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RESUMO 

 

O lipídio está presente no leite materno na forma de glóbulos de gordura, os quais são 

sintetizados pelas células alveolares mamárias. A fração lipídica do leite materno representa a 

maior fonte de energia para crianças amamentadas, contribuindo com 40 a 55% do total de 

energia ingerida, e provê nutrientes essenciais tais como vitaminas lipossolúveis e ácidos graxos 

poliinsaturados. A linhaça, além de suas funções nutricionais, produz efeitos metabólicos e 

fisiológicos benéficos à saúde. A semente de linhaça, quanto aos ácidos graxos poliinsaturados, é 

rica em ácido alfa-linolênico (ômega-3, 18:3n-3) e apresenta baixa concentração de ácido 

linoléico (ômega-6, 18: 2n-6). A ingestão de alimentos ricos em ômega-3 contribui para a 

prevenção de doenças inflamatórias e da perda óssea e a menor proporção ômega-6/ômega-3 está 

associada com melhora da formação óssea. O estudo avaliou a influência da ingestão de linhaça 

sobre a composição corporal e a qualidade óssea de ratos machos. Para isso foram utilizados 

Ratos Wistar (Rattus Novergicus), machos, variedade Albinus, provenientes do Laboratório de 

Nutrição Experimental da Universidade Federal Fluminense. Os animais foram avaliados durante 

21 dias de idade, período de lactação. Os animais foram divididos em dois grupos: Grupo 

controle e grupo linhaça, cujas mães foram tratadas com dieta controle ou linhaça, ração essa  

contendo 25% de farinha de linhaça. Foram realizadas análises corporais, radiológicas, 

sorológicas e ósseas. Os dados obtidos foram submetidos ao tratamento estatístico através do 

software GraphPad Prism versão 5,0. O método de análise utilizado foi o teste T de Student. 

Todos os resultados foram expressos como média ± erro-padrão da média e desvio padrão da 

média, considerando o nível de significância de p < 0,05. A massa corporal no dia 0 esteve 

semelhante entre os grupos. Aos 21 dias de idade a massa corporal (+9%) e o comprimento 

(+6%) estiveram aumentados, no entanto, o índice de Lee esteve diminuído (-4%) no grupo 

experimental. O conteúdo mineral ósseo total (+42%) e da coluna (+36%), área óssea total 

(+34%) e da coluna (+42%) estiveram aumentados no grupo experimental. Com relação às 

dimensões ósseas, a distância entre as epífises (+4%), a largura do ponto médio da diáfise (+4%) 

e a massa do fêmur (+13%) foram aumentadas no grupo experimental. No ensaio biomecânico, a 

carga máxima (+49%), a carga de quebra (+56%), a resiliência (+33%) e a rigidez (+33%) foram 

maiores no grupo experimental. As dosagens hormonais de osteoprotegerina (+16%) e 

osteocalcina (+40%) também estiveram aumentadas no grupo experimental. Os lipídios possuem 

um importante papel no metabolismo esquelético e na saúde óssea. A farinha de linhaça 

suplementada através da dieta materna na concentração de 25% durante a lactação foi capaz de 

promover efeitos benéficos para a composição corporal e a qualidade óssea de filhotes machos 

Wistar. 

 

 

Palavras-chave: farinha de linhaça, Linum usitatissinum, composição corporal, qualidade óssea, 

ratos wistar 

 

 



ABSTRACT 

 

The lipids is present in the form of milk fat globules, which are synthesized by the mammary 

alveolar cells. The lipid fraction of breast milk is the main source of energy for breastfed 

children, accounting for 40-55% of total energy intake and provides essential nutrients such as 

fat-soluble vitamins and polyunsaturated fatty acids. The flaxseed, beyond its nutritional 

functions produces physiological and metabolic effects beneficial for health. In regard to 

polyunsaturated fatty acids, the flaxseed is rich in alpha-linolenic acid (omega-3, 18:3 n-3) that 

has low concentration of linoleic acid (omega-6, 18: 2n-6). The intake of foods rich in omega-3 

contributes to the prevention of inflammatory diseases and bone loss, therefore, lower omega-

6/omega-3 ratio is associated with improved bone formation. The study evaluated the influence 

of flaxseed flour intake on body composition and bone quality in male rats. Wistar rats (Rattus 

Novergicus), males, variety Albinus were used from the Laboratory of Experimental Nutrition of 

Federal Fluminense University. The animals were evaluated during 21 days, which is 

correspondent the lactation period. The animals were divided into 2 groups: control group and 

experimental group, whose mothers were treated with control or flaxseed diet containing 25% 

flaxseed flour. Body composition, radiological, serological and bone analyzes were performed. 

The data were subjected to statistical analysis using the software GraphPad Prism version 5.0. 

The method used for analysis was used Student t test. All results were expressed as mean ± 

standard error of the mean and standard deviation of the mean, considering the significance level 

of p < 0.05. Body mass on day 0 was similar between groups. On day 21 the body weight (+9%) 

and length (+6%) were increased, however, the Lee index (-4%) was decreased in the 

experimental group. Total (+42%) and spine mineral bone content (+36%), total (+34%) and 

spine area (+42%) were increased. In regard to bone dimensions, the distance between the 

epiphyses (+4%), width of the middlepoint of the femur diaphysis (+4%) and femur mass 

(+13%) were increased in the experimental group. Biomechanical analysis, maximum load 

(+49%), breaking load (+56%), resilience (+33%) and stiffness (+33%) were greater in the 

experimental group. Hormone levels of osteoprotegerin (+16%), osteocalcin (+40%) were also 

increased in the flaxseed group. Lipids play an important role in skeletal metabolism and bone 

health. The flaxseed meal supplemented by maternal diet in a concentration of 25% during 

lactation was able to promote beneficial effects on body composition and bone quality in Wistar 

male offspring. 

 

 

Keywords: flaxseed flour, Linum usitatissinum, body composition, bone quality, wistar rats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1: Semente de linhaça .................................................................................................... 23 

Figura  2: Formação óssea e adipogênese  ................................................................................. 32 

Figura  3: Reabsorção óssea ...................................................................................................... 33 

Figura  4: Determinantes da qualidade óssea  ............................................................................ 34 

Figura  5: Delineamento experimental  ...................................................................................... 39 

Figura  6: Fotomicrografia do tecido adiposo aos 21 dias de vida................................................47 

Figura  7: Esquema do conjunto dos resultados ......................................................................... 54 

Gráfico 1: Avaliação qualitativa................................................................................................... 46 

 

Gráfico 2: Dosagens hormonais aos 21 dias de vida......................................................................50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Perfil de ácidos graxos da semente de linhaça (g/100g)................................................ 24 

Tabela 2: Composição físico-química da semente de linhaça (g/100g) ................................ ....   25 

Tabela 3: Composição ração comercial própria para ratos utilizada na gestação ........................ 37 

Tabela 4: Composição das dietas utilizadas na gestação . .......................................................... 38 

Tabela 5: Análises do DXA, Massa corporal, comprimento, índice de Lee aos 21 dias de 

vida................................................................................................................................................ 45 

 

Tabela 6: Análises biomecânicas aos 21 dias de 

vida........................................................................................................................................ ........ 48 

 

Tabela 7: Análises de bioquímica aos 21 dias de 

vida................................................................................................................................................ 49 

 

Tabela 8: Cromatografia dos ácidos graxos aos 21 dias de vida ................................................. 51 

Tabela 9: Massa dos órgãos aos 21 dias de 

vida................................................................................................................................................ 53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

 

 
AA Ácido Araquidônico 

 

AIN-G American Institute of Nutrition- Growth 

 

ALA Alpha Linolenic Acid 

 

ANVISA 

 
C 

 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

 
Grupo controle 

CMO Conteúdo Mineral Ósseo 

 

DHA Ácido Docosahexaenóico 

 

Dl Decilitro 

 

DMO Densidade Mineral Óssea 

 

DNA 
 

DXA 

Ácido Desoxirribonucleico 
 

Dual-energy X-ray absorptiometry 

 

E 

 

 

Grupo experimental 

EDTA Etilenodiaminotetrácético 

 

EPA 

 

EUA                                                

Ácido Eicosapentanóico 

 

Estados Unidos da América 

 

g 
 

g/cm2 

Grama 
 

Grama por centímetro quadrado 

 

HDL 

 

HE 

Lipoproteína de Alta Densidade 

 

Hematoxilina-Eosina 

 

IL-1 Interleucina-1 

 

IL-6 

 
IMC 

 

J 

Interleucina-6 

 
Índice de Massa Corporal 

 

Joule 

 

Kcal 

 

Quilocaloria 

Kg Quilograma 

 

LA Linoleic Acid 



 

LabNE Laboratório de Nutrição Experimental 

 

LDL 
 

LTDA 

 

KN 

Lipoproteína de Baixa Densidade 
 

Sociedade Limitada 

 

Quilo por Newton 

 

µm Micrômetro 

 

Mg 

 

mmg/ dL 

Miligrama 

 

Miligrama por decilitro 

 
Mm Milímetro 

 

mm² 

 

mRNA 

 

N/mm 

 

ng/mL 

 

µUI/mL 

 

Milímetro quadrado 

 

RNA mensageiro 

 

Newton por milímetro 

 

Nanograma por mililitro 

 

Microunidade internacional por mililitro 

OPG Osteoprotegerina 

  

PCR Proteína C- reativa 

 

PGE2 Prostaglandina série 2 

 

PGE3 Protaglandina série 3 

 

PPAR-α Receptor ativado por proliferadores de peroxissoma alfa 

 

PPAR-γ Receptor ativado por proliferadores de peroxissoma gama 
 

RANK Receptor ativador do fator nuclear kappa-β  

 

RANKL 

 

RPM 

 

SBCAL 

 

TNF 

Receptor ativador do fator nuclear kappa-β ligante 

 

Rotações por minuto 

 

Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório 

 

Fator de Necrose Tumoral 

 

TNF-α Fator de Necrose Tumoral alpha 
 

UFF 

 

U/L 

Universidade Federal Fluminense 

 

Unidades por litro 

 



WHO 

 

ω-6 

 

ω-3 

 

 

World Health Organization 

 

Ômega-6 

 

Ômega-3 

 



SUMÁRIO 

 

 
1.0 INTRODUÇÃO: ........................................................................................................................ 19 

2.0  REVISÃO DE LITERATURA: ................................................................................................. 20 

2.1 ALEITAMENTO MATERNO E COMPOSIÇÃO DO LEITE EM RELAÇÃO AOS ÁCIDOS 

GRAXOS: ........................................................................................................................................ 20 

2.1.1 SEMENTE DE LINHAÇA, ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO: .............................................. 22 

2.2    COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DA SEMENTE DE LINHAÇA.............................................23 

2.2.1 COMPONENTES FUNCIONAIS DA LINHAÇA: .................................................................. 26 

2.3     COMPOSIÇÃO CORPORAL: ................................................................................................ 27 

2.4  TECIDO ÓSSEO: ...................................................................................................................... 28 

2.4.1  FISIOLOGIA ÓSSEA E OS ÁCIDOS GRAXOS POLIINSATURADOS: .............................. 30 

2.4.2 QUALIDADE ÓSSEA: .......................................................................................................... 34 

3.0 OBJETIVO GERAL: ............................................................................................................. 35 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: .................................................................................................... 35 

4.0  MATERIAL E MÉTODOS: ...................................................................................................... 36 

4.1      ANIMAIS: ............................................................................................................................. 36 

4.1.1     FARINHA DE LINHAÇA E PREPARO DAS RAÇÕES: .................................................... 36 

4.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL: ................................................................................. 38 

4.2.1 DOSAGENS SOROLÓGICAS: ............................................................................................. 40 

4.2.2 BIOQUÍMICA: ...................................................................................................................... 40 

4.2.3 HORMONAL: ....................................................................................................................... 40 

4.2.4   CROMATOGRAFIA DOS ÁCIDOS GRAXOS:...................................................................... 40 

4.3      ANÁLISE ÓSSEA:..................................................................................................................... 41  

4.3.1   MEDIDAS ÓSSEAS: ............................................................................................................ 41 

4.3.2 PARÂMETROS BIOMECÂNICOS:......................................................................................... 42 

4.3.3  COMPOSIÇÃO CORPORAL POR DXA: .............................................................................. 42 

4.4  ANÁLISES HISTOMORFOMÉTRICAS DO TECIDO ADIPOSO: .......................................... 43 

4.5  ANÁLISE ESTATÍSTICA: ....................................................................................................... 45 

5.0   RESULTADOS: ....................................................................................................................... 45 

5.1 MASSA, COMPRIMENTO, ÍNDICE DE LEE E COMPOSIÇÃO CORPORAL: ....................... 45 

5.2  MASSA DO TECIDO ADIPOSO E HISTOMORFOMETRIA.................................................... 46 



5.3  ANÁLISES BIOMECÂNICAS: ................................................................................................ 48 

5.4  ANÁLISES SOROLÓGICAS: ................................................................................................... 49 

5.4.1 BIOQUÍMICA: ........................................................................................................................ 49 

5.4.2 HORMONAL: ......................................................................................................................... 50 

5.5   CONTEÚDO DE ÁCIDOS GRAXOS NO SORO....................................................................... 51 

5.6 MASSA DOS ÓRGÃOS: ........................................................................................................... 53 

5.7 CONJUNTO DOS RESULTADOS:............................................................................................... 54 

6.0 DISCUSSÃO: ............................................................................................................................. 55 

6.1 FARINHA DE LINHAÇA, QUALIDADE ÓSSEA E COMPOSIÇÃO CORPORAL: ................. 55 

6.2 DADOS ÓSSEOS:...................................................................................................................... 58 

7.0 CONCLUSÕES: ......................................................................................................................... 59 

8.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ....................................................................................... 60 

9.0 ANEXO: .................................................................................................................................... 72 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    



19 

 

1.0 INTRODUÇÃO 
 

 

Nas últimas décadas, especial atenção tem sido dada à composição e aos aspectos 

fisiológicos da fração lipídica do leite humano (KOLETZO et al., 2001; UAUY & CASTILLO, 

2003). O lipídio está presente no leite materno na forma de glóbulos de gordura, os quais são 

sintetizados pelas células alveolares mamárias. A fração lipídica do leite materno representa a 

maior fonte de energia para crianças amamentadas, contribuindo com 40 a 55% do total de 

energia ingerida, e provê nutrientes essenciais tais como vitaminas lipossolúveis e ácidos graxos 

poliinsaturados, incluindo ácido linoléico da série ômega 6 (LA, 18:2n-6) e o ácido 

alfalinolênico da série ômega 3 (ALA, 18:3n-3) (INNIS, 2003). 

A procura por alimentos funcionais, como a linhaça, têm aumentado devido aos seus 

efeitos benéficos e o poder de atuar na prevenção de doenças (PRASAD, 2009). Além disso, a 

ingestão da semente reduz o peso e o índice de massa corporal (IMC) (DODIN et al., 2008). Tal 

semente tem sido consumida por pessoas de todas as idades e gêneros, gestantes, lactantes e 

mulheres durante a menopausa.  Essa oleaginosa é rica em ácidos graxos poliinsaturados 

linoléico e alfalinolênico, devido as limitações no consumo de peixe pela população, o uso do 

ácido alfa-linolênico de origem vegetal pode ser uma importante alternativa para fornecer 

concentrações adequadas de ácidos graxos poli-insaturados durante o período de lactação. Os 

ácidos graxos ômega 3 são nutrientes essenciais e uma das suas principais atribuições é fornecer 

o ácido docosahexaenoico (DHA) para o desenvolvimento e função do sistema nervoso. Assim, a 

farinha da semente de linhaça é uma boa opção e pode facilmente ser incorporada a itens da dieta 

como pães, cereais, mufins, margarinas e em saladas (CARTER, 1993; INNIS, 2008). 

