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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do óleo de linhaça na composição e qualidade 

óssea de ratas lactantes no período pós-desmame. Ratas Wistar foram separadas 

aleatoriamente nos grupos controle (C) e experimental (OL). O grupo C recebeu dieta 

controle durante o período de lactação de 21 dias e 30 dias após o desmame, totalizando 51 

dias de experimento. O grupo OL, como grupo C, continuou o mesmo período de estudo, 

porém recebendo uma dieta experimental com óleo de linhaça na composição. No final do 

experimento, os animais foram anestesiados, sendo avaliada a composição óssea através da 

absorciometria por raios-X de dupla energia (DXA) e após, na eutanásia realizada por punção 

cardíaca, houve a coleta de sangue para para análise bioquímica do soro. Os fêmures foram 

coletados para análise da composição óssea por DXA, análise das dimensões ósseas, 

tomografia computadorizada e teste biomecânico. As análises estatísticas foram realizadas 

pelo teste t de student e expressas como média ± erro padrão da média, considerando o nível 

de significância de p <0,05. Nos resultados, houve diferença significativa no grupo OL que 

apresentou maiores valores de  conteúdo mineral ósseo total, cálcio sérico, densidade mineral 

óssea do fêmur, massa femoral, distância entre as epífises, e largura  no ponto médio da 

diáfise dos fêmures quando comparado ao grupo C. No teste biomecânico, valores mais altos 

foram encontrados no grupo OL e diferença significativa na tomografia no grupo OL, quando 

comparado ao grupo C. Dessa forma, observamos que o óleo de linhaça foi capaz de 

promover efeitos positivos na composição óssea de ratas da fêmea no período pós-desmame. 

 

Palavras-chave: óleo de linhaça; ratos Wistar; pós-desmame; osso; fêmur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the effect of flaxseed oil on the composition and bone 

quality of lactating rats in the postweaning. Wistar rats’ females were randomly separated into 

control (C) and experimental (OL) groups.  Group C received a control diet, during the 21-day 

lactation period and during 30 days after weaning, totaling 51 days of experiment. The OL 

group, as group C, continued the same period of study, however receiving an experimental 

diet with flaxseed oil in the composition. The end of the experiment, the animals were 

anesthetized, and were evaluated the bone composition through Dual-energy X-ray 

absorptiometry (DXA) and after, euthanasia performed by cardiac puncture for biochemical 

analysis of serum. The femurs were collected for the analysis of bone composition by DXA, 

analysis of bone dimensions, computed tomography and biomechanical test. Statistical 

analyzes were performed using the Student's t-test and expressed as mean ± standard error of 

the mean, considering the level of significance of p <0.05. In the results, significant difference 

in the OL group in relation to total bone mineral content, serum calcium, bone mineral density 

of the femur, femoral mass, distance between the epiphyses, and distance at the midpoint of 

the diaphysis of femurs. In the biomechanical test, higher values were found in the OL group 

and significant difference in tomography in the OL group. The conclusion is flaxseed oil was 

able to promote positive effects in bone composition of female’s rats in the post weaning 

period. 

Keywords: flaxseed oil; Wistar rats; postweaning; bone; femur  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Os períodos de gestação e aleitamento materno estão relacionados a mudanças no 

corpo da mulher que podem ter impacto em períodos posteriores da vida (LOCKITCH, 1997; 

KALKWARF, 2004; SOMA-PILLAY et al., 2016). Vários estudos relatam processos 

fisiológicos adaptativos associados ao metabolismo ósseo durante o período pós-parto e pós-

lactação, a fim de restabelecer o equilíbrio dos processos ósseos, como remodelamento e 

reabsorção. Nestes períodos, fisiologicamente, o metabolismo ósseo promove o desvio de 

cálcio do osso para o sangue para fornecer este nutriente ao feto e ao bebê (BEZERRA et al., 

2004; YUMUSAKHUYLU et al., 2013; SALLES, 2016). Entretanto, permanece inconsistente 

a capacidade de determinados alimentos de promover uma qualidade óssea eficaz que possa 

auxiliar as mães nesses períodos. Assim, alguns estudos têm investigado alimentos e 

nutrientes que sejam capazes não apenas de modular processos metabólicos, mas também de 

compensar um desequilíbrio alimentar cada vez mais frequente em muitas sociedades 

(DREWNOWSKI, 2009; TITUS, 2018).  

Nesse contexto, pesquisas têm relatado um padrão alimentar caracterizado pelo alto 

consumo de produtos industrializados e mudanças no estilo de vida, que influenciam cada vez 

mais as escolhas alimentares das populações principalmente das mulheres. A população 

feminina vem sendo alvo em pesquisas epidemiológicas devido as mudanças no estilo de vida 

observados a longo prazo, marcadas principalmente pela inserção da mulher no mercado de 

trabalho e alterações hormonais significativas que constantemente ocorrem nesta população. 

Dessa forma, um desequilíbrio entre os nutrientes consumidos é frequentemente encontrado 

em populações específicas, como mulheres adultas (MALAKOUTI et al., 2015; MA, 2015; 

SKREDEN et al., 2017). 

Existe uma associação entre o alto consumo de produtos industrializados ricos em 

óleos refinados e ômega 6 (n-6) e consequências negativas no organismo como aumento do 

risco para doenças crônicas não transmissíveis. Estudos relataram aumentos na proporção de 

ácido linoleico (C18: 2 n-6) para o ácido alfa-linolênico (C18: 3 n-3) na dieta, associados à 

diminuição da ingestão de frutas e vegetais e aumento do uso de óleos refinados (KANT e 

GRAUBARD, 2004; VOLP et al., 2010; BRASIL, 2014; SEGUIN et al., 2016). A proporção 

estimada da ingestão de n-6: n-3 atualmente varia de 10:1 a 20:1, quantidades diárias 

(DIRIENZO et al., 2008; KRUGER et al., 2010). Apesar de não existir um consenso sobre 

qual seria a proporção ideal, é de comum acordo que os valores atuais estão acima dos 

desejados. Sendo assim, adaptar a proporção de ácidos graxos essenciais na dieta é uma 
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maneira eficaz de estimular o equilíbrio dos processos metabólicos relacionados a fisiologia 

óssea (BARHAM et al., 2000; COSTA et al., 2012; XIAO et al., 2016). Considerando que 

fatores nutricionais desempenham um papel importante na saúde esquelética durante o 

envelhecimento e a maioria deles tem sua origem na fase adulta jovem, tem sido relevante 

estudar a importância da Nutrição nesses processos. Portanto, tem sido foco de alguns estudos 

pesquisar medidas dietéticas que sejam capazes de atuar no fortalecimento do osso, de modo a 

contribuir para a manutenção da saúde óssea na fase jovem (KANAYAMA et al., 2015; 

VARELA-LÓPEZ et al., 2017). 

