pre ente e tudo: 

1. Estudos epidemiológicos sugerem que o consumo de alimentos ricos em 

fitoe trógeno pode e tar relacionado a men r incidência de doença crônicas 

hormônio-dependente e de interna a omotor em mulher na pó -menopau a. 

2. Muita mulh re apre entam contra-indicações para terapêutica hormonal 

e, dentre a · que não apre entam, muitas procuram terapias alternativas devido ao 

receio de efeitos colaterais com o u o de hormônios esteróide ; 

3. Entre a terapias alternativa , o con umo de fitoe trógenos em endo 

e tudado ma em número ainda reduzido de publicaçõe . A i ofla onas ão a mai 

e tudada , com re ultado ainda não conclu i o ugerindo a nece idade de no o 

estudo clínicos. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Geral: 

);;;> A vali ar os efeitos do consumo de um pão enriquecido com farinha de 

linhaça, rico em lignanas, sobre os sintomas climatéricos e espessura 

endometrial de mulheres na pós-menopausa. 

4.2. Específicos: 

);;;> Determinar a composição centesimal, o perfil de ácidos graxos e de 

lignanas da semente de linhaça nacional; 

);;.- Desenvolver um pão de fôrma rico em lignanas e outro similar 

(controle) que tenham composição centesimal e aparência simi lares; 

>- Verificar a estabilidade dos ácidos graxos e lignanas ao proce amento 

e ao ''armazenamento e indicar a alternativas para o aproveitamento 

da semente de linhaça; 

31 



5. BIBLIOGRAFIA 

1. ADLERCREUTZ, H.; MO VI Y. · LARK, J.; HASE, T. Dietary 
phyto trogen and cancer: in itro e in vivo tudi . J. Steroid. Biochem. . 44, 
p.147-15 , 1992. 

2. ADLER RE TZ H.- et aL Quantitati e determination of lignan and i ofla one 
in pi ma of omino ir u and eg tarianas women by i otope dilution chrot graphy-
mas pectrometry. cand. J. Clin. Lab. Inve t. . 53, p. 5-1 1 93. 

3. ALB RTAZZI, P.; PANSINI, F. The effect of dietary soy ·upplementation on hot 
flu he . Obstetrics & Gynecology, v. 91, n. 1. Jan, 1998. 

4. ALLM , M. : PE A M . M: PA G D. upplementati n with Fia ed oil 
er u unflm er eed il in Helth m n con uming a low fat di t: Effect on platelet 

comp iti n and fun ti n. Eur. J. lin. utr. . 49 p. 169-17 . 1 95. 

5. A D R O . G. L.- LIMACHER M: AS F, . R. et al. ffect of onjugated 
equin e. trogen in p . tmenopau ai men with hy terectom - The women' health 
initiati randomized ntrolled triai. JAMA v. 291, p. 1701-1712, 2004. 

6. ARABB I, P.R. Alimentos funcionai s: aspecl s gerais. Nutrire: Rev. oc. Bras. 
Alim. ulr. .21 p. 7-102, jun., 2 O 1. 

7. AX L O , M. J. et ai. Origin f lignan in mammal and identificati n f a 
precurs r from plant. . ature, . 2 , p. 659-6 , 19 2. 

8. B LK, J. L.; et ai. pilot tudy f the effecL of phytoe tr g n upplem ntation 
on p tmenopau ai endometrium. J. oc. Gynecol. Invesg., . p. 238-42, 2002. 

9. BHATHENA, S. J .; ALI, A. A.; MOHAMED, ª I. ; VELÁSQU Z, H. Diff r ncial 
effecl · f dielary flaxseed prolein and soy protein on pia ma triglyceride and uric 
acid le el in animal models. The Journal of Nutritional Biochemistry, v. 13 n. 
11, p. 6 4-6 9, 2002. 

10. BIA 
São Paul 

o a Fun ão para o Jimento . Alim nto & Tecnologia, 
7 p. 26- 2000. 

11. Bl RE BA M M. L, R 1 HESTEIN, T. R. Reducing 
Atherogenic Ri k in Hyperlipemi Human ith Flax eed upplementalion: A 
preliminary Report . J. Am. Coll. Nutr., v. 12, p. 501-504. 19 3. 

12. BOMBO, A. J. Obtenção e caracterização nutricional de snacks de milho 
(Zea mays L) e linhaça (Linum u itati imum L). 2 . 96p. Di · ·ertação 
(Me trad m Saúde Pública) - Fa uldade de aúd Pública, ni er idad de ão 
Paulo ão Paulo. 

32 



13. BORTOLETTO, C. d. C. R. , et al. Sintomas vasomotores: Aspectos 
Fisiopatológicos, Clínicos e Terapêuticos. Femina, v. 23, n. 2, p. 13 1-135, 1995. 

14. BRASIL, Mini tério da Saúde. Departamento de Assi tência e Promoção à 
Saúde/Coordenação Matemo-lnfatil. Assistência ao Climatério, Brasília (DF), 1994 

15. BRASILª, Mini tério da Saúde. Agência acional de Vigilância Sanitária. 
Re olução nº 18 de 30 de abril de 1999. Apro a o regulamento técnico que 
estabelece as diretrize básica para análi e e comprovação de propriedades 
funcionai e ou de aúde alegada em rotulagem de alimento . Diário Oficial da 
União, de 03 de maio de 1999. 

16. BRASILb, Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vi gilância Sanitária. 
Resolução nº 19 de 30 de abril de 1999. Aprova o regulamento técnico de 
procedimentos para regi tro de alimentos com alegação de propriedades funcionaj e 
ou de aúde em ua rotulagem. Diário Oficial da União, de 03 de maio de 1999. 

17. BRZEZINSKJ, . et al. Phytoe ·trogen-rich diet: A po ible altemati e for 
hormone replacement therapy. Menopause, . 3 n. 4 p. 251 , 1996. 

18. CARDOSO-SANTIAGO, R. A.; AREAS, J . A. G. Nutritional evaluation of 
snacks obtaj ned from chickpea and bovine Jung bleds. Food Chem., v. 74, p. 35-40, 
2001. 

19. CHÁVEZ-JARE G 1, R. N. PINTO E SILVA, M. E. M.; ARÊAS, J . A. G. 
Extru ion coobng pr ce of amaranth (Amarantlws caudatus L.). J. Food Sei., v. 
65n.6,p.1009-1015.2000. 

20. CU ANE, S. . HAMADEH M. J. LIEDE A. C. THOMPSO L. U. 
WOLEVER, T. M. . JENKINS, D. J . A. utritionaJ Attribute of Traditional 
Flax eed in Healthy Young Adult . Am. J. Clin. Nutr., v. 61, p. 62-8, 1995. 

21. DAUN, J. K. et ai. Structture, composition and variety development of fl axseed. 
ln: Flaxseed in human nutrition, Champaign, Illinoi : AOCS Press, 2003, p. 1-40. 

22. DEMARK-WAHNEFRIED W.; PRICE D. T.· POLASCJK, T. J. ; 
ROBERTSO , C. DERSO , E. E., PA LSO , D. F., WALTHER P. J. , 
GAN O , M., Pilot Study of Dietary re triction and Flax eed Supplementation in 
Men with Pro tale ancer Before Surgery: exploring the effect on hormonal le el , 
pro tale- pecific antigen and hi topathologic feature . Urology, p. 17-52. Jul. , 2001. 

23. EDEN, J. Phytoestrogens and menopause. Clinicai endocrinology and 
metabolism v.12 , p.581 -587, 1998. 

24. GROWER, D. , Flaxseed. Bi-weekly Bulletin , v. 15, p.1-4, 2002. 

25. HAGGA S C. J. t ai. Effect of flaxseed con umption on urinary e trogen 
metabolite in po tmenopau ai women. utr. Cancer. v. 33 p. 58-65, 1999. 

BIBLIOTECA i CIR 
FACULDADE DE SAÚDE PUBLICA 

UN IVERSIDAD E DE SÃO PA ULO 

33 



26. HAGGANS, C. J. ; TRAVELLI, E. J. ; THOMAS, W. ; The effect o f fl axseed and 
wheat bran consumption on urinary estrogen metabolites in premenopausal women. 
Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention, v. 9, p. 719-725 , 2000. 

27. HALBE, H.W. Tratado de Ginecologia. 2. ed. São Pau lo: Rocca. p. 1236- 1258, 
1998. V. 2. 

28. HALE, G. E.; HUGHES, C. L: CLINE, J . M. EndometriaJ cancer: hormonaJ 
factor , the perimenopau al "window of risk", and i oflavones. J. Clin. Endocrinol. 
Metabolism, v. 87, p. 3-15, 2002. 

29. HASLER, C. M. Functional Foods: their role in disease prevention and health 
promotion. Food Technology, V. 52, n. 11, nov. , 1998. 

30. HORNER, N. K. et aJ. Dietary determinants of plasma enterolactone. Cancer 
Epidemiology Biomarkers & Prevention, v. 11 p. 121-126, 2002. 

31. HUTCHINS A. M.; MARTIN!, M. C.; OLSON, B. A.; THOMAS , W.; 
SLAVIN, J. L. Flax eed influence urinary lignan excretition in a dose --<lependent 
manner in post-menopausal women. Cancer Epidemiology Biomarkers & 
Prevention, v. 9, p. 1113-1118, Oct., 2000. 

32. HUTCHINS, A. M. et ai. Flaxseed consumption influences endogenous hormone 
concentrations in po tmenopausal women. Nutr. Cancer, v. 39, p. 58-65, 2001. 

33. HUTCHINS, A. M; SLAVJN, J. L. Effect of flaxseed on sex hormone 
metaboli m. ln: Flaxseed in human nutrition, Champaign, Illinois: AOCS Press, 
2003, p. 92-116. 

34. KILKKINEN, A et ai. Use of oral antimicrobial decrease erum enterolactone 
concentration. Am. Epidemio)., v. 155, p. 472-477, 2002. 

35. KRIS-ETHERTON, P., HECKER, K. D., BONANOME, A., COVAL, S. M., 
BINKOSKI, A. E. , HILPERT, K. F. , GRIEL, A.E., ETHERTON, T. D. Bioactive 
Compounds in Foods: their role in prevention of cardiovascular di sease and cancer. 
The American Journal of Medicine, Jan ., 2003. 

36. LAMPE, J. W. Urinary isoflavonoid and lignan excretion on a we tem diet: 
relation to oy, vegetable and fruit intake. Cancer Epidemio!. Biomark. Prev., v. 8, 
p. 699-707' 1999. 

37. LEMA Y, A; DODIN, S. ; KADRI , N.; JACQUES, H. ; FOREST, J. C. Flaxseed 
dietary supplement versus hormone replacement therapy in hypercholesterolemic 
menopausa! women. Obstetrics & Gynecology, Aug, 2002. 

38. MENDONÇA, S. Efeito hipocolesterolemizante da proteína de amaranto 
(Amaranthus cruentus, BRS-Alegria) em hamsters. 2006, 206p. Tese (Doutorado 
em Saúde Pública) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São 
Paulo. 

34 



39. MOM, C.H.; BUIJS, C.; WILLEMSE, P. H. B.; MOURITS, M . J. E.; DE 
VRIES, E. G. E. Hot flushes in breast cancer patients. Criticai reviews in 
oncology/hematology, v. 57, p. 63-77, 2006. 

40. MOREIRA-ARAÚJO R. S. R: ARAUJO M. A. M: SILVA, A. M. S: 
CARV LHO C. M. R: ARÊ J. A. G. Impacto de aJgadinho de alto aJor 
nutnt1 na ituação nutricionaJ de crianças d creche municipai de Tere ina-PI. 

utrire, . 23 p. 7-21 2002. 

41. MUIR, A. D: WESTCOTT, N. D. Quantification of the lignan 
secoi olarici resinol diglucoside in baked good, containing flaxseed or flax mea l. J. 
Agric. Food Chem., v. 48, p. 4048-4052, 2000. 

42. NAMS - North American Menopause Society, Treatment of men pause
ª ociated asomot r ymptom : po 1t10n tatement of The orth American 
Menopau e Societ , Menopau e, . 11, p. 11-33 2004. 

43. E BITT, P. D.· LAM , Y: THOMPSO L. U. Human metab li m of 
mammalian lignan precur ors in raw and proce ed flax d. Amer. J. lin. 
Nutrition . 69 n. 3, p. 549-555 Mar. 1999. 

44. NETO, J. S. P.; LIMA, J. C. Terapia de repo ição hormonal e sistema nervoso 
central. Femina, v. 29, n. 7, p. 451 -456, 2001. 

45. O LI HO. Revi ta Globo Rural, n. 171 p. 1, (2000) . 

46. OOM H, B. D.: AZZA G: KE SCH K, E. O. C an geme comp und m 
flax eed. J. of Agric. Food Cbem. . 40, p.1346-1 4 1992. 

47. PE OTTL M.; F BIO, E. ; MODE A, A. B.; RlNALDJ, M: OMODEI U: 
VIGA O, P. Effect of oy-deri ed i otlavones on hot tlushe endometri al th i kne , 
and the pul atility index of the uterine and cerebral arteries. Fertil. Steril., v.79, p. 
1112- 1117, 2003. 

48. PRASADª, K . Fia eed and prevention of e perimental hypercole ter lemic 
athero clero i . ln: Flax eed in human nutrition. hampaign, lllinoi : AO Pre , 
2003, p. 260-273. 