Associados a esses fatores Chiellini et al. (2008) observaram que um aumento de tecido 

adiposo na medula óssea estava associado a uma menor atividade osteoblástica e redução da 

massa óssea. Estudos posteriores demonstraram o envolvimento da dieta e particularmente da 

linhaça no processo de desenvolvimento e manutenção da saúde óssea (KIM & ILICH, 2011; 

LAU et al., 2011). Porém, a investigação em modelos experimentais alimentados com ração 

contendo 25% de farinha de linhaça, representa uma contribuição significativa ao estudo da 

fisiologia óssea. 
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2.0 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ALEITAMENTO MATERNO E COMPOSIÇÃO DO LEITE MATERNO EM RELAÇÃO 

AOS ÁCIDOS GRAXOS 

 

O aleitamento materno é considerado uma prática natural, voltada a nutrir o recém-

nascido. O leite materno provê todos os nutrientes necessários para o crescimento e o 

desenvolvimento dos lactentes até os seis meses de vida (ARIFEEN et al., 2001; COMITÉ DE 

NUTRITION DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PÉDIATRIE et al., 2013), sendo necessário a 

complementação alimentar com outros alimentos após esse período (KRAMER & KAKUMA, 

2012; PEDLEY et al., 2014). A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde do 

Brasil recomendam que o aleitamento exclusivo (somente o leite materno, sem a necessidade de 

chás, água, sucos ou outros alimentos) seja oferecido por seis meses, sendo complementado com 

outros alimentos até a criança completar dois anos de idade (WHO, 2001). 

Muito se tem pesquisado acerca dos benefícios trazidos pelo aleitamento materno. Desde 

meados dos anos 70 até os dias atuais houve grande ampliação do conhecimento científico desta 

prática, constatando-se a importância do aleitamento materno como meio de proteção contra 

complicações de saúde, tais como diarreia, doenças crônicas não transmissíveis e respiratórias, 

malformação da arcada dentária, entre outras (VON KRIES et al., 2000; REGO et al., 2002; 

PEDLEY et al., 2014). Nos EUA a amamentação foi um fator redutor na prevalência da 

obesidade infantil (US DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 2007). 

Outros estudos evidenciam o aleitamento materno como fator redutor da incidência de 

processos alérgicos, como alergia alimentar ou respiratória (HANSON et al., 1999; COMITÉ DE 

NUTRITION DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PÉDIATRIE et al., 2013; INDIAN 

ACADEMY OF PEDIATRIC et al., 2014; PEDLEY et al., 2014). 

Em contrapartida, o mercado de trabalho vem exigindo cada vez mais das mulheres, 

fazendo com que o período disponível para a amamentação exclusiva diminua cada vez mais. De 

fato, não mais que 35% das crianças são amamentadas exclusivamente durante os primeiros 

quatro meses de vida (WHO, 2001). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Leite_materno
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Fraga et al. (2014) utilizando ratos Wistar e Moura & Passos (2005) em sua revisão 

demonstraram que alterações nutricionais durante os primeiros períodos de vida podem imprimir 

mudanças epigenéticas que levarão a desordens como obesidade, diabetes e hipertensão.  

Os lipídios são considerados a principal fonte energética para os recém-nascidos, pois 

suprem 40 a 55% das calorias necessárias ao seu desenvolvimento. Os ácidos graxos são 

essenciais para o metabolismo cerebral, assim como no transporte de vitaminas e hormônios 

lipossolúveis. Os ácidos graxos que compõem os lipídios do leite são em grande número e 

pertencentes a dois grupos: o dos ácidos graxos saturados (sem ligações duplas) e o dos ácidos 

graxos insaturados (com uma ou mais ligações duplas) (CONNOR et al., 2000). Os ácidos 

graxos de cadeia curta, de cadeia média e de cadeia longa saturados e monoinsaturados podem 

ser sintetizados no organismo, porém os ácidos graxos poliinsaturados, notadamente o linoléico e 

alfalinolênico, por não serem sintetizados pelo organismo constituem-se em ácidos graxos 

essenciais. Tais ácidos são elementos estruturais necessários à síntese de lipídios de tecidos, e 

têm um papel importante na regulação de vários processos metabólicos, de transporte e excreção. 

A carência de ácidos graxos essenciais na alimentação dos mamíferos (especialmente do homem) 

conduz a alterações no crescimento, na pele, imunológicas, neurológicas, e sérios transtornos 

comportamentais (INNIS, 2004). Os ácidos graxos livres representam 16,7% do total de ácidos 

graxos do leite, sendo maior a concentração de ácidos graxos insaturados (58%) seguida pelos 

ácidos graxos saturados (42%). O padrão alimentar é um dos fatores determinantes na qualidade 

dos ácidos graxos presentes no leite materno. Se a dieta for composta predominantemente por 

gordura animal, terá um aumento no leite de ácidos graxos saturados. Alternativamente, se a 

dieta for baseada em gordura de origem vegetal, ácido linoleico, linolênico e seus derivados 

poliinsaturados estarão presentes em maior proporção do leite (HANSON et al., 1999). Estudos 

experimentais evidenciam que a transferência vertical de colesterol, durante o período de 

lactação, poderia contribuir para a regulação do metabolismo do colesterol na idade adulta 

(REGO et al., 2002; FIGUEIREDO et al., 2009). 

O leite materno contém outros nutrientes relevantes para o desenvolvimento físico nos 

primeiros meses de vida. Contudo, pesquisas têm demonstrado que os lipídios possuem um  

importante papel no metabolismo esquelético e na saúde óssea (LIU & DENBOW, 2001; 

IWANIEC et al., 2009; FATORRE et al., 2010). 
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2.1.1  SEMENTE DE LINHAÇA, ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO 

 

O linho (Linum usitatissimum) é uma planta pertencente à família da Linaceae (Figura 1). 

A planta, com aproximadamente 60 cm de altura, apresenta caules finos e fibrosos. Suas flores, 

com 3 cm de diâmetro, possuem um azul brilhante e a fruta contém uma semente conhecida 

como linhaça. Os seres humanos têm consumido a semente de linhaça desde o início das 

primeiras civilizações. A semente foi usada com propósitos medicinais na antiga Grécia e no 

Egito, principalmente como fonte energética. Atualmente é cultivado em mais de 50 países, 

sendo a maioria localizada no hemisfério Norte (RUBILAR et al., 2010). Na América do Sul, o 

maior produtor é a Argentina, com cerca de 80 toneladas/ ano, já o Brasil apresenta uma 

produção menor, cerca de 20 toneladas/ ano (TURATTI et al., 2000). 

 O consumo da linhaça vem aumentando devido ao conhecimento de suas propriedades 

benéficas (TRUCOM, 2006), como a rica concentração dos ácidos graxos poliinsaturados, tais 

ácidos são importantes para o desenvolvimento do sistema nervoso central, auxiliam na 

prevenção de doenças cardiovasculares, diabetes e determinados tipos de câncer, atuam ainda na 

redução de processos inflamatórios e doenças autoimunes (COLLINS et al., 2003; HARBIGE et 

al., 2008). A linhaça é uma importante fonte vegetal de ômega-3 e possui  propriedades  

funcionais pois, além de suas funções nutricionais básicas, produz efeitos metabólicos e 

fisiológicos considerados benéficos à saúde. 

6. Seus componentes ativos são as lignanas  que podem prevenir e controlar câncer como o de 

mama e de pulmão. Ela é considerada fonte rica de precursores de lignana de mamíferos 

(THOMPSON et al.,1991). 

O grão pode ser consumido in natura, inteiro ou moído, acrescentado diretamente sobre 

alimentos tais como as frutas, o leite ou o iogurte, ou pode também ser utilizado como 

ingrediente na preparação de pães, biscoitos, sobremesas, feijão e produtos cárneos (MARQUES 

et al., 2011). 
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Figura 1: Semente de linhaça 

 

 

2.2  COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DA SEMENTE DE LINHAÇA 

 

A composição da linhaça pode variar dependendo da genética, do meio ambiente, do 

processamento da semente e do método de análise utilizado (RUBILAR et al., 2010). A linhaça 

tem um perfil de ácidos graxos único com elevada quantidade de ácido graxo poliinsaturado 

(73%), moderado em ácido graxo monoinsaturado (18%) e baixo em ácido graxo saturado (9%) 

(MORRIS et al., 2001). Quanto aos ácidos graxos poliinsaturados, a semente é rica em ômega-3 

(ácido α-linolênico, ALA 18:3n-3) e com baixa concentração de ômega-6 (ácido linoléico, LA 

18:2n-6) (RUBILAR et al., 2010). Ambos não são sintetizados pelo nosso corpo, sendo essencial 

a sua ingestão diária (RUXTON et al., 2004) (Tabela 1).  

Tal como em outras sementes, as globulinas são as principais proteínas, representando 

18,6% do total protéico, seguido da albumina 17,7%. A semente é rica em arginina, ácido 

aspártico e glutâmico. A lisina, a metionina e a cisteína são os aminoácidos limitantes (OOMAH 

et al., 2001; RUBILAR  et al., 2010). A linhaça apresenta grande quantidade de fibra solúvel. 

Com ação anti-hipercolesterolêmica e no controle do metabolismo glicídico, a sua ingestão 

aumenta o volume do bolo fecal e a excreção de lipídios nas fezes. Assim, contribui na 



24 

 

prevenção doenças como o diabetes e a arteriosclerose (RUBILAR et al., 2010; MARQUES et 

al., 2011) (Tabela 2). 

O conteúdo de complexos fenólicos confere à semente de linhaça uma das características 

mais interessantes, relativa à sua composição. As lignanas são fitoestrógenos (compostos 

difenólicos que estruturalmente se assemelham ao estrogênio) (MEAGHER et al., 1999), com 

capacidade antioxidante, como sequestrador de radicais hidroxil e consequentemente, supressão 

das condições oxidantes, prevenindo a lesão de DNA (Ácido Desoxirribonucleico) e a 

peroxidação lipídica (RAJESHA et al., 2006),  reduzindo as concentrações séricas de TNF-α 

(Fator de necrose tumoral alfa), IL-1 (Interleucina-1), IL-6, PCR (Proteína C-reativa) e glicose 

além de contribuir para a manutenção da sensibilidade insulínica (RHEE et al., 2011). 

 

 

Tabela 1: Perfil de ácidos graxos da semente de linhaça (g100/g) 

Fórmula                           Nome       Média ±  EPM 

Saturados 

12:00                             Láurico 

 

0,01 ± 0,00 

14:00                            Mirístico 0,04 ± 0,00 

15:00                        Pentadecanóico 0,01 ± 0,00 

16:00                            Palmitíco 2,31 ± 0,10 

17:00                           Margárico 0,02 ± 0,00 

18:00                            Esteárico 1,84 ± 0,03 

20:00                          Eicosanóico 0,07 ± 0,00 

22:00                          Docosanóico 

24:00                           Lignocérico 

Total  

Percentual total (%) 

 

 

Monoinsaturados 

0,06 ± 0,00 

0,05 ± 0,00 

4,40 ± 0,10 

     12,65 
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16:01                         Palmitoléico 

18:1                                Oléico 

18:1                              Vaccênico 

20:01                           Eicosenóico 

24:10                           Nervônico 

Total    

Porcentagem total  (%) 

Poliinsaturados  

18:2                               Linoléico 

18:03                        Alfa Linolênico 

Total     

Porcentagem total (%)  

Porcentagem total ω-6 (%) 

Porcentagem total ω-3 (%)      

Relação 

Relação ω-6/ω-3  

0,05 ± 0,00 

0,02 ± 0,00 

8,43 ± 0,05 

0,06 ± 0,00 

0,02 ± 0,00 

8,57 ± 0,04 

    24,62 

 

5,23 ± 0,02 

16,61 ± 0,12 

21,84 ± 0,06 

     62,75 

     15,02 

     47,73 

 

  0,31 ± 0,00 

Fonte: Adaptado de NOVELLO & POLLONIO, 2012 

 

 

         Tabela 2: Composição físico-química da semente de linhaça (g100/g) 

 Composição             Unidade Resultados 

   Umidade 

   Energia 

   Proteína 

   Lipídeos 

 Carboidratos 

 Fibra alimentar 

        % 

      Kcal 

        g 

        g 

        g 

        g 

      6,7 

     495 

     14,1 

     32,3 

     43,3 

     33,5 

   Fonte: TACO - Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, 2006 
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2.2.1  COMPONENTES FUNCIONAIS DA LINHAÇA 

 

Os alimentos funcionais fazem parte de uma nova concepção de alimentos lançada pelo 

Japão na década de 80 através de um programa de governo que tinha como objetivo desenvolver  

alimentos  saudáveis  para  uma população que envelhecia e apresentava  uma grande expectativa 

de vida (COLLI, 1998). No Japão, a definição legal de alimento funcional foi estipulada de 

acordo com o Sistema “Alimento Destinado a Uso Específico de saúde (Food for Specific Health 

Use – FOSHU)  da  legislação  de  alimentos  japonesa,  estes  alimentos  trazem  um  selo de 

aprovação do Ministério da Saúde e Bem estar japonês (HASLER, 1998).  

Os  alimentos  funcionais  são  todos os alimentos  ou  bebidas  que  consumidos  na 

alimentação cotidiana, podem trazer benefícios fisiológicos específicos, graças à presença de 

ingredientes fisiologicamente saudáveis (CÂNDIDO & CAMPOS, 2005). Os efeitos benéficos 

de alguns alimentos sobre a saúde dos indivíduos é conhecida há  bastante  tempo,  apesar  disso,  

os  estudos  científicos  sobre  os  alimentos  funcionais tornou-se intenso apenas nos últimos 

anos (HASLER, 2000).  

De acordo com a Resolução nº 18 (BRASIL/ANVISA, 1999) aqui no Brasil para um 

alimento ou nutriente ser considerado funcional ele precisa, além das funções nutricionais 

básicas, causar efeito benéfico à saúde, devendo ser seguro para o consumo sem supervisão 

médica.  

A legislação brasileira não define alimento funcional e sim as alegações de propriedade 

funcionais e estabelece as diretrizes para a sua utilização, bem como as suas condições de 

registro. As alegações aprovadas relacionam a propriedade funcional e ou de saúde de um 

nutriente ou não nutriente do alimento, considerando a formulação e as características deste. São 

permitidas alegações funcionais relacionadas com o papel fisiológico no crescimento, 

desenvolvimento e funções normais do organismo e/ou alegações sobre a manutenção geral da 

saúde e a redução de risco de doenças, em caráter opcional.  

   A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) disponibilizou uma lista com as 

alegações aprovadas, sendo elas: ácido graxo ômega-3, licopeno, luteína, fibras alimentares, 

fitoesteróis entre outros (STRINGHETA et al., 2010). A linhaça possui essas propriedades 

consideradas funcionais, em seus componentes ativos estão as lignanas que podem prevenir e 
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controlar câncer como o de mama e pulmão. Ela é considerada uma fonte rica de precursores de 

lignana de mamíferos, além de ser uma rica fonte dos ácidos graxos essenciais linoléico e 

alfalinolênico, respectivos ômega-6 e 3 (THOMPSON et al., 1991). 

