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RESUMO 

 

A infância e adolescência são estágios da vida essenciais para a formação de hábitos 

alimentares saudáveis. Por isso, o oferecimento de variações alimentares auxilia nesse 

aspecto, demostrando sua importância. Diversos alimentos possuem nutrientes que podem 

auxiliar tanto no tratamento como na prevenção de diversas doenças. Com isso, destacamos o 

taro, que é um tubérculo rico em nutrientes, destacando-se pelo seu conteúdo de vitaminas, 

minerais e fitoquímicos, que são fundamentais para o desenvolvimento corpóreo e ósseo 

durante esse estágio da vida. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da 

farinha de taro (Colocasia esculenta) sobre a composição corporal e óssea de ratos machos 

Wistar aos 90 dias de idade. Ao nascimento, cada mãe permaneceu com 6 filhotes que, ao 

completarem 21 dias, foram divididas em 2 grupos:  grupo controle, que foi tratado com ração 

controle (GC, n=12), e o grupo experimental, tratado com a ração contendo 25% de farinha de 

taro (GE, n=12). Ao longo do experimento, foram analisados, semanalmente, a ingestão 

alimentar (g), comprimento (cm) e a massa corporal (g). Uma semana antes da eutanásia, foi 

realizada a curva glicêmica. Aos 90 dias de vida, os animais foram anestesiados com injeção 

intraperitoneal de Thiopentax® para a avaliação da composição corporal através do 

Absorciometria com dupla emissão de raios-X (DXA).  A eutanásia foi realizada através da 

retirada do sangue, coletado por punção cardíaca para a realização das análises sorológicas. O 

tecido adiposo, o fêmur direito e a quarta vértebra lombar foram coletados para análises 

posteriores. Diferença significativa foi considerada quando p<0,05. Durante o estudo, foi 

observado que o GE apresentou maior massa corporal (p<0,001). Em relação à curva 

glicêmica não foi observado diferença significativa entre os grupos. Nos dados sorológicos, 

não houve diferença significativa de colesterol total, HDL, triglicerídeos e insulina. Porém os 

níveis de osteocalcina plasmática (+68%, p=0,0012) foram maiores no GE. Com o resultado 

do DXA, o GE mostrou maior massa magra (+11%, p=0,0015), gorda (+38%, p=0,0004), 

densidade mineral óssea (DMO) (+8%, p=0,0002), conteúdo mineral óssea (CMO) (+22%, 

p<0,0001) e área óssea total (+13%, p=0,0012). A massa absoluta (+56%, p=0,0005) e 

relativa (+34%, p=0,0061) da gordura intra-abdominal foi maior no GE.  A análise da coluna 

(+12%, p=0,0006) e vértebra (+7%, p=0,0012) apontaram a DMO maior no GE. Em relação 

às análises e ao teste biomecânico do fêmur, o GE apresentou-se maior nos seguintes quesitos: 

peso (+14%, p=0,002), distância entre as epífises (+3%, p=0,019), ponto médio (+6%, 

p=0,006), DMO (+8%, p=0,0003) e força máxima (+10%, p=0,049). Esses resultados podem 

ser explicados devido ao alto conteúdo de fitoquímicos do taro, como a saponina e 

flavonoides, pois ambas atuam na composição corporal e tecido ósseo. Assim como, a 

presença de minerais, como cálcio, magnésio e fósforo, atuando na adequada mineralização 

óssea. Com isso, o taro pode ser considerado um bom auxiliador no desenvolvimento da 

composição corporal e óssea em ratos, porém mais estudos são necessários para melhor 

compreensão da atuação desses elementos. 

 

Palavras-chaves: taro, composição corporal, osso, glicemia e ratos 
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ABSTRACT 

 

The childhood and adolescence were life essential stage to formation of healthy eating habits. 

For this, offering of the foods variations helps in this aspect, demonstrated its importance. 

Several foods have nutrients that may help in the treatment and prevention of various 

diseases. Thereby, the taro is rich in several nutrients, as vitamin, minerals and 

phytochemicals.  Being theses, fundamental to body and bone development during this life 

stage. In this way, the aim of this study was evaluated the effect of taro flour (Colocasia 

esculenta) upon body and bone composition of the males rats Wistar at 90 days of age. At 

born, each mother remained with 6 pups and, after that, were divided in 2 groups: control 

group, that was treated with diet control (CG, n=12) and experimental group, treated with diet 

content 25% of the taro flour (EG, n=12). Throughout the experiment, were analyzes weekly: 

food intake (g), length (cm) and body mass (g). One week before the euthanasia, was 

performed the glycemic curve. At 90 days, the animals were anesthetized with an 

intraperitoneal injection of Thiopentax ® and was submitted to body composition through 

DXA. The euthanasia was performed by removal blood, that was collected by cardiac 

puncture to serological test. The femur and fourth lumbar vertebra were collected to the 

analyze bone composition by Dual-energy ray absorptiometry (DXA) and biomechanical test. 

Differences were considered significant with p < 0.05. During this study, was observed that 

EG was higher values body mass (p<0.001) when compared to CG. In relation the glycemic 

curve, there wasn’t significant difference. Of serological data, there wasn’t significant 

difference of cholesterol, HDL, triglycerides and insulin, but levels of osteocalcin (+68%, 

p=0.0012) was higher in EG. Results of DXA, EG was higher: lean (+11%, p=0.0015) and fat 

(+38%, p=0.0004) mass, bone density mineral (BMD) (+8%, p=0.0002) and content (BMC) 

(+22%, p<0.0001), bone area total (+13%, p=0.0012). Absolute (+56%, p=0.0005) and 

relative (+34%, p=0.0061) mass of intra-abdominal fat was higher in EG. Spine (+12%, 

p=0.0006) and vertebra (+7%, p=0.0012), BMD was higher in EG. In relation of analysis and 

biochemical test of femur, EG was higher in the following questions: mass (+14%, p=0.002), 

distance between epiphyses (+3%, p=0.019), midpoint of the diaphysis (+6%, p=0.006), BMD 

(+8%, p=0.0003) and maximum force (+10%, p=0.049). These results were observed due 

higher phytochemical content of taro, as saponins and flavonoids because both act in corporal 

composition of bone tissue. As, the minerals presence, as calcium, magnesium and potassium, 

contributing to adequate bone mineralization. Thereby, taro can be a good helper in the body 

and bone development in rats, but more studies were necessary for better understanding of 

these elements. 

 

Keywords: taro, body composition, bone, blood glucose, rats 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A infância e a adolescência são estágios da vida em que ocorre o desenvolvimento 

sensorial, cognitivo, motor e da linguagem. Outro aspecto importante na infância, é o da 

alimentação, que se inicia, primeiramente, pelo leite materno e, depois, pela alimentação 

complementar. O estado nutricional é uma avaliação importante para o acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento infantil. Contudo, fundamental para o acompanhamento das 

intervenções para a avaliação da condição de vida e saúde das pessoas (Ramos & Stein, 2000; 

Pedraza & Menezes, 2016; Correa et al., 2017). Este acompanhamento é importante não 

somente para definir o estado nutricional, mas também para perceber a maturação e 

mineralização dos ossos. Uma alimentação adequada em cálcio é fundamental para o processo 

de crescimento, principalmente, até os 3 anos de idade quando ocorre a rápida mineralização 

óssea. Além disso, é essencial na adolescência para o adequado pico de massa óssea (Closa-

Monasterolo et al., 2017).    

Atualmente, observa-se que o hábito alimentar inadequado é um dos fatores que 

contribui para o surgimento da obesidade e de doenças crônicas não transmissíveis, como, 

diabetes mellitus, osteoporose, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e câncer. Como 

a formação e as mudanças nas escolhas alimentares ocorrem nos estágios iniciais da vida, é 

fundamental o incentivo e a orientação na escolha de alimentos mais saudáveis pelos pais e 

familiares (Ramos & Stein, 2000; Hinning & Bergamaschi, 2012; Correa et al., 2017). 

Os alimentos são importantes fontes para prevenir e tratar diversas doenças devido ao 

seu alto conteúdo de nutrientes. Dentre diversos alimentos, podemos destacar o taro 

(Colocasia esculenta), pela sua composição nutricional rica em carboidratos, fibras, 

vitaminas, minerais e fitoquímicos. O taro é um tubérculo que pertence à família Araceae, 

consumido pela população de países tropicais e é uma forma de sustento no meio rural 

(Mcewan, 2008; Lewu et al., 2010; Hsu et al., 2011; Eleazu et al., 2013).  

Os componentes do taro destacam-se pelo seu efeito anticancerígeno, antifúngico, 

antiaterogênico e anti-inflamatório, além do alívio de tosse e asma, da homeostase da glicose 
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plasmática e da melhora do sistema imunológico ao promover proliferação de linfócitos, entre 

outros (Hsu et al., 2011; Gong et al., 2011; Pari et al., 2012; Vasant et al., 2012; Li et al., 

2014; Asth et al., 2014). Esses efeitos são observados, principalmente, devido ao alto 

conteúdo de antioxidantes, destacando-se a saponina e os flavonoides. Estudos demonstram 

que ambos agem tanto na estrutura óssea como na composição corporal. Os flavonoides 

atuam na estimulação da lipogênese e transporte de glicose nos adipócitos, enquanto as 

saponinas agem nos osteoclastos, inibindo sua ação e contribuindo para a formação óssea. 