49. PR ADb K. Fia ed component in the pre ention of 
ln: Flax eed in human nutrition. hampaign lllinoi : AO 
287. 

perimental dia ele . 
Pre 2003, p. 274-

50. PÓVOA, H. O cérebro desconhecido: como o sistema digestivo afeta nossas 
emoções, regula nossa imunidade e funciona como um órgão inteligente. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2002. 

51. RO O W J. E: DERSO G. L: et ai. Ri k and benefit of e trogen plu 
proge tin in heaJth po tmenopau ai women - PrincipaJ re ult from lhe W men 
HeaJth lnitiative rand mized Controll d TriaJ. J MA . 291 p.1701-1712, 2 

35 



52. RJCKARD, S. E.; THOMPSON, L. U. Health effects of flaxseed mucilage, 
lignans. Inform., v.8, p. 860-865, 1997. 

53. RIDGES L.; SUNDERLAND, R.; MOERMAN, K.; HOWE, P. Chole terol 
lowering benefits of oy and linseed enriched foods. Asia Pac. J. Clin. Nutr., v. 10, 
n. 3, p. 204-211, 2001. 

54. SCALCO, M. Z. Depressão e Menopausa. Femina, v. 30, n. l, p. 51-55, 2002. 

55. SOARES, C. N. ; PROUTY, J.; POITRAS, J. Ocorrência e tratamento de quadros 
depre ivos por hormônios sexuai . Rev. Bras. Psiquiatr., v. 24, n. 1, p 48-54, 2002. 

56. SETCHEL, K. D. R. et ai. Lignans in man and in animal species. Nature, v. 287, 
p. 740-742, 1980. 

57. SETCHEL, K . D. R. et aJ. Lignan formation in man - Microbial involvement and 
po sible roles in rel ation to cancer. Lancet, v. 2, p. 4-7, 1981. 

58. STEARNS, V. ; ULLMER, L. · LOPEZ, J.F.; et ai. Hot flu he , Lancet, v. 360, p. 
1851 - 1861 , 2002. 

59. STTTCH, S. R. et ai. Isolation and structure of a new phenolic constituent of 
female urine. Nature, v.287, p. 738-740, 1980. 

60. THOMPSON, L. U.; ROBB , P.; SERRAINO, M.; CHEUNG, F. Mammalian 
lignan production from various food . Nutrition and Cancer, v. 16, n. l, p. 43-52, 
1991 . 

61. THOMPSONª, L. U. Analy i and bioavaiability of lignans. ln: Flaxseed in 
human nutrition. 2. ed. Champaign, lllinois: AOCS Press, 2003, p. 92-116. 

62. THOMPSONb, L. U. Flaxseed, lignans and cancer. ln : Flaxseed in human 
nutrition. 2. ed. Champaign, Illinois: AOCS Press, 2003, p. 194-222. 

63. THOMPSON, L. U.; CUNNANE, C. C. Flaxseed in Human Nutrition. 2. ed. 
Champaign, Illinoi : AOCS Press, 2003. 

64. UPMALJS, D. H. ; LOBO, R. ; BRADLEY, L. ; WARREN , M. et al. Vasomotor 
symptom relief by oy isoflavone extract tablets in po tmenopausal women: a 
multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled tudy. Menopause, v. 7, 
p. 236-242, 2002. 

65 . VELASQUES , M. T.; BHATHENA, S. J . Dietary phytoestrogens: a possible role 
in renal disease protection . American Journal Kidney Disease, v. 37, n. 5, p. 1056-
68, 2001. 

66. WARD, W. E. Effect of fl axseed on bone metabolism and menopau e. ln: 
Flaxseed in human nutrition. Champaign, Illinois: AOCS Pre , 2003, p. 92-116. 

36 



67. WILCOX, G. et ai. Oestrogenic effects of plant foods in postmenopausaJ women. 
Br. Med. J., v. 301, p. 905-906, 1990. 

68. WHO. Diet, Nutrition and Prevention of Chronic Diseases. Report of the Joint 
FAO/WHO Expert Consultation, Abril , 2002. 

69. ZERO HORA, Linhaça avança e rouba espaço do trigo. Disponível em: 
http://www.zerohora.com.br. Acesso em 14 out. 2005. 

37 



CAPÍTUL02 

38 



CARACTERIZAÇÃO DA SEMENTE DE LINHAÇA NACIONAL E 

ESTABILIDADE DOS ÁCIDOS GRAXOS AO PROCESSAMENTO 

1. I TRODUÇÃO: 

Apesar de diversas pesquisas internacionais di vu lgarem os benefícios do 

consumo de linhaça à saúde, no Brasil , informações sobre a composição química e 

perfil de ácidos graxo da semente nacional ainda ão escas os. 

egundo DA et ai. (2003 a variação na ua compo ição pode ocorrer de 

acordo com o local de produção, variedade e metodologia empregada na 

determinação destes componentes. Mas em média a semente de linhaça po sui 40% 

de ó leo, 30% de fibras, 20 o/o de proteínas, 4% de cinzas e 6 o/o de umidade. O 

Quadro l mostra a vari ação de 1 1 amostras plantadas no EUA, anali ·ada em 

Dakota do orte. 

Quadro l - Compo ição média de 11 variedade de linhaça. 
COMPONENTES CONTEÚDO % 

Umidade 

Lipídio * 
Prote ína 

Total de Fibras 

Fibra olú eis 

Fibras ln olúveis 

7,1 - 8.3 

31 ,9 - 37,8 

26,9 - 3 1,6 

36,7 - 46,8 

- 10 

-30 

*COMPOSIÇÃO DE ACIDOS GRAXOS 

Pai mítico 

Esteárico 

Olé ico 

Linol ' ico 

Linolênico 

4 ,5 - 6,3 

3,3 - 6, 1 

19,3 - 29,4 

14 - 18,2 

44,6- 51,5 

Fonte: Bcrglund, 2002. 
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Como pode-se observar esta é uma semente oleagino a e seu óleo é 

relativamente pobre em ác idos graxos saturados ( 10% ), possui em torno de 20% de 

monoin aturado e é altamente rico em polin aturado , podendo chegar até 75o/t. do 

eu total. O ní ei de in aturação podem ariar de acordo com a e pécie e 

temperatura de plantio tendo ido demon trado que aquelas emente plantada em 

locais mai fri os pos u m um maior teor de insaturação (DAUN et ai. , 2003). 

E te perfil faz com que o óleo de linhaça sej a um dos mais polinsaturados 

entre o óleo comun e por i to é endido em embalagens opaca e de e er mantido 

ob refrigeração depoi · de aberto, ·endo indicado para u o em preparaçõe fria 

como alada . 

A semente cont ' m uma série de sub tância fenólicas e antiox idantes que 

podem exercer papel protetor na prevenção à oxidação lipídica. Mas no 

de en oi imento de pr duto a ba e de farinha de linhaça é importante e tudar o 

comportamento de te ácido graxo . b diferente condiçõe d armazenamento e 

proce amento de modo a garantir qu eu comp nentes ativo e. tejam pre ente no 

produto fi nal. 

O uso da semente na form a de fa rinha como ingrediente na produção de pães 

e bolo eria uma ótima alternati a para agregar alor a e te produto e eliminar 

fatore antinutricionai pre ente na emente. lém di to como ua mucilagem 

dificulta a trituração ao ma tigar, a r comendação é de que e con uma a emente já 

na fo rma de farinha para que se tenha um melhor aproveitamento nutricional. 

Desta forma, torna-se importante verificar a estabilidade da linhaça e da sua 

farinha durante o armazenamento ob diferente temperaturas e durante 

proce amento de forma a e itar a idação e tran fom1ação de t ácido graxo . 
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Assim, este teve como objetivo caracterizar a semente de linhaça nacional e 

verificar as melhores condições de armazenamento para farinha de linhaça, bem 

como verificar o efeito da temperatura de processamento sobre a qualidade do 

produto final, de modo a garantir seu consumo de forma segura e eficaz. 

2. MATERIAL E MÉTODOS: 

2.1. MATERIAL 

Foram analisados dois tipos de produtos encontrados no mercado nacional. A 

semente de linhaça integral e uma farinha de linhaça parcialmente desengordurada, 

sub-produto da ex tração do óleo de linhaça por prensagem a frio, ambas cultivadas 

na região Sul do país. 

Para sua análi se, a semente integral foi moída em moinho martelo (modelo 

MML-100) para obtenção de uma farinha integral. 

Um lote de 60 Kg da farinha de linhaça foi doado pela Indústria de óleos 

vegetais Pazze Ltda, Panambi - RS e estocada sob refrigeração e congelamento para 

posterior uso no estudo clínico. Nesta amostra também foram reali zados testes para 

verificar as melhores condições de estocagem para este produto. 
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2.2. MÉTODOS 

2.2.1. Composição Centesimal 

As análises físico-químicas foram realizadas em triplicata nas duas amostras. A 

composição centesimal foi determinada de acordo com as Normas Analíticas do 

Instituto Adolfo Lutz (IAL, 1985) e pela AOAC ( 1990): 

q umidade por dessecação em estufa a 105ºC até peso constante; 

q proteína pelo método de Micro-Kjeldhal ; 

q lipídeos por extração em Soxhlet, com uso de éter de petróleo; 

q cinzas por incineração em mufla a 550°C por 12 horas; 

q fibras dietéticas pelo método de PROSK Y et ai. (1985). 

2.2.2. Perfil de Ácidos Graxos 

O perfil de ácidos graxos foi determinado na farinha da semente integral. 

Outros testes foram realizados para verificar os efeitos da temperatura de 

processamento e armazenamento sobre o perfil de ácidos graxos da semente integral. 

Para i to as sementes foram torradas, inteiras e na forma de farinha, a 21 OºC por 1 O 

minutos e, posteriormente, analisadas. Outro teste foi realizado incorporando a 

farinha de linhaça integral na produção de pães. Amostras foram retiradas da massa 

antes e após cozimento (35 min. a 21 O ºC) e outras duas após armazenamento por 7 

dias, à temperatura ambiente e de refrigeração, para verificar as alterações no perfil 

de ácidos graxos durante cozimento e armazenagem deste produto. 
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Para análise dos ácidos graxos, a extração da fração lipídica foi realizada a 

frio, pelo método de coluna seca (MARMER e MAXWELL, 1981). Alíquotas de, 

aproximadamente, 50 mg de lipídeos foram esterificadas com ácido sulfúrico, após 

saponificação com uma solução de hidróxido de sódio 0,5 N metanólico 

(HARTMAN e LAGO, 1973) e foram analisadas por cromatografia gasosa em 

coluna capilar (Cromatógrafo Chrompack CP9002) para sua caracterização. 

Foi utilizado como padrão o Lipid Standard SIGMA® - Fatty acid methyl ester 

rillxtures # 189-19. 

As condições cromatográficas foram as seguintes: 

• coluna capilar de sílica fundida "CP-SIL 88" , marca Varian, com 50m de 

comprimento e 0,25mm de diâmetro interno; 

• gás de arraste: hidrogênio a 1,50 mL /min; 

• injetor "splitter" a 270°C, com razão de "split" de 1 :67; 

• detector de ionização de chama a 300°C; 

•programação da coluna: temperatura inicial de 1 OOºC, com elevação de 

5°C/min até 240°C. 

O volume injetado de cada isolado no cromatógrafo a gás foi de 2 µL. Os picos 

dos principais ésteres metílicos de ácidos graxos foram identificados através do 

tempo de retenção, comparado ao tempo de retenção de uma mistura de padrões, e 

sua quantificação foi baseada na área do pico comparada com a área de cada pico da 

curva padrão, construída usando concentrações conhecidas de meti! ésteres. 
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2.2.3. Avaliação da Oxidação Lipídica pelo método de TBA (Ácido 
Tiobarbitúrico ): 

O índice de TBA é expresso em miligramas de malonaldeído por quilo de 

amo tra e é um dos métodos mai utilizados para e detectar a oxidação de lipídeos 

em si tema biológico , embora seja um procedimento empírico relacionado com a 

presença de aldeídos. O malonaldeído é obtido, em pequenas quantidades, pela 

oxidação de lipídios polinsaturados quando aquecidos em meio ácido. Este teste se 

baseia na formação de um complexo róseo formado pela reação de 2 moles de TBA 

com um mole do produto da oxidação lipídica (malonaldeído), que é medido 

fotometricamente a 532 nm (ARA JO 2004). 

O método utilizado foi adaptado pelo Laboratório de Bromatologia do 

Departamento de Nutrição/USP (TORRES E OKANI , l 997). Para esta determinação 

foram utilizados 5g de amostra que foi homogeneizada com 40 mL da solução de 

TCA 7 ,5%. Após 5 minutos de de can o, passou por centrifugação. O sobrenadante 

foi colhido e filtrado e ao filtrado foi adicionada uma solução de TCA completando o 

volume até 50 mL. Em um tubo de ensaio com tampa rosqueada foram adicionados 5 

mL da so lução contendo o filtrado, ao qual foram adicionados 5 mL da solução de 

TBA, e após fervura por 40 minutos, esta solução foi lida contra o branco em 

espectrofotômetro com comprimento de onda de 538 nm. 

Para determinação da concentração de malonaldeído na amo tra é necessária 

a construção da curva padrão do ácido 1, 1,3,3 - tetra-etoxipropano (TEP) e a 

determinação da taxa de recuperação nas amostras. 