 

2.3  COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

  O crescimento humano durante os primeiros anos de vida envolve mudanças qualitativas 

e quantitativas da composição corporal (HEYWARD et al., 1996; BUTTE et al., 2000; SAINZ et 

al., 2003; CARNEVALE et al., 2014) sendo importante quantificar os 3 diferentes componentes 

corporais, massa de gordura, massa livre de gordura e massa óssea (CINTRA et al., 2004). O 

Quando avaliados nos primeiros dias de vida são um bom indicador de crescimento 

(CATALANO et al., 1995), permitindo a compreensão das alterações que ocorrem com o 

crescimento e o desenvolvimento. O interesse em medir a quantidade dos diferentes 

componentes do corpo humano iniciou-se no século 19 e aumentou no final do século 20 devido 

à associação entre o excesso de gordura corporal e o aumento do risco de desenvolvimento de 

doenças coronarianas, diabetes mellitus tipo 2, ósteo-artrites e até mesmo alguns tipos de câncer 

(HEYWARD & STOLARCZYK, 2000). Segundo alguns autores, o baixo peso seguido de 

aumento do percentual de gordura ao nascimento está associado a diabetes, obesidade e 

hipertensão em adultos. Esta associação é conhecida como programação metabólica e foi 

confirmada por  revisões sistemáticas e estudos experimentais utilizando a prole e ratas lactantes 

Wistar (PASSOS et al., 2000; BARKER, 2003; MOURA et al., 2005). Outros estudos apontam 

para os fatores de imprinting neonatais durante a lactação, como desnutrição e supernutrição 

estão associados aos hormônios da tireóide, leptina, e hypoprolactinemia alterando assim a 

programação para  adiposidade, sinalização da leptina, homeostase da glicose e perfil lipídico 

(TOSTE et al., 2006; FAGUNDES et al., 2007; MOURA et al., 2008; RODRIGUES et al., 

2009). 

  O DXA (Dual-energy X-ray absorptiometry) é um método de avaliação considerado de 

referência para a avaliação da composição corporal (LOHMAN et al., 1996; WONG et al., 2002; 

STEPHEN et al., 2005). O DXA é importante porque avalia transversalmente a estrutura física 

em  dois compartimentos: tecidos moles e ósseo (LASKEY et al., 1996; TESTOLIN et al., 

2000). Contudo, permite também inferir a composição corporal em três componentes: massa 
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gorda, massa livre de gordura e massa óssea (LASKEY et al., 1996; CINTRA et al., 2004; 

BAZZOCCHI et al., 2014). O DXA também tem sido utilizado com sucesso em estudos 

corporais e ósseos em animais de pequeno porte como ratos Wistar (LUKASKI et al., 2001). 

   

2.4  TECIDO ÓSSEO 

 

  A estrutura óssea possui múltiplas funções, dentre as quais, as mais importantes estão 

relacionadas à locomoção, proteção dos órgãos internos, hematopoiese e reserva corporal de 

cálcio (DANGELO & FATTINI, 2008). 

   O osso é composto por um substrato orgânico, que consiste de ampla quantidade de 

colágeno tipo I (~40% do volume), intercalado com cristais de hidroxiapatita (~45%). O restante 

do volume (~15%) é preenchido por água. Esta combinação permite ao osso apresentar 

resistência à compressão e elasticidade. Estruturalmente, é diferenciado em osso cortical ou 

trabecular (WEHRLI et al., 2007). O osso cortical é a camada compacta que forma a porção 

axial, ou externa, enquanto que o osso trabecular é constituído em uma série de finas placas 

(trabéculos), formando o interior dos ossos. A estrutura óssea não é estática, sendo caracterizada 

pela contínua reestruturação adaptativa, na qual ocorre renovação de tecido pré-existente, através 

da reabsorção óssea, pelos osteoclastos, e subseqüente formação de tecido novo, pelos 

osteoblastos (FATORRE et al., 2010; MARCU et al., 2011) . 

  A infância e a adolescência são consideradas os períodos de vida mais relevantes para a 

aquisição do pico de massa óssea. Este é definido como o mais alto nível de massa óssea 

alcançado como resultado do crescimento normal, vinculado e influenciado por fatores 

genéticos, hormonais e ambientais como dieta e exercício físico (COBAYASHI et al., 2005). 

  Durante a infância e a adolescência a taxa de formação óssea supera a reabsorção óssea 

resultando em aquisição óssea. Após o estágio de rápido crescimento do esqueleto, a formação 

óssea começa a diminuir relativamente, atingindo a reabsorção óssea que consequentemente leva 

a perdas ósseas (LUKASKI et al., 2001). Em ratos machos Wistar o pico de massa óssea ocorre 

aos 180 dias (IIDA & FUKUDA, 2002). Nas últimas décadas tem havido um crescente interesse 

no estudo do papel dos hormônios diretamente relacionados com o controle do metabolismo 

ósseo (ROSEN & BILEKIZIAN, 2001; RUBIN & BILEZEKIAN, 2001; MARCUS et al., 2003; 

ORWOLL et al., 2003). O PTH, a vitamina D e a calcitonina são os principais hormônios 
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envolvidos com a regulação do metabolimo mineral. O nível extracelular do íon cálcio é mantido 

estável por meio da ação destes hormônios em um ou mais sítios alvo (rins, ossos e trato 

digestivo (BIKLE & PILLAI, 1993; BROWN & MACLEOD, 2001). O PTH é um hormônio 

polipeptídico com 84 aminoácidos sintetizado nas glândulas paratireóides a partir de um 

precursor, o pré-pró-paratormônio, sendo um dos responsáveis pelo controle da calcemia e o 

mais importante na regulação das alterações agudas das concentrações extracelulares de cálcio. 

A seqüência dos primeiros 34 aminoácidos na extremidade amino-terminal é responsável pela 

sua atividade biológica. Além da molécula intacta do PTH, são secretados fragmentos amino-

terminais, carboxi-terminais e a sua porção média. O hormônio intacto, biologicamente ativo, 

representa 5 a 30% da concentração plasmática total do PTH. O PTH tem uma meia vida de 

aproximadamente 2 minutos, sendo que a sua metabolização ocorre na maior parte no fígado 

(70%), rins (20%) e em menor quantidade em outros tecidos, como o tecido ósseo. As ações do 

PTH no osso variam de acordo com as suas concentrações plasmáticas. Em níveis fisiológicos, 

esse hormônio tem um efeito ósseo anabólico. A secreção intermitente do PTH associa-se com 

aumento do osso trabecular e cortical em ratos (POTTS, 2001; OXLUND et al., 2002) e com a 

manutenção e/ou aumento da massa óssea trabecular em humanos (DEMPSTER et al., 2001). Já 

a sua secreção contínua e/ou aumentada apresenta efeito catabólico, ocorrendo perda de massa 

óssea como, por exemplo, pode ser observado no hiperparatireoidismo primário sintomático. 

  A calcitonina é um peptídeo com 32 aminoácidos, secretado primariamente pelas células 

C da tireóide. Embora conhecida há mais de 30 anos, a função desse hormônio na regulação do 

metabolismo mineral ósseo em humanos ainda não está totalmente esclarecida (LANNA et al., 

2002). Sabe-se que a calcitonina atua diretamente nos osteoclastos, determinando uma 

diminuição da reabsorção óssea. Devido a essa propriedade, a calcitonina passou a ser utilizada 

em distúrbios caracterizados por aumento da reabsorção óssea. As concentrações sangüíneas de 

cálcio ionizado são o principal regulador da secreção desse hormônio. Agudamente, o aumento e 

redução da calcemia resultam respectivamente em um incremento e diminuição na secreção da 

calcitonina (PAULA et al., 2000; BROWN & MACLEOD, 2001).  

  Juntamente com o PTH, a vitamina D exerce papel fundamental na regulação das 

concentrações extracelulares de cálcio. Sua ação primordial é no trato digestivo aumentando a 

absorção intestinal de cálcio e fósforo. Através de receptores nucleares encontrados no intestino 

delgado, a 1,25(OH)2D aumenta a síntese de proteínas envolvidas no transporte de cálcio através 

da mucosa intestinal. No osso, fisiologicamente atua de forma permissiva na mineralização da 
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matriz proteica óssea. Frente a níveis reduzidos de cálcio na dieta, sua ação no osso passa a ser 

indutora da reabsorção. Na paratireóide, a 1,25(OH)2D age inibindo a secreção do PTH 

(OLIVEIRA et al., 2003).  

  Recentes evidências têm sugerido que os primeiros estágios da remodelação óssea ocorra 

no recrutamento das células precursoras de osteoclasto para o osso. O osteoclasto é uma célula 

secretora que produz fatores que podem estimular sua própria formação e atividade. Estudos 

demonstraram que células osteoclásticas, formadas em cultura de células medulares de pacientes 

com doença de Paget, produzem interleucina-6 (IL-6) capaz de estimular a formação de 

osteoclastos e reabsorção óssea (ROODMAN, 1999; SEEMAN, 2006). A diferenciação das 

células progenitoras em osteoclastos ocorre por meio de um mecanismo que envolve a interação 

célula a célula com células osteoblásticas (TAKANAYAGI et al., 2002). Após a diferenciação, a 

superfície óssea é preparada com a remoção da camada de osteóide não-mineralizado pelos 

osteoblastos de revestimento que produzem enzimas proteolíticas, como as metaloproteinases, 

colagenases e gelatinases. Esse processo facilita o acesso dos osteoclastos ao osso subjacente 

(ROODMAN, 1999 VÄÄNÄNEN et al., 2008). A osteoprotegerina (OPG), a citocina fator 

nuclear kappa beta (RANK) e o seu ligante (RANKL) têm sido identificadas como os principais 

fatores envolvidos na gênese de osteoclastos. O RANK localiza-se na superfície de precursores 

de osteoclastos e de osteoclastos maduros, enquanto o RANKL é uma proteína pertencente à 

família ao fatode necrose tumoral (TNF). Seu principal papel é a inibição da apoptose dos 

osteoclastos e a estimulação da diferenciação e ativação dessas células. A OPG pode atuar 

inibindo a RANKL por meio da ligação com RANK e também diretamente, por meio de outros 

receptores presentes nos osteoclastos. Seus efeitos são antagônicos aos do RANKL. Diversas 

citocinas e compostos, como os estrógenos, influenciam a gênese de osteoclastos por meio da 

regulação da produção de RANKL/ OPG pelas células estromais e pelos osteoblastos (TANI-

ISHII et al., 1999; TAKANAYAGI et al., 2000; RHO et al., 2004).  

     

 

    2.4.1 FISIOLOGIA ÓSSEA E OS ÁCIDOS GRAXOS POLIINSATURADOS 

 

Os ácidos graxos ômega-6 e 3 são benéficos quando consumidos em quantidades 

apropriadas (CORWIN et al., 2003; GHASEMIFARD et al., 2014). O ômega-6 é precursor do 

ácido araquidônico (AA, 20:4n-6), sendo este último necessário para a síntese de prostaglandinas 
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da série 2 (PG2) e leucotrienos da série 4, ambos com ação pró-inflamatória. Por outro lado o 

ácido α-linolênico é precursor dos ácidos eicosapentaenóico (EPA, 20:5n-3) e docosahexaenóico 

(DHA, 22:6n-3), que reduzem a produção dos derivados de ácido araquidônico (AA, 20:4n-6) e 

têm ação antiinflamatória (SIMOPOULOS et al., 1991; BARHAM et al., 2000). A maior 

proporção ômega-6/ômega-3 está associada com efeitos negativos sobre a fisiologia óssea, com 

maior estímulo para a reabsorção óssea, via osteoclastos. A excessiva produção de PG2 

precursor do ômega-6 afeta a remodelação óssea, reduzindo a diferenciação dos pré-osteoblastos, 

aumentando o recrutamento de pré-osteoclastos, sua maturação e retarda a apoptose dos 

osteoclastos, aumentando o estímulo à reabsorção óssea (JOHNSON et al., 1997; WEISS et al., 

2005; KRUGER et al., 2010). No entanto, a menor proporção ômega-6/ômega-3 está associada 

com melhora da formação óssea (WEISS et al., 2005). O EPA precursor do ômega-3 stem como 

seus derivados as prostaglandinas de série 3 e leucotrienos de série 5 que contribuem para a 

redução da síntese de PG2, possibilitando o recrutamento de pré-osteoblastos, sua diferenciação 

e maturação, o que consequentemente, contribui para a formação óssea. Paralelamente, EPA 

reduz o recrutamento de pré-osteoclastos e diminui o tempo de vida média dos osteoclastos, 

promovendo a apoptose destas células (KRUGER et al., 2010). No indivíduo adulto, o balanço 

entre a reabsorção e a formação mantém uma massa óssea constante (KRUGER et al., 2010). 

Revisões sistemáticas e estudos epidemiológicos longitudinais têm relatado a importância da 

ingestão de alimentos ricos em ômega-3 para a prevenção da fragilidade e perda óssea 

(CORWIN et al., 2003; KRUGER et al., 2010; KIM et al., 2011). 

Paralelo à via inflamatória, os ácidos graxos podem atuar na estrutura óssea via tecido 

adiposo (Figura 2 e Figura 3). Os adipócitos e os osteoblastos são originados das células-tronco 

mesenquimais, e o estudo da relação adipócito/osteoblasto representa um novo olhar no 

tratamento das doenças ósseas (HSU et al., 2006). Na menopausa e na osteoporose, por exemplo, 

ocorre um aumento de tecido adiposo na medula óssea, com menor atividade osteoblástica e 

redução da massa óssea (CHIELLINI et al., 2008). 
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                 Figura 2: Formação óssea e adipogênese/ Fonte: Hsu et al., 2006; Kruger et al., 2010 

PGE2: Prostaglandina série 2 

PGE3: Prostaglandina série 3 

PPAR-α: Receptor ativado por proliferadores de peroxissoma alfa 

PPAR-γ: Receptor ativado por proliferadores de peroxissoma gama 
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                                       Figura 3: Reabsorção óssea/ Fonte: Kruger et al., 2010. 

PGE2: Prostaglandina série 2 

PGE3: Prostaglandina série 3 

OC: Osteoclasto 

OPG: Osteoprotegerina 

RANK: Receptor ativador do fator nuclear kappa-β  

                                                               RANKL: Receptor ativador do fator nuclear kappa-β ligante       

 

 

Dependendo do tipo de ácido graxo predominante na dieta, pode ocorrer uma ação direta 

sobre pré-adipócitos, aumentando sua taxa de replicação e/ou diferenciação (GHIBAUDI et al., 

2002; JO et al., 2009). Assim, quando uma dieta contendo ômega-6 é consumida, o receptor 

ativado por proliferadores de peroxissoma gama (PPAR-γ) é recrutado para converter pré-

adipócitos em adipócitos, o que leva ao consequente acúmulo da gordura. Portanto, a menor 

ingestão de alimentos ricos em ômega-6 está associada a menor hipertrofia dos adipócitos e a 

menor adipogênese. O ômega-3, limita o acúmulo de gordura e a hipertrofia dos adipócitos, com 

o estímulo de genes relacionados à oxidação dos ácidos graxos, através do receptor ativado por 

proliferadores de peroxissoma alfa (PPAR-α) e com a supressão de genes lipogênicos, causando 

a redução da área dos adipócitos (HSU et al., 2006; YIN et al., 2008). 
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 Na medula óssea, PPAR-α pode atuar estimulando a diferenciação dos adipócitos e 

inibindo a dos osteoblastos, prejudicando a formação óssea (SUGIYAMA et al., 2000; CORWIN 

et al., 2003). 

