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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi analisar se o tratamento com farinha ou óleo de linhaça 

contribui para estrutura femoral em ratos machos submetidos ao desmame precoce. Os 

filhotes foram desmamados e separados das mães aos 14 (desmame precoce, DP) e 21 

dias (grupo controle, C). Após os 21 dias, C60 foi alimentado com dieta controle. DP 

foi dividido em controle (DPC60); farinha de linhaça (DPFL60); óleo de linhaça 

(DPOL60), sendo acompanhados com as respectivas dietas até os 60 dias. Dimensão 

femoral, densidade mineral óssea (DMO), conteúdo mineral ósseo (CMO), área óssea e 

propriedades biomecânicas foram determinados. DPOL60 apresentou menor (P <0,05) 

massa do fémur. DPC60 e DPOL60 apresentaram menor distância (P <0,05) entre as 

epífises, largura da diáfise e DMO. CMO foi menor (P<0,05) no DPC60 (vs. C60 e 

DPFL60). DPC60 e DPOL60 apresentaram menor (P <0,05) força máxima (vs. C60). A 

resistência à ruptura foi menor (P<0,05) em DPOL60 (vs. C60). DPFL60 apresentou 

maior (P <0,05) rigidez. A farinha de linhaça amenizou a fragilidade femoral secundária 

ao desmame precoce. 

Palavras-chave: fêmur, farinha de linhaça, óleo de linhaça, ratos, desmame precoce. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was analyzed if the flour or flaxseed oil treatment contributes to 

femoral structure in male rats subjected to early weaning. Pups were weaned for 

separation from mother at 14 (early weaning, EW) and 21 days (control, C). After 21 

days, control (C60) was fed with control diet. EW was divided in control (EWC60); 

flaxseed flour (EWFF60); flaxseed oil (EWFO60) diets until 60 days. Femoral 

dimension, bone mineral density (BMD), bone mineral content (BMC), area and 

biomechanical properties were determined. EWFO60 showed lower (P<0.05) femur 

mass. EWC60 and EWFO60 showed lower (P<0.05) distance between epiphysis, width 

of the diaphysis and BMD. BMC was lower (P<0.05) in the EWC60 (vs. C60 and 

EWFF60). EWC60 and EWFO60 showed lower (P<0.05) maximum force (vs. C60). 

Breaking strength was lower (P<0.05) in EWFO60 (vs. C60). EWFF60 showed higher 

(P<0.05) rigidity. Flaxseed flour abbreviated the femoral fragility secondary to early 

weaning. 

Key words: Femur, flaxseed flour, flaxseed oil, rats, early weaning. 
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Introdução  

Fraturas na cabeça do fémur são uma das admissões de trauma mais comuns em 

departamentos ortopédicos.
1
 Pacientes submetidos a fraturas na cabeça do fêmur 

costumam ter osteoporose,
2
 uma doença caracterizada por um aumento do turnover 

ósseo e diminuição da massa óssea associada com fragilidade esquelética.
3
 O número 

total de pessoas com osteoporose na população foi estimado em 10,2 milhões em 2010 e 

deverá atingir 13,6 milhões em 2030.
4
 O pico de massa óssea é um dos principais 

determinantes da osteoporose e grande número de condições tem sido firmemente 

estabelecido como fatores de risco para ocorrência de fraturas por fragilidade, assim 

como a nutrição durante o início da vida.
5,6

 

O leite materno fornece toda a energia e os nutrientes que uma criança precisa 

para os primeiros 6 meses de vida, até a metade ou mais durante o segundo semestre da 

infância.
7
 Embora este leite não seja fortificado e tenha um conteúdo mineral inferior à 

fórmulas lácteas, a amamentação promove o maior conteúdo mineral ósseo na fase 

adulta, com papel protetor na prevenção da osteoporose.
8
 Além disso, um estudo de 

coorte de Jones et al.
9
 sugere que a amamentação esteja associada a uma maior massa 

óssea e menor risco de fraturas na vida do adolescente. No entanto, menos de 35% das 

crianças no mundo são amamentadas exclusivamente durante os seis primeiros meses de 

vida.
10

 