(Alcantara et al., 2011; Eleazu et al., 2014).   

Assim, a proposta deste estudo, foi avaliar os efeitos da farinha de taro (Colocasia 

esculenta) sobre a composição corporal e óssea de ratos jovens Wistar. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 ALIMENTOS FUNCIONAIS  

 

O termo alimento funcional surgiu no Japão na década de 1980, cujo conceito ficou 

estabelecido como alimentos e componentes fisiologicamente ativos que contribuem para o 

benefício da saúde das pessoas que os consomem. Esses alimentos começaram a ser 

denominados de Alimentos para Uso Específico em Saúde (FOSHU - Foods for Specified 

Health Use), cuja função refere-se ao desenvolvimento de alimentos constituídos de 

ingredientes naturais que atuam no organismo, demonstrando benefícios fisiológicos, o que 

melhora as condições físicas e mentais, prevenindo e/ou tratando doenças e retardando o 

processo de envelhecimento (Stringheta et al., 2007, Silveira et al., 2009). 

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não possui uma 

resolução com a definição do termo “alimentos funcionais”. Porém, de acordo com a 

Resolução n°18 dessa agência (Brasil, 1999), existem os alimentos com alegação de 

propriedades funcionais, cujo o significado é “aquele alimento ou ingrediente que, além das 

funções nutritivas básicas, produz, quando consumido como parte da dieta usual, efeitos 

metabólicos e/ou fisiológicos à saúde, devendo ser seguro para o consumo sem prescrição 

médica”. Entre os nutrientes com alegação de propriedades funcionais pode-se relatar os 

carotenoides, fitosteróis, flavonoides, fosfolipídeos, organosulfurados, polifenóis, probióticos 

e proteína de soja (Brasil, 2002). 

 

2.2 INHAME E TARO 

 

O inhame e o taro são alimentos que possuem papel importante devido à contribuição 

ao sustento no meio rural. Estão presentes na alimentação de todos os grupos sociais do Brasil 

e apresentam alto valor energético e nutritivo. Além disso, estavam presentes na alimentação 

dos povos antigos, sendo consumidos de diferentes formas.  



19 

 

As principais espécies cultivadas no Brasil são Dioscorea bulbifera, Dioscore aalata e 

Colocasia esculenta (Onwueme, 1999; Crivelaro, 2008; Eleazu et al, 2014).     

O inhame é um tubérculo que pertence à família Dioscoreaceae e ao gênero 

Dioscorea, que possui mais de 600 espécies diferentes, porém somente 14 tipos são 

aproveitados para a alimentação. Sua produção está concentrada na África Sub-Saariana, onde 

sua distribuição ocorre nas regiões chuvosas tropicais, subtropicais e temperadas no mundo 

(Montaldo, 1972; Bressan, 2005; Somorin et al., 2012). O taro (Colocasiaesculenta), 

conhecido também como inhame-coco, dasheen e poi, pertence à família Araceae, sendo um 

alimento também presente na alimentação dos povos dos países subtropicais e tropicais no 

mundo. Sua produção está localizada na África Ocidental e Central, Ásia Oriental e Sudoeste, 

Ilhas do Pacífico e Índico (Onwueme, 1999; Lewu et al., 2010; Eleazu et al, 2013). 

A confusão dos nomes desses tubérculos (inhame e taro) iniciou-se pelo povo africano 

que denominava a palavra “yam” para várias espécies de raízes comestíveis. Porém, para 

facilitar a identificação das espécies, ocorreu em 2001, o “I Simpósio Nacional sobre as 

Culturas do Inhame e Cará”, que aprovou a padronização das nomenclaturas para melhor 

entendimento para produtores, comerciantes, pesquisadores e consumidores. Segundo esse 

simpósio, a espécie Colocasia esculenta passa a ser denominada taro, a família Dioscorea 

passa a ser chamada de inhame e as demais espécies e variedades serão consideradas carás 

(Abramo, 1999; Pedralli, 2002; Oliveira et al., 2005) (Figura 1). 

 

Figura 1 - Inhame, cará e taro. 

 

 

Fonte: http://www.casaecozinha.com/2016/03/receita-como-fazer-suco-de-limao-com.html 
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2.2.1 Benefícios do taro 

 

O taro é um alimento rico em carboidrato, mas também se destaca pelo seu alto 

conteúdo de micronutrientes, como, vitamina C, cálcio, riboflavina, vitamina A, ferro, 

potássio, magnésio, vitamina D, tiamina, niacina, vitaminas do complexo B e as fibras (Lewu 

et al, 2010; Nieves, 2013; Cosman et al, 2014; Eleazu et al, 2016).  

Além desses, contém uma grande abundância de fitoquímicos destacando-se as 

saponinas, flavonoides e ácidos fenólicos. Em relação à saponina, destaca-se na literatura pela 

presença da γ-sitosterol, um isômero da β-sitosterol (Figura 2) (Mcewan, 2008; Hsu et al, 

2011; Somorin et al, 2012; Huang et al, 2012; Eleazu et al., 2016). 

 

Figura 2 - Estrutura química da γ-sitosterol. 

 

 

Fonte: Balamurugan et al., 2011. 

 

Estudos em animais relatam as ações da saponina, como antiproliferativas e pró-

apoptóticas em células cancerígenas, para o alívio da tosse e da asma, diminuição da 

concentração de glicose no sangue, efeito antioxidante, antifúngico, antiaterogênico, 

antiosteoporótico e anti-inflamatório, inibição da atividade microbiana, atuação na 

proliferação de linfócitos, alívio dos sintomas da menopausa e controle da hipertensão arterial  

(Gong et al, 2011; Hsu et al, 2011; Pari et al, 2012; Vasant et al, 2012; Asht et al, 2014; 

Eleazu et al, 2014; Li et al, 2014). 

Visto seus benefícios, o taro e o inhame são utilizados de diversas formas na 

alimentação. Segundo Somorin et al. (2012), o inhame é transformado em “chips” e farinha 

em países africanos, com o intuito de promover sua preservação devido ao seu alto teor de 

água. Assim, aumenta sua vida útil. Essa técnica pode ser utilizada com o taro, pois esse 

alimento possui um alto conteúdo de água em sua composição. 
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Dentre as diferentes espécies de inhame, o taro da espécie Colocasia esculenta (Figura 

3) vem se destacando pelo conteúdo de polifenóis, favorecendo sua ação antioxidante. Além 

disso, esse alimento é de fácil acesso à população no Sudeste do Brasil. (Lewu et al., 2010; 

Vasant et al., 2012; Eleazu et al., 2013). 

 

Figura 3 - Colocasia esculenta. 

 

 

 

Fonte: https://criecologico.blogspot.com.br/2015/04/taro-eco-reto-comer.html 

 

 

2.2.1.1 Saponina 

 

A saponina é um glicosídeo formada por parte polar de cadeias de açúcares associada 

com outra parte apolar de aglicona (triterpeno ou esteroide) (Figura 4). Além disso, pode ser 

classificada de acordo com o seu caráter (ácido, básico ou neutro) e com o número de cadeias 

de açúcares ligados a aglicona (monodesmosídicas ou bidesmosídicas) (Omoruiy, 2008; 

Castejon, 2014; Elekofehinti et al., 2014). 

Nos vegetais, são elementos importantes na defesa de plantas contra pragas, patógenos 

e herbívoros devido às suas propriedades antifúngicas, antimicrobianas, inseticidas e 

antiparasitas (Moses et al., 2014). 

A parte polar é formada por açúcares, como, principalmente, glicose, galactose, 

ramnose, xilose, arabinose e ácido glicurônico. São açúcares oligossacarídeos ou 

monossacarídeos que formam cadeias lineares ou ramificadas ligadas as agliconas através de 

ligação do tipo éter ou éster (Diniz, 2006).  

https://criecologico.blogspot.com.br/2015/04/taro-eco-reto-comer.html
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A diferença de polaridade das saponinas é responsável pela capacidade de reduzir a 

tensão superficial da água e pela suas ações detergentes e emulsificantes. Essas propriedades 

são importantes para fins comerciais nos setores de alimentação, cosméticos e farmacêuticos 

(Diniz, 2006; Elekofehinti et al., 2014; Moses et al., 2014). 

A parte apolar, a aglicona, é classificada de acordo com o seu esqueleto de carbonos 

em esteroidais e triterpênicas (Figura 4). As saponinas esteroidais são formadas por 27 átomos 

de carbonos num sistema tetracíclico e encontradas em plantas, como, inhame, aliums, 

espinafre, espargos, feno-grego, girassol, mandioca e ginseng. As saponinas triterpênicas são 

formadas por 30 átomos de carbonos e núcleo triterpênico, mais abundantes no reino vegetal e 

encontradas em leguminosas (como, soja, feijão e ervilha), chás, quinoa e aveia. A diferença 

entre essas estruturas está somente relacionada com a conformação de suas cadeias para a 

biossíntese (Diniz, 2006; Elekofehinti et al., 2014; Moses et al., 2014). 