Com o propósito de equilibrar os processos fisiológicos através da Nutrição, 

destacamos a semente de linhaça, devido às suas propriedades funcionais, por conter 

compostos bioativos e por ser uma excelente fonte de ômega 3 (CARDOZO et al., 2010; 

AKANDE et al., 2010; KAJLA, 2014). A linhaça é uma planta amplamente utilizada na 

alimentação humana como semente, farinha ou óleo (AKANDE et al., 2010; NOVELLO e 

POLLONIO, 2011). Estudos experimentais investigaram os possíveis benefícios relacionados 

ao consumo de linhaça em ratos Wistar. Porém, a maioria desses estudos concentrou-se nos 

efeitos da linhaça em ratos machos, não investigando as interações na atividade óssea em ratas 

(RIBEIRO et al., 2015; PEREIRA et al., 2016; COSTA et al., 2016). Além disso, poucos são 

estudos que relacionam o consumo do óleo de linhaça e efeitos na estrutura óssea. Por ser rico 

em ômega 3, o óleo de linhaça tem mostrado um potencial efeito benéfico na saúde como em 

estudos clínicos e experimentais (COSTA et al., 2012; COSTA et al., 2016; FOERSTER et 

al., 2018; SANTOS et al., 2018). 

Considerando que os principais indicadores para avaliar a saúde óssea são a 

quantidade de tecido e de densidade mineral óssea presentes, tanto em humanos quanto em 

ratos (SORNAY-RENDU et al., 2005; BIVER et al., 2017), uma diminuição constante na 

massa óssea durante o período de lactação pode afetar negativamente a saúde óssea 

(VARELA-LÓPEZ et al., 2017). Nesse contexto, estudos avaliaram situações específicas nas 

quais houve um comprometimento com a adaptação normal da gestação, principalmente em 

relação à recuperação da massa óssea perdida durante a amamentação (LENORA, 2009; 

MALAKOUTI et al., 2015). Essas situações específicas e condições incluem: menor tempo de 

amamentação, idade gestacional, multiparidade e estilos de vida (LENORA, 2009; 

SCHNATZ et al., 2010; OKYAY et al., 2013). Vários modelos experimentais já foram 

documentados avaliando os efeitos da linhaça na fisiologia óssea, mas poucos foram 

realizados em ratas (COSTA et al., 2012; COSTA et al., 2015 PEREIRA et al., 2016). 
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Portanto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da dieta contendo óleo de linhaça 

na estrutura óssea de ratas Wistar nos períodos de lactação e pós-lactação. 

2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 - Fisiologia óssea e amamentação 

 

Aproximadamente 80% do esqueleto é composto pelo tecido ósseo compacto ou cortical, 

que consiste em ósteons, ou sistema de Havers que sofrem remodelamento contínuo, porém, 

lento. Os outros 20% consistem no tecido ósseo trabecular ou esponjoso, que estão na 

extremidade dos ossos longos. As perdas de massa óssea trabecular e cortical, que progridem 

com o envelhecimento, iniciam-se em fases diferentes para homens e mulheres. Mas em 

ambos os gêneros, a perda trabecular começa durante a fase adulto jovem, enquanto a perda 

de osso cortical é mais tardia. O tecido ósseo trabecular é o mais sensível às alterações no 

metabolismo. Sendo assim, a sua perda no final da vida é a grande responsável pela 

ocorrência de fraturas. (ENSOM, 2002; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2004; ANDIA, 2006; 

ROBLING, 2006; SCHILLING et al., 2006) (Figura 1). Por isso que muitos estudos 

relacionados a saúde óssea destacam a importância da preservação do tecido ósseo trabecular 

ao longo da vida mesmo diante de alterações fisiológicas. No caso das mulheres, que passam 

pelo processo da gestação, é interessante pesquisar recursos alimentares que possam dar um 

maior suporte para manutenção da sua saúde óssea. A fragilidade óssea predominante na 

população feminina antecede diversas patologias e tem sido investigado os mecanismos 

fisiológicos relacionados as mudanças pelas quais as mulheres passam (CUMMING e 

KLINEBERG, 1993; MELTON et al., 2010; SCHNATZ et al., 2010). 

 

Figura 1: Corte de um osso seco: Osso compacto e esponjoso (Fonte: JUNQUEIRA e 

CARNEIRO, 2004) 

Da gestação até após a amamentação o corpo da mulher passa por diversas mudanças 

fisiológicas para dar suporte físico e fornecer nutrientes ao feto. Tais alterações são naturais e 

em sua maioria, reversíveis. De modo que o organismo após a amamentação tende a voltar o 
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mais próximo possível de como era seu metabolismo pré-gestacional. Em relação ao 

metabolismo ósseo são observadas mudanças nos processos relacionados principalmente ao 

remodelamento (MELTON et al., 1993; HRESHCHYSHYN et al., 1998; SALLES, 2016). 