44 



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. COMPOSIÇÃO CENTESIMAL 

a Tabela 1 a seguir, estão apresentada as médias de macronutrientes na 

semente de linhaça integral e na farinha, parcialmente desengordurada. 

Tabela 1 - Composição centesimal* de amostras nacionais (base seca) . 

Integral Desengordurada 
Proteína 2 1,6 (0,30) 33,4 (0,59) 

Lipídeos 38,9 (0,53) 16,8 {0,21) 

Cinza 4, 1 (0,46) 4,9(0, 11) 

Fibra Solú el 10,7(1,45) 14,6 {1,50) 
Fibra Insolúvel 25,7 (1 ,50) 35,0 (1,96) 
* média (desvio-padrão) 

A farinha de linhaça desengordurada apresenta conteúdo de proteínas e fibras 

maiore , como esperado. Como as lignanas estão presentes na parte fibra da semente, 

a farinha desengordurada forneceria uma maior quantidade de te composto, endo 

uma alternativa para maximizar o conteúdo de lignanas em produtos de panificação. 

Os valores de lipídeos, proteínas e cinzas na semente integral estão de acordo 

com a literatura internacional (Quadro 1 ). 

Com relação ao conteúdo de carboidratos, a semente de linhaça contém em 

média menos de 1 % de seu conteúdo de açúcares simples, sendo sua maior parte 

constituída daqueles carboidratos resistentes à ação das enzimas digestivas, as fibras 

dietéticas, sendo considerada uma ótima fonte de fibras solúveis e insolúveis. De 

acordo com DAUN et ai. (2003), a razão fibra so lúvel:insolúvel pode variar de 20-

80:40-60 na semente de linhaça, de acordo com método de extração e análises 

químicas utilizadas. Ne te caso, obtivemos uma relação de 30:70. O grande conteúdo 
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de fibras na semente trouxe alguns problemas na sua análi se, pela dificuldade em 

filtrar a alíquota de 1 g, tendo sido necessário diminuir para 0,3 g. 

3.2. PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS 

Para caracterização da semente de linhaça nacional , pnme1ro foram 

analisados o perfil de ácidos graxos de 3 diferentes amostras da semente integral 

vendida comercialmente. A Tabe la 2 abajxo mo tra a variação entre as amo tras 

anali ada . 

Tabela 2 - Perfil de ác idos graxos na semente de linhaça nacional (% ). 

Palmítico Esteárico Oléico Linoléico alinolênico 

e 1s:o C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 

1 6,36 4,86 20,21 13,64 49,34 

2 6,78 7,10 22,33 13,00 47,17 

3 6,60 4,50 21 ,40 13,20 48,60 

Pode-se observar que o conteúdo de ácidos graxos não variou muito entre as 

amostra analisada . Também é po ível verificar a alta concentração de ácido 

graxos polin aturado. (linoléico e linolênico), em tomo de 65%. O conteúdo do 

ác ido a- linolênico (ALA) faz com que a semente seja a maior fonte vegetal de ômega 

3. Este ác ido graxo é essencial e de acordo com a FAO, a recomendação para 

inge tão de ômega 3 é de 1 a 2 g/d ia, com uma proporção de linoléico:linolênico de 

6: 1. No entanto, como este ácido graxo é deficiente na dieta ocidental, e ta proporção 
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gira em torno de 20: 1. A segunda maior fonte vegetal de ALA é o óleo de canola 

com, aproximadamente, 11 %, muito inferior a linhaça (-50% ). Desta forma, a 

semente de linhaça é uma alternativa viável e barata para suplementação de produtos 

com ômega 3 (CUNNANE, 2003). 

Para verificar o efeito do processamento térmico sobre o perfil de ácidos 

graxos da semente, comparou-se amostras in natura e torrada (inteira e na forma de 

farinh a) à 21 OºC por 1 O minutos . 

Analisando os cromatogramas obtidos pôde-se observar uma maior alteração 

no pe1fil de ácidos graxos da semente torrada inteira, que apresentou um novo pico 

entre os ácidos graxos lino léico e a- linolênico, que pode ser de um isômero formado 

durante o processamento térmico. Neste mesmo cromatograma, pôde-se observar 

picos de menor área relativos à ác idos graxos trans e a presença de outros ácidos 

graxos, de 16 e 17 carbonos, assim como o incremento na área de outros picos 

relativos à acidas graxos de cade ia curta, o que não fo i observado nos 

cromatogramas das demais amostras. Desta forma, a semente moída inteira 

apresentou uma maior modificação em seu perfil de ácidos graxos quando 

comparado a semente in natura. Para afirmar se houve degradação do ácido a

linolênico seria necessári a a utili zação de padrão interno, para proceder a análise 

quantitativa. 

RA TNA Y AKE et ai. ( 1992) demonstraram que tan to a semente moída 

quando inte ira, quando submetidas ao aquecimento ( 100 ou a 350ºC) por 60 minutos, 

não apresentaram alterações na sua composição de ácidos graxos ou nas medidas de 

oxidação lipídica. 
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No mesmo sentido, 40% de farinha de linhaça integral foram utilizados na 

produção de um pão para verificar os efeitos do processamento e armazenamento 

sobre o perfil de ácidos graxos (Gráfico 1). Foram retiradas amostras do pão antes e 

após cozimento (35 min. X 21 ü°C e do me mo armazenado por 7 dias ob 

temperatura ambiente e de refrigeração. 

50 

45 • Pão cru • Pão assado o 7 dias sob T am b. a 7 dias sob T ref. 

40 

35 
i 30 
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.s 25 
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Palmítico Esteárico Oléico Linoléico Linolênico 

Gráfico 1 - Variação nos teores de ácidos graxos após processamento e 
armazenamento dos pães. 

Os resultados mostram que tanto o processamento, quanto o armazenamento 

não interferiram de forma significativa no perfil de ácidos graxos das amostras . 

Alguns outros estudos (CUNNANE et ai. , 1994; MANTHEY et ai., 2002) confirmam 

a estabilidade do ALA em produtos de panificação, já que o calor é transferido de 

forma indireta ao produto. CHEN et ai. (1994) verificaram que o conteúdo de ALA 

não se modifica após duas horas de cozimento a 178º C, em muffins produzidos com 

28,5% de linhaça. Existe também uma evidência biológica da estabilidade do ômega 
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3 ao cozimento na forma de produtos de panificação. CUNNANE et ai. (1993) 

comparou o perfil de ácidos graxos no plasma de mulheres que consumiram 50 g de 

linhaça in natura com outro que consumiu o equivalente na forma processada (pães), 

durante quatro semanas, e nenhuma diferença significativa foi encontrada. 

Testou-se também a estabilidade da farinha de linhaça armazenada sob 

diferentes temperaturas. Após a moagem da semente, a farinha foi armazenada por 2 

semanas à temperatura ambiente, de refrigeração e de congelamento. O gráfico 2 

abaixo mostra a variação no perfil de ácidos graxos. 

60 
• T ambiente • T refrigeração D T congelamento 

50 

i 40 
O> 1 30 ... 
~ 20 

10 

o 
Palmítico Esteárico Oléico Linoléico Linolênico 

Gráfico 2 - Variação nos ácidos graxos entre amostras armazenadas sob diferentes 
temperaturas durante 2 semanas. 

Como pode-se observar não houve variação significativa no perfil de ácidos 

graxos nas amostras armazenadas sob diferentes temperaturas. 
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3.3. AVALIAÇÃO DA OXIDAÇÃO LIPÍDICA 

O teste de TBA (ácido 2-tiobarbitúrico) foi realizado para determinar a 

oxidação lipídica da semente moída e armazenada sob diferentes temperaturas 

(ambiente, refrigeração e congelamento), de modo a predizer a melhor forma de 

armazenamento da farinha de linhaça após moagem. Para isto, as sementes moídas 

foram armazenadas e analisadas ao final de 2 semanas e de 70 dias. 

A curva padrão do ácido 1, 1,3,3 - tetra-etoxipropano (TEP) utilizada como 

base para o cálculo de D pode ser observada no gráfico 3 abaixo. 

E 0,6 e 
~ 0,5 
11'1 0,4 
Ili 
Ili 0,3 u 

0,2 e 
•Ili 

-e O, 1 

i o 
.o 
Ili o 

Curva padrão TEP 

2 4 

y = 0,0735x + 0,0041 

A2 =0,9958 

6 

concentração de TEP X 1~ moles malonaldeído 

Gráfico 3 - Curva Padrão TEP. 

8 

O gráfico 4 a seguir mostra a produção de malonaldeído nas amostras 

armazenadas sob diferentes temperaturas após um período de 2 semanas. 
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Gráfico 4 - Efeito de diferentes temperaturas de armazenamento sobre a 
concentração de malonaldeído. 

De acordo com os resultados, pode-se observar que a temperatura de 

refrigeração é a mais indicada para armazenamento da farinha de linhaça. Isto pode 

ser explicado porque sob baixas temperaturas, como a de congelamento, a menor 

atividade de água (Aa) favorece a reação de oxidação lipídica. O congelamento 

diminui a quantidade de água livre no alimento, e valores de Aa abaixo de 0,4 

aceleram a reação de oxidação (CHEFfEL et al., 2000). Por isto alimentos com alto 

teor de lipídeos insaturados e baixa Aa não devem ser congelados. 

Estas medidas foram realizadas com o objetivo de verificar a oxidação 

lipídica na linhaça e analisar as melhores condições para seu armazenamento. 

Apesar de apresentar menor estabilidade à temperatura ambiente, a 

concentração final de malonaldeído (0,0029 mg/Kg) na amostra armazenada por 70 

dias ainda é relativamente baixa, quando comparada aos valores presentes em outros 

alimentos analisados por TORRES E OKANI (1997) que estavam em bom estado de 
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conservação (Quadro 2). Isto pode ser confirmado pelos resultados obtidos na análise 

de ácidos graxos (Gráfico 3), que mostra que o perfil se mantém nas amostras 

armazenadas sob diferentes temperaturas. 

Sob temperatura de refrigeração o teor de malonaldeído, ao final de 70 dias, 

passou de 0,0005 para 0,0007 mg/Kg. 

Quadro 2 - Concentração de malonaldeído presente em alimentos analisados no 
estado em gue são consumidos. 

Alimento mg malonaldeído/Kg Alimento mg malonaldeído/Kg 

Leite em pó 

Sardinha 

Manteiga 

0,52 

1,96 

0,12 

Ovo de galinha 

Queijo prato 

Bacon 

0,18 

0,09 

0,8 

Dois estudos desenvolvidos pela Canadian Grain Commission confirmam a 

estabilidade da semente de linhaça armazenada sob temperatura ambiente. No 

primeiro estudo, as amostras foram moídas e embaladas em sacos plásticos e 

armazenadas por 128 dias a 23ºC. Nenhuma diferença significativa foi encontrada 

nos testes de peroxidase, conteúdo de ácidos graxos livres e TBA (MALCOLMSON 

et al., 2000). PRZYBYLKI e DAUN (2001) avaliaram a estabilidade do tocoferol da 

semente de linhaça armazenada in natura e verificaram que este antioxidante se 

mantém estável durante todo período. 

Estes testes são úteis para orientação com relação ao armazenamento e 

processamento da farinha de linhaça. A boa estabilidade da semente de linhaça 

durante processamento e armazenamento sob diferentes temperaturas ainda precisa 

ser melhor investigada para identificação dos agentes envolvidos neste processo. 
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ANÁLISE E ESTABILIDADE DE LIGNANAS EM LINHAÇA 

1. INTRODUÇÃO: 

Desde a descoberta das lignanas em mamíferos, há mais ou menos 20 anos, se 

achava que seus únicos precursores eram o diglicosídio secoisolariciresinol (SDG) e 

o matairesinol. Recentemente, outras lignanas vegetais foram descobertas, as quais 

apresentam diferentes graus de conversão. Na linhaça, o SDG é o maior precursor de 

lignanas mamíferas, seguido pelo matairesinol e pinoresinol, presentes em pequenas 

quantidades (MAZUR, 1998; MEAGHER et al., 1999). Apesar de presente na 

semente, o isolariciresinol não é metabolizado em lignanas mamíferas, após 

incubação sob 24 h com microbiota intestinal humana. Desta forma, para análise de 

lignanas vegetais, a maioria dos métodos se concentram na determinação do SDG. 

As lignanas precisam ser extraídas da sua matriz biológica antes da sua 

separação e detecção por técnicas cromatográficas (HPLC e CG), o que é difícil no 

caso da linhaça, devido à complexidade da estrutura polimérica do SDG (BAKKE e 

KLOSTERMANH, 1956; FORD et al., 2001). Diferentemente de outros 

fitoestrógenos, como as isoflavonas, que se apresentam livremente na forma 

aglicona, ou como imples glicosídeos, o SDG na linhaça se apresenta na forma de 

polímeros, compostos por 5 resíduos de SDG interconectados por quatro resíduos de 

3-hidroxil-3-metil ácido glutárico. A extração incompleta deste resíduo pode ser a 

causa da grande variação entre os valores de SDG encontrados na linhaça, reportados 

pela literatura (MAZUR el al., 1996; THOMPSON, 2003). 

