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RESUMO 

 

Os períodos de gestação e pós-parto são caracterizados por intensas modificações no 

organismo feminino. É possível associar esse período com alterações na composição corporal, 

como o aumento da adiposidade. O pós-parto consiste em um período chave para utilizar 

estratégias de forma a estabelecer parâmetros saudáveis e atuar na prevenção de patologias. O 

ômega-3 está associado a resultados benéficos sobre a composição corporal e parâmetros 

metabólicos. Esse ácido graxo é encontrado como fonte vegetal no óleo de linhaça, na forma 

de ácido alfa-linolênico. O objetivo desse estudo foi avaliar o efeito do óleo de linhaça sobre a 

adiposidade de ratas no período de 51 dias pós-parto. Após o nascimento dos filhotes, ratas 

fêmeas foram randomizadas aleatoriamente em dois grupos: controle (GC, n = 6) ou óleo de 

linhaça (GOL, n = 6). Os grupos se diferenciavam pela ração ofertada no período de 51 dias 

pós-parto, cuja fonte lipídica: óleo de soja ou linhaça, respectivamente. Ao final dos 51 dias, 

as ratas foram avaliadas quanto à ingestão de ração, comprimento e massa corporal, 

composição corporal, tecido adiposo intra-abdominal, análises sorológicas: perfil lipídico; 

ácidos graxos poli-insaturados, monoinsaturados e saturados. Os resultados foram analisados 

pelo teste t-Student e expressos como média ± erro-padrão, com significância de P < 0,05. 

Uma dieta contendo OL promoveu maiores valores de ácido alfa-linolênico (P < 0,0001) e 

ácido eicosapentaenoico (P < 0,05). Reduziu ácido gama-linolênico (P < 0,05) e ácido 

araquidônico (P < 0,0001). Além disso, o grupo GOL vs. C apresentou valores reduzidos (P < 

0,05) de ácido graxo monoinsaturado gondoico e ácidos graxos saturados: esteárico, beênico, 

lignocérico e ácidos graxos saturados totais. Os seguintes resultados levaram a ativação de 

rotas metabólicas e fisiológicas as quais promoveram o aumento da massa magra (P < 0,05), 

resultados menores de colesterol total (P < 0,05) e lipoproteínas de baixa densidade (P < 

0,05). De acordo com o presente estudo, o uso do óleo de linhaça durante o período pós-parto 

pode ser uma forma de promover melhores parâmetros de saúde e contribuir para prevenção 

de doenças crônicas. 

 

Palavras-chave: Óleo de linhaça, ácido alfa-linolênico, período pós-parto, composição 

corporal, lipídios séricos, ratos. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Pregnancy and postpartum periods are described as a moment for important changes in female 

organism. It is possible to associate postpartum period to changes in body composition such 

as increases in body adiposity so as other important metabolic alterations. Postpartum consists 

in a period to implement strategies in order to establish health parameters and act in diseases 

prevention. Omega-3 is associated with positive results on body composition and metabolic 

parameters. Omega-3 is fatty acid founded in vegetables sources, presented as alpha-linolenic 

fatty acid. The aim of this study was evaluate the effect of flaxseed oil upon adiposity in 51-

day postpartum rats. Female rats were divided in two groups: control (GC, n = 6) or flaxseed 

oil (GOL, n = 6).  They were offered C or FO diet for 51 days which differs according to the 

fat source present in the diet: soybean oil or FO, respectively. After the period of 51-

postpartum-days, rats were evaluated on: food intake, body mass and length, body 

composition, intra-abdominal fat, serologic analysis of lipid profile, polyunsaturated, 

monounsaturated and saturated fatty acids. Results were analyzed by Student’s t test and 

expressed in mean ± standard error of mean (EPM) considering significance level P < 0.05. 