 Devido à prevalência da interrupção precoce do aleitamento materno em 

humanos, modelos animais que simulam esse fenômeno podem fornecer informações 

úteis em relação aos efeitos deletérios no desenvolvimento e na saúde.
11

 Previamente, 

em ratos submetidos ao desmame precoce, Maia et al.
12

 observaram uma menor 
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densidade e conteúdo mineral ósseo total, em ratos, aos 21 dias. E aos 60 dias, 

resultados semelhantes foram observados por Boueri et al.
13 

Neste contexto, temos demonstrado que a farinha de linhaça, em comparação 

com o óleo de linhaça, contribui para a recuperação da composição corporal após o 

desmame precoce.
13,14 

A linhaça (Linum usitatissimum L.) tem sido foco de interesse 

nas áreas de pesquisa em nutrição e doenças devido aos potenciais benefícios para a 

saúde associados a alguns dos seus componentes biologicamente ativos, tais como o 

ácido alfa-linolênico (ALA), proteínas, fibras e minerais.
15,16

 Essas observações 

sugerem que a linhaça pode amenizar a fragilidade femoral secundária a interrupção 

precoce da lactação. Portanto, o presente estudo foi elaborado para avaliar a estrutura 

femoral de ratos submetidos ao desmame precoce e, posteriormente, tratados com dieta 

contendo farinha ou óleo de linhaça. 

Materiais e Métodos 

O protocolo utilizado para lidar com animais experimentais foi aprovado pela 

Comissão de Ética em Pesquisa Animal da Universidade Federal Fluminense, Niterói-

RJ, Brasil (Protocolo 597/2014). Todos os procedimentos estavam em conformidade 

com as disposições da Sociedade Brasileira de Ciência e Animais de Laboratório e o 

Guia para o Cuidado e Uso de Animais de Laboratório publicados pelo  US  National 

Institutes of Health (NIH Publication N 85-23, revisado em 1996). 

Ratos Wistar do Núcleo de Animais de Laboratório (NAL) da Universidade 

Federal Fluminense foram alocados sob um ambiente com temperatura controlada (23 ± 

1 ° C), umidade (60± 10%) com ciclo claro-escuro artificial (luzes acesas 07:00 - 

19:00horas). Fêmeas nulíparas (ratas de 3 meses de idade) foram alocadas em gaiolas 
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com ratos machos, e após o acasalamento cada fêmea foi alocada em uma gaiola 

individual com livre acesso a água e ração padrão de laboratório (Nuvilab®, Paraná, 

Brasil). 

Após 24 horas do nascimento, os filhotes em excesso foram removidos, e apenas 

seis filhotes machos foram mantidos por gaiola, com o objetivo de maximizar a 

performance lactotrófica.
17

 Durante o período de lactação os animais foram alimentados 

com uma dieta controle contendo 7 g de óleo de soja e 20 g de caseína / 100g de ração, 

de acordo com as recomendações do American Institute of Nutrition (AIN-93G).
18

 Os 

filhotes do grupo de controle (C, n = 9) foram separados das mães aos 21 dias pós-natal. 

Os filhotes do grupo desmame precoce (DP, n = 31) foram separados de suas mães  aos 

14 dias no pós-natal.
13,14

 Devido a dificuldades técnicas, não foi possível avaliar a 

ingestão hídrica e de ração dos filhotes durante os 21 dias de lactação. Após a separação 

de suas mães, os ratos dos grupos C e DP foram mantidos em suas respectivas gaiolas 

(até seis filhotes por gaiola). 

Aos 21 dias, os animais do grupo C (C60, n = 9) foram alimentados com dieta 

controle: 20 g de caseína, 52,95 g de amido de milho, 7 g de óleo de soja e 5 g de fibra / 

100g. Os animais do grupo DP foram divididos em três grupos: DP alimentados com 

dieta controle (DPC60, n = 10); DP alimentados com uma dieta contendo 25 g de 

farinha de linhaça, 45,84 g de amido de milho e 15 g de caseína /100g (DPFL60, n = 

11); e DP alimentados com uma dieta contendo 7 g de óleo de linhaça, 52,95 g de amido 

de milho, 5 g de fibras e 20 g de caseína / 100g (DPOL60, n = 10). As dietas 

apresentavam as mesmas quantidades de sacarose (20 g), mineral (3,5 g) e mix de 

vitaminas (1 g), L-cistina (0,3 g) e bitartarato de colina (0,25 g), para cada 100 g. A 

farinha de linhaça contém 17% de proteína, 45% de hidratos de carbono e 26% de 
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gordura, enquanto que o óleo de linhaça contêm 3,66 g de ácido α-linolênico e 0,86 g de 

ácido linoleico para cada 7g. A quantidade 25 g / 100 g de farinha de linhaça teve como 

objetivo atender a ingestão de fibra recomendada e não foi necessário adicionar óleo 

porque esta semente é uma fonte deste componente (Tabela 1). 