De forma geral, os métodos utilizados para análise de lignanas em alimentos 

utilizam enzimas, hidrólise ácida ou básica ou suas combinações, antes e depois de 
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sua extração com metanol, dioxano/etanol, éter, acetato etílico, hexano ou 

acetonitrila. Em alguns caso , a fermentação in vitro vem sendo utilizada para 

separar o SDG do polímero, e também para metabolizá-lo em lignanas mamíferas, 

que são depois analisadas (THOMPSON, 2003). 

Cada método possui vantagens e desvantagens. Na fermantação in vitro, por 

exemplo, outros compostos podem ser transformados em lignanas mamíf eras, além 

do SDG. Por outro lado, é possível saber a quantidade de lignanas na planta capaz de 

er convertida fisiologicamente, in vivo, em Jignanas mamíferas. Este método foi 

mais amplamente utilizado em 1991, mas diferentes amostras de colônias bacterianas 

e sua viabilidade para fermentação in vitro podem alterar significativamente os 

resultados, sendo inviável a comparação de resultados entre diferentes colônias. 

Por outro lado, métodos que utilizam hidrólise enzimática, ácida e básica, 

possuem a vantagem de quantificar diretamente os precursores de lignanas. O 

conteúdo de SDG encontrado, utilizando-se a hidrólise ácida ou básica é muitas 

vezes maior do que o obtido pelo método de fermentação in vitro ou quando se 

realiza somente a hidrólise enzimática. Isto indica, que a hidrólise enzimática não é 

capaz de isolar todo o SDG da sua matriz e que a fermentação in vitro também não é 

capaz de converter todos os precursores em lignanas mamíferas após incubação por 

24 horas. No entanto, muitas análises realisadas na semente de linhaça mostram que 

os resultados obtidos utilizando-se a hidrólise enzimática (B-glucoronidase) são 

muitos próximos e estão associados ao total de lignanas mamíferas (enterodiol e 

enterolactonas) produzidos pela fermentação in vitro. Portanto, apesar dos valores de 

SDG obtidos neste método enzimático serem menores, eles parecem equivaler ao 

total que pode ser metabolisado in vivo (THOMPSON, 2003). 
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1.1. ANÁLISES DE LIGNANAS MAMÍFERAS: 

Alguns dos mais recentes métodos para determinação de lignanas em 

amostras de unna, plasma e tecidos são bastante similares aos utilizados em 

alimentos. Neste caso, as lignanas estão geralmente conjugadas ao ácido glucorônico 

ou sulfítico. No entanto, não podem ser diretamente analisadas na forma conjugada, 

pela ausência de padrões para estas formas (THOMPSON, 2003). 

Normalmente, as agliconas são purificadas através de uma reação com uma 

solução tampão seguida por uma separação, em que se utiliza colunas para extração 

da fase sólida (C18 Sep-Pak cartriges). Elas também podem ser extraídas pela 

combinação de solventes (acetato etílico e éter). Em seguida são analisadas por 

cromatografia gasosa, com detector espectrômetro de massas (GC-MS) ou por 

cromatografia líquida (LC) com diferentes detectores. O GC-MS vem sendo utilizado 

há mais de 20 anos, devido a especificidade e sensibilidade para detectar níveis 

abaixo de O, 1 nM, sendo a técnica mais usada atualmente (ADLERCREUTZ, 1993). 

Um padrão interno é adicionado à amostra extraída para formação de compostos 

derivatizados dos trimetilsilil que serão então injetados no GC-MS. Este 

procedimento consome bastante tempo e trabalho com procedimentos para limpeza, 

hidrólise e derivatização para volatização das amostras. Desta forma, toma-se difícil 

aplicar esta técnica para estudos populacionais, ou mesmo clínicos onde o número de 

amostras é muito grande. Nestes casos, o método de cromatografia líquida possui a 

vantagem de ser mais simples, por não requerer um procedimento de limpeza tão 

extenso e, em muitos casos, a amostra pode ser injetada logo após extração. Tanto a 

forma aglicona, quanto as lignanas conjugadas, podem ser analisadas, pois não 
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precisam ser volatilizadas. Apesar de ser utilizado para estudos epidemiológicos, 

devido ao seu menor custo operacional e de equipamento, o método LC com detector 

ultra-violeta, não pode ser utilizado em pesquisas clínicas, nas quais se precisa medir 

o nível basal de lignanas de pacientes ocidentais, pois nestes casos sua concentração 

é muito baixa, e a sensibilidade e seletividade do detector não permitem sua 

identificação. 

Muitos métodos vêm sendo desenvolvidos para análise de lignanas em 

alimentos, urina, plasma e tecidos. Cada um deles possui vantagens e desvantagens e 

a escolha do método irá depender da sua concentração e da amostra. 

2.MÉTODOS 

2.1. ANÁLISE DE LIGNANAS EM ALIMENTOS POR GC/MS: 

Estas análises foram realizadas durante o período de estágio de doutorado, no 

Laboratório sob coordenação da Professora Lilian U. Thompson, no Departamento 

de Ciências Nutricionais da Faculdade de Medicina da Universidade de Toronto, 

Canadá. 

O procedimento inclui extração da amostra, hidrólise alcalina, extração em 

fase sólida, hidrólise enzimática e extração em fase sólida. Este procedimento é 

aplicado para amostras de alimentos desengordurados com alto conteúdo de lignanas 

na forma de polímeros. 

Em amostras com conteúdo de lipídeos superior a l 0%, como as sementes de 

linhaça integrais, faz-se necessário o desengorduramento prévio. Para isto, a amostra 

moída foi desengordurada com hexano em uma proporção de l :5, amostra: hexano, 
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em duas extrações de 1 hora cada com uma lavagem final de 30 minutos. A partir 

desta etapa as amostras foram extraídas e analisadas de acordo com o procedimento a 

segmr. 

a) Extração: 250 mg da amostra desengordurada foi extraída com 

metanol:água (70:30, v/v, 5 mL) em tubos de plástico tampados, colocados 

em banho maria (60-70ºC), por duas vezes. O extrato foi coletado e ao 

final o resíduo foi lavado com o mesmo solvente e adicionado aos extratos 

iniciais. O volume total final foi de 12 mL. 

b) Hidrólise básica e extração em fase sólida: uma alíquota (0,5-1 mL, 

1/24-1/12) do extrato foi tomada e o solvente evaporado com auxílio de 

um rota-vapor a 60ºC. O resíduo foi então submetido a hidrólise bá ica (5 

mL de NaOH 1 N). Após 3 horas sob temperatura ambiente, a hidrólise 

está completa, e amostra foi então neutralizada com ácido acético (5 mL 1 

N) para pH 7 ,O. O sal formado foi removido da amostra utilizando uma 

coluna reversa SPE C18 (Octadecyl C18/14%, 200 mg/3mL) que foi 

preparada previamente com 2 x 2,5 mL de uma solução 

metanol/clorofórmio (1: 1, v/v), seguido por 2 x 2,5 mL de metanol e a 

mesma quantidade de água. A amostra hidrolisada foi pa ada pela coluna 

condicionada que foi em seguida lavada com água (2 x 2,5 mL) para 

remoção do sal. A fração foi eluída com 2 x 2mL de metanol e o solvente 

foi removido no rota-vapor abaixo de 60 ºC. 

c) Hidrólise enzimática e extração em fase sólida: o resíduo acima foi 

submetido a hidrólise enzimática "over-night" com 5 mL de O, 1 M da 

solução tampão acetato de sódio (pH= 4,5) e 100 µL de 50% (v/v) de ~-
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glucuronidase em banho maria de 37ºC. A amostra hidrolisada foi passada 

pela coluna SPE preparada e depois lavada com água (2 x 2,5 mL) para 

remoção do sal. A fração foi eluída com 2 x 2 mL de metanol. O metanol 

foi removido no rota-vapor abaixo de 60ºC e em seguida a amostra foi 

dissolvida em 2 x 500 µl de metanol. 

d) Derivatização: a solução metanólica foi adicionada de 100 µL da solução 

padrão interna (5a-Androstane-3p, 17P-diol, 50 µg/mL) e seca sob gás N1 

e em seguida foi derivatizada com 100 µL do reagente Tri-Sil 

(HMDSffMCS em pyridine 2: 1: 10) por 30 minutos à 60ºC. O agente foi 

removido sob gás N2 e a amostra com trimetilsil foi ressuspensa em 

hexano antes da injeção no CG-MS. 

e) Análise no CG-MS: as análises foram realizadas em cromatógrafo gasoso 

acoplado ao espectrômetro de massa Agilent 5973 MSD equipado com 

HP-5ms coluna capilar (25mx0, 12mmx0,25µm) . O fluxo do gás hélio foi 

de 1 mlJmin., a temperatura programada para lOOºC (lmin) a uma 

velocidade de 25ºC/min até 280ºC (em 17 min). As temperaturas de 

injeção foram 150, 230 e 280ºC e o volume injetado de 1 µL. 

Este procedimento para análise em alimentos leva em tomo de 3 dias: um 

primeiro dia basicamente para extração, outro para hidrólise básica e enzimática, e o 

terceiro para derivatização e injeção da amostra no CG-MS. 
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3. RESULTADOS: 

As análises de lignanas foram realizadas em 6 diferentes amostras de linhaça 

comercialmente vendidas no mercado nacional. A metade das amostras constituída 

de sementes de linhaça integral (2 amostras comerciais "A" e "B"), e a outra metade 

de uma farinha de linhaça, parcialmente, desengordurada (três lotes da marca-

comercial "C"). Todas as amostras foram moídas e desengorduradas com hexano 

( 1 :5) para comparação final dos resultados em uma amostra sem lipídeos. Além 

disto, determinou-se o conteúdo de lipídeos nas amostras por Soxhlet, com éter de 

petróleo, e os valores estão apresentados na Tabela 1 abaixo. 

Tabela 1 - Conteúdo de lipídeos nas amostras da semente e farinha de linhaça. 
Amostras AI A2 Bl Cl C2 C3 

% Lipídeos 
extraídos por 

hexano 
% Lipídeos 

extraídos com 
éter de petróleo 

em Soxllet 

31,S 34,0 

37,6 38,9 

33,S 8,0 12,S 14,6 

37,8 8,1 14,1 16,8 

As amostras "A" e "B" são integrais e por isto apresentaram um maior 

conteúdo de lipídeos. Ao compararmos os dois resultados, pode-se perceber que a 

extração com hexano possui uma eficiência de, aproximadamente, 90% do total 

extraído com éter de petróleo no Soxhlet. Deste modo, não podemos assumir que 

todas os lotes analisados possuem o mesmo teor de lipídeos após extração, podendo-

se esperar que as três primeiras estarão mais diluídas por conterem uma quantidade 

maior de lipídeos do que as outras amostras. 
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A tabela 2 contém os valores do diglicosídeo secoisolariciresinol nas 

amostras analisadas. Os valores detectados na faixa de 10-9 g. A partir dos dados 

como, peso da amostra utilizada e peso molecular do SDG, calcula-se sua 

concentração. 

Tabela 2 - Conteúdo de SDG em diferentes amostras nacionais de linhaça e farinha 
de linhaça. 

Amostras Al A2 Bl Cl C2 C3 

Secoisolariciresinol 
392796,6 164016,5 479819,2 483245,5 156485,8 532318,2 

(ng) 

ng/g 18837283,7 7868072,6 23019811 ,2 23137937,2 7500068,8 26597290,4 

mg/g 18,837 7,868 23,020 23,138 7,500 26,597 

mmoVg 0,052 0,022 0,064 0,064 0,021 0,073 

SDG (mg/g) 35,692 14,908 43,617 43,841 14,211 50,396 

% SDG nas 
3,569 1,49 1 4,362 4,384 1,42 1 5,040 

amostras deseng. 

% SDG nas 
2,45 0,98 2,9 4,04 1,245 4,3 

amostras originais 

As amostras A2 e C2 apresentam teores de SDG significativamente menores 

que as outras amostras. A análise é muito sensível a pequenos erros na corrida 

analítica e desta forma, em alguns casos, como da amostra C3, que será utilizada no 

ensaio clínico, as análises foram feitas em triplicata. De qualquer modo, pode-se 

perceber que existe uma diferença de mais de 70% nos valores de SDG entre as 

amostras analisadas. 

Para verificar a estabilidade das lignanas ao processamento na forma de pães, 

utilizou-se a amostra "C3" obtido para realização do ensaio clínico, que foi 
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armazenado sob refrigeração, durante todo período de estudo. A tabela abaixo, 

mostra a variação nos valores de SDG nas diversas etapas de produção do pão. Na 

massa, antes e após o crescimento, após o cozimento e no pão torrado, para o caso de 

vir a ser consumido nesta forma. Todas as amostras foram desidratadas a frio, em um 

liofilizador, antes da análise para que não sofressem alterações no conteúdo de SDG. 

Tabela 3 - Efeito do processamento no conteúdo de SDG nos pães. 