O comportamento lipofílico das saponinas e a capacidade de formar complexos com 

outros elementos (como, proteínas, esteroides e fosfolipídeos das membranas) possibilitam 

ações variadas, como, hemolíticas, ictiotóxica e molusquicida. A principal característica 

dessas ações ocorre devido ao seu relato de irritação no trato respiratório, digestório e urinário 

(Castejon, 2014). Porém, apesar disso, a saponina, seus intermediários e derivados possuem 

efeitos citotóxicos nas células cancerosas, efeitos antioxidantes, potencial imunomodulador, 

redução de glicose e colesterol sérico (Elekofehinti et al., 2014; Moses et al., 2014). 

 

Figura 4 - Estrutura da saponina. 

 

Fonte: Elekofehinti et al., 2014. 

 



23 

 

2.2.2 Taro e metabolismo da glicose 

 

Os carboidratos estão presentes nos vegetais, sendo a principal fonte de energia na 

dieta mundial. Esse macronutriente pode ser classificado em monossacarídeos, 

oligossacarídeos e polissacarídeos. Neste último, destaca-se o amido, que possui a função de 

saciedade devido à presença de fibras dietéticas que são resistentes à digestão, influenciando 

na microbiota intestinal, no controle da glicose e no colesterol plasmático e no metabolismo 

da insulina (Menezes et al., 2009; Wang et al., 2012). 

 Assim, sendo uma fonte de carboidrato, o taro é constituído por hidratos de carbonos, 

nos quais seu efeito térmico contribui para tornar seu amido lentamente digerível, 

contribuindo, para menor absorção de glicose, evitando picos glicêmicos e, 

consequentemente, aumentando a saciedade (Menezes et al., 2009). Esse alimento pode ser 

classificado, em relação à sua carga de carboidratos, como um alimento de índice glicêmico 

moderado, podendo o seu uso ser incentivado para pessoas que tenham a probabilidade 

genética para o desenvolvimento de doenças crônicas, como, o diabetes (Chen et al., 2003; 

Lin et al., 2010; Trinh et al., 2012). 

O diabetes mellitus (DM) é uma doença complexa do sistema endócrino caracterizada 

por níveis elevados de glicose plasmática, devido à deficiência da secreção da insulina ou 

resistência à sua ação ou ambos, ocasionando uma hiperglicemia crônica e distúrbio no 

metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas (Pari et al., 2012; Elekofehinti et al., 2014; 

SBD, 2016).  

A prevalência do DM vem crescendo mundialmente, afetando, principalmente, os 

países em desenvolvimento. Segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 

2016), estima-se que atualmente existam cerca de 380 milhões de pessoas portadoras do 

diabetes e a projeção para 2035 é de 471 milhões de pessoas afetadas. Essa doença leva a 

várias complicações, intensificando-se quando ocorre o descontrole prolongado do estado 

hiperglicêmico, contribuindo para o comprometimento da aorta, vasos sanguíneos, nervos e 

retina (Liu et al., 2013; Elekofehinti et al., 2014). 

A insulina é um importante hormônio produzido das células β do pâncreas que tem 

funções anabólicas de armazenamento e utilização da glicose (Figura 5). Porém, algum 

defeito na sua produção ou ação leva ao aumento da glicose plasmática, ocasionando os 

seguintes sintomas: poliúria, perda de peso, polifagia, glicosúria, polidispsia, visão turva, 

cetoacidose e até mesmo risco de coma e morte (Gross et al., 2002; Dias et al., 2004; Franz, 

2010).  
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Figura 5 - Interação da ação da insulina. 

 

 

Fonte: http://ca.wikipedia.org/wiki/GLUT4 

 

Uma das complicações vasculares gerada pela hiperglicemia crônica é a indução à 

auto-oxidação da glicose e a glicosilação das proteínas, gerando oxidação excessiva. Esse 

estado de estresse oxidativo modifica os níveis lipídicos, ocasionando uma disfunção 

endotelial, peroxidação lipídica, aumento da reatividade vascular e de radicais livres. Então, a 

formação elevada de espécies reativas de oxigênio (ERO) contribui para as complicações 

vasculares, sendo as principais causas de morbidade e mortalidade entre os pacientes 

diabéticos (Gong et al., 2010; Pari et al., 2012). 

Estudos demonstram que o taro contribui na melhora da homeostase da glicose 

plasmática em animais diabéticos. Essa ação pode ser observada pelo componente do taro, a 

saponina, que possui ação sinérgica com a insulina, atuando em várias etapas do metabolismo 

de glicose no organismo. Com isso, pode levar, principalmente, ao aumento da sensibilidade à 

insulina no fígado e adipócitos, ocasionado pelo receptor ativado por proliferadores de 

peroxissoma gamma (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma, PPAR-γ). Esses 

receptores são responsáveis pela regulação do metabolismo da glicose, mas também pelo 

metabolismo lipídico. Outra atuação da saponina pode ocorrer na atividade da bomba sódio-

potássio, presente no intestino que leva à diminuição da sua ação e, consequentemente, 

indução na redução da absorção da glicose (Mcanuff et al., 2005; Omoruiy, 2008; 

Elekofehinti et al., 2014). Assim como atua também, no aumento da translocação do 

transportador de glicose tipo 4 (glucose transporter 4, GLUT-4) na superfície das células 

intestinais e de outros tecidos ocasionando diminuição da glicose plasmática (Kim et al., 

2009, Lin et al., 2010; Elekofehinti et al., 2014). 
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Um órgão que é afetado pelo DM é o fígado, essencial para a manutenção da glicemia e 

responsável pelo metabolismo dos macronutrientes (lipídios, proteínas e carboidratos). 

Participa, principalmente, nas vias metabólicas da gliconeogênese e glicogenólise e, é 

responsável pela síntese das substâncias antioxidantes. O DM leva ao aumento do 

triacilgliceróis (TAG) pela consequência da resistência à insulina e, por conseguinte, à 

hiperglicemia, ocasionando o estresse oxidativo e o aumento das ERO (Vendemiale et al., 

2001; Dias et al., 2004; Qiang et al., 2012). 

O taro pode agir no fígado contribuindo para o aumento da atividade de enzimas 

lipogênicas, que irão atuar diretamente no ciclo de Krebs para a geração de energia, 

ocasionando melhor uso do substrato da glicose. Segundo Eleazu et al. (2016), alterações nas 

enzimas hepáticas podem levar ao estresse oxidativo. Além disso, o taro também contribui 

para o aumento da atividade de enzimas antioxidantes, como, a superóxido dismutase, 

glutationa peroxidase e catalase devido ao seu alto conteúdo de fitoquímicos, que atuam sobre 

vias de sinalizações ou receptores de células, ocasionando uma linha de reações redox 

dependentes nas células que sofreram reações de estresse oxidativo (Chang et al., 2004; Son, 

2007; Omoruiy, 2008; Eleazu et al., 2016). 

 

2.2.3 Taro e metabolismo lipídico 

 

Os lipídios compõem de 20 a 35% da dieta dos seres humanos e fornecem 9 kcal/g de 

energia (Gallagher, 2010). Os lipídios formam uma classe heterogênea de compostos variados 

caracterizados pela insolubilidade em água. Assim, são classificados em 3 grupos:  lipídios 

simples, compostos e variados, porém os mais importantes são os ácidos graxos, fosfolipídios, 

colesterol e triglicerídeos. No grupo dos ácidos graxos, destacam-se os ácidos graxos 

saturados e insaturados (classificados em dois grupos: monoinsaturados e poli-insaturados) de 

acordo com o número de ligações duplas presente em suas cadeias (Ríos et al., 2013; Xavier 

et al., 2013). 

A gordura consumida pelos seres humanos é armazenada, principalmente, em 

depósitos nas células adiposas. O tecido adiposo é um tecido conjuntivo responsável pela 

reserva energética, sustentação, isolante térmico e preenchimento. Ele é dividido em dois 

tipos: a) o tecido adiposo unilocular ou branco é caracterizado por células com gotículas 

lipídicas formadas por acúmulo de TAG; b) tecido adiposo multilocular ou marrom é 

caracterizado por células com várias gotículas lipídicas e mitocôndrias, além de vasta 

vascularização (Junqueira & Carneiro, 2004; Gallagher, 2010).  
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O consumo de lipídios é importante devido às suas várias funções na absorção e 

transporte de vitaminas lipossolúveis; atua também na diminuição das secreções gástricas, 

redução do esvaziamento gástrico, estimulação do fluxo biliar e pancreático contribuindo na 

digestão (Gallagher, 2010). Contudo, o consumo desse macronutriente, sobretudo na forma de 

gordura saturada, vem crescendo principalmente entre crianças e adolescentes, contribuindo 

para o estado de sobrepeso e obesidade.  