Numa situação normal de homeostase quando os processos de reabsorção e formação ósseas 

estão em equilíbrio há uma mesma quantidade de tecido ósseo na conclusão da fase de 

formação óssea e início da fase de reabsorção. Porém, durante a amamentação o processo de 

reabsorção óssea encontra-se aumentado em relação à formação devido ao conjunto de 

alterações presentes neste período. Por exemplo, com o objetivo de disponibilizar cálcio para 

a composição do leite, a absorção intestinal de cálcio é aumentada e em paralelo o cálcio é 

deslocado do osso para manter normal a concentração sérica de íons de cálcio (10mg/dl) 

(GUYTON e HALL, 2011; SOMA-PILLAY et al., 2016) (Figura 2). Nesse processo destaca-

se a ação de dois hormônios: paratormônio (PTH) e calcitriol O PTH em concentrações 

séricas aumentadas estimula o processo de reabsorção óssea, com maior atividade das células 

osteoclásticas. O calcitriol é responsável por aumentar a absorção intestinal de cálcio e em 

conjunto com o PTH aumenta a liberação de cálcio do osso para manter a homeostase do 

cálcio. Além disso, ele tem efeito direto sobre as células ósseas estimulando a 

osteoblastogênese e outros fatores locais necessários para a formação óssea e diminuição da 

degradação de tecido. Sendo assim, é bem consolidado que a ação desses dois hormônios é de 

extrema importância para manutenção do metabolismo ósseo, uma vez que eles equilibram os 

processos relacionados ao tecido. Uma alteração na liberação ou ação desses hormônios 

implicaria em consequências à saúde óssea (KALKWARF, 2004; YUMUSAKHUYLU et al., 

2013; SOMA-PILLAY et al., 2016). 

 

Figura 2: Resumo dos principais efeitos do aumento do PTH, em resposta da diminuição 

plasmática de Cálcio (Fonte: Adaptado de GUYTON e HALL, 2011). 
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Durante a amamentação o processo de renovação óssea está aumentado pelas razões 

descritas acima. É interessante considerar a possibilidade de em situações adversas (como 

multiparidade e gestação precoce) não ocorrer total reversão da intensidade desses processos e 

o osso da mulher continuar passando por um processo contínuo caracterizado pelo aumento da 

atividade dos osteoclastos em relação aos osteoblastos. Duas consequências mais comuns 

desse processo, quando somado à uma alimentação deficiente em micronutrientes (exemplo: 

deficiência de cálcio) ou pré-disposição genética a doenças ósseas (como a osteoporose), são 

os de osteopenia e fratura por fragilidade óssea (LOCKITCH , 1997; BEZERRA et al., 2004; 

YUMUSAKHUYLU et al., 2013). A osteopenia é definida como a diminuição da densidade 

mineral óssea para abaixo de valores saudáveis, porém em um estado ainda reversível. O 

diagnóstico da osteopenia antecede o da osteoporose que também se baseia nos valores de 

densidade mineral óssea.  Em comparação com os homens as mulheres têm uma densidade 

mineral óssea medida por área (g/cm2) menor, têm maior longevidade e perdem massa óssea 

mais rapidamente, principalmente após a menopausa. A diminuição acentuada das 

concentrações séricas de estrogênio é uma das causas para essas consequências relacionadas 

ao osso. Outras possíveis causas estão relacionadas ao estilo de vida, hábitos alimentares, 

patologias associadas e histórico médico. As patologias relacionadas ao osso se correlacionam 

diretamente às fraturas devido a fragilidade, podendo ocasionar fraturas e lesões. No caso de 

mulheres que já engravidaram, os fatores de risco são: múltiplas gestações, tempo de 

amamentação, idade da primeira gestação e deficiências nutricionais crônicas. 

2.2 Propriedades e benefícios da linhaça 

 

A linhaça é um alimento muito estudado atualmente devido às suas propriedades 

funcionais provenientes da sua composição. Alimentos funcionais ou com características 

funcionais apresentam múltiplos benefícios ao organismo. O conceito de funcional é discutido 

há décadas em razão dos compostos bioativos, presentes nesses alimentos, apresentarem 

potencial protetor e preventivo de doenças crônicas não transmissíveis principalmente. 

(ROBERFROID, 2002).  Dentre esses alimentos destacamos a linhaça, uma semente 

pertencente à família da Linaceae, seu nome botânico é Linum usitatissimum (RUBILAR et 

al., 2010). É muito utilizada no consumo humano e animal sendo encontrada na cor dourada 

ou marrom avermelhada, brilhante, com uma textura firme e mastigável. A cor é determinada 

pela quantidade de pigmento exterior contido nas sementes e, quanto maior o teor de 

pigmento na casca, mais escura será a semente. A marrom é mais cultivada em regiões de 



16 
 

 

clima quente e úmido, como o Brasil, e a dourada encontrada em regiões frias como nos 

Estados Unidos e no Canadá (NOVELLO & POLLONIO, 2011). A semente pode ser 

consumida in natura, inteira ou moída, utilizada como complemento alimentar ou 

componente essencial de diversas preparações. A farinha pode atuar como substituta do ovo 

em receitas veganas e fazendo parte da composição de farinha de receitas (CARDOZO et al., 

2010; MARQUES et al., 2011).  

A semente de linhaça tem um perfil único de ácidos graxos, com elevada quantidade 

de ácido graxo poliinsaturado (73%), moderado em ácido graxo monoinsaturado (18%) e 

baixa quantidade de ácido graxo saturado (9%) (MORRIS, 2001). Quanto aos ácidos graxos 

poliinsaturados, a semente apresenta elevadas quantidade de ômega-3 e baixa concentração de 

ômega-6 (RUBILAR, 2010). Como o organismo   humano   é   incapaz   de   sintetizar esses 

ácidos graxos, eles são denominados essenciais e devem ser obtidos através da alimentação 

(MOURA, 2008). 

A semente de linhaça apresenta também grandes quantidades de fibra solúvel, com 

ação anti-hipercolesterolêmica e no controle do metabolismo glicídico. Além disso, a ingestão 

da semente de linhaça é capaz de aumentar o volume do bolo fecal e a excreção de lipídeos 

nas fezes. (RUBILAR, 2010; MARQUES, 2011). Tal como em outras sementes, as globulinas 

são a principal proteína, representando 18,6% do total protéico, seguido da albumina, em 

17,7%. A semente é rica em arginina, ácido aspártico e glutâmico. A lisina, metionina e 

cisteína são os aminoácidos limitantes (OOMAH, 2001; RUBILAR, 2010).  