Amostras 1 2 3 4 

Secoisolariciresinol (ng) 58445,55 42935,51 38359,68 33931,19 

ng/g 2772005,6 2037195,8 1819900,9 1609478,3 

mg/g 2,772 2,037 1,820 1,609 

mmoVg 0,008 0,006 0,005 0,004 

SDG (mg/g) 5,252 3,860 3,448 3,050 

% SDG amostras 
0,525 0,386 0,345 0,305 

analisadas 

% SDG base seca 0,552 0,403 0,359 0,320 

% SDG nas amostras 
0,255 0,183 0,1745 0,18 

integrais 

*l - massa antes de crescer; 2 - massa após crescer; 3 - pão; 4 - torrada 

Por er o pão um produto que sofre fermentação a idéia de se medir o 

conteúdo de SDG na massa antes e após crescimento teve o intuito de verificar se a 

ação das leveduras e suas enzimas interferem de alguma forma na transformação de 

SDG em enterodiol e enterolactonas. Assim como ocorre com as isoflavonas, que em 

produtos fermentados (tofu) se apresentam na forma de aglicona , mais 

biodisponíveis, o objetivo foi verificar se as lignanas se transfomam após este tipo de 

fermentação. 
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A partir dos cromatogramas pode-se observar que não houve tranformação de 

SDG em enterodiol ou enterolactonas após crescimento da massa, desta forma a 

diferença entre as etapas 1 e 2 pode ser devido a corrida analítica. 

De acordo com os valores apresentados na Tabela 3, pode-se perceber uma 

perda de cerca de 10% em cada etapa do processamento avaliada. 

Após o cozimento, 89% do conteúdo de SDG foi mantido no produto e a 

retenção pela torragem do pão foi da mesma ordem (89% ). WESTCOTT e MUIR 

( 1996, 2000) testaram o efeito da adição de SDG puro em pães e mostraram uma 

estabilidade de 99,5% após cozimento, demonstrando a boa estabilidade deste 

componente ao processamento. Em outro trabalho, estes mesmos autores, 

adicionaram diferentes quantidades de farinha de linhaça ( 4, 8 e 12%) aos pães e 

conseguiram recuperar apenas de 72 a 75% de SDG após cozimento. Outros autores 

(NESBITT e THOMPSON, 1997; RICKARD et al.,1998) demonstraram que valores 

equivalentes ao adicionado de lignanas foram obtidos após processamento a 190ºC e 

205ºC. Além disto, verificaram que o conteúdo de lignanas excretadas na urina de 9 

mulheres que consumiram linhaça crua ou assada na forma de pães e muffins foi o 

mesmo. Estes estudos sugerem que o SDG é estável ao processamento térmico. 

Na formulação do pão analisado, substituiram-se 27% do total de farinha de 

trigo pela farinha de linhaça, com 4,3% de SDG. Essa porcentagem cai para 11,5% 

de linhaça, considerando-se todos os ingredientes da massa. Desta forma, poderíamos 

esperar algo em tomo de 0,49% de SDG na massa e o valor encontrado foi de 

0,255% (amostra seca), quase metade do esperado. Considerando-se que a massa 

possui um conteúdo médio de umidade de 52% e que a amostra foi analisada após 

secagem em liofilizador, o valor esperado seria de 0,24%. Estas estimativas e 
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cálculos só devem ser utilizados no caso de serem conhecidos os valores de SDG na 

semente e não existir meio de avaliar no produto final . Neste caso, o importante é 

que pouco se perdeu na massa após cozimento, o que confirma resultados de outros 

estudos que mostram que o SDG é estável ao processamento térmico. 
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DESENVOLVIMENTO DOS PÃES - LINHAÇA E PLACEBO 

1.INTRODUÇÃO 

A preeminência do pão na cultura antiga é também decorrente de uma ciência 

dietética que coloca o pão no ápice da escala de valores nutricionais (FLANDRIN e 

MONT ANARI, 1998). De grande importância econômica, o segmento de 

panificação no Brasil é responsável por um faturamento de, aproximadamente, U$ 16 

bilhões anuais. A mão-de-obra direta empregada pelo setor gira em tomo de 580 mil 

pessoas. É, entretanto, um mercado que encontra grande margem para crescimento, 

visto que o nosso consumo anual per capita é de 27 Kg, sendo a recomendação da 

OMS de 60 Kg/pessoa/ano (ANÁLISE SETORIAL, 1999; ABIP, 2002). 

Nesta tendência, o investimento no desenvolvimento de novos produtos é alto 

e visa atender consumidores cada vez mais informados e preocupados com a saúde. 

Uma pesquisa internacional realizada pela Nielsen (2005) mostra que, na América 

Latina, a média de pessoas que compram regularmente pães com ingredientes 

funcionais é de 26%. Este é um mercado que cresceu rapidamente nos últimos anos e 

de forma bastante dinâmica dentro da indústria de alimentos. No setor de 

panificação, este mercado mostra um grande potencial para crescimento, na medida 

em que as empresas procuram novas formas de agregar valor e diferenciar seus 

produtos, frente à baixa margem de lucro dos produtos convencionais. 

De acordo com a Portaria nº 15 da ANVISA, para alegação de propriedade 

funcional e de saúde de um alimento, deve ser apresentado àquela autarquia um 

relatório técnico-científico com a descrição completa de seus ingredientes funcionais, 

além de evidências científicas que comprovem os benefícios alegados, por meio de 
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ensaios clínicos e bioquímicos e de estudos epidemiológicos embasados na literatura 

científica sobre o alimento em questão (BRASILª·b, 1999). 

A substituição parcial da farinha de trigo por outras de maior valor nutritivo 

vem sendo prática constante na diversificação destes produtos. Nesta mesma 

tendência, uma alternativa seria o desenvolvimento de produtos com fins específicos, 

como um pão rico em fitoestrógenos, para mulheres no climatério. 

A linhaça é a maior fonte de lignanas (fitoestrógeno) e pode ser obtida na 

forma de farinha parcialmente desengordurada, o que facilita sua incorporação em 

produtos de panificação. Por ser rica em ômega 3, seu principal produto comercial é 

o óleo, e o farelo restante possui um baixo custo, sendo uma ótima alternativa para 

estes produtos, pois reserva grande parte das lignanas, presentes na parte fibrosa, 

fibras solúveis, parte do ácido graxo a-linolênico e proteínas de origem vegetal. 

Neste caso, a pesquisa de fontes alternativas de matéria-prima, como a 

linhaça, é importante não somente pelo apelo nutricional, mas também pela 

possibilidade de divulgar e, conseqüentemente, estimular sua produção, ajudando a 

diminuir a dependência daquelas matérias-primas, que possuem um grande poder 

regulador sobre o mercado, como o trigo (ABIP, 2002). 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um pão de fôrma, 

substituindo parte da farinha de trigo pela farinha de linhaça, e verificar o efeito do 

processamento térmico sobre os teores de lignanas vegetais. Para atender à legislação 

e testar os efeitos do consumo deste pão sobre os sintomas climatéricos de mulheres 

na pós-menopausa foi desenvolvida, também, uma formulação controle a base de 

farelo de trigo e cevada, com conteúdo de macronutrientes e aparência similares ao 

pão de linhaça (teste). 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. MATERIAL 

A farinha de linhaça utilizada foi obtida da Indústria Pazze Ltda, na forma de 

farelo parcialmente desengordurado a frio, com 16,8% de lipídeos. Para maximizar o 

conteúdo da farinha de linhaça na formulação foi necessária adição de glúten (8% ), 

visando melhorar as características panificáveis desta mistura rica em fibras. 

Para o desenvolvimento do pão controle foram utilizados o farelo de trigo 

(fonte de fibras) e a cevada torrada moída (ajuste da coloração) numa proporção 

necessária para o obtenção de um produto similar ao de linhaça, em termos de 

macronutrientes e aparência. 

2.2. MÉTODOS 

Os pães foram desenvolvidos e produzidos na padaria industrial da Fundação 

de Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria (FUNDIPAN). A formulação 

desenvolvida para os dois pães encontra-se na Tabela 1, a seguir. 
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Tabela 1. Formulação dos pães de fôrma. 

Ingredientes Formulação linhaça 

Farinha (trigo+ linhaça)* 

Mix (trigo +farelo +cevada)** 

Açúcar 

Sal 

Óleo 

Melhorador 

Fermento seco instantâneo 

Água 

Glúteo (80% pureza) 

Total 

* proporção: 70:30, ** proporção: 84: 14:2 

100* 

o 
5,5 

2 

5 

2 

80 

8 

203,5 

Formulação controle 

o 
100 

4,0 

2 

10 

1 

2 

58 

o 

177 

Os pães, tipo forma, foram produzidos em masseira semi-rápida com duas 

velocidades (35 rpm e 240 rpm). Após atingir o ponto de véu, a massa foi dividida 

em porções de 800 gramas, modeladas e colocadas para fermentar em formas 

apropriadas em câmara de fermentação (33 ºC por 45 minutos). Foram assados em 

forno com circulação de ar (turbo) à 160 ºC por 45 minutos, com vapor. Após 24 

horas de resfriamento, foram fatiados e embalados em porções diárias, com duas 

fatias de pão por embalagem. As embalagens utilizadas foram de poliéster e 

polietileno douradas, que não permitiam a identificação do conteúdo. Cada 

embalagem contém, em média, 80 gramas de pão/dia. 
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2.2.1. Análises Físicas 

O volume específico dos pães foi determinado pelo deslocamento de 

sementes de painço, dividindo-se seu volume (cm3
) pelo peso (g), segundo 

metodologia proposta por El-Dash ( 1978). 

As características viscoelásticas (força geral do glúten, tenacidade e 

extensibilidade) das duas misturas de farinha foram determinadas no Alveógrafo de 

Chopin utilizando o método nº 54-30 da AACC ( 1995), através da pesagem de 250g 

de farinha e volume de água corrigido de acordo com o teor de umidade. 

2.2.2. Análises Químicas 

A composição centesimal dos pães e das farinhas foi determinada de acordo 

com a metodologia descrita nas Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz ( 1985): 

umidade por dessecação a 105º·c até peso constante, cinzas por incineração do 

alimento em mufla a 550°C até peso constante, proteína pela técnica micro-Kjeldhal, 

os lipídeos em extrator Soxhlet (INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 1985) e as fibras 

dietéticas pelo método de Prosky ( 1989) e carboidratos determinados por diferença. 

Para verificar o efeito do processamento sobre o teor de lignanas e sua 

estabilidade ao armazenamento, as amostras foram extraídas em solução metanólica 

(70:30) e submetidas à hidrólise básica (5 mL de NaOH, lN) por 3 horas. Após 

neutralização da amostra com ácido acético ( 1 N), o sal foi removido em coluna 

reversa SPE Cl8 (Octadecyl Cl8/14%, 200 mg/3mL). Em seguida, foram 

submetidas à hidrólise enzimática "over-night", com 5 mL de solução tampão e ~-
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glucuronidase, em banho-maria a 37ºC e passada pela coluna reversa novamente 

antes da sua derivatização com Tri-Sil. As amostras dissolvidas em hexano foram 

analisadas no espectrômetro de massa Agilent 5973 MSD, acoplado ao 

cromatrógrafo gasoso Agilent 6890, equipado com HP-5ms coluna capilar 

(25rnx0,12mrnx0,25µm). O fluxo do gás helium foi de 1 rnIJmin., com temperatura 

programada para lOOºC (lmin) a uma velocidade de 25ºC/min até 280ºC (em 17 

min). As temperaturas de injeção foram 150, 230 e 280ºC e o volume injetado de 1 

µl (THOMPSON, 1991). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade para 

farinha de trigo (BRASIL, 2005), as farinhas destinadas à panificação (Tipo 1) 

devem apresentar valores de umidade inferiores a 15% e cinzas até 0,8%. O teor de 

proteínas indicado deve estar acima de 8%. As análises químicas das misturas de 

farinha, bem como da farinha de trigo base, estão apresentadas na Tabela 2, 

juntamente com os parâmetros físicos. Os parâmetros físicos obtidos no Alveógrafo 

de Chopin foram: tenacidade (P), que mede a sobrepressão máxima exercida na 

expansão da massa (mm); a extensibilidade (L), que mede o comprimento da curva 

(mm) e a energia de deformação da massa (W), que corresponde ao trabalho 

mecânico necessário para expandir a bolha até ruptura ( 10-4 J). 
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Tabela 2. Análises físico-químicas da farinha de trigo e das misturas. 

Farinha de trigo Mix de linhaça* Mix controle** 

umidade% 
14,0 ± 0,09 11,6 ± 0,19 13,2 ± 0,002 

proteína% 
14,8 ± 1,22 25,2 ± 0,11 13,9 ± 0,09 

cinzas% 0,6 ±0,03 1,7 ± 0,000 1,2 ± 0,02 

Alveografla 

mL de água 
129 140 133 

P(mm) 
98 223 137 

L(mm) 
81 18 23 

w (10-4 J) 
299 177 143 

* farinha de trigo+ farinha de linhaça+ glúten, ** farinha de trigo + farelo+ cevada 

A farinha de trigo, utilizada como base nas formulações, atende a todos os 

requisitos da legislação no que se refere ao conteúdo de umidade, cinzas e proteínas. 

A umidade é importante por ser um dos principais fatores de aceleração das reações 

químicas e enzimáticas. Com relação ao teor de proteínas, a mistura com linhaça 

apresenta valores acima do recomendado para panificação ( 11,5 a 14,5% ), devido ao 

elevado teor de proteínas da farinha de linhaça ( -30%) e do glúten adicionado com a 

finalidade de melhorar a capacidade de formação da massa e o volume final. 