 

2.4.2  QUALIDADE ÓSSEA 

 

  A qualidade do osso compreende os aspectos da sua composição e estrutura que 

contribuem para a diminuição do risco de fraturas (Figura 4). As propriedades estruturais ósseas 

incluem a geometria (tamanho e formato) e a microarquitetura (arquitetura trabecular e 

porosidade cortical), enquanto as propriedades materiais referem-se à composição de minerais e 

colágeno, assim como os marcadores de microdano e reparos (MARTIN et al., 2010).  

 

                                        

 

Figura 4: Determinantes da qualidade óssea/ Fonte: Martin et al., 2010. 

CMO: Conteúdo mineral ósseo 

DMO: Densidade mineral óssea 
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3.0    OBJETIVO GERAL 
 

  Avaliar a composição corporal e a qualidade óssea da prole de ratos Wistar machos aos 

21 dias de idade, cuja as mães foram alimentadas com ração contendo 25% de farinha de linhaça 

durante a lactação. 

 

 

3.1    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Avaliar a composição corporal em massa magra total, massa de gordura total e do tronco; 

 

 Avaliar a área dos adipócitos através de técnica histomorfológica do tecido adiposo; 

 

 Avaliar as medidas ósseas como o ponto médio da diáfise, a distância entre as epífises, 

densidade mineral óssea, conteúdo mineral ósseo e parâmetros biomecânicos; 

 

 Associar o perfil lipídico e mineral, como concentração de cálcio, fósforo e magnésio com 

os parâmetros ósseos; 

 

 Realizar dosagens bioquímicas e hormonais; 

 

 Comparar os parâmetros de composição, histomorfometria, bioquímicos, hormonais entre a 

prole controle e linhaça; 

 

 Determinar o perfil de ácidos graxos séricos. 
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4.0   MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1   ANIMAIS 

 

Todos os procedimentos atenderam às exigências previstas no projeto de lei nº 

11.794/2008, que estabelece procedimentos para o uso científico de animais. O presente estudo, 

com protocolo n° 209 (anexo), está de acordo com os Princípios Éticos na Experimentação 

Animal da Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL), tendo sido 

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

da Universidade Federal Fluminense (UFF) em 12 de abril de 2012. 

  Ratos Wistar (Rattus novergicus), obtidos a partir de colônias do Laboratório de Nutrição 

Experimental da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense, foram mantidos 

em condições controladas de temperatura (23 ± 1ºC), com ciclo claro-escuro artificial (luzes 

acesas de 7 às 19 horas). Seis ratas nulíparas com 90 dias de idade foram acasaladas com ratos 

machos. Confirmada a gravidez, as ratas foram realocadas em gaiola individual de polipropileno 

com livre acesso à água e ração comercial (Nuvital, Nuvilab®, PR, Brasil) (Tabela 3). Nas 

primeiras 24 horas após o nascimento (dia 0), ocorreu o ajustamento da ninhada de modo que 

seis filhotes machos foram mantidos por ninhada, com o intuito de maximizar o desempenho 

lactotrófico (FISHBECK & RASMUSSEN, 1987). 

 

 

4.1.1  FARINHA DE LINHAÇA E PREPARO DAS RAÇÕES 

 

 

A semente de linhaça marrom (Linum usitatissinum) foi obtida no mercado local Dono do 

Armazém, na cidade de Niterói, RJ.  

As sementes foram inicialmente trituradas em liquidificador industrial para a 

transformação em farinha, em seguida misturada com o restante dos ingredientes em batedeira 

industrial (Semco Hobart®) por 10 minutos sendo acrescido de água fervente e por mais 5 

minutos mantidas na batedeira até atingir ponto de massa. A seguir a massa foi manipulada em 

formato de pellets e condicionada em estufa a 50ºC (Fabbe-Primar 219/4®, São Paulo) por 24 

horas. A ração assim que retirada da estufa, foi armazenada em geladeira a 4ºC. 
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As dietas experimentais (Tabela 4) foram manufaturadas de acordo com as determinações 

da AIN-G (American Institute of Nutrition-Growth) (REEVES et al., 1997) no Laboratório de 

Nutrição Experimental (LabNE). A ração controle contém 7ml de óleo de soja, 20g de caseína e 

6g de celulose para cada 100g, enquanto que a ração experimental contém 15g de caseína e 25g 

de farinha de linhaça  As duas dietas apresentam a mesma quantidade de sacarose, vitaminas e 

minerais (CARDOZO et al., 2010). As dietas foram manufaturadas semanalmente e estocadas a 

4°C. Os Animais tiveram livre acesso à água e à ração durante todo o período experimental.   

 

 

   Tabela 3: Composição da ração comercial própria para ratos utilzada na gestação 

     Ingredientes ( g/ 100 g) Quantidade  

Carboidrato 58  

Proteína 22  

Extrato etéreo 4  

Material mineral 

Material fibroso 

9 

7 

 

Energia (kcal/100g)                  356         

                  Nuvital, Nuvilab®, PR, Brasil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Tabela 4: Composição das dietas utilizadas durante a lactação. 

Ingredientes ( g/ 100 g) C L 

Farinha de Linhaça - 25 

Caseína 20 15 

Amido de Milho 52,9 45,0 

Açúcar 10 10 

Óleo de Soja 7 - 

Celulose 5 - 

Mix Mineral, AIN-97G  3,5 3,5 

Mix Vitamínico, AIN-97  1 1 

L-Cistina 0,30 0,22 

Bitartarato de Colina 0,25 0,25 

Terc-Butil-hidroquiniona (BHT), mg 14 14 

Proteína (% VET) 17 17 

Carboidrato (% VET) 54 49 

Gordura (% VET) 7 7 

kcal/100g 347,2 327,0 

Dietas baseadas nas recomendações de dietas para roedores da American Institute of Nutrition AIN-97G (REEVES 

et al., 1997). Grupo Controle (C) e grupo linhaça (L), tratado com dieta contendo farinha de linhaça. 

Mix Mineral e Vitamínico; L-Cistina; Bitartarato de Colina: PragSoluções® PragSolucões Comércio e Serviços 

Ltda (Jaú-SP, Brasil); Caseína; Amido de Milho; Celulose: FARMOS® Comércio e Industria Farmos Ltda (Rio de 

Janeiro-RJ, Brasil); Óleo de Soja: Lisa® Liza da Cargill Agricultura Ltda (Mairinque-SP, Brasil) e Açúcar: União® 
(Rio de Janeiro-RJ, Brasil) 

 

 

 

4.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

  Após o nascimento, dia 0, 24 filhotes foram randomizados e separados em 2 grupos: 

 

 Grupo Controle (C: n=12), cujas ratas lactantes foram alimentadas com ração controle; 

 Grupo Linhaça (L: n=12), cujas ratas lactantes foram alimentadas com ração contendo 

25% de farinha de linhaça (Figura 5). 
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Figura 5: Delineamento experimental 

 

 

Os grupos foram acompanhados semanalmente sendo a ingestão alimentar determinado 

pela diferença entre a quantificação da oferta e dos restos alimentares, a massa corporal foi 

avaliada por meio de uma balança digital Filizola® com precisão de 0,01g e o comprimento 

corporal foi mensurado semanalmente utilizando fita métrica, considerando o comprimento total: 

a altura do nariz até o final da cauda do animal (CAO et al., 2009).   

Aos 21 dias de idade, após jejum de 2 horas (CAO et al., 2009), os animais foram 

anestesiados por injeção intraperitoneal com uma dose sedativa (0,01 mg/50g de massa corporal) 

de Thiopentax® (Tiopental sódico 1g, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA do 

Brasil) e submetidos ao DXA, após a análise radiológica com animais ainda anestesiados, o 

sacrifício aconteceu por exsanguinação assim realizou-se a coleta de sangue por punção cardíaca 

e a morte do animal por hipovolemia. O sangue foi coletado em um tubo sem anticoagulante e 

centrifugado (Sigma®) durante 15 minutos a 3,500 RPM (Rotações por minuto). O soro assim 

obtido foi acondicionado em freezer à -80°C. 

Os animais foram laparatomizados para a retirada dos tecidos (fígado, rim, coração, 

tecido adiposo intra-abdominal (soma dos tecidos retroperitonial, mesentérico e epididimal) e 

fêmures direito e esquerdo. Estes foram completamente removidos e pesados em balança 

analítica com precisão de 0,0001g (Sartorius® TE214S).  

As carcaças foram armazenas em freezer -20°C para descarte como lixo biológico e 

foram recolhidas pela UFF e encaminhadas para PESAGRO-Rio (Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro) onde foram incineradas. 
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Ao final dos 21 dias de idade, os animais foram avaliados através da massa corporal (g), 

comprimento (cm) e assim calculamos o Índice de Lee dividindo a raiz cúbica da massa corporal 

(g) pelo comprimento (cm) e multiplicou-se o resultado por 1000 (BERNARDIS et al., 1968). 

 

 

 

4.2.1   DOSAGENS SOROLÓGICAS 

 

4.2.2 Bioquímica 

 

As dosagens de colesterol (mg/dL), HDL Colesterol (mg/dL), LDL Colesterol, 

triglicérides (mg/dL), creatinina (mg/dL), uréia (mg/dL), ácido úrico (mg/dL), cálcio (mg/dL), 

fósforo (mg/dL), magnésio (mg/dL), proteína total (g/dL), albumina (g/dL), aspartato 

aminotransferase (AST, U/L), alanina aminostransferase (ALT, U/L), bilirrubina total (mg/dL), 

bilirrubina direta (mg/dL) e gamaglutamiltransferase (GGT, U/L) foram realizadas em duplicata 

pelo método colorimétrico com auxílio de kit comercial (BioClin® BS-120, Belo Horizonte, 

MG). 

 

4.2.3 Hormonal 

 

 

As dosagens hormonais de leptina (ng/mL), osteoprotegerina (ng/mL) e osteocalcina 

(ng/mL) foram realizados em duplicata no Instituto Genese de Análises Científicas - São Paulo 

através de ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) utilizando o painel (RBN1MAG-

31K-03) comercialmente disponível para cada hormônio (Elisa Multiplex® Millipore, Billerica, 

MA, USA). 

 

4.2.4 Cromatografia dos ácidos graxos  

 

  A determinação da composição de ácidos graxos por cromatografia gasosa foi avaliada 

em amostras sorológicas. A derivatização de extrato de lípidios foi realizada de acordo com 

AOAC Official Methods 996,06 (AOAC, 2002; AOAC, 2005) com algumas modificações. 
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Alíquotas de 0,2 mL de cada amostra de soro, adicionados a um tubo de ensaio com tampa de 

rosca e ácido pirogalico 5 mg, 0,025 ml de padrão (5 mg / mL tritridecanoin C13: 0 em 

clorofórmio), 0,1 mL de etanol, 0,5 mL de HCl 8,3 M e em alguns foram adicionados esferas de 

vidro. Os tubos foram colocados num banho de água a 75 °C durante 40 min e depois arrefecida 

à temperatura ambiente. Subsequentemente, 1 ml de éter etílico e 1 ml de éter de petróleo foram 

adicionados e as amostras foram centrifugadas a 10.000 rpm durante 5 min. Após as amostras 

foram transferidas para outro tubo e o éter foi evaporado sob N
2
 em um banho de água (abaixo 

de 40°C). A metilação foi realizada por adição de 1 mL de BF3 (7% em metanol) e 0,5 mL de 

tolueno e subsequente ebulição a 100°C durante 45 min. Após arrefecimento à temperatura 

ambiente, 2,5 mL de água, 1 ml de hexano e aproximadamente 0,5 g de Na
2
SO

4
 anidro foram 

adicionados. Os tubos foram deixados repousar para permitir a separação de fases e em seguida a 

esta fase foi transferida as amostras para um frasco contendo Na2SO4 anidro e onde evaporou-se 

sob N2. Antes da injeção no cromatógrafo, 0,1 mL de hexano foram adicionados a cada amostra. 

As amostras foram analisadas por cromatografia a gás (Shimadzu GC 17A) equipado com um 

detector de ionização de chama (FID), injector automático COA-20 e uma de Classe GC10 

Workstation. A separação de ácidos gordos foi realizada utilizando uma coluna de sílica fundida 

SP-2560 (bis-cianopropilo polissiloxano) (100 m x 0,25 mm x 0,2 mm; Supelco, Bellefonte, 

EUA). A temperatura da coluna foi programada como se segue: 140 °C durante 5 min; 

aquecimento a 4°C / min até 240 °C; 240 °C durante 30 min. O injetor e o detector era de 250°C, 

e foi usado hélio como gás transportador, a um caudal / min 1 mL. A razão de separação foi de 

1/10. Dois microlitros de extrato de lipídio derivatizado foi injetado e os picos correspondentes 

aos ésteres metílicos dos ácidos graxos foram identificados por comparação dos tempos de 

retenção dos padrões de ésteres metílicos de ácidos graxos e os cromatogramas forneceram Ce 1 

h-05. 

 

4.3   ANÁLISE ÓSSEA E COMPOSIÇÃO CORPORAL 

4.3.1 Medidas ósseas 

 

A espessura (mm) do ponto médio da diáfise e a distância entre as epífises (mm) foram 

medidos com paquímetro digital Jomarca® com precisão de 0,01 milímetros, com o auxílio de 
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balança analítica com precisão de 0,0001(g). Os ossos foram pesados e assim obtive-se a massa 

do fêmur (g).  

 

4.3.2 Parâmetros biomecânicos 

 

As propriedades biomecânicas do fêmur esquerdo foram testadas utilizando o teste de 

flexão dos três pontos utilizando um modelo universal para ensaios biomecânicos (Instron 

modelo 4444 Canton, Massachusetts/EUA), célula de carga com capacidade de 100 kgf. As 

extremidades dos ossos foram apoiadas em dois rolos com diâmetro de 3 (mm) e a distância de 

21,7 mm. A carga foi aplicada na região central de cada osso (TREBACZ & ZDUNECK et al., 

2006). No início do ensaio, uma carga de 10N pré foi aplicada no sentido póstero-anterior 

(perpendicular ao eixo longitudinal) para estabelecer o fêmur. Após 1 minuto de alojamento e 

período de estabilização, a força foi aplicada da mesma maneira que a velocidade constante de 

0,5 cm/min, até o momento da fratura. Como resultado da força aplicada no fêmur, o software 

Instron (série IX) gerou um gráfico de tensão de carga. Neste gráfico, as principais propriedades 

biomecânicas foram obtidas: carga máxima (maior carga suportada pelo fêmur, kN), deformação 

máxima (mm), carga de quebra (o ponto da fratura óssea, kN), deformação de quebra (mm), 

resiliência (J), tenacidade (J) e rigidez (N/mm). 