As lignanas, presente na linhaça, são uma das três principais classes de compostos 

polifenólicos e são classificadas como fitoestrógenos (compostos difenólicos que 

estruturalmente se assemelham ao estrogênio) e estão associadas ao aumento da proliferação 

celular de precursores dos osteoblastos, relacionados à formação óssea. A linhaça apresenta 

também uma ampla gama de atividades biológicas, como aumento da sensibilidade insulínica 

e atividade antioxidante. (ORCHESON et al., 1998; MEAGHER et al., 1999; PETIT, 2009; 

RHEE e BRANT, 2011) A atividade antioxidante não somente inativa os radicais livres, mas 

também, tem um efeito indireto  nos sistemas antioxidantes endógenos, como, por exemplo, 

da enzima glutationa (GSH), célula que possui papel central contra o estresse oxidativo 

(ALMEIDA et al., 2009). 

A linhaça pode ser consumida de diversas formas e uma delas é como óleo de linhaça 

produzido industrialmente. O óleo de linhaça está disponível em lojas de produtos naturais e 

supermercados, vendido em garrafas para uso em saladas ou em cápsulas podendo ser 

utilizado como um complemento na alimentação. O óleo é produzido por uma ―pressão a frio‖ 
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da semente de linhaça, com temperatura máxima permitida de 35°C. Normalmente 

engarrafado em recipientes à prova de luz para evitar a oxidação fotoquímica e refrigerado 

para limitar a auto oxidação (MORRIS e VAISEY-GENSER, 2003; ROY, 2007). Alguns 

estudos já investigaram os benefícios associados ao óleo de linhaça devido à facilidade da sua 

aderência a rotina alimentar e benefícios comprovados do consumo de ácidos graxos 

polinsaturados (MORRIS, 2003; RUBILAR, 2010; OLIVEIRA et al., 2012; KANAYAMA et 

al., 2015).  

 

 

2.3 Óleo de linhaça e saúde óssea materna  

 

A correlação positiva estabelecida entre o consumo do óleo de linhaça, rico em ômega 3, e 

a qualidade óssea se baseia em mecanismos fisiológicos que acontecem quando ocorre uma 

ingestão adequada em relação a proporção dos ácidos graxos polinsaturados. Estes são 

divididos em ácido alfa-linolênico (ALA), precursor do ômega-3, que formará o ácido 

eicosapentaenoico (EPA) e ácido docosahexaenóico (DHA), e o ácido linoleico (LA), 

precursor do ômega-6, convertido a ácido araquidônico (AA) (KRUGER et al., 2010; 

OLIVEIRA, 2015).  O ômega 3 é precursor de prostaglandinas da série 3, leucotrienos da 

série 5, que reduzem a produção dos derivados de ácido araquidônico e têm ação anti-

inflamatória (BARHAM et al., 2000; KRUGER et al., 2010). Além disso, o EPA contribui 

para a redução da síntese de prostaglandinas da série 2 (PG2), possibilitando o recrutamento 

de pré-osteoblastos, sua diferenciação e maturação, contribuindo assim para a formação óssea. 

Quando a ingestão de ômega 3 está aumentada, tem-se maior estímulo a expressão de 

osteoprotegenina, que é o receptor presente na superfície dos osteoblastos, capaz de reduzir o 

recrutamento e a maturação dos pré-osteoclastos e inibindo a PG2. Este ácido graxo contribui 

também para um menor tempo de vida média dos osteoclastos maduros. Devido ao conjunto 

dessas atividades, muitos estudos concluem que a ingestão de ômega 3 contribui para menor 

atividade do processo de reabsorção óssea (KRUGER et al., 2010; COSTA et al., 2012). 

O ômega 3, ainda relacionado ao metabolismo ósseo, mostra a capacidade de estimular 

o aumento da atividade e produção de células osteoblásticas, responsáveis principalmente 

pelos processos de formação e remodelação ósseo (REEVES, 1997; KAJLA, 2014; XIAO et 

al., 2016). O benefício da remodelação é a renovação do osso sem qualquer microfratura. Um 

excelente equilíbrio nos processos ósseos metabólicos contribui para a recuperação e a 

manutenção saudável do tecido ósseo (WALSH, 2015). A importância da manutenção e do 
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fortalecimento do osso correlaciona-se com uma melhoria da qualidade de vida a longo prazo. 

Pesquisas anteriores já relacionaram o consumo de ômega 3 em mulheres com um menor 

risco de fratura devido a fragilidade do esqueleto em períodos posteriores da vida (BIVER et 

al., 2007; VAZ et al., 2014; MONTALVANY-ANTONUCCI et al., 2018). Considerando que, 

durante a gestação e pós-parto a mulher tem suas necessidades nutricionais aumentadas, seria 

interessante enriquecer sua dieta com alimentos fonte de nutrientes que possam trazer 

benefícios para sua recuperação após esses períodos, como o óleo de linhaça rico em ômega 3 

(OKYAY  et al., 2013; KAJLA, 2014; GONÇALVES et al., 2015). 

Estudos prévios apontam que se deve promover a ingestão de ácidos graxos do tipo ômega 

3 principalmente devido ao consumo inadequado de alimentos que servem como fonte de 

outros nutrientes na dieta. A utilização de suplementos alimentares, por exemplo, com óleos 

de peixes e/ou derivados se tornam uma alternativa alimentar viável para equilibrar a 

proporção dos ácidos graxos na dieta (BOKOR et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2015). Alguns 

estudos mais específicos fazem correlações entre o tempo de amamentação, densidade 

mineral óssea (DMO) e risco de complicações ósseas futuras. Berning et al em 1993 

destacaram informações mais específicas quanto à duração da amamentação e observaram 

maior DMO em mulheres que amamentaram por mais de 24 semanas, em relação às que 

nunca amamentaram. Outro estudo também mostrou relação direta entre DMO e 

amamentação de duração acima de oito meses. Um estudo com mães adolescentes apontou 

que um menor tempo de amamentação somado a ingestão dietética inadequada estão 

associados a um maior de risco de desmineralização óssea e problemas ósseos futuros (CHAN 

et al., 1992). Um outro estudo de Schnatz et al em 2010 verificou que a prática da 

amamentação parece diminuir significativamente a incidência de osteoporose na pós-

menopausa. Além disso, afirmaram uma associação entre osteoporose, amamentação e idade 

da primeira gravidez. 