A adição de farinhas ricas em fibras e pobres em glúten (gliadina e glutenina) 

diminuiu de forma considerável a força geral do glúten (W) e a extensibilidade (L) 

das misturas em relação à farinha de trigo comum. Por outro lado, aumentou 
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significativamente a resistência à expansão das massas (P). Para panificação, uma 

relação P/L próxima de 1 é o ideal, por fornecer à massa capacidade de expandir com 

a produção de gases, durante a fermentação, e elasticidade necessária para resistir a 

expansão, garantindo a forma arredondada dos pães. A farinha mix de linhaça, apesar 

de apresentar uma força (W) maior que a farinha mix controle, apresentou uma 

relação P/L próxima de 12 frente à relação 5 da controle. Segundo Gutkoski (2002), 

é esperado que o volume do pão aumente proporcionalmente com o aumento da força 

geral do glúten (W); no entanto, a maior relação P/L desta mistura vai refletir no 

menor volume final destes pães (Tabela 3), como conseqüência da maior resistência 

à expansão (P) apresentada por esta mistura. 

Tabela 3. Rendimento e volume específico dos pães. 

Pão de linhaça Pão controle 

Peso antes de assar (g) 800 800 

Peso após forneamento(g) 696,2 ± 2,3 707,5 ± 1,9 

Rendimento 87,0% 88,4% 

Volume médio ( cm3
) 1895± 64,7 2119 ± 58,5 

Volume específico (UKg) 2,7 ± 0,1 2,9 ±0,1 

A análise da composição centesimal da farinha de linhaça Pazze, 

parcialmente desengordurada, e dos pães desenvolvidos está apresentada na Tabela 4 

a seguir. 
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Tabela 4. Composição centesimal da farinha de linhaça e dos pães. 

Composição Amostras 

Centesimal 
Farinha de Linhaça Pão de linhaça Pão controle 

Unúdade (%) 9,5 37,3 33,5 

Lipídeos (%) 15,2 1,4 1,6 

Proteína (%) 30,2 15,4 8,6 

Cinzas(%) 4,4 2,7 1,86 

Fibras(%) 44,9 11,2 10,9 

Carboidratos (% )* 32,01 43,54 

* O percentual carboidratos foi calculado pela diferença entre a soma da umidade, 
lipídeos, proteína, cinzas e fibras e 100. 

Como pode ser observado, o conteúdo de fibras e lipídeos dos pães ficou 

sinúlar, não sendo possível o ajuste das proteínas, em virtude da composição da 

farinha de linhaça e do glúteo adicionado. No entanto, este componente não tem tanta 

importância para o nosso estudo, visto que os componentes ativos a serem estudados 

da linhaça estão presentes na parte fibra (lignanas) e, eventualmente, na fração etérea 

por ser rica em ômega 3. 

Para verificar o efeito do processamento sobre o teor de lignanas, as análises 

foram realizadas na pré-mistura antes do crescimento, na massa antes e após 

cozimento e no pão torrado, para o caso do consumo final nesta forma (Figura 1 ). 

Todas as amostras foram liofilizadas previamente à corrida analítica. 
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Figura 1. Efeito do processamento térmico sobre o teor de lignanas (base seca). 

Como se pode perceber, o processamento da linhaça na forma de pães, pouco 

interfere no conteúdo de lignanas vegetais, verificando-se perda de cerca de 10% 

entre as etapas, que se mostraram relativamente estáveis ao processamento térmico 

nesta matriz, confirmando resultados de outros estudos (HYV ÃRINEN et al., 2006). 

Para verificar a estabilidade das lignanas vegetais na farinha armazenada sob 

refrigeração e congelamento foram realizadas novas análises após o período de 1 

ano. Além disto, foram feitas análises nas pré-misturas utilizadas na fabricação dos 

dois tipos de pães, mas o conteúdo do pão controle foi insignificante, não sendo 

apresentado na Tabela 5 abaixo. 
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Tabela 5. Concentração de SDG na farinha de linhaça armazenada e na pré-mistura. 

Farinha de linhaça 
FL armazenada FL armazenada Pré-mistura do pão 

em geladeira nofreezer 

Data jun/04 jul/05 jul/05 jul/05 

Peso (g) 1,007 0,1 0,1 0,1 

Volume (g/ml) 1/50 1/12 1/12 1/24 

Seco (ng/g) 291065,3 101770,9 55855,06 2326,97 

SDG (mg/g) 18,199 15,85 12,16 0,92 

%SDG 1,82 1,6 1,2 0,093 

De acordo com os valores calculados, pode-se observar uma boa estabilidade 

(perda de 12%) do SDG (lignanas vegetais) quando armazenado sob refrigeração ( < 

8ºC), no período de um ano. 

Sob congelamento a queda foi maior (34%) e esta diferença pode ser 

explicada pelo fatq_ de _baixas temperaturas favorecerem reações de oxidação lipídica, 

pela redução da atividade de água no alimento, consumindo compostos fenólicos 

antioxidantes, como as lignanas vegetais. 

A pré-mistura (farinha de trigo:linhaça:glúten, 70:30:8) do pão de linhaça 

analisado continha 28% de farinha de linhaça, levando-se em consideração o glúten 

adicionado. Para produção do pão de fôrma utilizamos 800 g de massa, equivalentes 

a 424,5 g do mix de farinhas. Considerando-se que cada pão rende 17 fatias, temos 

24,9 g desta pré-mistura por fatia, e 50 g por embalagem. Sabendo-se que na pré-

mistura temos 0,92 mg/g de SDG, teríamos 46 mg de lignanas por embalagem. 

Desta forma, o produto desenvolvido, se consumidos 2 fatias/dia, forneceria 

14 g da farinha de linhaça desengordurada, o equivalente a 25 g da semente integral 

(em termos de fibras e lignanas) e 46 mg de lignanas vegetais. 
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Alguns estudos clínicos, realizados para verificar os efeitos das lignanas 

sobre o metabolismo hormonal em mulheres, mostraram que 1 Og da semente já são 

suficientes para alterar o metabolismo de estradiol (BROOKS et al., 2004). DODIN 

et al. (2005) estudou os efeitos da ingestão de 40 g de linhaça/dia sobre os sintomas 

climatéricos e não observou resultados significativos. Segundo THOMPSON (2005), 

se o efeito esperado for decorrente do consumo de lignanas, a quantidade de linhaça 

é menos importante do que o conteúdo deste componente, que é bastante variável 

entre sementes de diferentes regiões. Outro estudo recente (LEWIS et al., 2006) 

avaliou a ingestão de 25 g de linhaça dourada (50 mg de lignanas) sobre a qualidade 

de vida e a sintomatologia de ondas de calor em mulheres climatéricas e não 

observou diferença estatística significativa. 

4. CONCLUSÃO 

Os dois produtos desenvolvidos atingiram o objetivo inicial de ter aparência 

(Anexo 1) e conteúdo de macronutrientes similares, especialmente com relação ao 

conteúdo de fibras e lipídeos. Além disto, pode-se verificar que as lignanas vegetais 

são bastante estáveis ao processamento e armazenagem sob refrigeração. 

Desta forma, pode-se concluir que o uso da farinha de linhaça em produtos de 

panificação é boa alternativa para agregar valor a estes produtos frente a 

consumidores cada vez mais preocupados com a saúde, por ser excelente fonte de 

fibras (solúveis e insolúveis), ômega 3 e lignanas. Economicamente, é também 

alternativa para reduzir a dependência às importações de trigo, pois permite produzir 

um alimento enriquecido a partir de uma matéria-prima de baixo custo (subproduto 

da extração do óleo de linhaça). 
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CAPÍTULOS 
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ESTUDO RANDOMIZADO E CONTROLADO DOS EFEITOS DE PÃES DE 

LINHAÇA SOBRE OS SINTOMAS CLIMATÉRICOS DE MULHERES NA 

PÓS-MENOPAUSA. 

RESUMO 

Objetivos: Verificar os efeitos da ingestão diária de pães produzidos com farinha de 

linhaça nos sintomas climatéricos e espessura endometrial de mulheres 

menopausadas. 

Metodologia: Ensaio clínico duplo-cego, randomizado, com controle placebo. Trinta 

e oito mulheres, na menopausa de 1 a 1 O anos, ingeriram durante 12 semanas 

consecutivas, duas fatias de pão com 25 g de linhaça (46 mg de lignanas) ou com 

farelo de trigo (controle) diariamente. As variáveis de desfecho foram o número 

diário de ondas de calor, Índice Menopausa} de Kupperman (IMK) e espessura 

endometrial. Foram avaliados também o perfil lipídico (colesterol total e frações: 

HDL, LDL e VLDL e triglicérides) e os hormônios estradiol, FSH, TSH, t4 livre no 

plasma. A avaliação de consumo durante o estudo foi feita através da média de 2 

recordatórios de 24 horas no pré e no pós tratamento. 

Resultados: Vinte pacientes no grupo de estudo e 18 no controle completaram o 

estudo. Nenhuma diferença estatisticamente significativa foi observada entre as 

características gerais das pacientes no momento inicial do estudo. Os dois grupos 

apresentaram redução estatística significativa nas ondas de calor e no IMK após 3 

meses de tratamento, mas nenhuma diferença pôde ser verificada entre eles. 

Conclusão: A administração de 46 mg/dia de lignanas na forma de pães não é mais 

efetiva que o placebo na redução das ondas de calor e do IMK. Nenhum efeito foi 

verificado na espessura endometrial nos dois tratamentos. 
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1.INTRODUÇÃO 

Podemos dizer que a menopausa é um evento recente na vida das mulheres, já 

que apenas nos últimos 200 anos elas passaram a viver o suficiente para atingir a 

idade de falência ovariana. A média de idade da menopausa nos países ocidentais é 

de 51 anos, com uma variação de 40-60 anos (EDEN, 1998). Com o crescimento da 

população idosa, muitas mulheres chegam a passar cerca de 1/3 de suas vidas na pós

menopausa, o que representa sério desafio à saúde pública, na busca de novas 

alternativas para prevenir e adiar as doenças que possam interferir na qualidade de 

vida desta população (PALÁCIOS et al., 2005). 

A procura por terapias alternativas para o tratamento dos sintomas 

menopausais vem crescendo muito nos últimos anos, em virtude do aumento de 

mulheres com contra-indicação para terapia hormonal, e daquelas que preferem 

tratamentos mais naturais, temerosas dos efeitos colaterais ou pela repercussão de 

estudos clínicos na área (O'LEARY, 1994; LEWIS et al., 2006). 

Alguns estudos epidemiológicos mostram que sintomas como ondas de calor 

e suores são menos prevalente e de menor intensidade em países orientais (LOCK, 

1986; PENOTTI et ai., 2003). Além disto, doenças cardiovasculares, osteoporose, 

câncer de mama, ovário e endométrio, são menos incidentes em países asiáticos 

(BALK et ai., 2002). Desta forma, duas teorias foram levantadas para explicar esta 

observação. A primeira refere-se a fatores culturais e a segunda, à dieta. 

ADLERCREUTZ et ai. (1992) mostrou que a excreção urinária de fitoestrógenos, 

como isoflavonas e lignanas, era de l 0-100 vezes maior em mulheres que 

consumiam a dieta japonesa tradicional em comparação com a dieta ocidental. A 
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partir desse estudo, a hipótese de que a dieta rica em fitoestrógenos poderia aliviar os 

sintomas menopausais passou a ser mais investigada. 

Fitoestrógenos são compostos presentes nos alimentos que possuem 

semelhança estrutural com estrógenos e que podem exercer ação estrogênica fraca ou 

antiestrogênica, dependendo da concentração de estradiol endógeno e do órgão 

específico envolvido. Entre os principais tipos de fitoestrógenos estão as lignanas 

encontradas na maioria das plantas, mas em altas concentrações na semente de 

linhaça, e as isoflavonas, abundantes na soja e derivados (THOMPSON et al., 1991; 

EDEN, 1998). 

A principal lignana presente na semente de linhaça é o diglicosídeo 

secoisolaresinol (SDG), que precisa ser convertido pela nossa microbiota intestinal 

em enterodiol e enterolactona, formas biologicamente ativas. Os compostos presentes 

na soja também precisam ser metabolizados no intestino em daidzeína, genisteína e 

equol para que tenham efeito (THOMPSON et al., 1991). 

Estudos com isoflavonas e lignanas ingeridas sob diferentes formas vêm 

mostrando resultados inconclusivos dos seus efeitos sobre as ondas de calor. Alguns 

estudos incluíram mulheres na pré e pós-menopausa, o que pode ter influenciado o 

efeito estrogênico e antiestrogênico dos fitoestrógenos (ALBERTAZZI et al., 1998; 

BRZEZINSKI et al., 1997; BURKE et al., 2003; KNIGHT et al., 2001). Outros 

estudos, utilizando isolados protéicos de soja, tiveram altas taxas de desistência das 

pacientes (20-24%) devido aos efeitos colaterais no trato gastro-intestinal 

(ALBERTAZZI et al., 1998; KNIGHT et al ., 2001; KOTSOPOLOUS et al., 2000). 

Alguns estudos utilizando alimentos como fonte de fitoestrógeno, envolveram a 
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substituição de elementos da dieta para manutenção das calorias ingeridas 

(BRZEZINSKI et al. 1997; ST. GERMAIN et al., 2001). 

Nem todos os estudos realizados foram controlados com placebo (WILCOX 

et al., 1990; LEMA Y et al., 2002). Alguns não controlaram a ingestão de 

fitoestrógenos por outras fontes, o que pode ter gerado alguma interferência 

(MURKIES et al., 1995; BABER et al., 1999; LEMA Y et al., 2002). Outros 

utilizaram métodos para avaliação das variáveis de desfecho que não haviam sido 

validados para aquele propósito (BRZEZINSKI et al., 1997; ST. GERMAIN et al., 

2001; LEMA Y et al., 2002; HAN et al., 2002). 