 

4.3.3 Composição corporal por DXA 

 

A densidade mineral óssea (DMO, g/cm
2
), conteúdo mineral ósseo (CMO, g), área óssea 

(cm
2
) da coluna e total, parâmetros da composição corporal como a massa magra total (g), massa 

de gordura total (g) e massa de gordura do tronco (g) foram determinados através do DXA 

(Lunar DXA 200368 GE instrument, Wisconsin, USA) com auxílio de software específico 

(encore 2008. Version 12.20 GE Healthcare).  
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4.4  ANÁLISES HISTOMORFOMÉTRICAS DO TECIDO ADIPOSO 

 

 Para o processamento do tecido adiposo, uma pequena amostra da gordura intra-

abdominal foi coletada e mantida em fixador por um período de 72 horas. Após fixação seguiu o 

protocolo convencional de rotina histológica, passando por etapas de desidratação (5 banhos de 

álcool absoluto por 40 minutos), diafanização com xilol (3 banhos de xilol por 30 minutos), 

banhos de parafina (3 banhos de parafina por 40 minutos) e emblocamento com parafina. Os 

blocos de parafina foram seccionados utilizando-se micrótomo Microtec-CUT 4050. Cortes 

seriados de 5µm foram coletados em lâminas e corados com HE (Hematoxilina-Eosina).  

Para a análise histomorfométrica as imagens das secções histológicas foram observadas e 

capturadas utilizando um sistema de vídeo-microscopia (microscópio óptico Olympus BX40 e 

câmara de vídeo Optronics 1-CCD). As imagens foram capturadas no formato TIFF, com 

tamanho de 1360x1024 pixels, e calibradas de acordo com a objetiva utilizada para obtenção da 

imagem. Foram analisadas 4 lâminas de cada animal e 4 cortes por lâmina. As análises 

morfométricas foram realizadas utilizando o software Image J (NIH, USA -

 http://rsb.info.nih.gov/ij/). 

No tecido adiposo intra-abdominal, utilizou-se lente objetiva de 20x, sendo mensurada a 

área do adipócito foi mensurada. O perfil de 100 adipócitos por animal foi selecionado 

randomicamente em uma área de 60 μm
2
, conforme protocolo previamente descrito 

(SANTANA et al., 2011). A área dos adipócitos foi expressa em μm
2
. 

As imagens do tecido adiposo foram capturadas por uma câmara de vídeo (Optronics1-

CCD) conectada a um computador e acoplada a um microscópio óptico Olympus BX 40 com 

aumento de 20 x. As imagens foram capturadas em formato TIFF de 1360 x 1024 pixels, 

calibradas de acordo com a objetiva utilizada para a sua obtenção. Foram analisadas, de forma 

aleatória, um número de 20 ilhotas por cada animal. A medida foi feita com o auxílio da 

ferramenta freehand selection de um programa para análise de imagens, o IMAGE J®, 

disponibilizado pelo National Institute of Health (NIH, USA) e disponível em: 

http://rsb.info.nih.gov/ij/). 

 

http://rsb.info.nih.gov/ij/
http://rsb.info.nih.gov/ij/
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4.5  ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software Graph Pad Prism versão 

5.0 (San Diego, CA, EUA 2007). 

Os dados foram análisados utilizando o teste T de Student. Os resultados foram expressos 

como média ± EPM (Erro padrão da média). Para todos os dados foi utilizado o nível de 

significância de p < 0,05. 
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5.0   RESULTADOS 
 

 

5.1  MASSA, COMPRIMENTO, ÍNDICE DE LEE E COMPOSIÇÃO CORPORAL 

 

Quando analisamos o animal no DXA aos 21 dias, encontramos aumento significativo de 

massa corporal, CMO total, área óssea total, CMO da coluna e área óssea da coluna no grupo 

linhaça. Quando observamos o comprimento desse animais ele foi maior significativamente no 

grupo experimental mas o índice de Lee foi menor significativamente no grupo linhaça (Tabela 

5). 

 

Tabela 5: Análises do DXA, dimensões ósseas, massa corporal, comprimento e índice de 

Lee aos 21 dias de idade. 

 Controle  Linhaça 

Massa corporal dia 0, g 

Massa corporal dia 21, g 

Comprimento, cm 

Índice de Lee, g
3/cm*1000

 

Massa magra total, g 

38,93 ± 0,60 

54,42 ± 1,79 

18,79 ± 0,22 

201,5 ± 2,08 

32,83 ± 1,61 

38,64 ± 0,61 

59,04 ± 0,36* 

19,96 ± 0,22‡ 

193,8 ± 1,81* 

35,50 ± 1,04 

Massa de gordura total, g 14,42 ± 1,30 15,67 ± 0,94 

Massa de gordura do tronco, g  5,364 ± 0,72 6,091 ± 0,91 

DMO total, g/cm
2
 0,059 ± 0,001 0,061 ± 0,001 

CMO total, g 0,064 ± 0,030 0,091 ± 0,063‡ 

Área óssea total, g/cm
2
 11,10 ± 0,45 14,83 ± 1,09‡ 

DMO da coluna, g/cm
2
 0,076 ± 0,001 0,080 ± 0,001 
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CMO da coluna, g 0,2417 ± 0,022 0,3300 ± 0,015‡ 

Área óssea da coluna, g/cm
2 

Distância entre as epífises, mm 

Espessura do ponto médio da diáfise, mm 

Massa do fêmur, g 

3,167 ± 0,20 

0,7025 ± 0,0081 

0,0966 ± 0,0014 

0,1803 ± 0,0077 

4,500 ± 0,15
# 

0,7328 ± 0,0033* 

0,1012 ± 0,0009* 

0,239 ± 0,0041* 

        Grupo controle (C: n = 12) e grupo linhaça (L: n = 12), cuja as mães foram tratadas com dieta controle ou 
farinha de linhaça, respectivamente aos 21 dias. Diferença estatística. (Teste T de Student,*p < 0,05, ‡p < 0,001, 

 #p < 0,0001).  

 

5.2  MASSA DO TECIDO ADIPOSO E HISTOMORFOMETRIA 

 

A massa de gordura intra-abdominal absoluta e relativa foram semelhantes entre os 

grupos. No entanto a área do adipócito esteve significativamente menor no grupo linhaça (-59%, 

p < 0,004, C: 2486 ± 252,6 vs L: 1471 ± 175,0 μm
2
) (Gráfico 1 e Figura 6). 
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Gráfico  1:  Avaliação qualitativa. A) Massa de gordura intra-abdominal absoluta (g), B) Massa de gordura intra-

abdominal relativa (g/100g) C) Área do adipócito. Grupo controle (C: n=12)  e grupo linhaça (L: n=12), cuja as 

mães foram tratadas com dieta controle ou experimental contendo 25% de farinha de linhaça durante a lactação. 

(Teste T de Student, **p < 0,001).  

 

 

 

Figura 6: Fotomicrografia do tecido adiposo aos 21 dias de vida. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura  6:  Fotomicrografia do tecido adiposo aos 21 dias de vida. A)Fotomicrografia Grupo Controle e 

B) Fotomicrografia Grupo Experimental. Grupo controle (C: n=12)  e grupo linhaça (L: n=12), cuja as mães foram 
tratadas com dieta controle ou experimental contendo 25% de farinha de linhaça durante a lactação. (Teste T de 

Student, **p < 0,001).  
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5.3  ANÁLISES BIOMECÂNICAS 

 

      Nas análises biomecânicas podemos observar que os parâmetros de carga máxima, 

carga de quebra, resiliência e rigidez estiveram significativamente aumentados no grupo linhaça 

(Tabela 6). 

 

Tabela 6: Análises biomecânicas aos 21 dias de vida.              

 Controle  Linhaça 

Carga máxima , KN 0,0921 ± 0,0111 0,1373 ± 0,0103* 

Máxima deformação, mm 4,361 ± 0,067 4,647 ± 0,248 

Carga de quebra, KN 0,0777 ± 0,0104 0,1212 ± 0,0149* 

Deformação de quebra, mm 4,777 ± 0,115 4,814 ± 0,234 

Resiliência, J 0,00528 ± 0,000 0,00704 ± 0,000* 

Tenacidade, J 0,1120 ± 0,014 0,1206 ± 0,017 

Rigidez, N/mm 33,58 ± 1,81 44,81 ± 2,35* 

        Grupo controle (C: n = 12) e grupo linhaça (L: n = 12), cuja os filhotes foram alimentados com dieta controle 

ou farinha de linhaça, respectivamente. Diferença estatística (Teste T de Student, *p < 0,05).  
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5.4  ANÁLISES SOROLÓGICAS 

5.4.1 Bioquímica 

 

Com relação as análises séricas encontramos o colesterol significativamente diminuído 

no grupo experimental, enquanto o HDL-Colesterol esteve aumentado significativamente no 

grupo linhaça (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Análises de bioquímica aos 21 dias de vida.                 

 Controle Linhaça 

Colesterol, mg/ dL 123,3 ± 3,16 108,6 ± 2,97‡ 

HDL-colesterol, mg/ dL 35,09 ± 0,53 38,09 ± 0,95* 

Triglicerídeos, mg/ dL 75,62 ± 6,54 86,44 ± 7,45 

Cálcio, mg/ dL 11,03 ± 0,29 11,18 ± 0,16 

Magnésio, mg/dL 2,723 ± 0,12 3,020 ± 0,07 

Fósforo, mg/dL 11,50 ± 0,33 11,58 ± 0,49 

Proteína total, g/dL 4,954 ± 0,13 5,383 ± 0,17 

Albumina, g/ dL 3,015 ± 0,06 3,125 ± 0,03 

Aspartato aminotransferase, U/L 173,3 ± 19,1 164,1 ±13,6 

Alanina aminotransferase, U/L 27,77 ± 5,00 29,25 ± 4,46 

Fosfatase alcalina, U/L 276,9 ± 4,91 281,8 ± 4,91 

         Grupo controle (C: n = 12) e grupo linhaça (L: n = 12), cuja as mães foram tratadas com dieta controle ou 

experimental, respectivamente aos 21 dias. Diferença estatística (Teste T de Student, *p < 0,05, ‡ p < 0,001).  
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5.4.2 Hormonal 

 

As dosagens hormonais demonstraram aumento das concentrações de osteoprotegerina (+ 

16%, p < 0,05, C: 1,191 ± 0,384 vs L: 7.550 ± 2.768 ng/mL) aumento da osteocalcina (+ 40%, p 

< 0,05, C: 88,01 ± 12,00 vs L: 223,4 ± 39,97 ng/mL) significativamente no grupo linhaça 

(Gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Dosagens hormonais aos 21 dias de vida.  
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 Gráfico 2:  Dosagens hormonais aos 21 dias de vida. A) Leptina (ng/mL), B) Osteoprotegerina (ng/mL) e C) 

Osteocalcina (ng/mL). Grupo controle (C: n=12)  e grupo linhaça (L: n=12), cuja as mães foram tratadas com dieta 

controle ou experimental contendo 25% de farinha de linhaça durante a lactação. (Teste T de Student *p < 0,05).  
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 5.5  CONTEÚDO DE ÁCIDOS GRAXOS NO SORO 

 

Ao final do experimento aos 21 dias de vida através de amostras sorológicas, obtivemos 

diferença estatística nos níveis do ácido esteárico em que esteve aumentado no grupo linhaça, os 

ácidos graxos poliinsaturados gama linolênico, alfa linolênico, docosapentaenóico e os ácidos 

graxos totais também estiveram aumentados significativamente no grupo linhaça. Enquanto 

encontramos diminuição significativa do ácido araquidônico no grupo linhaça (Tabela 8).  

 

 

Tabela 8: Cromatografia dos ácidos graxos aos 21 dias de vida. 

 
Fórmula                        Nome   Controle  Linhaça 

Saturados 

12:00                           Láurico, ng/dL 

 

13,07 ± 4,51  

 

3,22 ± 0,87  

14:00                          Mirístico, ng/dL 10,29 ± 2,43  4,69 ± 1,55  

15:00                 Pentadecanóico, ng/dL 1,03 ± 0,38  1,00 ± 0,17  

16:00                       Palmitíco, ng/dL 104,46 ± 12,77  81,00 ± 10,42  

17:00                       Margárico, ng/dL 1,09 ± 0,12  2,67 ± 0,47  

18:00                       Esteárico, ng/dL 63,7 ± 5,07  118,65 ± 22,44‡  

20:00                      Eicosanóico, ng/dL 0,85 ± 0,07  6,67 ± 0,48  

22:00                     Docosanóico, ng/dL 

24:00                     Lignocérico, ng/dL 

Total  

Monoinsaturados 

16:01                      Palmitoléico, ng/dL 

18:1                             Oléico, ng/dL 

18:1                           Vaccênico, ng/dL 

20:01                      Eicosenóico, ng/dL 

24:10                       Nervônico, ng/dL 

0,87 ± 0,15  

1,87 ± 0,11                                        

197,22 ± 17,94 

 

1,61 ± 0,14 

43,69 ± 7,44 

3,26 ± 0,19 

0,57 ± 0,09 

4,54 ± 1,37 

0,47 ± 0,12 

6,00 ± 2,28 

197,22 ± 23,73  

 

0,60 ± 0,14 

44,86 ± 10,70 

1,96 ± 0,15 

0,61 ± 0,17 

3,02 ± 0,94 
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Total    

Poliinsaturados  

18:2                       Linoléico, ng/dL 

18:3               Gama Linolênico, ng/dL 

18:03               Alfa Linolênico, ng/dL 

20:02               Eicosadienóico, ng/dL 

20:03               Eicosatrienóico, ng/dL 

20:4                  Araquidônico, ng/dL 

20:05            Eicosapentaenoico, ng/dL 

22:05           Docosapentaenóico, ng/dL 

22:06          Docosa-hexaenoico, ng/dL 

Total                             

53,67 ± 6,28 

 

84,91 ± 7,07 

37,00 ± 0,11 

3,26 ± 0,59 

1,37 ± 0,17 

2,31 ± 0,23 

74,37 ± 8,31 

1,46 ± 0,27 

3,20 ± 0,37 

13,69 ± 2,35 

184,93 ± 18,21 

51,04 ± 9,74 

 

66,00 ± 2,39 

24, 85 ± 6,40* 

28,22 ± 2,10* 

1,81 ± 0,25 

2,04 ± 0,09 

36,92 ± 5,92‡ 

25, 74 ± 1,85* 

10,03 ± 0,92* 

15,84 ± 1,35 

211,44 ± 9,50* 

Grupo controle (C: n = 4) e grupo linhaça (L: n = 4), cuja as mães foram tratadas com dieta controle ou 

experimental, respectivamente aos 21 dias. Diferença estatística (Teste T de Student, *p < 0,05, ‡ p < 0,001).  
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5.6  MASSA DOS ÓRGÃOS 

 

  Em relação a massa dos órgãos, os grupos apresentaram massas totais e relativas 

semelhantes sem diferenças significativas (Tabela 9). 

 

Tabela 9: Massa dos órgãos aos 21 dias de vida.               