De acordo com recomendações da European Food Safety Authority (EFSA) é 

indispensável aumento da ingestão de DHA no período gestacional e de lactação, com a 

finalidade de otimizar a saúde da mãe e do bebê. Outros fatores reprodutivos, como idade da 

menarca, idade no primeiro parto, natimorto e aborto, são inconsistentemente relacionados a 

quantidade de tecido ósseo (MELTON et al., 1993). 
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3 -OBETIVOS 

 

3.1 - Objetivo geral: 

 

 Avaliar o efeito do óleo de linhaça na estrutura óssea de ratas Wistar lactantes no 

período pós-lactação. 

 

3.2 - Objetivos específicos: 

  Analisar a composição óssea total e dos fêmures: densidade mineral óssea, conteúdo 

mineral ósseo e área óssea;  

 Analisar a sorologia quanto: cálcio, osteocalcina e osteoprotegerina;  

 Avaliar parâmetros anatômicos: massa, distância entre as epífises e largura no ponto 

médio da diáfise; 

 Avaliar a radiodensidade da cabeça dos fêmures;  

 Analisar no fêmur as propriedades biomecânicas.  
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4- MÉTODOS 

4.1 Ética 

O protocolo utilizado neste projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comissão de Ética 

no Uso de Animais da Universidade Federal Fluminense, Niterói-RJ, Brasil (protocolo 

887/2017) (Anexo 1). Todos os procedimentos estavam de acordo com as provisões da 

Sociedade Brasileira de Ciência e Animais de Laboratório e o Guia para o Cuidado e Uso de 

Animais de Laboratório publicado pelos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA (NIH 

Publication N 85-23, revisado em 1996).  

 

4.2 Delineamento experimental 

No experimento foram utilizadas ratas Wistar (Rattus novergicus) obtidas da colônia 

do Laboratório de Nutrição Experimental (LabNE), localizado na Faculdade de Nutrição da 

Universidade Federal Fluminense. Durante todo o estudo os animais permaneceram em 

ambiente controlado de temperatura (23 ± 1
o 

C), umidade (60 ± 10 %), com o ciclo artificial 

claro e escuro (luzes acesas de 7:00 - 19:00).  Ratas fêmeas, com três meses de idade e 

nulíparas foram colocadas em gaiolas junto aos ratos machos, na proporção de duas fêmeas 

para um macho, e após confirmado o acasalamento foram realocadas em gaiolas individuais, 

com livre acesso a água e ração comercial de laboratório (Nuvilab®, Paraná, Brasil). 

Durante as 24 horas após o nascimento dos filhotes, começou o período experimental, 

em que o excesso de filhotes foi removido, mantendo seis filhotes por mãe, de forma a obter 

um melhor desempenho lactotrófico por cada rato filhote (FISHBECK e RASMUSSEN, 

1987). 

Após, as ratas mães foram divididas em dois grupos. Grupo controle (C, n=6), que 

recebeu uma ração controle, no período de 21 dias de lactação e durante 30 dias no pós-

desmame, totalizando 51 dias de experimento. E grupo experimental (OL, n=6), que, assim 

como o grupo C, prosseguiu com o mesmo período de estudo, todavia recebendo uma dieta 

experimental na qual em sua composição encontrava-se o óleo de linhaça (Figura 3). Os 

animais tiveram livre acesso à água e ração durante o estudo.  
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Figura 3. Delineamento Experimental. Grupo experimental Óleo de Linhaça (OL), Grupo 

controle (C). Com no total 6 ratos Wistar fêmeas por grupo, acompanhadas até os 30 dias 

após o desmame da amamentação, totalizando 51 dias de experimento. 

 

4.3 Rações 

As rações ofertadas foram confeccionadas no LabNE semanalmente e armazenadas em 

uma geladeira a temperatura de ≤10°C. Em sua composição apresentavam a mesma 

quantidade de nutrientes e eram isocalóricas. Até o 21° dia de experimento, período de 

lactação das ratas, foi ofertado a versão da ração baseada na AIN-93G, com a quantidade de 

nutrientes adequados para esse momento fisiológico. Durante os 30 dias pós-desmame foi 

utilizada a versão da ração AIN-93M que é adequada para o período de manutenção
 

(REEVES, 1993) (Tabela 1). A principal diferença entre a ração controle e experimental é a 

fonte lipídica ofertada. A ração controle continha óleo de soja, enquanto a ração experimental 

o óleo de linhaça. 
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Tabela 1 – Composição das rações experimentais 

Ingredientes (g/100g) 

AIN-93G AIN-93M 

C OL C OL 

Caseína 20 20 14 14 

Amido de milho 52,95 52,95 62,07 62,07 

Açúcar 10 10 10 10 

Óleo de soja  7 - 4 - 

Óleo de linhaça - 7 - 4 

Celulose 5 5 5 5 

Mix mineral (AIN-93M) - - 3.5 3.5 

Mix mineral (AIN-93G) 3.5 3.5 - - 

Mix vitamínico 1 1 1 1 

L-Cistina 0,3 0,3 0,18 0,18 

Bitartarato de colina 0,25 0,25 0,25 0,25 

BHT(mg) 0,014 0,014 0,008 0,008 

Dietas formuladas de acordo com as recomendações da American Institute of Nutrition 

(AIN-93, REEVES, 1997). BHT - Terc-Butil-hidroquinona. Sendo AIN93-G dieta para 

período de crescimento e lactação; e AIN93-M dieta de manutenção. 
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Tabela 2. Informação nutricional do óleo de linhaça. 

 

Informação nutricional (porção de 13mL – 1 colher de sopa) 

 Quantidade por porção  %VD (*) 

VET 117 Kcal/491 KJ 8 

Carboidrato 0 g 0 

Proteína 0 g 0 

Gorduras totais, das quais: 13 g 24 

Gordura saturada 1,2 g 6 

Gordura monoinsaturada 2,3 g - 

Gordura poliinsaturada 9 g - 

Gordura trans 0 g - 

Colesterol 0 mg - 

Fibra 0 g 0 

Sódio 3,2 mg 0 

n-3 6,8 g - 

n-6 1,6 g - 

n-9 2,7 g - 

(*) Valores diários recomendados com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 9400 KJ. Seus 

valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. 