A introdução de alimentos inadequados após o desmame pode levar ao 

desenvolvimento da obesidade na infância. A obesidade é uma doença crônica multifatorial 

caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura, sendo um fator de risco para o 

desenvolvimento do DM, hipertensão arterial, dislipidemia e doenças cardiovasculares. 

Atualmente, essa doença apresenta alta prevalência em vários países, inclusive, em países em 

desenvolvimento, como, o Brasil. Sua maior taxa está presente na população mais pobre e de 

menor nível de escolaridade (Escrivão et al., 2000; Mendes et al., 2016; ABESO, 2016). 

A prevalência do sobrepeso e obesidade na infância e adolescência é caracterizada 

pela frequência dessa doença na família, associada a fatores genéticos e ambientais. O 

principal fator que acarreta o aumento dessa prevalência na população infantil, é a 

alimentação considerada como a soma da ingestão alimentar, estilo de vida e gasto energético. 

A alimentação é iniciada pelo leite materno, constituído por inúmeros fatores bioativos 

importantes para o desenvolvimento, cuja composição pode implicar num “impriting 

metabólico”, levando à alteração do tamanho dos adipócitos. Com isso, essa alteração pode 

possibilitar uma genética para a obesidade na infância e adolescência, prevalecendo na fase 

adulta (Escrivão et al., 2000; Araújo et al., 2006). 

A prevenção da obesidade inclui melhora de hábitos alimentares, como, dieta 

hipocalórica com presença de alimentos com propriedades funcionais e a prática de atividade 

física. Porém, além disso, outros fatores podem influenciar no sobrepeso e na obesidade em 

crianças, como, a nutrigenômica, nutrição pré-natal, saúde da microbiota e aleitamento 

materno (Cunha et al., 2015; ABESO, 2016).  

Entre diversos alimentos com possíveis propriedades funcionais, podemos destacar o 

taro, pois esse tubérculo pode atuar na inibição do acúmulo TAG nos hepatócitos através da 

ação dos seus fitoquímicos. Dentre estes, a saponina que pode ser considerado um fitosterol 

pois sua estrutura é semelhante ao colesterol. Dessa forma, a saponina ajudaria, contribuindo 

na redução da absorção do colesterol dietético e endógeno (presente nos sais biliares), 

aumentando sua excreção através das fezes (Omoruiy, 2008; Elekofehinti et al., 2014). 
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Outra ação da saponina sobre o tecido adiposo, relatado por Elekofehinti et al (2014) foi 

o aumento da secreção da glicoproteína adipsina, que inibe a lipólise e estimula o transporte 

de glicose para o adipócito. 

 

2.2.4 Taro e metabolismo ósseo 

 

O tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo formado por células, minerais e matriz 

orgânica. Sua função inclui suporte ao corpo, produção de células sanguíneas, armazenamento 

de cálcio plasmático, proteção dos órgãos, apoio ao músculo que contribui na locomoção e 

proteção da medula óssea (Schwartz et al., 2001; Moraes, 2006; Costa et al., 2011). 

De acordo com a arquitetura, o osso é classificado em cortical ou trabecular. O osso 

cortical é mais compacto e tem função na manutenção da integridade estrutural, 

predominando nos ossos longos, colo femoral e rádio distal (Figura 6). Já o osso trabecular, 

também conhecido como osso esponjoso, possui em sua estrutura espícolas interligadas, 

sendo mais resistente e está em constante remodelamento, predominando nas vértebras, 

crânio, pélvis e porção ultradistal do rádio (Kalfas, 2001; UDDO, 2002; Campos et al., 2003; 

Wehrli, 2007). 

 

Figura 6 - Arquitetura óssea do fêmur. 

 

 

Fonte: http://faarmacia.blogspot.com.br/2013/04/osso.html 

 

http://faarmacia.blogspot.com.br/2013/04/osso.html
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O osso é formado por matriz óssea e componentes celulares, como, os osteócitos, 

osteoblastos e osteoclastos. Entre as células, destacam-se os osteoblastos que sintetizam e 

mineralizam a matriz proteica, enquanto os osteoclastos promovem a reabsorção óssea. Em 

relação aos minerais, o cálcio, o fósforo e o magnésio são coadjuvantes para o processo de 

mineralização. E, na matriz orgânica, destacam-se as proteínas colágenas e não-colágenas, 

responsáveis pelas propriedades de resistência e calcificação do osso (Campos et al., 2003; 

Silva et al., 2004). 

Durante a fase de crescimento ósseo, os osteoblastos são metabolicamente ativados 

para que ocorra a formação óssea com cristais de hidroxipatia. E, quando ocorre a interrupção 

do crescimento, sobrevém o equilíbrio entre a formação e reabsorção óssea, conhecida como 

remodelação óssea. Porém, durante o processo de envelhecimento, pode ocorrer o predomínio 

da reabsorção óssea (Martins, 1978; Gali, 2001; Almeida & Bruno, 2006). 

A mineralização óssea ocorre durante a vida fetal, expandindo-se na infância e 

apresentando seu pico máximo na adolescência. Com isso, o ganho e remodelamento ósseo 

são intensos no início dessas fases da vida. Porém, fatores podem interferir nessas etapas, 

como, hereditariedade, hormônios, raça, gênero, aspectos nutricionais, fatores mecânicos, 

doenças crônicas e uso de medicamentos (Campos et al., 200; Silva et al., 2004). 

A perda óssea inicia-se, aproximadamente, aos 40 anos devido à diminuição da 

densidade mineral óssea, sendo maior nas mulheres devido ao declínio do estrogênio que 

ocorre no início da menopausa. Então, nessa fase a diminuição da formação óssea pode levar 

ao surgimento da osteopenia e provável osteoporose. A perda óssea leva à redução da função 

dos osteoblastos, colágeno, osteocalcina, osteopontina e proteínas presentes na matriz óssea 

(Orimo, 2010; Costa et al., 2011). 

A osteopenia é uma doença que cursa com a diminuição da massa óssea, sem o 

comprometimento da arquitetura do osso. Já a osteoporose é caracterizada como um distúrbio 

osteometabólico sistêmico caracterizada por diminuição da massa óssea e deterioração da 

microarquitetura óssea, levando ao aumento de fragilidade e riscos de fraturas, sendo mais 

frequentes no fêmur, vértebra e antebraço. Essa doença já atinge mais de 75 milhões de 

pessoas no mundo (Neto et al., 2002; Cabral et al., 2016).  

Vários fatores contribuem para o desenvolvimento da osteoporose, entre eles, os 

modificáveis, como, anorexia ou obesidade, sedentarismo, ingestão de alimentos pobres em 

cálcio e vitamina D, podendo ser iniciados ainda na infância. Em especial nessa fase, pois 

ocorre a formação do pico da massa óssea que está associada à alimentação adequada, aos 
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níveis de hormônios dentro da normalidade e à prática de atividade física (Orimo, 2010 e 

Costa et al., 2016). 

O taro é um tubérculo que se destaca pelo alto conteúdo de componentes como cálcio, 

fósforo, magnésio, flavonoides e saponina, que podem influenciar na saúde óssea (Peng et al., 

2011; Eleazu et al., 2013; Wenxi et al., 2015). 

Relatos da literatura demonstram que a saponina presente na composição do taro 

possui atividade antiosteoporótica, atuando no estímulo à mineralização e à proliferação 

óssea, na inibição de osteoclastos, nos níveis plasmáticos de cálcio e na densidade mineral 

óssea (Yin et al., 2004; Cheng et al., 2008; Yin et al., 2010; Peng et al., 2011; Rêgo et al., 

2014). Segundo Alcântara et al. (2011), os fitoquímicos presente nesse tubérculo têm ação 

osteogênica, atuando na formação dos ossos, o que pode ser indicado para o tratamento e/ou a 

prevenção de osteopenia e osteoporose.  

Outro ponto importante para a prevenção das consequências da osteoporose é a 

preservação da força óssea, que é influenciada pela ingestão adequada de cálcio e vitamina D. 

Estudos mostram que o taro é rico em nutrientes, como cálcio e magnésio, que influenciam na 

formação óssea (Nieves et al., 2013; Cosman et al., 2014; Amon et al., 2014). 

 

2.2.5 Taro e composição corporal 

 

A composição corporal é caracterizada por quantificar a massa gorda e magra do 

nosso organismo, o que pode ser influenciada pela dieta, exercícios, doenças e componentes 

ambientais. Entre esses, a dieta e os exercícios físicos definidos pelo estilo de vida das 

pessoas podem levar ao surgimento das doenças crônicas não transmissíveis, como o diabetes, 

hipertensão arterial, osteoporose e obesidade (Ballesteros-pomar et al., 2012; Lobo et al., 

2014). 

 Embora diversos relatos na literatura esclareçam a relevância dos componentes do taro 

sobre o metabolismo ósseo, de carboidratos e lipídios, influenciando na adiposidade, no 

metabolismo hepático e na fisiologia óssea (Omoruiy, 2008; Kim et al., 2009; Elekofehinti et 

al., 2014; Asth et al., 2014), há relatos insuficientes sobre os efeitos do taro na composição 

corporal como um todo.  