Após 39 dias de tratamento, aos 60 dias de idade, os grupos foram anestesiados 

com Thiopentax® (tiopental de sódio, 0,1 mg / 100g) e eutanasiados por  

exsanguinação. O fêmur direito foi coletado, limpo de tecidos moles e conservado a -

80°C para posterior análise. Dimensões ósseas: distância entre as epífises e a espessura 

do ponto médio da diáfise foram avaliados utilizando paquímetro, com uma capacidade 

de leitura de 0.01mm e, em seguida, os fêmures foram pesados (g). A densidade mineral 

óssea (DMO, g / cm2), conteúdo mineral ósseo (CMO, g) e a área óssea (cm²), de cada 

fêmur foi determinado pelo DXA (Dual-Energy X-Ray Absorptiometry), com auxílio do 

equipamento Lunar DXA 200368 GE instrument e software encore 2008 versão 12.20 

(GE Healthcare, Madison, Wisconsin).
16 

As propriedades biomecânicas do fêmur direito foram medidas utilizando um 

protocolo de três pontos universais (D L 2000, EMIC, São José dos Pinhais, SP, Brasil), 

com capacidade de carga da célula de 200 kgf. Os ossos foram apoiados em dois rolos 

com diâmetro de 3 mm, separados a uma distância de 21,70 mm. A força máxima (N), a 

força de ruptura (N) e a rigidez (MPa) foram analisados com auxílio de software 

específico.
19

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa de estatística 

GraphPadPrism Versão 5.0, 2007 (San Diego, CA, EUA). Os resultados foram 

analisados pelo teste de análise de variância (ANOVA) univariada, seguida de pós-teste 
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Newman-Keuls e expressos como erro padrão da média (Standard mean error, SEM) 

com nível de significância de 0,05. 

Resultados 

Os resultados referentes à massa corporal, comprimento e ingestão alimentar 

foram previamente publicados por Boueri et al
13

 e Pessanha et al
14

. 

Aos 60 dias o grupo DPC60 apresentou menor massa do fêmur (P < 0,05) em 

comparação com os outros grupos. Em relação ao grupo DPOL60 e DPFL60 

apresentaram maior (+ 15%) massa do fêmur. DPC60 e DPOL60 mostraram menor (P < 

0,05) distância entre as epífises e ponto médio da diáfise em comparação com C60 e 

DPFL60. 

A análise do DXA apresentou menor (P< 0,05) DMO nos grupos DPC60 e 

DPOL60 em comparação com C60 e DPFL60. DPC60 apresentou menor (P < 0,05) 

CMO quando comparado com C60 e DPFL60. O grupo DPFL60 obteve maior (+ 11%) 

DMO em comparação com DPOL60. Em relação à área óssea os grupos apresentaram 

resultados similares. 

Após a análise biomecânica foi observado que DPC60 e DPOL60 mostraram 

menor (P< 0,05) força máxima quando comparado com o grupo C60. O grupo DPOL60 

apresentou menor (P < 0,05) resistência à ruptura comparado ao C60. Em relação ao 

grupo DPFL60 a força máxima (+ 14% e + 13%) e resistência à ruptura (+ 10% e + 

20%) foram maiores em comparação com os grupos DPC60 e DPOL60, 

respectivamente. A rigidez foi maior (P < 0,05) no grupo DPFL60 em comparação com 

os outros grupos (Tabela 2). 
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Discussão 