VET – Valor energético total; n-3 – ácido graxo ômega-3; n-6 – ácido graxo ômega-6; n-9 – 

ácido graxo ômega-9. 

Fonte: Rótulo do óleo de linhaça (Giroil®), utilizado no presente estudo.  

 

4.4 Eutanásia e Avaliações 

 As ratas ao completarem 51 dias de experimento foram submetidas a um jejum de seis 

horas e anestesiadas através de injeção intraperitoneal de Thiopentax® (Tiopental sódico 1g, 

Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA, Brasil) a 5% (0,1 mg/100g de massa 

corporal) sendo diluído com 50mL de água destilada para cada 1g de anestésico. E em 

seguida, foram submetidas à avaliação da composição corporal quanto aos parâmetros ósseos 

pelo equipamento Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) localizado na Faculdade 

Nutrição/UFF. A análise foi realizada com auxílio de um software específico (encore 2008. 

Version 12.20 GE Healthcare), para avaliação do conteúdo mineral ósseo (CMO), densidade 

mineral óssea (DMO) e área óssea (AO) em cada rata. 

Após a avaliação pelo DXA, com as ratas ainda anestesiadas, elas foram submetidas à 

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

coletado através de punção cardíaca, sendo assim o animal foi eutanasiado por exsanguinação 

total. O sangue foi alocado em tubos para serem centrifugados (Centrífuga Sigma) a 3500 rpm 
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(rotação por minuto) por 15 minutos para obtenção do soro e, logo após, armazenados em 

freezer -80°C para análises bioquímicas.  

Com a extração do soro analisou-se o cálcio. As dosagens foram realizadas com o auxílio 

de um analisador automático de bioquímica (Bioclin BS120, Quibasa – Química Básica 

Ltda/Belo Horizonte-MG), localizado no LabNE/UFF. Foi analisado também a osteocalcina e 

osteoprotegerina com o auxílio de um leitor automático de microplacas pelo método ELISA 

(TP Reader NM, Thermo Plate, Hexasystens/Taboão da Serra-SP), localizado no 

LabNE/UFF. 

Posteriormente a coleta do sangue, os fêmures foram coletados, limpos e armazenados a -

80°C, para posteriores análises da: massa (mg), distância entre as epífises (mm) e a largura 

ponto médio da diáfise (mm). As dimensões ósseas foram mensuradas com o auxílio de uma 

balança analítica de precisão e de um paquímetro digital (JOMARCA, 0,01 mm).   

A fim de avaliar radiodensidade da cabeça dos fêmures (direitos), estes foram analisados 

por um scanner de tomografia computadorizado (TC helicoidal modelo HISPEED, GE®). As 

imagens obtidas por meio de cortes axiais de espessura de 1 mm. A radiodensidade (expressa 

em unidades Hounsfield, HU) foi medida com auxílio de um sistema de análise de software 

informatizado (eFilm Lite, 2.0, 2003, Milwaukee, EUA), por medição Tool-Ellipse (COSTA 

et al., 2012). 

Em seguida, estes mesmos fêmures foram levados para análise das propriedades 

biomecânicas realizada no Laboratório Analítico de Biomateriais Restauradores da Faculdade 

de Odontologia da UFF usando teste de flexão de três pontos universais na Máquina 

Universal de Ensaio (MUE) (DL 2000, EMIC, São José dos Pinhais, SP, Brasil). As 

extremidades dos ossos foram apoiadas em dois rolos de diâmetro de 3 mm e o raio de 21,70 

mm. A força máxima (N), a força de ruptura (N) e o módulo elástico (MPa) foram obtidos por 

um software. (LATEMPA et al., 2015)  

As carcaças dos animais foram recolhidas pela UFF e encaminhadas para PESAGRO-Rio 

(Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro), porém antes ficaram 

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

 

4.5 Análise Estatística 

A análise estatística foi realizada usando o programa GraphPad Prism (versão 5.00, 2007, 

San Diego, USA), dados analisados com o teste t de Student. Todos os resultados sendo 

expressos como média ± erro-padrão da média (EPM), considerando o nível de significância 

de p<0,05. 
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5 - RESULTADOS 

As análises do DXA, densidade mineral óssea e área óssea totais, foram semelhantes 

entre os grupos controle e experimental, não apresentando diferença significativa. Já o 

conteúdo mineral ósseo mostrou valores aumentados no grupo experimental (p<0,05) quando 

comparado ao controle, na análise total do DXA. A tabela 3 abaixo, apresenta dos valores dos 

dados quanto as análises do DXA de composição corporal total. 

Tabela 3. Análises DXA da Composição Corporal aos 51 dias de experimento. 

                         

C 

                       

OL 

 

 Média EPM Média EPM 

DMO Total (g/cm
2
) 0,149 0,001 0,151 0,003 

CMO Total (g) 7,700 0,105 8,157* 0,172 

Área Total (cm
2
) 51,710 0,747 54,000 0,690 

Grupo Controle (C, n=6) recebeu ração controle e Grupo Experimental (OL, n=6) recebeu 

ração acrescida de óleo de linhaça, durante 30 dias de experimento após o período da lactação.  

Análises ósseas no DXA (dual-energy X-ray absorptiometry): DMO (densidade mineral 

óssea) e CMO (conteúdo mineral ósseo). Valores apresentando diferentes sobrescritos são 

significativamente diferentes de acordo com o Teste T Student considerando * (p<0,05). 

EPM, erro padrão da média. 

Em relação às análises sorológicas, os animais que receberam a dieta experimental 

apresentaram diferença significativa nos valores de cálcio sanguíneo analisados, sendo os 

valores encontrados maiores no grupo OL (p<0,0001) em comparação com o grupo C. 

Demais análises de osteocalcina e osteoprotegerina não apresentaram diferença significativa 

entre os grupos, como mostra a tabela 4. 
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Tabela 4. Análises Sorológicas e Parâmetros ósseos do fêmur aos 51 dias de experimento. 