Como o taro é um alimento muito consumido nos países subtropicais, estudos 

demonstram seus benefícios sobre o tratamento de diversas doenças, visto sua ação 

anticarcinogênica, hipoglicêmica, antioxidante, antiosteoporótica, hipocolesterolêmico, entre 

outros. Além disso, ele também atua no metabolismo de carboidratos e lipídios. O principal 
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componente responsável por esses benefícios é a saponina, uma vez que ela possui ação de 

interação com a insulina, tecido adiposo e osteoclastos. 

Com isso, acredita-se taro possa auxiliar na melhor adiposidade, perfil glicêmico e 

qualidade óssea prevenindo futuramente o desenvolvimento de doenças crônicas não 

transmissíveis. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o efeito da farinha de taro (Colocasia esculenta) sobre a composição corporal 

e estrutura óssea de ratos Wistar aos 90 dias de idade 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Comparar os efeitos da dieta contendo farinha de taro e da dieta controle sobre:  

• A massa e comprimento corporal; 

• O consumo alimentar depois do desmame; 

• A glicemia de jejum e após sobrecarga glicêmica; 

• O perfil lipídico (colesterol total, HDL-colesterol e triglicerídeos) e 

concentrações plasmáticas de insulina e osteocalcina; 

• A composição corporal; 

• A massa absoluta e relativa da gordura intra-abdominal; 

• A composição da coluna vertebral e da 4° vértebra lombar; 

• A composição, medidas anatômicas e rigidez dos fêmures. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Todos os procedimentos atenderam às exigências previstas na lei n°11.794/2008 que 

estabelece procedimentos para o uso científico de animais. Assim como, foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação da Universidade Federal Fluminense (UFF) com o número 669 de 

2015 (Anexo 1). 

 

4.2 MATERIAL 

 

4.2.1 Animais 

 

Para a realização do experimento, foram utilizados ratos da espécie Rattus novergicus, 

variedade albinus e linhagem Wistar, providos das colônias do Laboratório de Nutrição 

Experimental (LabNE) da Faculdade de Nutrição da UFF. Esses animais foram mantidos em 

condições controladas de temperatura (22 ± 1º C), umidade (60 ± 10%) e ambiente com ciclo 

claro-escuro artificial (12:12 h). 

 

4.2.2 Farinha de taro 

 

Para preparar a farinha de taro, os tubérculos foram lavados e descascados, 

manualmente, sendo as partes impróprias removidas. Em seguida, foram cortados em fatias de 

1 a 3 cm de espessura (Chang et al., 2006), denominando de “chips” de taro. Depois, os chips 

ficaram mergulhados em água a 100ºC e mantidos nessa água por um minuto (Hashimoto et 

al., 2009). Em seguida, foram congelados e depois desidratados em um liofilizador a -60°C 
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até a obtenção de peso constante. Os chips de taro secos passaram por um liquidificador 

industrial para serem triturados e, em seguida, peneirados em uma peneira de 35 mesh, (0,5 

mm de malha). A farinha pronta ficou armazenada livre de iluminação a - 20°C, até o 

momento de sua utilização. 

A secagem dos tubérculos por liofilização e o acondicionamento da farinha em freezer 

foram realizados para a conservação da qualidade nutricional do taro pois, estudos 

demonstram que a liofilização proporcionou melhores resultados de conservação da atividade 

antioxidante nesses tubérculos em comparação com outros métodos de secagem (Hsu et al.,  

2003; Liu & Lin, 2009). A liofilização é conhecida como criodesidratação ou criosecagem. 

Essa técnica consiste na desidratação de produtos em condições de temperatura e pressão, em 

que a água congelada no produto passa para o estado gasoso pelo processo de sublimação. 

Essa técnica conserva as propriedades organolépticas e químicas dos produtos, mantém o seu 

valor nutritivo, promovendo maior tempo de conservação e causando redução mínimas de 

aroma, cor e gosto (Terroni et al., 2011; Santos et al., 2012). 

 

4.2.3 Composição química da farinha de taro 

 

Quanto à composição química da farinha, sua análise foi realizada no LabNE da 

Faculdade de Nutrição da UFF. 

O teor de umidade foi analisado pelo método gravimétrico utilizando estufa à 105ºC 

por 3 horas até peso constante, de acordo com o descrito pelo Instituto Adolfo Lutz (São 

Paulo, 2008). O teor de cinzas foi analisado, gravimetricamente, pelo resíduo mineral fixo 

adquirido por mufla à 550º C por 3 horas (São Paulo, 2008).  

Para avaliação do conteúdo de proteínas, foi utilizado o destilador micro-Kjeldahl e o 

bloco digestor, com isso, foi avaliado o teor de nitrogênio da amostra. O conteúdo da 

concentração da proteína foi avaliado pelo fator de conversão de grama de nitrogênio 

multiplicado por 6,25 de acordo com o descrito pelo Instituto Adolfo Lutz (São Paulo, 2008). 

A determinação do conteúdo de carboidratos totais foi estimada por diferença após a 

determinação dos outros teores analisados anteriormente. 

O valor calórico total foi determinado segundo a RDC nº360 (Brasil, 2003), em que 

utiliza os coeficientes de Atwater em que os carboidratos e as proteínas são iguais a 4 kcal/g e 

lipídio é igual a 9 kcal/g. 
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4.2.4 Rações experimentais 

 

A composição nutricional das dietas do grupo controle e experimental estão presentes 

na Tabela 1 que corresponde à recomendação do conteúdo de vitaminas e minerais, de acordo 

com a American Institute of Nutrition (AIN-93G) (Reeves et al., 1993). As dietas foram 

confeccionadas, semanalmente, no LabNE na UFF e estocadas em geladeira a 4°C.  

 

Tabela 1 - Composição das dietas experimentais. 

 

Ingredientes (g/100g) Dieta Controle Dieta Experimental 

Caseína 20 20 

Amido de milho 53 28 

Farinha de taro 0 25 

Açúcar 10 10 

Óleo de soja 7 7 

Celulose 5 5 

Mix de mineral (AIN-93G) 3,5 3,5 

Mix de vitaminas (AIN-93G) 1 1 

L-Cistina 

Bitartarato de colina 

0,3 

0,25 

0,3 

0,25 

Terc-Butil-Hidroquiniona (mg/100g) 0,0014 0,0014 

TOTAL 100 100 

Dietas formuladas semanalmente de acordo com as recomendações da American Institute of Nutrition 
(AIN-93G, Reeves 1993) e estocadas no máximo 15 dias. 

Caseína, mix mineral e vitamina, L-cistina e bitartarato de colina: Pragsoluções® 

Amido de milho e celulose: FARMOS® 
Óleo de soja: Liza® 

Açúcar comercial: Qualitá® 
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4.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL  

 

Foram utilizadas quatro ratas nulíparas, com aproximadamente três meses de idade 

que foram acasaladas, na proporção de duas fêmeas para um macho. Em seguida, cada fêmea 

foi realocada em gaiola individual com acesso à água e ração comercial (NUVILAB®) ad 

libitum. 

No momento do nascimento, ocorreu o ajustamento de ninhada para 6 filhotes machos, 

com o intuito de melhor performance lactotrófica (Fishbeck & Rasmussen, 1987). Ao final de 

21 dias de lactação, os filhotes foram desmamados e divididos aleatoriamente em dois grupos, 

acompanhados até completarem 90 dias de idade (Figura 7). Com isso, esses filhotes 

receberam dois tipos de ração: 

• Grupo controle (GC): receberam ração controle (n=12); 

• Grupo experimental (GE): receberam ração contendo farinha de taro (n=12). 
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Figura 7 – Delineamento experimental. 

 

 

P0-dia do nascimento com 0 dia de vida; P21- dia do desmame e início do consumo da ração controle e farinha 

de taro; P90- dia do sacríficio; GC- grupo controle; GE- grupo experimental 

 

 

4.4 CONTROLE DE INGESTÃO ALIMENTAR, MASSA E COMPRIMENTO 

CORPORAL  

 

A ingestão alimentar foi aferida semanalmente, assim como, sua massa e comprimento 

corporal. Os procedimentos para aferição de massa corporal e oferta de ração foram 

realizados através de balança digital da marca Filizola®, modelo MF-3 e precisão de 0,01g, 

sendo realizados no mesmo período do dia e ocorrendo descarte do resto alimentar. A aferição 

do comprimento foi realizada com o auxílio de uma fita métrica, medindo-se a distância da 

ponta do nariz até o final da cauda dos animais. 
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4.5 CURVA GLICÊMICA 

 

A curva glicêmica foi realizada uma semana antes do final do período experimental. 

Esse teste constitui de um jejum de 6 horas, em que os animais receberam glicose (1g/kg de 

massa corporal) por gavagem (estímulo oral). A glicemia capilar foi medida por uma gota de 

sangue obtida da cauda dos animais para a leitura em glicosímetro (modelo Accu-Chek 

Active, marca Roche®) através de fitas reagentes para glicemia. A glicemia foi medida nos 

tempos 0, 15, 30, 60 e 120 minutos após a gavagem (Correia-santos et al., 2012; Asht et al., 

2014). 