   Controle   Linhaça 

Coração, g  0,29 ± 0,01  0,31 ± 0,01  

Coração, g/100g  0,55 ± 0,02  0,53 ± 0,00  

Fígado, g  2,17 ± 0,09  2,32 ± 0,04  

Fígado, g/100g  3,98 ± 0,07  3,93 ± 0,07  

Pâncreas, g  0,18 ± 0,01  0,18 ± 0,01  

Pâncreas, g/100g  0,34 ± 0,02  0,32 ± 0,03  

Testículo direito, g  0,13 ± 0,01  0,15 ± 0,01  

Testículo direito, g/100g  0,24 ± 0,02  0,25 ± 0,00  

  Grupo controle (C: n = 12) e grupo linhaça (L: n = 12), cuja as mães foram tratadas com dieta controle ou 

experimental, respectivamente aos 21 dias. Diferença estatística (Teste T de Student). 
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 5.7  CONJUNTO DOS RESULTADOS 

 

Figura 7: Esquema do conjunto dos resultados.  
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6.0    DISCUSSÃO 
 

6.1  FARINHA DE LINHAÇA, QUALIDADE ÓSSEA E COMPOSIÇÃO CORPORAL 

     

Os componentes bioativos da semente de linhaça ganharam popularidade. Em nosso 

estudo, a dieta materna foi suplementada da a farinha de linhaça, a linhaça que é considerada um 

alimento com propriedades funcionais que promovem efeitos benéficos à saúde com 

propriedades terapêuticas para a prevenção de doenças como obesidade, dislipidemias e redução 

do risco cardiovascular (TROINA et al., 2012; WONG et al., 2013; CARDOZO et al., 2014).  

O ambiente da lactação desempenha um papel importante no desenvolvimento ósseo e 

corporal (HARVEY & COOPER, 2004; KOVACS 2008). O presente estudo avaliou os efeitos 

da farinha de linhaça sobre a composição corporal e a estrutura óssea em ratos machos ao 

desmame. Embora as dietas utilizadas isolipídicas, as mães que consumiram a dieta experimental 

tiveram uma maior ingestão de ômega-3. A farinha de linhaça foi capaz de induzir o aumento da 

massa corporal e comprimento ao desmame. Os achados confirmam e corroboram com a 

literatura demonstrando que a ingestão de alimentos ricos em ômega-3, como a farinha de 

linhaça, durante a lactação, pode contribuir para um maior desenvolvimento físico da prole 

observado no grupo experimental. Tinoco et al. (2009) observaram em um estudo 

epidemiológico em que as crianças, cujas as mães tinham se alimentado com dieta com altas 

quantidades de ácidos graxos poliinsaturados, estas crianças demonstraram maior peso no 

momento do nascimento, comprimento corporal, além de maior circunferência craniana. Ao 

contrário, Cardozo et al. (2010) utilizando um modelo experimental observaram redução do peso 

corporal ao nascimento. Figueiredo et al. (2009) utilizando ratos Wistar alimentados com a 

farinha de linhaça na concentração de 25%, observou que peso ao desmame foi maior em relação 

a alimentação padrão. 

A massa corporal leva em conta todos os compartimentos corporais, inclusive o tecido 

ósseo, por isso obteve-se uma massa corporal total aumentada significativamente proporcional ao 

maior CMO, área e massa óssea encontrados. Embora o estudo não tenha avaliado a composição 

de ácidos graxos presentes no leite materno, a nossa hipótese é que o aumento das quantidades 

de ômega-3, principalmente transferido verticalmente, pode induzir a estrutura óssea a apresentar 
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a qualidade óssea significativamente maior nos filhotes, o que é importante para o crescimento e 

o desenvolvimento dos animais. 

  Em relação a massa de gordura corporal, para a nossa surpresa, não houve alteração. Já 

que era esperada uma redução deste parâmetro no grupo linhaça, porque o ômega-3 está 

relacionado a diminuição do recrutamento de pré-adipócitos e a sua menor hipertrofia devido a 

melhora dos genes relacionados à oxidação de ácidos graxos pelo PPAR-α, evitando assim o 

acúmulo de gordura no tecido adiposo. A leptina é o produto do gene da obesidade que é 

expresso nos adipócitos (HALAAS et al., 1995). Estudos em roedores (TSCHOP et al., 2000; 

ESTADELLA et al., 2004; MANZONI et al., 2005) sugerem que a leptina age como um fator de 

sinalização do tecido adiposo para o sistema nervoso central, regulando a ingestão alimentar e o 

gasto energético e assim, fazendo a homeostase do peso corporal e mantendo constante a 

quantidade de gordura (CARO et al., 1996; SCHWARTZ et al., 2003). Portanto, a leptina está 

associada a quantidade dos adipócitos e não a sua forma. Dessa forma não encontramos alteração 

nos níveis de leptina, na medida em que não encontramos alterações na massa de tecido adiposo 

intra-abdominal absoluta e relativa. No entanto, a análise do índice de Lee, o equivalente ao 

índice de massa corporal usado para humanos (BERNARDIS & PETERSON, 1968), determinou 

um índice menor no grupo linhaça. Além disso, a área do adipócito foi menor na região intra-

abdominal. O estudo morfológico e o índice de Lee apresentam resultados semelhantes 

(RACLOT & GROSCOLAS, 1994; LOPES et al., 2008; JOFFE et al., 2013) no que diz respeito 

aos efeitos do ALA no menor desenvolvimento da gordura corporal. Taes et al. (2009) 

investigaram a influência da adiposidade intra-abdominal na DMO e CMO de homens adultos 

que atingiram o pico de massa óssea e observaram menores valores em homens com maior 

adiposidade. Tal fato é devido ao tecido adiposo intra-abdominal estar relacionado com a 

expressão de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α e IL-6, que promovem reabsorção óssea 

(GILSANZ et al., 2009; HALADE et al., 2010). O TNF-α é expresso nos adipócitos, estando 

ausente nos pré-adipócitos, havendo uma correlação significativa entre o mRNA TNF-α, o TNF-

α. Tal achado se correlaciona negativamente com a atividade da lipase lipoprotéica no tecido 

gorduroso, havendo indicações de que esta citocina teria um efeito local, regulando o tamanho do 

adipócito (SPIELGELMAN et al., 1993; KERN et al., 1995). 

 Por outro lado, a cromatografia realizada no soro revelou que os ácidos graxos 

poliinsaturados totais estiveram aumentos significativamente, sugerindo a maior passagem 
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desses ácidos graxos através do leite materno, também observamos a redução do AA no grupo 

linhaça, Hu (2001), descreve que o excesso de ácido linolênico na dieta proporciona redução da 

síntese do ácido araquidônico, a partir do ácido linoléico, devido à competição existente entre o 

linoléico e o linolênico pela D-6 desaturase, enzima envolvida na desaturação destes ácidos, que 

teria maior afinidade por este último ácido graxo. A maior proporção de ácido linolênico na dieta 

farinha de linhaça, limita a síntese de ácido araquidônico, resultando em baixos valores deste 

ácido no grupo linhaça, na qual pode estar associada com a composição da semente de linhaça 

que descreve a semente contendo a predominância dos ácidos poliinsaturados (MORRIS et al., 

2001; RUXTON et al., 2004; RUBILAR et al., 2010).  

A farinha de linhaça é conhecida como rica fonte de ácidos graxos poliinsaturados 

(RIBEIRO et al., 2014) que em nossos resultados apresentou uma concentração 

significativamente maior dos ácidos esteáricos, classificado como ácido graxo saturado. O ácido 

esteárico, por sua vez, não se comporta como os outros ácidos graxos saturados presentes em 

quantidades significativas (PEARSON et al., 1993). O comportamento do ácido esteárico é 

especialmente único nos efeitos sobre os níveis de colesterol do sangue. Alguns estudos sugerem 

que a ingestão de ácido esteárico tem um efeito neutro ou até de redução dos níveis de colesterol, 

em contraste com os ácidos láurico, mirístico e palmítico (DIETSCHY et al., 1993; MONSMA 

& NEY, 1993; PEARSON et al., 1993). Desta forma, existe uma controvérsia sobre a 

classificação do ácido esteárico como “gordura saturada” para recomendações dietéticas e 

rotulagem de alimentos. (MONSMA & NEY, 1993) 

Os filhotes do grupo linhaça, apresentaram menor concentração sérica de colesterol e 

maiores de HDL-colesterol que o controle. Em estudos epidemiológicos, realizados 

principalmente com mulheres no período de menopausa, ou seja, na deficiência do hormônio 

estrogênio, tem se relatado que o aumento das concentrações séricas de colesterol, LDL e 

triglicerídeos estão associados com a menor densidade mineral da coluna lombar e do fêmur (GO 

et al., 2012). Jeong et al. (2010) e You et al. (2011) sugerem existir uma correlação positiva entre 

o HDL-colesterol e a densidade mineral óssea, o que sugere a esta relação uma ação 

antiaterogênica que favoreça assim a formação óssea. Jeong et al. (2010) sugerem que os 

indivíduos com perfil lipídico aterogênico podem ter menor densidade mineral óssea. Estudos 

experimentais in vitro e in vivo tem relatado que o LDL oxidado e o colesterol podem interferir 

diretamente na diferenciação de osteoblastos, propiciando uma menor formação óssea (JEONG 
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et al., 2010; GO et al., 2012; JOFFE et al., 2013). No que diz respeito aos osteoclastos, há um 

aumento na taxa de reabsorção óssea e do tempo de vida média destas células, com a 

consequente redução na densidade mineral óssea (HSU et al., 2006; MOLLARD & WEILER, 

2006; YOU et al., 2011; GO et al., 2012).    

Os animais que foram tratados com dieta contendo farinha de linhaça durante a lactação, 

apresentaram aumento das concentrações séricas de osteocalcina, OPG e melhores parâmetros 

ósseos aos 21 dias de idade, o que pode ser consequência de um aumento da taxa de formação 

óssea. No estudo de Albuquerque Maia et a. (2012) em que os animais sofreram desmame 

precoce no 17º dia de lactação, ocorreu a diminuição significativa dos níveis de OPG, seguidos 

por menores valores significativos de DMO, CMO e área óssea, indicando assim o maior 

estímulo para a fragilidade óssea.  

 

6.2   DADOS ÓSSEOS 

 

Os indicadores ósseos obtidos pelo DXA e as medidas ósseas mostraram que a ingestão 

de farinha de linhaça determinou maiores índices para CMO total, CMO da coluna, área óssea 

total, área óssea da coluna, distância entre a epífise, largura ponto médio da diáfise e massa 

fêmur.  O DXA é considerada uma técnica de referência útil para a determinação da composição 

corporal e que tem sido utilizado com sucesso em estudos anatômicos em modelos experimentais 

que utilizam animais de pequeno porte, como por exemplo os ratos Wistar (LUKASKI et al., 

2001). Características ósseas são representadas por dois fatores: o desenvolvimento volumétrico, 

que é refletido por área óssea e o acréscimo de cálcio refletido pela CMO. A relação destes dois 

parâmetros é a DMO. O conteúdo mineral ósseo depende de ingestão de cálcio, absorção e 

acréscimo. Assim a não alteração da DMO em relação a uma maior alteração da CMO e área 

óssea pode ser explicada através da DMO ter associação com a quantidade de cálcio, no entanto, 

quando estes dois parâmetros estão aumentados em ambos os grupos, torna a densidade mineral 

óssea proporcional (BOHR, 1968; FAULKNER et al., 1993; ALBUQUERQUE MAIA et al., 

2012). 

A resistência óssea é determinada pela massa, pela geometria e pela qualidade óssea, 

sendo que esta última característica inclui muitos aspectos da estrutura e da composição óssea 
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(COMPSTON, 2006). Ao avaliar a distância entre as epífises, espessura do ponto médio da 

diáfise e a massa do fêmur se verifica que esses resultados, em seu conjunto, demonstraram que a 

farinha de linhaça exerce influencia positiva na geometria óssea, através das dimensões ósseas 

dos animais, que estavam significativamente aumentadas no grupo linhaça. 

Na literatura foi observado que poucos trabalhos tem sido realizados na área de pesquisa 

desta investigação, principalmente quando se correlacionam parâmetros físicos e químicos com 

propriedades referentes à resistência óssea, utilizando modelos experimentais. O fêmur foi 

submetido ao ensaio biomecânico e os testes evidenciaram maiores índices, o grupo linhaça 

demonstrou uma maior mineralização e qualidade óssea.  A resistência mecânica do osso as 

fraturas está diretamente relacionada ao grau de mineralização deste tecido (BOYDE et al., 1995; 

CURREY et al., 1995; LEOPOLA et al., 1996; SIROIS et al., 2003). O teste de flexão de três 

pontos possibilita a observação das principais propriedades biomecânicas do tecido ósseo. De 

acordo com Melton et al. (1986), as propriedades biomecânicas correspondem a um dos 

parâmetros mais importantes, cujo aspecto clínico de maior relevância na osteoporose é referente 

ao risco de fraturas. Para Peng et al. (1994), embora a osteopenia em ratos não represente 

necessariamente um risco para fraturas ósseas, é possível avaliar a resistência mecânica, e 

conseqüentemente, a qualidade óssea dos animais estudados por meio destes parâmetros.  

 

 

7.0   CONCLUSÕES 
 

A ingestão materna da ração contendo 25% de farinha de linhaça na lactação se mostrou 

benéfica à composição corporal e qualidade óssea da prole masculina ao desmame, promovendo: 

Evidenciou a melhor distribuição dos compartimentos corporais com o aumento da massa 

corporal, aumento do comprimento e diminuição do índice de Lee no grupo experimental, 

resultando assim em um melhor porte físico da prole ao desmame.  Além disso a manutenção das 

massas magra e de gordura estarem  similares as di grupo controle, no entanto o grupo linhaça 

apresentou uma menor área dos adipócitos.  

Evidenciaram-se no grupo linhaça melhores indicadores físicos, químicos e biomecânicos 

de avaliação da estrutura óssea. Encontramos uma relação positiva entre os metabolismos 
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lipídico e ósseo com maiores concentrações de HDL-Colesterol e diminuição das concentrações 

de colesterol, considerado um perfil lipídico saudável. 

 

 

 

8.0  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Albuquerque Maia L, Lisboa PC, Oliveira E, Silva Lima N, Costa CAS, Moura EG. Two models 

of early weaning decreases bone structure by differents changes in hormonal regulation of bone 

metabolism in neonate rat. Horm Metab Res. 2012; 44: 1–6. 

 

AOAC. Official methods of analysis. AOAC International, Gaithersburg. 2002. 

 

AOCS. Official Method Ce 1 h-05. Determination of cis-, trans-, saturated, monounsaturated, 

and polyunsaturated fatty acids in vegetable or non-ruminant animal oils and fats by capillary 

GLC. AOCS Press, Champaign. 2005. 

 

Arifeen S, Black RE, Antelman G, Baqui A, Caulfield L, Becker S. Exclusive breastfeeding 

reduces acute respiratory infection and diarrhea deaths among infants in Dhaka Slums. 

Pediatrics. 2001;108 (4): 1-8. 

Barham JB, Edens MB, Fonteh AN, et al. Addition of eicosapentaenoic acid to α-linoleic acid-

suplemented diets prevents serum arachidonic acid accumulation in humans. J Nutr. 2000; 130: 

1925-1931. 

 

Barker DJ. The developmental origins of adult disease. Eur J Epidemiol. 2003;18:733–746. 

 

Bazzocchi A, Ponti F, Cariani S, Diano D, Leuratti L, Albisinni U, Marchesini G, Battista G. 

Visceral Fat and Body Composition Changes in a Female Population After RYGBP: a Two-Year 

Follow-Up by DXA. Obes Surg. 2014; Doi 10.1007/s11695-014-1422-8. 