 

                     C                          OL 

 Média EPM Média EPM 

Cálcio (mg/dL) 9,800 0,0756 10,820*** 0,083 

Osteocalcina (ng/mL) 55340 6579 70500 6730 

Osteoprotegerina (ng/mL) 6714 3994 9290 4267 

Grupo Controle (C, n=6) que recebeu ração controle e Grupo Experimental (OL, n=6) que 

recebeu ração acrescida de linhaça, durante 30 dias de experimento após o período da 

lactação.  Valores apresentando diferentes sobrescritos são significativamente diferentes de 

acordo com o Teste t Student considerando: *** (p<0,0001). EPM, erro padrão da média. 

 

A Tabela 5 contém todos os dados em relação as análises feitas nos fêmures. O grupo 

OL mostrou maior (p <0,05) densidade mineral óssea comparado ao grupo C. A massa do 

fêmur, a distância entre as epífises e a largura do ponto médio da diáfise também foram 

maiores (p <0,05) no grupo OL em relação ao grupo controle. No teste biomecânico, o grupo 

OL apresentou módulo elástico maior (p <0,05) vs. C. No entanto, força máxima e força de 

ruptura foram semelhantes entre os grupos. Quanto ao exame de tomografia computadorizada, 

o grupo OL mostrou maior (p <0,05) radiodensidade da cabeça femoral em relação ao grupo 

C. 
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Tabela 5. Análises ósseas no fêmur aos 51 dias de experimento     

                

C                   

            

OL                

 

 Média EPM Média EPM 

DXA fêmur:     

DMO 0,1462 0,0013 0,1567** 0,0027 

     

Parâmetros do fêmur:     

Massa do fêmur (g) 0,681 0,013 0,748*** 0,0139 

Distância entre as epífises (mm) 34,990 0,149 35,850** 0,181 

Largura no ponto médio da 

diáfise (mm) 

3,879 0,061 4,126* 0,073 

     

Teste Biomecânico:     

Força máxima (N) 108,0 3,994 109,8 2,798 

Força de ruptura (N) 93,86 6,794 95,50 3,096 

Módulo elástico (MPa) 566900 11720 645600** 15220 

     

Tomografia fêmur 808,4 31,41 1050** 47,82 

Grupo Controle (C, n=6) que recebeu ração controle e Grupo Experimental (OL, n=6) que 

recebeu ração acrescida de linhaça, durante 30 dias de experimento após o período da 

lactação. Análises ósseas no DXA (dual-energy X-ray absorptiometry): DMO (densidade 

mineral óssea). Valores apresentando diferentes sobrescritos são significativamente diferentes 

de acordo com o Teste t Student considerando: * (p<0,05); ** (p < 0.001); *** (p<0,0001). 

EPM, erro padrão da média. 
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6 - DISCUSSÃO 

Existem diversos métodos que permitem estimar, avaliar e monitorar a composição e 

qualidade óssea. O método de avaliação corporal por densitometria tem sido usado há décadas 

em pesquisas com seres humanos e ratos. A validação da DXA para animais de pequeno porte 

é bem descrita na literatura científica e considerada o padrão ouro para diagnósticos 

relacionados ao osso (LUKASKI et al., 2001; KOVACS & FULEIHAN, 2006). Em relação 

às análises do DXA, maiores valores de CMO encontrados no grupo OL podem sugerir uma 

maior atividade das células osteoblásticas do osso. O conteúdo mineral ósseo é composto 

principalmente por cristais de fosfato de cálcio (hidroxiapatita), que conferem dureza óssea e 

resistência à compressão. Neste contexto, consideramos que o ácido alfa-linolênico tenha sido 

capaz de promover um maior recrutamento de osteoblastos, estimulando o aumento do 

processo de formação óssea. Esses achados corroboram outros estudos, como Costa e Ribeiro, 

que encontraram efeitos benéficos no osso com a adição da farinha de linhaça à dieta de ratos 

Wistar (RIBEIRO et al., 2015; COSTA et al., 2016). 

Em relação aos resultados sorológicos, o grupo OL apresentou aumento dos níveis 

séricos de cálcio, quando comparado ao controle, sugerindo um efeito positivo do óleo de 

linhaça em relação ao metabolismo desse mineral (KOVACS & KRONENBERG, 1997; 

KOVACS & FULEIHAN, 2006). O tecido ósseo funciona como um reservatório de cálcio e 

de outros minerais que são usados por vários tecidos no corpo. Quando a fonte de cálcio da 

dieta não é adequada ou durante a gravidez, quando ocorre um desvio de cálcio materno para 

a produção de leite, ocorre uma diminuição sérica desse mineral (KOVACS e FULEIHAN, 

2006; WOODROW et al., 2006). Em oposição aos baixos níveis de cálcio no sangue, está 

consolidado na literatura que níveis muito elevados de cálcio sanguíneo, também estão 

associados a consequências negativas ao organismo por pré-dispor o processo de calcificação 

de tecidos moles. A calcificação consiste no acúmulo de sais de cálcio em tecidos moles como 

artérias e cartilagens, tornando-as mais rígidas. Nesse processo, o acúmulo do cálcio causa a 

precipitação dos íons de cálcio ao se unirem com o fosfato. O diagnóstico das calcificações 

em tecido moles é feito através de exames por imagem como radiografias e tomografia 

computadorizada, mas outros exames também devem ser utilizados para conclusão do 

diagnóstico (JÁCOME & ADBO, 2010; GUYTON & HALL, 211). Portanto, no presente 

estudo, não encontramos fundamentação teórica para associar o nível de cálcio sanguíneo 

maior no grupo OL a um efeito negativo no osso. Visto que as outras análises realizadas 

apresentaram efeitos benéficos da ingestão do óleo em relação a saúde óssea.  
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Quando associamos esse achado com os demais resultados da presente pesquisa, 

podemos sugerir que os animais do grupo experimental terem apresentado maiores valores de 

cálcio do que controle pode significar que houve uma maior preservação do cálcio mesmo as 

ratas tendo passado pelo processo de lactação (ZOCH, 2016; BOROS e FREEMONT, 2017). 