 A estrutura óssea exerce importantes funções no corpo, como a locomoção, 

suporte e proteção de tecidos moles, armazenamento de cálcio, fosfato e suporte da 

medula óssea.
20

 A identificação de influências no início da vida, sobre a densidade 

mineral óssea, poderiam melhorar a saúde óssea, reduzir o risco de osteoporose e 

contribuir para a qualidade de vida.
8
 No presente estudo, o desmame precoce aos 14 

dias foi prejudicial para a estrutura femoral. No entanto, o tratamento com a dieta 

contendo farinha de linhaça, em comparação com o óleo de linhaça, amenizou a 

fragilidade femoral aos 60 dias. Apesar da farinha e óleo de linhaça conterem altas 

concentrações de ácido alfa-linolénico, outros nutrientes, presentes na farinha de 

linhaça, foram decisivos para os resultados observados no grupo DPFL60. 

O aleitamento materno no início da vida pode programar o desenvolvimento 

ósseo, aumentar o pico de massa óssea e proteger contra fraturas.
9
 A menor oferta de 

calorias, macro e micronutrientes devido à interrupção precoce do aleitamento e um 

prolongado déficit nutricional, podem contribuir para a fragilidade óssea na vida 

adulta.
21

 Devido às dificuldades do procedimento, o fêmur não foi avaliado aos 21 dias 

de idade, ainda assim, Boueri et al.
13

 observaram menor DMO e CMO corporais em 

ratos nesta idade. Após o período experimental, o grupo DPC60, mesmo alimentado 

com dieta controle, apresentou um fêmur com estrutura, DMO e CMO inferior aos 60 

dias. O grupo DPC60 foi programado para a fragilidade do fêmur, o que reforça a 

necessidade de adaptar o padrão alimentar de acordo com o ambiente nutricional no 

período inicial da vida.  

Os grupos DPFL60 e DPOL60, ao contrário do DPC60, foram tratados com 

dietas contendo altas concentrações de ácido alfa-linolênico, fornecidas pela farinha ou 
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óleo de linhaça, respectivamente. O ácido alfa linolênico corresponde a 50-55% dos 

lipídios presentes na linhaça e vários estudos têm demonstrado um efeito protetor deste 

ácido graxo,
16

 com diminuição da maturação dos osteoclastos e da reabsorção óssea. Em 

relação aos osteoblastos, este ácido graxo preserva a massa óssea, aumentando a 

expressão de fatores de transcrição, que melhoram a diferenciação dos pré-osteoblastos 

em osteoblastos maduros.
22

 Porém, o óleo de linhaça pareceu não contribuir para a 

estrutura femoral porque os animais apresentaram menor densidade mineral óssea, tais 

como o grupo DPC60 que obteve menor qualidade óssea quando comparado ao grupo 

DPFL60. Talvez a dieta contendo alta concentração de ácido alfa-linolênico não seja 

suficiente para impedir o desenvolvimento de uma fragilidade femoral após a 

interrupção precoce do aleitamento. 

Além do ácido alfa linolênico, a farinha de linhaça contém alta concentração de 

cálcio (236 mg / 100g de semente),
15

 componente chave para formar os cristais de 

hidroxiapatita e para mineralização da matriz óssea.
20

 Além disso, o ácido alfa 

linolênico aumenta a absorção de cálcio no intestino, promovendo a deposição desse 

mineral nos ossos.
23

 Essas vias explicam a DMO e CMO semelhante nos fêmures no 

grupo DPFL60 comparado com o grupo C60. 

Para nossa surpresa, o grupo DPFL60 mostrou maior rigidez do fémur em 

comparação com outros grupos. Tal fato pode ser explicado pela composição das 

proteínas das dietas. Na dieta controle e óleo de linhaça, a fonte proteica é a caseína, 

uma proteína animal. Enquanto na dieta de farinha de linhaça uma parte das proteínas é 

derivada das sementes. Na literatura há controvérsias sobre os efeitos da proteína no 

tecido ósseo.
24

 Jiménez et al.
25

 relataram que o consumo elevado de proteína animal 

produz um aumento nos ácidos orgânicos e acidose metabólica, com desmineralização 
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óssea e perda óssea. Em relação às proteínas da matriz óssea, o colágeno, em associação 

com a deposição de hidroxiapatita, é responsável pela rigidez e resistência de tecido 

ósseo.
20

 No modelo atual, a DMO, CMO e resistência à fraturas femorais no grupo 

DPFL60 podem também estar relacionados à proteína fornecida pela linhaça. Mais 

estudos são necessários para investigar a matriz orgânica do fêmur. 