 

Bernardis LL, Peterson BD. Correlation between Lee index and carcass fat content in weaning 

and adult female rats with hypothalamic lesions. J Endocrinol. 1968; 40:527-528. 

 

Bikle DD, Pillai S. Vitamin D, calcium and epidermal differentiation. Endocr Rev. 1993;14:3-19. 

 

Bohr H. On the calcium metabolism and growth rate of rats. Calcif Tissue Int. 1968; 2:68. 

 

Boyde A, et al. Mineral density quantitation of the human cortical iliac crest by back-scattered 

eletron image analysis – Variations with age, sex and degree of osteoarthritis. Bone. 1995; 16: 

619-627. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25218013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25218013


61 

 

BRASIL, 1999. Resolução nº 18, de 30 de abril de 1999. Aprova o Regulamento Técnico que 

Estabelece as Diretrizes Básicas para Análise e Comprovação de Propriedades Funcionais e ou 

de Saúde Alegadas em Rotulagem de Alimentos. Diário Oficial da República Federativa do 

Brasil. Brasília,03 nov. 1999. Disponível em: <http://e- 

legis.bvs.br/leisref/public/showAct.php?id=109>.  

Butte NF, Hopkinson JM, Wong WW, Smith EO, Ellis KJ. Body composition during the first 2 

years of life: an updated reference. Pediatr Res. 2000; (47):578-85. 

 

Cândido LMB, Campos AM. Alimentos funcionais. Uma revisão. Boletim da SBCTA. 2005; 

29(2) 193- 203. 

 

Cao JJ, Gregoire BR, Gao H. High-fat diet decreases cancellous bone mass but has no effect on 

cortical bone mass in the tibia in mice. Bone. 2009; 44: 1097-1104. 

 

Cardozo LFMF, Soares LL, Chagas MA, Boaventura GT. Maternal consumption of flaxseed 

during lactation affects weight and hemoglobin level of offspring in rats. J Pediatr (Rio J). 2010; 

86(2):126-130. 

 

Cardozo LFMF, Soares LL, Brant LHC, et al. Hematologic and inmunological indicators are 

altered by chronic intake of flaxseed in wistar rats. Nutr Hosp. 2011; 26(5): 1091-1096. 

 

Cardozo LFMF, Vicente GC, Brant LHC, et al. Prolonged flaxseed flour intake decreased the 

thickness of the aorta and modulates some modifiable risk factors related to cardiovascular 

disease in rats. Nutr Hosp. 2014; 29: 376-381.  

 

Carnevale V, Piscitelli PA, Minonne R, Castriotta V, Cipriani C, Guglielmi G, Scillitani A, 

Romagnoli E. Estimate of body composition by Hume's equation: validation with DXA. 

Endocrine. 2014; Doi 10.1007/s12020-014-0419-3. 

 

Caro JF, Sinha MK, Kolaczynski JW, Zhang PL, Considine RV. Leptin: the tale of an obesity 

gene. Diabetes. 1996; 45:1455-1462.  

 

Carter JF. Potential of flaxseed and flaxseed oil in baked goods and other products in human 

nutrition. Cereal Foods World. 1993; 38:753-9.     

 

Catalano PM, Thomas AJ, Avallone DA, Amini SB. Anthropometric estimation of neonatal body 

composition. Am J Obstet Gynecol. 1995;173:1176-81. 

 

Chiellini C, Cochet O, Negroni L, et al. Characterization of human mesenchymal stem cell 

secretome at early steps of adipocyte and osteoblast differentiation. BMC Molecular Biology. 

2008; 9: 26. 

 

Cintra IP, Costa RF, Fisberg M. Composição corporal na infância e adolescência. In: Fisberg M, 

editor. Atualização em obesidade na infância e adolescência. 2004;  São Paulo: Atheneu.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24528356
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24528356
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24528356
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25209892


62 

 

Cobayashi F, Lopes LA, Taddei JAA. Bone mineral density in overweight and obese 

adolescents. J. Pediatr. (Rio J.) 2005; (81) 337-342. 

 

Colli C. Nutracêuticos é uma nova concepção de alimentos. Notícias SBAN 1998; 1:1-2. 

 

Comité de nutrition de la Société française de pédiatrie, Turck D, Vidailhet M, et al. 

Breastfeeding: health benefits for child and mother. Arch Pediatr. 2014; 20 (2): 29-48. 

 

Compston J. Bone Quality: What is it and How is it Measured? Arq Bras Endocrinol Metab. 

2006; 50(4): 579-585. 

 

Connor WE. Importance of n-3 fatty acids in health and disease. Am J Clin Nutr 2000; 1(1 

Suppl): 171S-5S. 

 

Collins TFX, Sprando RL, Black TN, Olejnik N, Wiesenfeld PW, Babu US, et al. Effects of 

flaxseed and defatted flaxseed meal on reproduction and development in rats. Food Chem 

Toxicol. 2003; 41(6):819-34. 

 

Corwin RL. Effects of dietary fats on bone health in advanced age. Protaglandins Leukot Essent 

Fatty Acids. 2003; 68: 379-386. 

 

Currey JD, Brear K, Zioups P. The effects of ageing and changes in mineral content in degrading 

the toughness of human femora. J Biomech. 1995; 29: 257-260. 

 

Dangelo JG, Fattini, CA. Anatomia humana básica. 2008; São Paulo: Atheneu.  

 

Dempster DW, Cosman F, Kurland ES et al. Effects of daily treatment with parathyroid hormone 

on bone microarchitecture and turnover in patients with osteoporosis: a paired biopsy study. J 

Bone Miner Res. 2001; 16:1846-1853.  

 

Dietschy JM, Woollett LA, Spady DK. The interaction of dietary cholesterol and specific fatty 

acids in the regulation of LDL receptor activity and plasma LDL-cholesterol concentrations. 

Annals N.Y. Acad. Sci. 1993; 676: 11-26. 

 

Dodin S, Cunnane SC, Mâsse B, Lemay A, Jacques H, Asselin G, et al. Flaxseed on 

cardiovascular disease markers in healthy menopausal women: a randomized, double-blind, 

placebo-controlled trial. Nutrition. 2008; 24:23-30.  

 

Estadella D, Oyama LM, Dâmaso AR, Ribeiro EB, Oller do Nascimento CM. Effect of palatable 

hyperlipidic diet on lipid metabolism of sedentary and exercised rats. Nutrition 2004; 20: 218-

224. 

 

Fagundes AT, Moura EG, Passos MC, Oliveira E, Toste FP, Bonomo IT, et al. Maternal low-

protein diet during lactation programmes body composition and glucose homeostasis in the adult 

rat offspring. Br J Nutr. 2007;98:922–928. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25063312


63 

 

Fatorre AD, Capannolo M, Rucci N. Bone and bone marrow: the same organ. Arch Biochem and 

Biophys. 2010; 503: 28-24. 

 

Faulkner RA, Bailey DA, Drinkwater DT, Wilkinson AA, Houston CA, McKay HA. Regional 

and total body bone mineral content, bone mineral density, and total body tissue composition in 

children 8–16 years of age. Calcif. Tissue Int. 1993; 53:7-12. 

 

Figueiredo MS, Moura EG, Troina AA, Trevenzoli IH, Oliveira E, Boaventura GT, Passos MCF. 

Flaxseed supplementation of rats during lactation changes the adiposity and glucose homeostasis 

of their offspring. Life Sci. 2009; 85: 365–371. 

 

Fishbeck KL & Rasmussen KM. Effect of repeated cycles on maternal nutritional status, 

lactational performance and litter growth in ad libitum-fed and chronically food-restricted rat. J 

Nutr. 1987;117: 1967-1975. 

 

Fraga MC, Moura EG, Lima NS, Lisboa PC, Oliveira E, Silva JO, Neto SC, Filgueiras CC, 

Villaça YA, Manhães AC. Anxiety-like, novelty-seeking and memory/learning behavioral traits 

in male Wistar rats submitted to early weaning. Physiology & Behavior. 2014; 30 (124): 100-

106. 

Ghasemifard S, M Turchini G, J Sinclair A. Long-chain omega 3 fatty acids bioavailability in 

humans: a review of evidence and methodological considerations. Prog Lipid Res. 2014; 

http://dx.doi.org/10.1016/j.plipres.2014.09.001. 

Ghibaudi L, Cook J, Farley C, et al. Fat intake affects adiposity, comorbidity factors, and energy 

metabolism of Sprague-Dawley rats. Obes Res. 2002; 10: 956-63. 

 

Gilsanz V, Chalfant J, Mo AO, David C, Lee DC, Dorey FJ, Mittelman SD. Reciprocal Relations 

of Subcutaneous and Visceral Fat to Bone Structure and Strength. J Clin Endocrinol Metab. 

2009; 94 (9): 3387-3393. 

Go J, Song Y, Park JH, Park JY, Choi YH. Association between serum cholesterol level and 

bone mineral density at lumbar spine and femur neck in postmenopausal korean women. Korean 

J Fam Med. 2012; 33:166-173. 

 

 

Halaas JL, Gajiwala KS, Maffei M, Cohen SL, Chait BT, Rabinowitz D, et al. Weight-reducing 

effects of the plasma protein encoded by the obese gene. Science. 1995;269:543-546. 

 

Halade GV, Raman M, Williams PJ, Fernandes G.  High  fat  diet-induced  animal  model  of age 

associated obesity and osteoporosis. J Nutr Biochem. 2010; 21(12): 1162-1169. 

 

Hanson LA, Telemo E. Immunobiology and epidemiology of breastfeeding in relation to 

prevention of infections from a global perspective. Mucosal Immunology. Ed. Academic Press 

1999; 1501-1510. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25218856
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25218856


64 

 

Harbige LS, Pinto E, Xiang M, Leach M, Sharief MK. PUFA in the pathogenesis and treatment 

of patients with multiple sclerosis. Proc Nutr Soc. 2008; 67(OCE):E21. 

Harvey N, Cooper C. The developmental origins of osteoporotic fracture. J Br Menopause Soc. 

2004; 10:14–15. 

 

Hasler CM. Functional Foods: their role in disease prevention and health promotion. Food 

Technol.1998; 52(11): 63-70. 

 

Hasler,  CM.  The  Changing  Face  of  Functional  Foods.  J Am Coll Nutr. 2000; 19 (5): 499 – 

506. 

 

Heyward VH, Stolarczyk LM. Avaliação da composição corporal. São Paulo: Manole; 2000; 23-

30. 

 

Heyward VH, Stolarczyk LM. Body composition and children. In: Applied body composition 

assessment. Champaign, IL: Human Kinetics. 1996; 90-8. 

 

Hsu Y, Venners SA, Terwedow HA, et al. Relation of body composition, fat mass, and serum 

lipids to osteoporotic fractures and bone mineral density in Chinese men and women. Am J Clin 

Nutr. 2006; 83:146 –154. 

 

Hu FB. The balance between n-6 and n-3 fatty acids and the risk of coronary heart disease. Nutr. 

2001; 17: 741-742. 

 

Iida H, Fukuda S. Age-related changes in bone mineral density, cross-sectional area and strength 

at different skeletal sites in male rats. J Vet Med Sci. 2002; 64: 29-34. 

 

Indian Academy of Pediatric, Bharadva K, Tiwari S, Mishra S, Mukhopadhyay K, Yadav B, 

Agarwal RK, Kumar V. Infant and Young Child Feeding Chapter. Indian Pediatr. 2014; 51(6): 

469-474. 

 

Innis SM. Dietary omega 3 fatty acids and the developing brain. Brain Res. 2008;1237:35-43. 

 

Innis SM. Perinatal biochemistry and physiology of long-chain polyunsaturated fatty acids. J 

Pediatr. 2003; 143(4 Suppl):S1-8. 

 

Innis SM. Polyunsaturated fatty acids in human milk: an essential role in infant development. 

Adv Exp Med Biol. 2004; 554:27-43. 

 

Iwaniec UT, Dube MG, Boghossian S, et al. Body mass influences cortical bone mass 

independent of leptin signaling. Bone. 2009; 44: 404-412. 

 

Jeong I, Cho SW, Kim SW, Choi HJ, Park KS, Kim SY, Lee HK, Cho SH, Oh BH, Shin CS. 

Lipid profiles and bone mineral density in pre- and postmenopausal women in korea. Calcif 

Tissue Int. 2010; 87:507-512. 

 



65 

 

Joffe YT, Collins M, Goedecke JH. The relationship between dietary fatty acids and 

inflammatory genes on the obese phenotype and serum lipids. Nutrients. 2013; 5: 1672-1705. 

 

Johnson MM, Swan DD, Surette ME, et al. Dietary supplementation with α-linoleic acid alters 

fatty acid content and eicosanoid production in healthy humans. J Nutr. 1997; 127: 1435-1444. 

 

Jo J, Gavrilova O, Pack S, et al. Hipertrophy and/or hyperplasia: Dynamics of adipose tissue 

growth. PLoS Comput Biol. 2009; 5: 1-11. 

 

Kern PA, Saghizadeh M, Ong JM, Bosch RJ, Deem R, Sim-solo RB. The expression of tumor 

necrosis factor in human adipose tissue. Regulation by obesity, weight loss, and relationship to 

lipoprotein lipase. Clin Invest. 1995;95:2111-29. 

 

Kim Y, Ilich JZ. Implications of dietary α-linolenic acid in bone health. Nutrition. 2011; 

27:1101-1107. 

 

Kovacs CS. Vitamin D in pregnancy and lactation: maternal, fetal, and neonatal outcomes from 

human and animal studies. Am J Clin Nutr. 2008; 88:520S-528S. 

 

Kramer
 
MS, Kakuma R. Optimal duration of exclusive breastfeeding. Cochrane Database of 

Systematic Reviews. 2012; (8) DOI: 10.1002/14651858.CD003517.pub2.  

Kruger MC, Coetzee M, Haag M, Weiler H. Long-chain polyunsaturated fatty acids: selected 

mechanisms of action on bone. Prog Lipid Res. 2010; 49: 438-449. 

Kume K,   Satomura K,   Nishisho S,   Kitaoka E,   Yamanouchi K,   Tobiume S,   Nagayama M.  

Potential  role  of  leptin  in  endochondral  ossifi cation. J  Histochem  Cytochem. 2002; 50:  

159-169. 

 

Lanna CM, Paula FJ, Montenegro RM Jr, Moreira AC, Foss MC. Parathyroid hormone secretion 

in chronic human endogenous hypercortisolism.  Braz J Med Biol Res. 2002;35:229-236. 

 

Lau BY, Fajardo VA, McMeekin L, et al. Influence of high-fat diet from differential dietary 

sources on bone mineral density, bone strength, and bone fatty acid Composition in rats. Appl 

Physiol Nutr Metab. 2010; 35: 598-606. 

 

Laskey M, Phil D. Dual-energy X-ray absorptiometry and body composition. Nutrition. 

1996;12:45-51. 

 

Leopola VT, et al. Long-term effects of clodronate on growing rat bone. Bone. 1996; 18 (2): 

191-196. 

 

Liu D, Denbow DM. Maternal dietary lipids modify composition of bone lipids and ex vivo 

prostaglandin E2 production in early postnatal Japanese quail. Poultry Science. 2001; 80, (9): 

1344-1352. 