Este resultado pode ser interessante quando aplicado a parte clínica, uma vez que mulheres 

com predisposição genética a doenças ósseas poderiam se beneficiar da suplementação com 

óleo de linhaça no período pós-amamentação para prevenir futuras complicações como 

fraturas por fragilidade óssea a longo prazo (CUMMINGS e MELTON, 2002; KARLSSON, 

2005; MALGO et al., 2016). Atualmente, já existem profissionais nutricionistas que 

prescrevem a suplementação com óleo de peixe para mulheres durante a gestação com outros 

objetivos, mas mostrando de maneira geral efeito positivo da adição desse ácido graxo na 

alimentação materna. Estudos recentes também têm investigado os efeitos da suplementação 

de ômega 3 durante a gestação, especialmente em casos de múltiplas gestações e ingestão 

dietética inadequada (FOERSTER MEREY et al., 2018; MOURA e AZEVEDO, 2018; 

CARVALHO et al., 2018; SANTOS et al., 2018). 

Quanto aos outros resultados, as concentrações de osteocalcina e osteoprotegerina 

foram avaliadas por serem consideradas marcadores ósseos sanguíneos (ZOCH et al., 2016). 

Elas são capazes de sinalizar quando há um desequilíbrio entre os processos de renovação e 

reabsorção ósseas. A osteocalcina é uma proteína derivada de células osteoblásticas que atua 

na matriz óssea auxiliando na mineralização e impedindo que esse processo ocorra em 

excesso (WALSH, 2015). A osteoprotegerina é uma proteína sintetizada pelos osteoblastos 

que atua como um receptor para regular a atividade das células osteoclásticas (MARTIN e 

SIMS, 2015; WALSH, 2015). Quando há diminuição da atividade da osteoprotegerina, há um 

aumento no processo de reabsorção óssea, que em excesso pode ser prejudicial à qualidade 

óssea, correlacionando-se com a fragilidade do tecido. Nenhuma diferença significativa foi 

encontrada entre os grupos nos valores dessas proteínas. No entanto, como não há diminuição 

aparente em seus níveis, acreditamos que não há razão para associar o óleo de linhaça a um 

efeito negativo quando avaliado sob a perspectiva de atividade das células ósseas. 

Os resultados da análise do fêmur são um complemento dos achados descritos acima e 

corroboram muito com o que tem sido descrito na literatura científica (COURT-BROWN e 

CAESAR, 2006; GIANNOUDIS, 2006; COSTA et al., 2015). O fêmur é considerado o osso 

humano que apresenta maior incidência de fraturas e por isso tem sido objeto de estudos 

clínicos e observacionais relacionados a fragilidade e doenças ósseas (WALSH, 2015). A 
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análise do DXA encontrou diferença significativa no grupo OL na densidade mineral óssea, 

que significa a concentração de tecido em um determinado volume. Valores aumentados no 

grupo OL quando comparado ao grupo C sugerem que o grupo experimental tinha um osso 

mais denso que o controle. Em relação aos parâmetros ósseos, encontramos diferença 

significativa no grupo OL nos três marcadores: massa, distância entre as epífises e largura do 

ponto médio da diáfise. Maiores valores de massa femoral no grupo OL se relacionam com o 

aumento da quantidade de conteúdo mineral ósseo presente e a efetividade do processo de 

consolidação óssea que ocorre na fase adulta (ENSOM et al., 2002; SALLES, 2016). Valores 

aumentados no ponto médio da diáfise e distância entre as epífises no grupo OL sugerem 

também uma maior atividade do processo de remodelação. O comprimento (distância entre as 

epífises) está relacionado ao crescimento ósseo devido a maior atividade dos osteoblastos no 

processo de formação óssea que é considerado benéfico para a proteção da estrutura 

esquelética (JAMSA et al., 1998; BOROS K & FREEMONT, 2017). 

O teste biomecânico foi realizado para avaliar o osso quanto à força máxima, 

resistência à ruptura e rigidez, onde é verificada a resistência do osso quando é submetido a 

uma tensão. Consideramos que o tecido ósseo é constituído por uma fase mineral, formada 

essencialmente por cristais de fosfato de cálcio, sob a forma de hidroxiapatita, que assenta 

numa matriz colagenosa (fase orgânica). A combinação da fase mineral com a fase orgânica 

confere ao tecido ósseo propriedades biomecânicas únicas (WURM, 2015). As fibras de 

colágeno dão elasticidade ao tecido ósseo, bem como alguma resistência à quebra. Os cristais 

de hidroxiapatita proporcionam alta dureza e resistência à compressão. Observamos que o 

grupo experimental apresentou maiores valores de módulo elástico em relação ao grupo 

controle, sugerindo uma maior capacidade elástica do osso, ou seja, maior capacidade do osso 

de se deformar devido a uma pressão, mas sem se romper (JAMSA et al., 1998; WURM, 

2015). As outras forças avaliadas representam a força máxima, força que o osso tolera até a 

fratura ocorrer e a força de ruptura, a força suficiente para causar a ruptura do osso. 

Em relação à tomografia computadorizada, utilizada em estudos com ratos também 

para a avaliação das propriedades geométricas do osso (BREEN et al., 1996; FERRETTI, 

1996; JAMSA et al., 1998). A diferença estatística significativa no grupo OL adicionada aos 

outros dados do estudo sugere uma melhor composição e estrutura óssea dos ratos do grupo 

experimental. Em um estudo anterior, Berning et al em 1993, por meio da tomografia 

computadorizada, referiram que a DMO de mulheres na pós-menopausa associa-se 

positivamente com a duração da amamentação, confirmando-o como sítio ósseo de 



31 
 

 

mobilização durante a lactação e que, assim, deve ser considerado em pesquisas futuras. 

Comumente o fêmur e a coluna são utilizados em estudos relacionado ao osso por serem os 

sítios mais estudados quando se trata de manifestações clínicas de complicações ósseas 

(HRESHCHYSHYN et al., 1998). 

 

 

7 - CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo sugerem que o consumo do óleo de linhaça foi capaz 

de promover efeitos positivos na composição óssea de ratas fêmeas no período de lactação e 

pós-amamentação. Porém, mais estudos são necessários para orientar quanto a ingestão de 

óleo de linhaça, quantidades adequadas e seus efeitos na qualidade óssea tanto em ratos 

quanto em humanos. 
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9 -ANEXO 

9.1 Aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais  

 

 

 