 

4.6 ANESTESIA 

 

Ao completarem 90 dias de vida, os ratos foram anestesiados, através de injeção 

intraperitoneal de Thiopentax® (Tiopental sódico 1g, Cristália Produtos Químicos 

Farmacêuticos LTDA, Brasil) a 5% (0,1 mg/100 g de massa corporal), sendo diluído com 50 

mL de água destilada para cada 1 g de anestésico. 

 

4.7 COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

Um método que auxilia na determinação da composição de massa magra e gorda, além 

de parâmetros ósseos é a absorciometria com dupla emissão de raios-X (Dual-energy X-ray 

absorptiometry, DXA), que consiste na emissão de radiação ionizante com o uso de dois 

diferentes tipos de energia. A extensão e a relação da passagem da radiação pelo corpo são 

atenuadas pela massa e tecido, como o tecido ósseo e massa muscular. Sendo um método para 

medição de massa óssea rápido, preciso e de baixa radiação (Sigulem et al., 2000). 

A composição corporal foi avaliada através do DXA (densitômetro Lunar IDXA 

200368, marca GE ®instrument, Wisconsin, USA) que está localizado no Laboratório de 

Avaliação Nutricional e Funcional (LANUFF) na Faculdade Nutrição Emília de Jesus 

Ferreiro da UFF. Com isso, foram avaliadas massa magra (g), massa de gordura (g), 

densidade mineral óssea - DMO (g/cm2), conteúdo mineral ósseo – CMO (g) e área óssea 

(cm2) em cada rato. 
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4.8 EUTANÁSIA, COLETA DE SANGUE, DE TECIDO ADIPOSO E OSSOS 

 

Após a realização do DXA dos ratos, ainda anestesiados, foram submetidos à incisão 

mento-pubiana para abertura das cavidades torácicas e abdominal. O sangue foi coletado 

através de punção cardíaca e o animal, eutanasiados, por exsanguinação total. O sangue foi 

colocado em tubos sem anticoagulante para serem centrifugados (Centrífuga Sigma) a 3500 

RPM, por 15 minutos para obtenção do soro e, logo, foram armazenados em freezer -80°C 

para análises posteriores.  

Os tecidos adiposos retroperitonial, mesenquimal e epididimal (intra-abdominal) 

foram coletados e pesados (g) em balança digital da marca Filizola®, modelo MF-3 e precisão 

de 0,01g. 

As peças ósseas (o fêmur e a 4ª vértebra lombar, VL4) foram coletadas e armazenadas 

em freezer a -20°C para as análises posteriores. 

No soro, foram analisados o colesterol total (mg/dL), HDL (mg/dL) e triglicerídeos 

(mg/dL). As dosagens foram realizadas com o auxílio de um analisador automático de 

bioquímica (Bioclin BS120, Quibasa – Química Básica Ltda/Belo Horizonte-MG), localizado 

no LabNE/UFF.  

As análises das concentrações de insulina e a osteocalcina foram realizadas no 

Instituto Gênese de Análises Científicas – São Paulo, pelo método de ensaio de 

imunoadsorção enzimática (enzyme linked immuno sorbent assay, ELISA), utilizando o painel 

(RBN1MAG-31K-03, Elisa Multiplex ® Millipore, Billerica, MA, USA). 

Posteriormente à coleta do sangue, o tecido adiposo retroperitonial, mesenquimal e 

epididimal (intra-abdominal) foram coletados e pesados (g) em balança digital da marca 

Filizola®, modelo MF-3 e precisão de 0,01g. 

 

4.9 COLETA E ANÁLISES ÓSSEAS 

 

As peças foram limpas, pesadas em balança digital (Bosch® S2000) e mensuradas 

com paquímetro digital (Jomarca® 0,001mm). No fêmur, foi analisado peso, distância entre 

as epífises e ponto médio da diáfise. Na coluna vertebral, foi mensurada a altura da quarta 

vértebra lombar (4VL). 

 A análise da composição óssea do fêmur e da 4VL foi realizada através do DXA.  

Nesse procedimento foi analisada a densidade mineral óssea – DMO (g/cm2). Para a 
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realização das análises anteriores, as peças ósseas foram avaliadas por técnica adaptada por 

Costa et al. (2012). 

O teste biomecânico foi realizado no fêmur direito usando três pontos universais na 

Máquina Universal de Ensaio (D L 2000, EMIC, São José dos Pinhais, SP, Brazil), com 

capacidade de carga de 200 kgf. As peças foram apoiadas em dois rolos de 3 milímetros (mm) 

de diâmetro e 21,70 mm de distância. As análises dos dados de força máxima (N), força de 

ruptura (N) e rigidez (MPa) foram geradas pelo software do equipamento (Ribeiro et al., 

2015). 

 

4.10 CARCAÇAS 

 

As carcaças foram recolhidas pela UFF e encaminhadas para PESAGRO-Rio (Empresa 

de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro), porém antes ficaram armazenadas em 

freezer -20°C até a espera do descarte como lixo biológico. 

 

4.11 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise estatística foi realizada através do programa GraphPad Prism (versão 5.00, 

2007, San Diego, USA).  

Os dados relativos à ingestão alimentar, massa e comprimento corporal foram 

analisados pelo método de análise de variância (Anova) bivariada, seguida de pós-teste de 

comparação múltipla Bonferroni. O restante dos dados foi analisado com o teste T Student. 

Todos os resultados foram expressos como média ± desvio-padrão (DP), considerando o nível 

de significância de p<0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 COMPOSIÇÃO DA FARINHA DE TARO 

 

A composição química da farinha de taro está representada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Composição química da farinha de taro (Colocasia esculenta). 

 

Componente 100g 

Umidade 9,48g 

Cinzas 3,97g 

Carboidrato 79,33g 

Extrato Etéreo 0,43g 

Proteína 6,79g 

VCT* 348, 35 kcal 

Os valores apresentados referem-se à media 

*VCT: Valor Calórico Total 

 

 

Com os valores obtidos da composição química desse tubérculo, o valor calórico e a 

distribuição dos macronutrientes foram calculados para a preparação da ração do grupo 

experimental. A Tabela 3 representa a composição dos macronutrientes presentes nas rações 

do GC e GE oferecidas aos animais durante o experimento. 
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Tabela 3 - Distribuição de macronutrientes e valor calórico total das rações 

utilizadas no experimento. 

 

Macronutrientes (em g) Dieta Controle Dieta Experimental 

Carboidrato  53 47,7 

Proteína 17 17 

Lipídio 7 7,4 

*VCT (Kcal) 342,8 325,8 

Valores estimados por cálculos a partir da composição química dos ingredientes 

*VCT: Valor Calórico Total 

 

5.2 MASSA CORPORAL, COMPRIMENTO E INGESTÃO ALIMENTAR 

 

Em relação aos dados da massa corporal, os animais que receberam a ração contendo a 

farinha de taro apresentaram valores maiores a partir do 42° dia do experimento, quando 

comparado ao grupo controle. Contudo, em relação ao comprimento, os animais apresentaram 

diferenças significativas entre o período de 24° ao 45º dia do experimento, em que o GE 

apresentou comprimento maior em relação ao GC. Porém, depois de 45° dia, os animais 

apresentaram comprimento corporal semelhantes entre si (Figura 8). 
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Figura 8 - (A) Evolução da massa corporal e (B) Evolução do comprimento 

durante o experimento. 
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GC: Grupo Controle; GE: Grupo Experimental tratado com farinha de taro 

*: valores com diferença significativa em relação ao controle (p<0,05) 

 

Já em relação à ingestão alimentar, não houve diferença significativa entre os grupos 

(GC: 54,8g ± 16,04 e GE: 63,9g ± 16,34) (Figura 9).  
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Figura 9 - Ingestão alimentar ao longo do experimento dos animais. 
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GC: Grupo Controle; GE: Grupo Experimental tratado com farinha de taro 

 

5.3 DADOS LABORATORIAIS DOS ANIMAIS 

 

Em relação aos dados da curva glicêmica, não houve diferença entre os grupos. Porém, 

observa-se que apenas no minuto 30, os animais do GE apresentaram valores menores de 

glicemia em relação ao GC (Figura 10). 

 

Figura 10 – Curva glicêmica dos animais. 

 

GC: Grupo Controle; GE: Grupo Experimental tratado com farinha de taro 

*: valores com diferença significativa em relação ao controle (p<0,05). 
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Em relação aos dados sorológicos, os animais não apresentam diferença significativa 

em relação às concentrações de colesterol total, HDL, triglicerídeos e insulina. Porém, em 

relação à concentração de osteocalcina, o GE apresentou níveis mais altos quando comparado 

ao GC (GE:279,8pg/ml± 26,16 e GC:166,2pg/ml±15,90) (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Dados laboratoriais dos animais ao final do experimento. 