66 

 

 

Lohman TG. Dual-energy x-ray absorptiometry. In: Roche AF, Heymsfield SB, Lohman TG, 

editors. Human Body Composition. Champaign, IL: Human Kinetics. 1996; 63-78. 

 

Lopes PA, Martins SV, Pinho MS, Alfaia CM, Fontes CM, Rodrigues PO, Morais GS, Castro 

MF, Pinto R, Prates JA. Diet supplementation with the cis-9, trans-11 conjugated linoleic acid 

isomer affects the size of adipocytes in wistar rats. Nutr Res. 2008; 28:408-486. 

 

Lukaski HC, Hall CB, Marchello MJ, et al. Validation of dual x-ray absorptiometry for body-

composition assessment of rats exposed to dietary stressors. Nutrition. 2001; 17:607–613. 

 

Manzoni MS, Rossi EA, Carlos IZ, Vendramini RC, Duarte AC, Dâmaso AR. Fermented soy 

product supplemented with isoflavones affected fat depots in juvenile rats. Nutrition. 2005; 21: 

1018-1024. 

 

Marcu FL, Bogdan FL, Mutiu G, et al. The histopathological study of osteoporosis. Rom J 

Morphol Embryol. 2011; 52: 321-325. 

 

Marcus R, Wang O, Satterwhite J, Mitlak B. The skeletal response to teriparatide is largely 

independent of age, initial bone mineral density, and prevalent verteral fractures in 

postmenopausal women with osteoporosis. J Bone Miner Res. 2003; 18:18-23.  

 

Marques AC, Hautrive TP, Moura GB, et al. Effect of flaxseed (Linum usitatissimum L.) 

prepared by different methods on the biological response of rats. Rev Nutr Campinas. 2011; 24 

(1): 131-141. 

 

Martin MR, Correa SHP. Bone quality and osteoporosis therapy. Arq Bras Endocrinol Metab. 

2010; 54 (2):187-199. 

 

Meagher LP, Beecher GR, Flanagan VP, et al. Isolation and characterization of the lignans, 

isolariciresinol and pinoresinol, in flaxseed meal. J Agric Food Chem. 1999; 47: 3173-3180. 

 

Melton III, LJ, et al. Osteoporosis and the risk of hip fracture. Am J Epidemiol. 1986; 124: 254-

261. 

Mollard RC, Weiler HA. Dietary arachidonic acid and docosahexaenoic acid elevate  

femur calcium and reduce zinc content in piglets. Pediatr Res. 2006; 60: 418-422. 

 

Monsma CC, Ney DM. Interrelationship of stearic acid content and triacylglycerol composition 

of lard, beef tallow and cocoa butter in rats. Lipids. 1993; 28 (6): 539-547. 

 

Morris DH. Essential nutrients and other functional compounds in flaxseed. Nutr Today. 2001; 

36(3):159-162. 

 

Moura EG, Passos MC. Neonatal programming of body weight regulation and energetic 

metabolism. Biosci Resp. 2005; 25 (3-4): 251-269. 

 



67 

 

Moura EG, Santos RS, Lisboa PC, Alves SB, Bonomo IT, Fagundes AT, et al. Thyroid function 

and body weight programming by neonatal hyperthyroidism in ratsdthe role of leptin and 

deiodinase activities. Horm Metab Res. 2008;40:1–7. 

 

Novello D, Pollonio MAR. Golden and brown flaxseed (Linum Usitatissimum L.) 

physicochemical and microbiological characterization. Rev Inst Adolfo Lutz. 2012; 71(2):291-

300. 

 

Oliveira JHA, Bracco OL, Kayath M, Guarniero R. Teriparatide (PTH[1-34]rh): a new 

perspective in the treatment of osteoporosis. Acta ortop. bras. [online]. 2003; 11(3): 184-189. 

 

Oomah BD. Flaxseed as a functional food source. J Sc Food Agriculture. 2001; 81: 889-894. 

Orwoll ES, et al. The effect of Teriparatide [Human Parathyroid Hormone (1-34) therapy on 

bone density in men with osteoporosis. J Bone Miner Res. 2003; 18:9-17. 

Oxlund H, Dalstra M, Ejersted C, Andreassen TT. Parathyroid hormone induces formation of 

new cancellous bone with substantial mechanical strength at a site where it had disappeared in 

old rats. Eur J Endocrinol. 2002; 146:431-438. 

Passos MCF, Ramos CF, Moura EG. Short and long term effects of malnutrition in rats during 

lactation on the body weight of offspring. Nutr Res. 2000; 20:1603–1612. 

Pearson TA. Metabolic consequences of stearic acid relative to long-chain fatty acids. Paper 

presented to conference on metabolic consequences of stearic acid relative to other long-chain 

fatty acids. Nutr Res. 1993; 005: 5-6. 

Pedley M, Brown K, Scorrer T, Chowdhury O. PC.06 Outcome of infants with birth weight less 

than 500 grams in a tertiary neonatal unit. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2014; 99(1): A38. 

Peng, Z. et al. The mechanical strength of bone in different rat models of experimental 

osteoporosis. Bone. 1994;15 (5): 523-532. 

Potts JT. Parathyroid hormone and parathyroid hormone related peptide in the regulation of 

calcium homeostasis and bone development. In: DeGroot LJ, Jameson JL, ed.  Endocrinology,  

4th ed., Philadelphia, Saunders. 2001: 969-979. 

Prasad K. Flax lignan complex slows down the progression of atherosclerosis in hyperlipidemic 

rabbits. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2009;14:38-48. 

Raclot T, Groscolas R. Individual fish-oil n-3 polyunsaturated fatty acid deposition and       

mobilization rates for adipose tissue of rats in a nutritional steady state. Am J Clin Nutr. 1994; 

60:72-78. 

 

Rajesha J, Murthy K, Kumar M, et al. Antioxidant potentials of flaxseed in vivo model. J Agr 

Food Chem. 2006; 54: 3794-3799. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25021229
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25021229


68 

 

Reeves PG. Components of the AIN-93 diets as improvements in the AIN-76A diet. J Nutr. 

1997; 127: 838-41. 

 

Rego JD. Aleitamento Materno. Ed. Atheneu. 2002; Ed. 2, Cap 7. 

Rhee Y, Brunt A. Flaxseed supplementation improved insulin resistance in obese glucose 

intolerant people: a randomized crossover design. Nutr J. 2011; 10: 44. 

 

Rho J, Takami M, Choi Y. Osteoimmunology: interactions of the immune and skeletal systems. 

Mol Cells. 2004; 17(1):1-9. 

 

Ribeiro DC, Silva PCA, Pereira AA, Boueri BFC, Pessanha CR, et al. Assessments of body 

composition and bone parameters of lactating rats treated with diet containing flaxseed meal 

(Linum usitatissinum) during post-weaning period. Nutr Hosp. 2014; 30: 366-371. 

 

Roodman GD. Cell biology of the osteoclast. Exp Hematol. 1999; 27:1229-41. 

 

Rodrigues AL, de Moura EG, Passos MC, Dutra SC, Lisboa PC. Postnatal early overnutrition 

changes the leptin signalling pathway in the hypothalamicpituitary-thyroid axis of young and 

adult rats. J Physiol 2009; 587:2647–2661. 

 

Rosen CJ, Bilezikian JP. Anabolic therapy for osteoporosis: J Clin Endocrinol Metab. 2001; 

86:957-964. 

 

Rubilar M, Gutiérrez C, Verdugo M, et al. Flaxseed as a source of functional ingredients. J Soil 

Sci Plant Nutr. 2010; 10(3): 373-377. 

 

Rubin MR, Bilezikian JP. The potential of parathyroid hormone as a therapy for osteoporosis. Int 

J Fertil. 2002; 47:103-115.  

 

Ruxton CHS, Reed SC, Simpson K, et al. The health benefits of omega-3 polyunsaturated fatty 

acids: a review of the evidence. J Hum Nutr Dietet. 2004; 17: 449-459. 

 

Sainz RD, Urlando A. Evaluation of a new pediatric airdisplacement 

plethysmography for body composition assessment by means of chemical analysis of bovine 

tissue phantoms. Am J Clin Nutr. 2003; (77):364-70. 

 

Santana AC, Costa CAS, Gonzalez GPL, Ribeiro MS, Santos AS, Carvalho JJ, Saba CCAN. Fat 

tissue morphology of long-term sex steroid deficiency and estrogen treatment in female rats. 

Fertility and Sterility. 2011;  95 (4): 1478–1481. 

 

Schwartz MW, Woods SC, Seeley RJ, Barsh GS, Baskin DG, Leibel RL. Is the homeostasis 

system inherently biased toward weight gain? Diabetes 2003; 52: 232-8. 

 

Seeman E. Osteocytes-martyrs for integrity of bone strength. Osteoporos Int. 2006; 17:1443-

1448. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25208792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25208792
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25208792
http://www.fertstert.org/issue/S0015-0282(11)X0004-3


69 

 

Simopoulos AP. Omega-3 fatty acids in health and disease and in growth and development. Am 

J Clin Nutr. 1991; 54: 438-463. 

 

Sirois I, Cheung AM, Ward WE. Biomechanical bone strength and bone mass in young male and 

female rats fed a fish oil diet. Prostaglandins. Leukot. Essent. Fatty. Acids. 2003; 68, 415–421. 

 

Spiegelman BM, Hotamisligil. Through thick and thin: wasting, obesity, and TNF-alpha. Cell. 

1993;73:625-7.  

 

Stephen AB, Pye D, Lyons AR, Oni JA, Davis TRC. Dual energy X-ray absorptiometry (DXA): 

can it detect acute scaphoid fractures? J Hand Surg. 2005; 30B:83-4. 

 

Stringheta PC, Aquino AM, Vilela MAP. Legislação brasileira sobre alimentos “funcionais”. In: 

COSTA, N. M. B.; ROSA, C. O. B. Alimentos funcionais. 2010; 9-35. 

 

Sugiyama H, Nonaka T, Kishimoto T, et al. Peroxisome proliferator-activated receptors are 

expressed in mouse bone marrow-derived mast cells. FEBS Letters. 2000; 467: 259-262. 

 

Taco. Tabela brasileira de composição de alimentos. 2 ed. 2006. Campinas, SP: NEPA-

UNICAMP, p.113. 

 

Taes YEC, Lapauw B, Vanbillemont G, Bogaert V, De Bacquer D, Zmierczak H, Goemaere S, 

Kaufman J. Fat mass is negatively associated with cortical bone size in young healthy male 

siblings. J Clin Endocrinol Metab. 2009; 94 (7): 2325-2331. 

 

Tani-ishii N, Tsunoda A, Teranaka T, Umemoto T. Autocrine regulation of osteoclast formation 

and bone resorption by IL-1” and TNF”. J Dent Res. 1999; 78: 1617-1623. 

 

Takayanagi H, Kim S, Taniguchi T. Signaling crosstalk between RANKL and interferons in 

osteoclast differentiation. Arthritis Res. 2002; 4(suppl 3): S227-S232. 

 

Takayanagi H, Ogasawara K, Hida S, Ciba T, Murata A, Sato K, et al. T-cell-mediated 

regulation of osteoclastogenesis by signaling cross-talk between RANKL and INF-γ. Nature. 

2000; 408: 600-605. 

 

Testolin CG, Gore R, Rivkin T, Horlick M, Arbo J, Wang Z, Chiumello G, Heymsfield SB. 

Dual-energy x-ray absorptiometry: analysis of pediatric fat estimate errors due to tissue 

hydration effects. J Appl Physiol. 2000; 89:2365-2372. 

 

 
Tinoco SMB, Sichieri R, Setta CL, Moura AS, Carmo MGT. n-3 polyunsaturated fatty acids in 

milk is associate to weight gain and growth in premature infants. Lipids Health Dis. 2009; 8:23. 

 

Thompson  LU,  Robb  P,  Serraino  M, Cheung F.  Mammalian  lignan production from various 

foods. Nutr Cancer. 1991; 16: 43-52. 

 



70 

 

Toste FP, Moura EG, Lisboa PC, Fagundes AT, Oliveira E, Passos MC. Neonatal leptin 

treatment programs leptin hypothalamic resistance and intermediary metabolic parameters in 

adult rats. Br J Nutr. 2006;95:830–837. 

 

Trebacz H, Zduneck A.Three-point bending and acoustic emission study of adult rat femora after 

immobilization and free remobilization. J. Biomech. 2006. 39: 237-245. 

 

Troina AA, Figueiredo MS, Passos MC, Reis AM, Oliveira E, Lisboa PC, Moura EG. Flaxseed 

bioactive compounds change milk, hormonal and biochemical parameters of dams and offspring 

during lactation. Food. Chem.Toxicol. 2012; 50: 2388–2396. 

 

Trucom C. A importância da linhaça na saúde. São Paulo. 2006; Alaúde.  

 

Tschop M, Smiley DL, Heiman ML. Ghrelin induces adiposity in rodents. Nature. 2000; 407: 

908-913. 

 

Turatti JM. Óleos vegetais como fonte de alimentos  funcionais. Óleos & Grãos. 2000; 56:  

20-27. 

 

US Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention: 

Physical activity  and good nutrition: essential elements to prevent chronic diseases and obesity; 

2007. Disponível em: <www.cdc.gov/nccdphp/publications/aag/ pdf/dnpa.pdf>. Acesso em 

27/01/2015 às 12:05. 

 

Väänänen H K, et al. Osteoclast lineage and function. Archives of Biochemistry and Biophysics. 

2008; 473: 132-138. 

 

Von Kries R, Koletzko B, Sauerwald T, Von Mutius, E. Does breast-feeding protect against 

childhood obesity? Advances in Experimental Medicine and Biology. 2000; 478: 29-39. 

Yin KB, Najimudin N, Muhammad TST. The PPAR _ coding region and its role in visceral 

obesity. Biochem Biophys Res Comm. 2008; 371: 177-179. 

 

You L, Sheng Z, Tang CL, Chen L, Pan L, Chen JY. High cholesterol diet increases osteoporosis 

risk via inhibiting bone formation in rats. Acta Pharmacologia Sinica. 2011; 32:1498-1504. 

 

Wehrli FW. Structural and functional assessment of trabecular and cortical bone by micro 

magnetic resonance imaging. J Magn Reson Imaging. 2007; 25: 390-409. 

 

Weiss LA, Barret-Connor E, von Muhlen D. Ratio of n-6 to n-3 fatty acids and bone mineral 

density in older adults: the rancho bernardo study. Am J Clin Nutr. 2005; 81: 934-8 

 

Wong W, Chahal N, Manlhiot C, Niedra C, McCrindle BW. Flaxseed in pediatric 

hyperlipidemia: a placebo-controlled, blinded, randomized clinical trial of 

dietary flaxseed supplementation for children and adolescents with hypercholesterolemia. JAMA 

Pediatr. 2013; 167(8):708-713. 

 

http://www.cdc.gov/nccdphp/publications/aag/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23733031
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23733031
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23733031


71 

 

Wong W, Hergenroeder A, Stuff J, Butte N, Smith E, Ellis K. Evaluating body fat in girls and 

female adolescent: advantages and disadvantages of dual-energy X-ray absorptiometry. Am J 

Clin Nutr. 2002;76:384-9. 

 

World Health Organization. Infant and young child nutrition. Geneva, Switzerland: WHO Fifty-

Fourth World Health Assembly. 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 

 

 
9.0   ANEXO: 
Aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal Fluminense. 
 
 

             