Em resumo, o nosso estudo forneceu evidências de que o ácido alfa linolênico, 

associado com cálcio e a proteínas presentes na farinha de linhaça, e não só o óleo de 

linhaça, contribui para diminuição do risco de fragilidade femoral secundária à 

interrupção precoce do aleitamento materno. 
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LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. Composição das dietas experimentais 

Ingredientes (g 100g
-1

) C FL OL 

Caseína 20,00 15,00 20,00 

Farinha de linhaça - 25,00 - 

Amido de milho 52,95 45,84 52,95 

Sacarose 10,00 10,00 10,00 

Óleo de soja 7,00 - - 

Óleo de linhaça - - 7,00 

Fibra 5,00 - 5,00 

AIN-93M Mix Mineral 3,50 3,50 3,50 

AIN-93 Mix Vitamínico 1,00 1,00 1,00 

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

Bitartarato de Colina 0,25 0,25 0,25 

Proteína 17,00 17,00 17,00 

Lipídeo 7,00 7,00 7,00 

Carboidrato 54,06 49,00 54,06 

Energia (Kcal) 347,20 327,00 347,20 

C, dieta controle; FL, farinha de linhaça; OL, óleo de linhaça; AIN 93G. FL e OL dietas 

experimentais contendo 25g 100g
-1

 de farinha de linhaça ou 7g 100g
-1

 de óleo de 

linhaça, respectivamente. Caseína, mix mineral e vitamínico, L-cistina e bitartarato de 

colina: Pragsoluções
®
; amido de milho e fibra: FARMOS

®
; soja: Liza

®
; sacarose 

comercial: União
®
; farinha de linhaça: Armazen

®
 17% proteína, 45% carboidrato e 26% 

lipídeo; Óleo de linhaça: Giroil Agroindustria
®
 3.66g ácido α-linolênico e 0.86g ácido 

linoleico para cada 7g. Formulada segundo as recomendações AIN-93G de dieta para 

roedores. 
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Tabela 2. Análise da estrutura do fêmur aos 60 dias. 

 C60 DPC60 DPFL60 DPOL60 

Massa do fêmur (g) 0,80±0,02
a
 0,60±0,03

b
 0,84±0,03

a
 0,73±0,03

a
  

Distância entre as epífises (mm) 34,43±0,19
a
 31,59±0,57

b
 34,00±0,29

a
 32,77±0,43

b
  

Espessura do ponto médio da diáfise (mm) 4,44±0,09
a
 3,90±0,09

b
 4,35±0,08

a
 4,07±0,05

b
  

DMO (g 100g
-1

) 0,115±0,002
a
 0,104±0,002

b
 0,120±0,002

a
 0,104±0,002

b
  

CMO (g) 0,300±0,0
a
 0,254±0,015

b
 0,300±0,0

a
 0,270±0,015

a,b
  

Área óssea (cm
2
) 2,778±0,147 2,273±0,140 2,700±0,152 2,400±0,163  

Força máxima (N) 91,33±3,13
a
 77,67±4,18

b,c
 88,78±1,37

a,c
 78,20±3,77

b,c
  

Resistência à ruptura (N) 85,56±3,98
a
 75,38±4,18

a,b
 82,88±1,46

a,b
 68,56±5,53

b
  

Rigidez (MPa) 4821±339,7
a
 4600±280,7

a
 5699±125,4

b
 4143±277,4

a
  

C60 (n=9), Grupo Controle desmamado aos 21 dias. EW, Grupo Experimental Desmame Precoce aos 14 dias e tratado com dieta Controle 

(DPC60, n=10), Farinha Linhaça (EWFF60, n=11) ou Óleo de Linhaça (DPOL60, n=10), respectivamente durante o período de 21 até 60 dias. 
a,b,c 

Considerados valores significativos (p<0.05, análise de variância univariada, seguido do pós teste  Newman-Keuls). C, controle; DP, 

desmame precoce; FL, farinha de linhaça; OL, óleo de linhaça; SEM, erro padrão médio; DMO, densidade mineral óssea; CMO, conteúdo 

mineral ósseo.  
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