 

 GC (n12) GE (n12) 

 Média DP Média DP 

Colesterol total (mg/dL) 80,73 14,76 74,09 6,68 

HDL (mg/dL) 31,70 2,66 29,82 1,99 

Triglicerídeos (mg/dL) 87,73 20,58 104,20 30,12 

Insulina (pg/mL) 1,20 0,70 1,05 0,78 

Osteocalcina (pg/mL) 166,20 52,74 279,80* 82,71 

GC: Grupo Controle; GE: Grupo Experimental tratado com farinha de taro; DP: Desvio Padrão 

*: valores com diferença significativa em relação ao controle (p<0,05) 

 

5.4 COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

De acordo com os dados obtidos no DXA, os animais que receberam a farinha de taro 

apresentaram valores maiores em todas variáveis analisadas quando comparado aos animais 

do GC (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - DXA dos animais ao final do experimento. 

 

 GC (n12) GE (n12) 

 Média DP Média DP 

Massa magra (g) 253,5 23,42 282,8* 14,18 

Massa gorda (g) 103,4 18,56 142,9* 23,53 

DMO total (g/cm²) 0,145 0,006 0,156* 0,005 

CMO total (g) 9,10 0,95 11,13* 0,98 

Área óssea total (cm) 63,18 4,62 71,17* 5,49 

GC: Grupo Controle; GE: Grupo Experimental tratado com farinha de taro; DP: Desvio Padrão. 

*: valores com diferença significativa em relação ao controle (p<0,05). 
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5.5 GORDURA INTRA-ABDOMINAL 

 

Em relação aos dados da gordura intra-abdominal, a massa absoluta (GE: 31,34g±6,66 

e GC: 20,05g±6,76) e relativa (GE: 6,94g±0,98 e GC: 5,15g±0,78) apresentaram diferenças 

significativas, em que o GE mostrou-se maior em comparação ao GC (Figura 11). 

 

Figura 11 - (A) Massa absoluta da gordura intra-abdominal e (B) Massa relativa 

da gordura intra-abdominal dos animais. 

 

 

(A) 

GC GE

0

10

20

30

40

*

M
a
s
s
a
 a

b
s
o

lu
ta

 d
a

g
o

rd
u

ra
 i

n
tr

a
-a

b
d

o
m

in
a
l 

(g
)

 

(B) 

  
GC GE

0

2

4

6

8 *

M
a
s
s
a
 r

e
la

ti
v
a
 d

a

g
o

rd
u

ra
 i

n
tr

a
-a

b
d

o
m

in
a
l 

(g
)

 

GC: Grupo Controle; GE: Grupo Experimental tratado com farinha de taro. 

*: valores com diferença significativa em relação ao controle (p<0,05). 
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5.6 COMPOSIÇÃO ÓSSEA COLUNA VERTEBRAL E 4VL 

 

Em relação aos dados da coluna vertebral, houve diferença significativa em relação à 

DMO, em que o GE apresentou maior em relação ao GC (GE: 0,15g/cm³ ± 0,010 e GC: 

0,13g/cm³ ± 0,009). Porém, em relação ao CMO (GE: 2,30g ± 0,307 e GC: 2,01g ± 0,536) e 

área óssea (GE: 15,50cm ± 2,221 e GC: 14,40cm ± 3,536), não houve diferença significativa 

(Figura 12). 

 

Figura 12 - (A) DMO, (B) CMO e (C) Área Óssea da coluna dos animais ao final 

do experimento. 
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GC: Grupo Controle; GE: Grupo Experimental tratado com farinha de taro 

*: valores com diferença significativa em relação ao controle (p<0,05) 
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De acordo com os dados obtidos da 4VL, não houve diferença significativa em relação 

ao peso (GE:0,3802g± 0,06 e GC: 0,3605g±0,05). Porém, em relação à DMO, o GE 

apresentou valores maiores em comparação ao GC (GE: 0,1483g/cm²±0,008 e GC: 

0,1377g/cm²± 0,007) (Figura 13). 

 

 

Figura 13 - (A) Peso da 4VL e (B) DMO da 4VL dos animais. 
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GC: Grupo Controle; GE: Grupo Experimental tratado com farinha de taro 

*: valores com diferença significativa em relação ao controle (p<0,05) 
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5.7 ANÁLISE E PROPRIEDADES MECÂNICAS DO FÊMUR 

 

Em relação aos dados obtidos na peça do fêmur, o peso, a distância entre as epífises, o 

ponto médio, a DMO e a força máxima apresentaram diferenças significativas, sendo essas 

variáveis maiores nos animais do GE quando comparado aos animais do GC.  

 

Tabela 6 – Análise e teste biomecânico do fêmur direito dos animais. 

 

 GC (n12) GE (n12) 

 Média DP Média DP 

Peso (g) 0,97 0,11 1,11* 0,06 

Distância entre as epífises (mm) 37,46 1,32 38,55* 0,49 

Ponto médio (mm) 5,53 0,21 5,88*  0,29 

DMO (g/cm²) 0,158 0,008 0,171* 0,006 

Força Máxima (N) 143,50 18,18 158,80* 14,03 

Força de Ruptura (N) 143,10 18,15 152,00 11,67 

Rigidez (MPa) 737100 974,5 746000 1602 

GC: Grupo Controle; GE: Grupo Experimental tratado com farinha de taro; DP: Desvio Padrão. 

*: valores com diferença significativa em relação ao controle (p<0,05). 
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6 DISCUSSÃO 

 

Durante o experimento, foi observado que os animais que consumiram a ração 

contendo a farinha de taro, ao completarem 90 dias de vida, obtiveram maiores valores em 

relação à massa corporal; níveis de osteocalcina; massa magra e gorda, DMO, CMO e área 

óssea total; massa absoluta e relativa da gordura intra-abdominal; DMO na coluna vertebral e 

da 4VL; peso, distância entre as epífises, ponto médio, DMO e força máxima no fêmur. Os 

valores maiores sugerem que esse alimento auxilia, de alguma forma, num maior 

desenvolvimento corporal em relação à composição corporal e óssea. 

A composição química do taro pode variar de acordo com as espécies, regiões e áreas 

geográficas. A quantificação dos macronutrientes (proteína, extrato etéreo e carboidrato) neste 

estudo foi similar às análises de Pérez et al. (2007), que avaliaram a composição do taro na 

Venezuela utilizando a técnica de desidratação similar ao equipamento de liofilização. A 

identificação desses nutrientes é importante para conhecer o valor nutricional do alimento e 

auxiliar no correto balanceamento da ração que foi ofertada para os animais. Com isso, foi 

realizada a substituição parcial do amido pela adição da farinha de taro. Contudo, a proteína 

presente no taro, o segundo maior componente da farinha, não foi substituída devido ao seu 

baixo valor biológico (Lewu et al., 2011). 

Na evolução de massa corporal foi observado o aumento significativo a partir do 42° 

dia após o nascimento até o final do experimento e na evolução do comprimento só ocorreu 

aumento no período entre 24° e 49° dia. Eleazu et al. (2013) observaram que ratos diabéticos 

que consumiram a farinha de taro em suas rações obtiveram o aumento de 19,52% do peso 

corporal em relação ao grupo diabético sem intervenção durante três semanas de experimento. 

Em outro estudo, Lewu et al. (2011) relataram que ratos jovens que receberam esse tubérculo 

em suas rações por quatro semanas obtiveram valores de massa corporal maiores quando 

comparados aos animais que não receberam esse alimento. Com isso, observou-se que o taro 

contribuiu no aumento da massa corporal, tanto no ganho de massa magra quanto no de massa 

de gordura observada pelo DXA. Outro aspecto é que não existem dados na literatura sobre 
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comprimento corporal em animais saudáveis ou com alguma doença, que receberam na sua 

alimentação o taro ou tubérculo similar, como, o inhame. 

Na evolução da ingestão alimentar, foi observado que não houve diferença 

significativa entre os grupos ao longo do experimento. Esses resultados foram semelhantes ao 

observados em Eleazu et al. (2013) no qual ratos diabéticos com e sem o consumo da farinha 

de taro não apresentaram diferença no consumo alimentar entre os grupos. Com isso, pode-se 

observar que a composição e densidade energética de ambos os grupos estavam dentro das 

recomendações, assim não foi observada diferença no consumo dessas rações. Apesar disso, 

mesmo com a ingestão semelhante, os animais que receberam a farinha de taro apresentaram 

massa corporal maior em relação ao GC.  

Em relação à curva glicêmica dos animais, não houve diferença significativa entre os 

tempos, porém foi observada diferença no tempo de 30 minutos, em que o GE mostrou 

glicemia plasmática, pelo glicosímetro, menor em relação ao GC. Apesar de não ter ocorrido 

diferença significativa na glicose plasmática, muitos estudos demonstram a ação da farinha de 

taro sobre animais diabético. Em relação a atividade das enzimas intestinais, Grindley et al. 