Com relação ao endométrio, estudos biológicos e in vitro com derivados de 

soja mostraram efeito de estimulação estrogênica em células endometriais (HALE et 

al., 2002), sugerindo uma possível ação agonista destes compostos nessas células. 

Apesar destes estudos com animais mostrarem efeito proliferativo da soja sobre o 

endométrio, poucos verificaram seus efeitos em mulheres menopausadas (UPMALIS 

et al., 2000; BALK et al., 2002; PENOTTI et al., 2003) e o efeito proliferativo na 

espessura endometrial. 

Finalmente, poucos estudos até agora avaliaram os efeitos do consumo de 

farinha de linhaça, rica em lignanas, fornecida na forma de um produto (pão), como 

parte da dieta habitual, para mulheres na pós-menopausa, orientadas a evitar o 

consumo de outros alimentos fonte de fitoestrógenos. 

Desta forma, o objetivo principal deste estudo foi avaliar o efeito do consumo 

diário de pães feitos com farinha de linhaça, ricos em lignanas, sobre os sintomas 

climatéricos e espessura endometrial de pacientes na pós-menopausa. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. VARIÁ VEIS 

As principais variáveis de desfecho, as ondas de calor e os sintomas 

climatéricos, foram medidas através do registro diário do número de ondas de calor e 

do Índice Menopausa} de Kupperman (IMK) no início e após 3 meses de 

intervenção. 

O número de ondas de calor e os calores noturnos foram registrados em um 

diário entregue no início do estudo e recolhido mensalmente. Foram comparadas as 

médias mensais, calculadas pela soma do número total de ondas de calor/dia, 

dividido pelo total de dias no mês. 

Para avaliação dos sintomas menopausais utilizou-se o Índice Menopausa} de 

Kupperman (IMK), que vem sendo utilizado nos últimos 50 anos como medida para 

avaliação dos principais desconfortos associados à menopausa. Este índice é 

composto por 11 itens (ondas de calor, parestesia, insônia, nervosismo, depressão, 

vertigem, fadiga, artralgia, palpitação, cefaléia e zumbido) avaliados pela escala 

Likert (O= ausente; 1= leve; 2= moderado; 3= intenso) dependendo da intensidade. 

Cada escore é multiplicado por um fator definido, de acordo com a contribuição do 

sintoma para o índice. A pontuação varia de O a 51 (leve< 20; moderado 20-30; 

intenso>30). As avaliações clínicas do IMK foram realizadas sempre pelo mesmo 

pesquisador no início e ao final de 3 meses (Anexo 2). 

Os exames de sangue foram realizados no Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), pela divisão do Laboratório 

Central. Foram realizados exames bioquímicos para avaliação plasmáticas do perfil 
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lipídico (colesterol total, HDL, LDL, VLDL, triglicérides) e dos seguintes 

hormônios: estradiol, FSH, TSH, T4 livre. 

A espessura endometrial foi avaliada em parceria com o Instituto de 

Radiologia do Hospital das Clínicas, da FM-USP, sempre pelo mesmo observador, 

por via supra-púbica e transvaginal, sendo avaliadas também sua homogeneidade e 

linearidade. A medida da espessura do endométrio foi feita na sua maior porção no 

corte longitudinal do útero, sendo realizadas pelo menos três medições. Os 

equipamentos de ultra-sonografia utilizados foram: Phillips, modelo HDI 5000 

SonoCT, com transdutor multifreqüencial de 2-5 MHz e transdutor endovaginal 

multifreqüencial de 5-9 MHz e GE, modelo Voluson 730, com transdutor convexo 

multifreqüencial de 2-5 MHz e transdutor endovaginal de 4-8 MHz. 

A dieta das pacientes foi avaliada através de quatro recordatórios de 24 horas, 

2 antes do tratamento e 2 ao final, em diferentes dias da semana. Estas informações 

foram analisadas pelo Programa de Apoio à Nutrição (Nutwin - versão 1.5.2.51, de 

2005), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). As pacientes selecionadas 

foram orientadas a evitar o consumo de linhaça, soja e seus derivados durante o 

período de intervenção, através de uma lista com os principais alimentos. 

2.2. POPULAÇÃO 

As mulheres que participaram deste estudo foram recrutadas entre as 

pacientes atendidas na Casa do Climatério/Fundação Zerbini e no Centro de Saúde 

Escola Geraldo de Paula Souza da Faculdade de Saúde Pública da USP, de abril de 

2005 a julho de 2006. O critérios de inclusão foram amenorréia há pelo menos 1 ano, 

estradiok 20 pg/mL e FSH> 39 IU/L, Índice Menopausa} de Kupperman (IMK) de 
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moderado a severo (20-51) e pelo menos duas ondas de calor/dia. Os critérios de 

exclusão foram: uso de terapia hormonal nos últimos 3 meses, uso de antibiótico no 

último mês, uso de antidepressivos ou suplementos a base de fitoestrógeno, 

hipertensão não controlada, distúrbio na tireóide, diabetes mellitus e alergia a 

qualquer ingrediente dos pães. 

Todas as pacientes selecionadas assinaram o Termo de Consentimento 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Faculdade de Saúde Pública 

da Universidade de São Paulo, de acordo com os requisitos da Resolução 

CNS/196/96, sob protocolo de pesquisa nº 1019, 2003. 

2.3. PRODUTO 

Para intervenção foram desenvolvidos dois tipos de pães isocalóricos, com 

conteúdo de lipídeos, fibras e aparência similares. O primeiro deles, com farinha de 

linhaça e o segundo (controle), com farelo de trigo e cevada torrada para ajuste do 

conteúdo de fibras e coloração. Um único lote da farinha de linhaça foi fornecido 

pela empresa Pazze Ltda. e armazenado sob refrigeração ( < 8ºC) durante o todo 

período do estudo. Para maximizar o conteúdo de lignanas (presente na parte fibra da 

semente) no pão de estudo e para ajuste do conteúdo de lipídeos nos pães, utilizou-se 

uma farinha de linhaça parcialmente desengordurada (redução de 44% no teor de 

lipídeos). Cada porção diária fornecia o equivalente a 25 g da semente integral e 46 

mg de SDG (precursores de lignanas marníferas), o diglicosídio secoisolaresinol. No 

pão controle, os valores de SDG foram insignificantes. O conteúdo de 

macronutrientes dos produtos de intervenção está apresentado na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Conteúdo de macronutrientes dos pães. 

Pão de Linhaça 
Energia, Kcal 21 O 
Proteínas, g 15,4 
Lipídeos, g 1,4 
Carboidratos, g 33,2 
Cinzas, g 1,5 
Água, g 37,3 
Fibras, g 11,2 

*valores calculados para 1 OOg de produto. 

Pão Controle 
230 
8,6 
1,6 
44 

1,75 
33,2 
10,9 

Em termos de sabor e aparência, os produtos ficaram bastante semelhantes, 

não sendo diferenciados por provadores treinados. De toda forma, foram utilizadas 

embalagens douradas e opacas. De acordo com os valores apresentados, o conteúdo 

de fibras e lipídeos mostrou-se bastante similar nos dois produtos. 

Toda produção foi realizada, quinzenalmente, na padaria industrial do 

Instituto de Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria (IDPC - São Paulo). 

2.4. INTERVENÇÃO E RANDOMIZAÇÃO 

Foi realizado um estudo clínico duplo-cego, randornizado, com controle 

placebo e duração de 3 meses. As pacientes selecionadas passaram em consulta 

prévia com ginecologistas que avaliaram as condições gerais de saúde, o histórico de 

doenças e o IMK. Neste mesmo momento passaram por avaliação de peso e altura 

para cálculo do IMC (Kg/m2
), avaliação de consumo e foi aferida a pressão arterial. 

Uma semana antes do início do estudo as pacientes receberam um diário para marcar 

o número de ondas de calor (baseline). Após esta avaliação inicial, as pacientes 

realizaram os exames de sangue e ultra-som. A randomização das pacientes foi 

realizada por uma funcionária Departamento de Nutrição da USP, através de uma 

lista gerada por computador. A mesma recebia as caixas com os pães acondicionados 

92 



em embalagens opacas e era responsável pela separação dos produtos, de acordo com 

a randomização. Desta forma, pacientes, médicos e a pesquisadora responsável 

permaneceram cegos até que a última paciente fizesse seu último exame. Cada 

paciente recebia os pães a cada 15 dias, embalados individualmente (2 fatias), e 

foram orientadas a mantê-los congelados até o dia de consumo, no horário e forma 

desejada, como parte de sua dieta habitual. As pacientes foram orientadas a marcar o 

número de ondas de calor, sem intensidade ou duração, em um diário durante todo 

período. A cada entrega dos pães, as pacientes eram questionadas sobre eventuais 

efeitos colaterais e sobre o consumo de alimentos ricos em isoflavonas e lignanas. A 

adesão ao consumo foi verificada através dos diários. Ao final de 12 semanas as 

pacientes retornaram a Casa do Climatério e repetiram todas os exames e avaliações 

iniciais. Para verificar a aceitabilidade e a falta de capacidade para identificar os pães 

consumidos, as pacientes foram questionadas sobre a intenção de continuar comendo 

o produto e sobre qual pão elas acreditavam ter consumido. 

2.5. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

A análise descritiva das variáveis quantitativas mostrou que todas 

apresentaram distribuição normal, com exceção do estradiol e espessura endometrial 

(teste de Kolmogorov-Smirnov). A análise comparativa entre os grupos foi feita pelo 

teste t-Student e o de Mann-Whitney para as variáveis que não apresentaram 

aderência à distribuição normal. O teste de Wilcoxon foi utilizado para comparar 

cada grupo, antes e após 3 meses. O nível de significância foi fixado em 5%. As 

análises foram realizadas no programa SPSS 12.0. 
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3. RESULTADOS 

Ao final do estudo o número de pacientes selecionadas foi de 38, sendo 20 no 

grupo de estudo e 18 no grupo controle. Das mulheres selecionadas, apenas uma do 

grupo placebo não concluiu o estudo, abandonando-o no primeiro mês, por motivo 

pessoal. Os efeitos colaterais relatados a pesquisadora durante a intervenção foram: o 

maior fluxo intestinal, flatulência e sensação de maior saciedade, que podem ser 

explicados pelo elevado conteúdo de fibras dietéticas nos dois pães. O consumo dos 

pães foi verificado através dos diários. Os pães foram bem aceitos, com uma média 

de consumo de 94% nos dois grupos. Duas pacientes do grupo placebo relataram 

certa fadiga ao consumir os pães todos os dias, a partir da metade da intervenção. Por 

serem bastante similares em termos de aparência (coloração marrom) e rico em 

fibras, ao final do estudo, quase todas as pacientes acreditavam ter consumido o pão 

de linhaça, mesmo aquelas do grupo placebo. 

Com relação às características gerais (peso, altura, idade, meses na pós

menopausa), pode-se observar na Tabela 2 que não houve diferença estatística 

significativa entre os dois grupos de tratamento, no pré-tratamento. 
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Tabela 2 - Características gerais no pré-tratamento. 

Grupo N Média (dp) p 

Peso (Kg) Linhaça 20 65,35 (10,31) 
0,706 

Controle 18 63,87 (13,31) 

Altura (m) Linhaça 20 1,57 (0,07) 
0,710 

Controle 18 1,56 (0,06) 

IMC (Kg/m2
) Linhaça 20 26,44 (3,61) 0,818 

Controle 18 26, 11 (5,01) 

meses no climatério Linhaça 20 45,30 (26,98) 0,748 

Controle 18 42, 11 (32,99) 

Idade (anos) Linhaça 20 52,00 (2,88) 
0,580 

Controle 18 52,66 (4,24) 

A Tabela 3 mostra médias e desvios-padrão para os dados clínicos no pré-

tratamento em ambos grupos. A média inicial do Índice Menopausa! de Kupperman 

foi similar entre os grupos (P = 0,97), .conforme critério de inclusão (acima de 20). O 

mesmo pode ser observado com a freqüência média inicial das ondas de calor, que 

foi de 8,5/dia nos dois grupos, não apresentando diferença estatística significativa. 

Entre as variáveis comparadas no pré-tratamento, o perfil lipídico (colesterol 

total, frações e triglicerídeos) apresentou diferença estatística significativa entre os 

dois grupos (Tabela 3). O grupo linhaça apresentou uma maior média para colesterol 

total, frações de LDL e VLDL e os triglícerídeos e fração HDL menor do que o 

grupo controle. Em ambos grupos, a média inicial do colesterol total ficou acima do 

valor máximo recomendado (200 mg/dL), bem como a média da fração de LDL-

colesterol no grupo linhaça, que ficou acima de 130 mg/dL. 

Com relação aos hormônios tireoidianos, pôde-se observar que todas 

apresentaram dosagens de TSH e T 4 livre dentro do esperado. Este controle é 

importante, já que distúrbios na glândula tireóide podem interferir nos sintomas 
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vasomotores, como nas ondas de calor. Todas as pacientes apresentaram valores de 

estradiol inferior a 20 pg/mL e FSH acima de 39 IU/L, característicos da fase de pós-

menopausa, não havendo diferença estatística significativa entre grupos. 

Tabela 3 - Dados clínicos no pré-tratamento por grupo. 