(2002) não observaram alteração quando trataram ratos diabéticos com extrato de taro. No 

entanto o estudo, destaca a presença das fibras solúveis que podem auxiliar na ação 

hipoglicêmica desse tubérculo. Asth et al. (2014), no entanto, relataram que o inhame pode 

atuar reduzindo a atividade de enzimas intestinais, como sacarase e maltase, conferindo, 

assim, a propriedade hipoglicemiante desse tubérculo. Assim, sugerimos como possível ação 

hipoglicemiante do taro, a ação da saponina e dos flavonoides que contribuem para o aumento 

da liberação de insulina pelo pâncreas e das fibras que retardam a absorção da glicose na parte 

intestinal. Por outro lado, Kim et al. (2009) e Lin et al. (2010) observaram que a saponina 

pode estar associada à maior expressão gênica e translocação do GLUT-4 no músculo e 

adipócitos e, consequentemente, promove uma maior captação de glicose nos tecidos. Porém, 

mais estudos precisam ser realizados para compreender melhor essa atuação do taro no 

sistema intestinal como um todo.  

Quanto aos dados laboratoriais de colesterol e TAG, os resultados foram semelhantes 

aos observados no estudo de Eleazu et al. (2016), que mostraram que ratos diabéticos que 

consumiram o taro apresentaram valores similares quando comparados ao grupo controle sem 

diabetes. Pessoa et al. (2015) demostraram resultados semelhantes para o consumo de inhame 

por ratos diabéticos e controle. Isso demonstra que, mesmo na presença de uma doença, como 

DM tipo 2, o taro reverte o esperado para a glicose plasmática e perfil lipídico, como, 

colesterol e triglicerídeos. Porém, não por aumentar a insulina, e sim por aumentar a 
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sensibilidade dos tecidos à ação da insulina, visto que no presente estudo não houve diferença 

entre os grupos. 

Quanto à osteocalcina, marcador protéico secretado pelo osteoblasto que atua na 

expressão gênica regulando a mineralização óssea, atuando no ciclo de formação e reabsorção 

óssea (Wei&Karsenty, 2015 e Zhao et al., 2016), no presente estudo, mostrou-se maiores 

valores no GE. Estudos de Liu et al. (2015) e Zhao et al. (2016) relatam que a saponina 

contribuiu para o aumento dessa proteína em ratos com osteoporose. Isso demonstra que o 

taro auxiliou no aumento da osteocalcina e na deposição óssea e, consequentemente, poderia 

prevenir doenças que, possivelmente, acometam o tecido ósseo.  

Wei e Karsenty (2015) relataram que o osteocalcina é capaz de aumentar a 

sensibilidade à insulina em diversos tecidos e, consequentemente, atuar no tecido ósseo. 

Estudos de Kim et al. (2009) e Elekofehinti et al. (2014) demonstram que a saponina, presente 

no taro, pode auxiliar no aumento da sensibilidade à insulina, pois possui ação sinérgica com 

esse hormônio. Assim como a presença de fibras solúveis, que também auxilia no aumento da 

sensibilidade da insulina (Grindley et al., 2002). Embora, no presente estudo, não tenha sido 

analisada a sensibilidade à insulina nos tecidos, foi observado que, mesmo sem o aumento 

desse hormônio, os animais do grupo experimental apresentaram menor concentração de 

glicose plasmática através do glicosímetro no tempo de 30 minutos. 

Em relação à composição corporal, observado com o auxílio do DXA, foi constatado 

que o GE apresentou maiores compartimentos corporais de massa magra e gorda, assim como 

massa absoluta e relativa da gordura intra-abdominal. Provavelmente, os componentes 

nutricionais presentes na farinha de taro apresentam um efeito anabólico no desenvolvimento 

físico. Segundo Rego et al. (2014), ratos diabéticos que consumiram farinha de inhame 

(Dioscorea bulbífera) adquiriram maior peso e tecido adiposo gonadal em comparação aos 

diabéticos e controle. Uma justificativa para isso pode ser a diminuição do uso da glicose 

pelos tecidos devido à ação dos componentes desse tubérculo no controle da glicemia.  

O pico de massa óssea é a quantidade máxima de massa óssea que um indivíduo 

adquire quando seu esqueleto está totalmente consolidado. A idade dos animais do presente 

estudo equivale à infância e adolescência, constituindo uma fase importante para a formação 

do pico da massa óssea, quando a formação é maior do que a reabsorção, procedendo na 

aquisição e reserva de cálcio ósseo. Então, nessa fase da vida ocorre o ganho de massa óssea 

que permanecerá até a terceira idade. Porém, um fator que pode influenciar nessa formação 

óssea adequada, é o hábito alimentar (Barros et al., 2008; Closa-Monasterdo et al., 2017). 



52 

 

Os dados referentes ao fêmur mostraram que o consumo da farinha de taro pelos 

animais levou ao aumento de diversos parâmetros desse osso longo. Esses achados podem ser 

explicados pela presença dos fitoquímicos, como, a saponina e os flavonoides. Alcantara et al. 

(2011) observou que a saponina presente no inhame da espécie Dioscorea villosa possui ação 

osteogênica devido à sua ação na menor diferenciação dos osteoclastos, contribuindo para o 

feedback negativo, logo, favorecendo a formação óssea. Cosman et al. (2014) mostrou que a 

ingestão de flavonoides por mulheres e crianças auxiliou, positivamente, na DMO do fêmur, 

quadril e coluna vertebral. Outros estudos de Bai (2005) e Kong et al. (2015) demonstraram 

que esses componentes do taro atuam em vias metabólicas ósseas, como, o ligante do receptor 

ativador Kappa B (RANKL, receptor activatorof nuclear factorkappa B ligand) e 

osteoprotegerina, promovendo a formação de massa óssea. Além disso, pela composição de 

micronutrientes que auxiliaram na formação e preservação da força óssea, como, cálcio, 

magnésio, potássio e vitaminas K, C e as do complexo B (Nieves, 2013; Cosman et al., 2014 e 

Eleazu&Ifeoma, 2014).  

O osso é um tecido que se adapta de acordo com respostas de forças mecânicas e 

demandas metabólicas. Se houver uma deformação, a deposição do osso é ocasionada pela 

maior ativação dos osteoblastos nesse tecido. Com isso, o estímulo mecânico é importante 

para promover resposta local que irá proporcionar crescimento e remodelamento ósseo 

(Turner &Burr, 1993; Carvalho et al., 2002 e Misch, 2011). Sendo assim, uma justificativa 

para o crescimento da força máxima nos animais pode ter ocorrido devido ao aumento da 

pressão nos ossos, ocasionado pelo ganho de massa corporal, tanto em músculos como em 

gordura. A saponina também contribui para o aumento da formação de colágeno, que 

promove maior resistência e rigidez ao osso; o magnésio auxilia no crescimento e na saúde 

óssea; e o cálcio ajuda na força e na aquisição do pico de massa óssea. Com isso, o taro pode 

ser um bom auxiliador na formação e resistência dos ossos nas primeiras fases da vida de um 

indivíduo, sendo um preditor na prevenção de doenças que possam acometer os ossos na vida 

adulta, como, osteopenia e osteoporose. 

Assim, observamos que aos 90 dias, a farinha de taro contribuiu para ganho de peso e 

possível melhora na integridade óssea. Ainda assim, estudos clínicos são necessários para 

avaliar os efeitos da farinha de taro no desenvolvimento físico de crianças e adolescentes. 

Porém, a grande limitação do trabalho foi a falta de outros estudos com o taro para a melhor 

compreensão dos dados obtidos. 

Embora o consumo alimentar tenha sido semelhante entre os grupos, a dieta contendo 

a farinha de taro provocou ganho de massa corporal sem comprometer o metabolismo 
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glicídico e lipídico. Além disso, não alterou o comprimento corporal, mas levou a melhores 

indicadores de integridade óssea. 
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7 CONCLUSÕES 

 

• A massa corporal foi maior no GE, enquanto o comprimento corporal não apresentou 

diferença estatística. 

• O consumo alimentar durante os 90 dias de experimento não diferiu entre os grupos. 

• A glicemia de jejum após o sobrecarga de glicose pelo glicosímetro não apresentou 

diferença significativa. 

• Os dados laboratoriais (perfil lipídico e insulina) não apresentaram diferença 

significativa entre os grupos. Porém, os níveis de osteocalcina apresentaram diferença 

significativa, em que o GE mostrou-se maior em comparação ao GC.  

• O GE apresentou maior massa magra, massa gorda, DMO, CMO e área óssea total 

corporal avaliado pelo DXA quando comparado ao GC. 

• O GE apresentou maior massa absoluta e relativa da gordura intra-abdominal em 

relação ao GC. 

• Em relação à composição óssea realizada pelo DXA, apresentou diferença 

significativa nos dados da DMO da coluna e da 4VL, em que o GE apresentou níveis maiores 

quando comparado ao GC. 

• Quando comparamos os parâmetros anatômicos, o fêmur do GE foi maior em massa, 

distância entre as epífises, ponto médio e DMO em relação ao GC. 

• Ao avaliar o teste de biomecânico, observamos diferença significativa no parâmetro de 

força máxima, em que o GE se mostrou maior em comparação ao GC. 
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9.1 APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ANIMAL. 
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