Grupo N Média (dp) p 

IMK Linhaça 20 20,9 (7,86) 0,970 
Controle 18 21,00 (8,58) 

Ondas de calor(n) Linhaça 20 8,5 (4,33) 1,000 
Controle 16 8,5 (5,01) 

Cal.total (mg/dl) Linhaça 18 233, 11 (33,69) 0,015* 
Controle 17 202,76 (36,06) 

HDL (mg/dl) Linhaça 18 62,00 (12,13) 0,043* 
Controle 17 71,94 (15,61) 

LDL (mg/dl) Linhaça 18 147,94 (34,41) 0,007* 
Controle 17 113,47 (34,41) 

VLDL (mg/dl) Linhaça 18 23, 16 (9,53) 0,073* 
Controle 17 17,35 (8,99) 

Trigl icérides (mg/dl) Linhaça 18 131 ,61 (70,36) 0,042* 
Controle 16 87,62 (46,62) 

Estradiol (pg/ml) Linhaça 20 14, 15 (2,99) 0,850 
Controle 18 15,06 (4,77) 

FSH (IU/L) Linhaça 20 80,63 (21 ,79) 0,227 
Controle 18 91 ,21 (30,93) 

TSH (uU/mL) Linhaça 20 1,69 (0,59) 0,216 
Controle 18 1,42 (0,75) 

T4 livre (ng/dl) Linhaça 20 1,05(O,16) 0,313 
Controle 18 1,01 (O, 1 O) 

Espessura endometrial Linhaça 17 2,41 (0,75) 0,450 
(mm) Controle 13 3,02 (1 ,61) 

* p< 0,05, dp= desvio padrão 

A Tabela 4 mostra a média de macronutrientes ingerida por cada grupo de 

tratamento. Nenhuma diferença estatística significativa foi observada nos grupos ou 

entre grupos no momento, tanto no pré como no pós-tratamento (tO e t3). 

96 



Tabela 4 - Consumo médio de macronutrientes no pré e pós-tratamento. 

Linhaça (n=20) Controle (n=18) 

to t3 p tO t3 p 

Energia, Kcal 1204,3 1272,6 0,445 1289,8 1282,4 0,935 

Proteínas, g 54,5 60,4 0,313 69,4 72,9 0,667 

Lipídeos, g 40,3 40,6 0,951 41 ,5 40,3 0,805 

Carboidratos, g 162, 14 168,9 0,552 167,7 160,8 0,620 
Fibras, g 17,35 19,6 0,367 16,7 16,8 0,990 

Estes valores de controle da dieta são importantes para demonstrar que, 

durante o período de suplementação com os pães, não houve alteração estatística 

significativa na ingestão calórica nem no conteúdo dos macronutrientes, conforme 

solicitado às pacientes. 

As principais variáveis clínicas avaliadas foram comparadas, antes e após a 

intervenção, e estão relacionadas na Tabela 5. 

Tabela 5 - Variação no pré e pós-tratamento em cada grupo de estudo. 

Linhaça (n=20) Controle (n=l8) 

tO (dp) t3 (dp) p tO (dp) t3 (dp) p 

IMK 20,9 (7,86) 12,55 (6,69) <0,001* 21 (8,58) 12,94 (5,66) <0,001* 

Ondas (n/dia no mês) 8,5 (4,33) 5,16 (3,92) <0,001 * 8,5 (5,01) 4,01 (2,41) 0,002* 

Esp. endometrial (mm 2,41 (0,75) 2,89 (0,78) 0,055 3,02 (3,02) 3,56 (2,78) 0,533 

Col. Total (mg/d.L) 233, 1 1 (33,69) 229,67 ( 43,47) 0,665 200,37 (35,82) 199, 12 (32,52) O, 797 

1-IDL (mg/d.L) 62(12, 13) 61 ,28 (9,36) 0,707 71 ,75 (16,11) 66,75 (16,00) 0,041 * 

l.DL(mg/d.L) 147,94 (34,41) 141,83 (39,75) 0,449 111 ,06 (35,70) 111 ,81 (32,97) 0,881 

Triglicérides (mg/d.L) 131,61 (70,36) 148,6 (89,75) 0,223 88,73 (48,04) 99,13 (45,04) 0, 115 

Estradiol (pg/mL) 14, 15 (2,99) 14,5 (3,27) 0,44 15,18 (4,89) 14,51 (2,58) 0,52 

FSH(IU/L) 80,63 (21,79) 79,66 (17,45) 0,707 90, 1 (31,51) 83,96 (29,95) 0,031* 

TSH(uU/mL) 1,69 (0,56) 1,61 (0,59) 0,583 1,43 (0,77) 1,63 (0,80) 0,228 

T4 livre (ng/d.L) 1,05 (0,16) 1,04 (0,12) 0,494 1 (0, li) 1,03(0, 13) 0,368 

* p< 0,05; dp= desvio padrão 
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O grupo controle apresentou uma diminuição estatisticamente significativa 

nos valores de HDL-colesterol e do hormônio folículo estimulante (FSH), após 

intervenção. Apesar de alguns ensaios biológicos e clínicos (LUCAS et ai., 2004; 

ARJMANDI et ai., 1998) com a semente de linhaça demonstrarem sua capacidade 

em reduzir o colesterol total e o LDL, o mesmo não pôde ser observado nesta 

intervenção, onde estes valores não apresentaram variação estatística significativa 

durante o estudo. Outros estudos clínicos, com mulheres hipercolesterolêmicas na 

menopausa (LEMA Y et ai., 2002; DODIN et ai., 2005), confirmam estes resultados, 

não encontrando diferença estatística significativa nos níveis de colesterol total e 

frações após o consumo de 40 g/dia de linhaça. Apesar do perfil lipídico não ter sido 

uma variável de desfecho, coincidentemente, o grupo de estudo apresentou uma 

média inicial elevada para estes parâmetros. No entanto, nenhuma alteração nestas 

variáveis foi identificada após 3 meses de intervenção com linhaça parcialmente 

desengordurada. 

Os dois grupos apresentaram uma diminuição estatística significativa nos 

sintomas climatéricos (IMK) e nas ondas de calor. Estudos randomizados com 

placebo mostram que o efeito placebo sobre as ondas de calor varia em média de 20-

30% no número e severidade, nas 4 primeiras semanas (STEARNS et ai., 2002). A 

Tabela 6 mostra a evolução média do número de ondas de calor, em cada mês, dentro 

dos grupos. Duas pacientes do grupo controle que participaram do estudo não 

tiveram seus números de ondas avaliados, uma por ser analfabeta e a outra por 

problemas no preenchimento do diário. Como pode-se observar, a partir do primeiro 

mês já houve redução estatística significativa no número médio de ondas nas 

pacientes dos 2 grupos. 
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A redução nas ondas de calor no grupo de estudo foi maior até o final do 

segundo mês, voltando a aumentar a partir do terceiro. Com um maior tempo de 

intervenção, provavelmente, verificaríamos efeito similar no grupo placebo. Segundo 

MOM et al. (2006), o efeito placebo sobre as ondas de calor no primeiro mês de 

tratamento, atinge cerca de 25% das pacientes, com uma melhora de pelo menos 50% 

nos sintomas. A melhora nas ondas de calor em mulheres tomando placebo foi 

observada em estudos que também utilizaram diários, como medida da freqüência e 

severidade destes sintomas. Tais estudos mostram a importância de ensaios duplo-

cegos, controlados com placebo, para testar a eficácia de um tratamento sobre estes 

sintomas. 

Tabela 6 - Média diária ondas de calor a cada mês nos 2 grupos. 

TO T1 T2 T3 
Grupo linhaça 

No. pacientes 20 20 20 20 
No. Ondas (média) 8,50 7,20 4,94 5,17 

p <0,001 <0,001 <0,001 
Grupo controle 

No. pacientes 16 16 16 16 
No. Ondas (média) 8,50 6,95 5,34 4,01 

p 0,002 0,002 0,002 

Os gráficos 1 e 2 abaixo ilustram o comportamento dos dois grupos de 

estudo, com relação ao IMK e as ondas de calor, respectivamente. Em ambos é 

possível visualizar que não houve diferença entre os dois grupos no momento inicial 

e final do estudo. 

99 



linhaça 

grupo 
controle 

I be.seline 

I 3 meses 
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Gráfico 2 - Média e desvio padrão do número médio diário de ondas em cada mês. 
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4. DISCUSSÃO 

Como podemos observar nos gráficos, os dois grupos de estudo apresentaram 

comportamentos bastante similares durante o período de intervenção, não havendo 

diferença estaticamente significativa entre eles. 

Sintomas menopausais são bastante freqüentes e provocam impacto negativo 

sobre a qualidade de vida de muitas mulheres. Desta forma, vários tipos de 

tratamentos alternativos vêm sendo investigados, mas nenhum demonstrou a mesma 

eficácia dos esteróides sexuais. As recentes discussões em tomo do uso da terapia 

hormonal mostram que médicos e pacientes devem considerar, no momento da 

decisão do tratamento, não somente o alívio dos sintomas vasomotores, mas também 

os riscos para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, câncer de mama, 

osteoporose e tromboembolismo. 

Existem poucos estudos avaliando os efeitos dos fitoestrógenos nos sintomas 

climatéricos de mulheres na pós-menopausa. Este estudo, utilizando um alimento 

natural rico em lignanas e outro controle, não encontrou diferença estatística 

significativa nos sintomas, entre os 2 grupos, após 12 semanas de tratamento. Em 

ambos, as pacientes apresentaram redução significativa no número de ondas e no 

IMK em relação ao início do tratamento, mas não houve diferença entre os grupos ao 

final do tratamento. Esta melhora pode estar em parte relacionada a diminuição na 

disposição em marcar corretamente os sintomas no diário com o passar do tempo. No 

entanto, todas as pacientes envolvidas no estudo demonstraram uma boa adesão 

durante todo o período de intervenção, confirmada pela assiduidade quinzenal das 

visitas. Além disto, sabe-se que, em estudos com mulheres na menopausa com 
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queixas para ondas de calor, uma elevada taxa de desistência é observada quando não 

existe melhora real dos sintomas. Tal fato não foi verificado no presente estudo, o 

que pode ser indicativo da real melhora nos sintomas destas pacientes. 

Alguns estudos que reportam melhora nos sintomas vasomotores avaliaram 

no diário, além do número de fogachos, a intensidade destes sintomas (LEWIS et al., 

2006). Neste ensaio a intensidade das ondas foi avaliada somente no início e ao final 

do tratamento, durante as avaliações do IMK. 

Apesar dos pães fornecerem quantidade elevada de lignanas vegetais ( 46 

mg/dia), seria interessante confirmar, através dos exames de urina, o aumento na 

excreção de enterodiol e enterolactonas. Para que estes metabólitos sejam excretados 

é necessária transformação das lignanas vegetais em lignanas marníferas através das 

bactérias do trato intestinal. LEWIS et al. (2006) forneceu uma quantidade 

equivalente (40 mg) de lignanas na forma de "muffins" e pôde verificar um aumento 

de 8 vezes no total destes metabólitos. 

5. CONCLUSÃO 

A administração de 46 mg/dia de lignanas na forma de pães não é mais 

efetiva que o placebo na redução das ondas de calor e do IMK. Nenhum efeito foi 

verificado na espessura endometrial nos dois tratamentos. Neste caso, pode-se 

concluir que os fitoestrógenos provenientes da linhaça não afetaram de forma 

significativa os sintomas menopausais quando comparados com placebo. Este estudo, 

no entanto, confirma a importância do grupo placebo para se comparar os efeitos de 

outros tratamentos sobre estes sintomas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O presente trabalho atingiu o objetivo de produzir um produto rico em 

lignanas, a partir do uso de uma farinha de linhaça parcialmente desengordurada. 

Verificou-se que os componentes ativos da semente, como o ácido graxo a

linolênico e as lignanas vegetais são estáveis ao processamento térmico e estocagem. 

O estudo clínico demonstrou que o consumo médio de 25 g de linhaça/dia ( 46 

mg de lignanas) não foi suficiente para se verificar melhora nas ondas de calor e no 

IMK, além do efeito placebo. 

É importante observar a ocorrência de aumento na excreção de lignanas nas 

urinas das pacientes do grupo de estudo para confirmar o consumo dos produtos 

fornecidos e verificar a capacidade de metabolizar estes compostos, dado a 

variabilidade na conversão de lignanas vegetais. Esta é uma continuação natural 

deste trabalho e sua concentração será verificada nas urinas destas pacientes após 

instalação do equipamento CG-MS, no Laboratório de Bioquímica e Propriedades 

Funcionais dos Alimentos. 

Locais onde a assistência à saúde é deficiente, como no Brasil, verificam-se 

um maior efeito "placebo" nas intervenções clínicas realizadas. De toda forma, este 

fato demonstra a real importância de modelos duplo-cegos, controlados com placebo, 

e randomizados em ensaios clínicos, como este. 

Como estudos epidemiológicos sugerem associação entre dieta rica em 

fitoestrógenos e menor incidência de ondas de calor e certas doenças crônicas, 

estudos futuros deverão testar um alimento convencional, composto por uma mistura 
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destes compostos, reunindo isoflavonas e lignanas, em quantidades usualmente 

consumidas nos países orientais. 

Estudos como este, essencialmente multidisciplinares, como a própria saúde 

pública, exigem o envolvimento de grande número de colaboradores, sem os quais 

este trabalho não teria sido possível. 
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