The diet based on OL afforded high serum levels of alpha-linolenic acid (P < 0.0001) and 

eicosapentaenoic acid (P < 0.05). It decreased gamma-linolenic acid (P < 0.05), dihomo-

gamma-linolenic acid (P < 0.05) and arachidonic acid (P < 0.0001). Besides polyunsaturated 

fatty acids, GOL vs. GC presented decrease (P < 0.05) in values of gondoic monounsaturated 

fatty acid and saturated fatty acids: stearic, behenic, lignoceric and total saturated fatty acids. 

The aforementioned results lead to the activation of metabolic and physiologic pathways that 

provided a higher lean mass (P < 0.05), lower results on total cholesterol (P < 0.05) and low 

density lipoprotein cholesterol (P < 0.05). According to the research, the use of FO during 

postpartum period may be a way to promote better health parameters and contributes to 

chronic diseases prevention.   

 

 

Keywords: Flaxseed oil, alpha-linolenic acid, postpartum period, body composition, lipid 

profile, rats. 
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1 INTRODUÇÃO  

Os períodos de gestação e pós-parto são caracterizados por intensas modificações no 

organismo materno, os quais requerem atenção dos setores de saúde pela sua associação ao 

acúmulo de gordura corporal, propensão a distúrbios metabólicos e possíveis comorbidades. 

Durante a gestação, ocorrem alterações fisiológicas, metabólicas e anatômicas necessárias ao 

desenvolvimento e à concepção do feto, que devem ser normalizadas no período pós-parto 

(Soma-Pillay et al., 2016). O processo de readaptação fisiológica e morfológica transcorre de 

forma contínua ao longo do pós-parto, sendo possível observar em mulheres eutróficas, em 

seis semanas, uma diminuição da massa corporal e da massa magra, mas o aumento da massa 

gorda, principalmente, na região visceral (Cho et al., 2011). 

O acúmulo de gordura visceral, também chamado de compartimento de gordura intra-

abdominal, é visto em diversos estudos como característico do pós-parto (Kinoshita & Itoh, 

2006; Lassek & Gaulin, 2006; Cho et al., 2011). Ao acompanhar dois grupos de mulheres que 

divergiam pelos valores de índice de massa corporal pré-gestacional - eutrófico e sobrepeso - 

foi possível constatar, em ambos os grupos, o aumento da gordura intra-abdominal ao final do 

período de um ano pós-parto (Kajale et al., 2017). Nesse mesmo estudo, parte daquelas 

classificadas como sobrepeso no período pré-gestacional desenvolveram resistência à insulina 

e ao menos dois indicadores para síndrome metabólica. É possível evidenciar que o acúmulo 

de gordura na região visceral está associado a alterações importantes sobre o metabolismo, as 

quais podem gerar comorbidades como as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) (Hill 

et al., 2018). Devido às implicações do período pós-parto sobre os parâmetros corporais e 

saúde, são necessárias estratégias que devem ter como objetivo a prevenção do acúmulo de 

gordura corporal, principalmente na região intra-abdominal.  

Há evidências que variações na ingestão de ácidos graxos poli-insaturados (PUFA, 

polyunsaturated fatty acids) ômega-3 (n-3) e ômega-6 (n-6) podem ocasionar reações 

divergentes sobre o organismo, dentre elas, sobre a adiposidade corporal (Simopoulos, 2016). 

A Dietary Reference Intakes (Institute of Medicine, 2006) recomenda uma dieta cuja 

proporção de PUFA deve consistir em cinco moléculas de n-6 para uma molécula de n-3. No 

entanto, Simopoulos (2008) relatou que razões provenientes de dietas ocidentes apresentam-se 

bem distintas daquelas recomendadas (10 a 20/1), levando a respostas fisiológicas e 

metabólicas pertinentes à saúde do indivíduo. Os PUFA são representados pelos grupos n-3 e 

n-6, onde a ingestão dietética dos ácidos graxos n-6 linoleico (LNA, linoleic acid) e o n-3 
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alfa-linolênico (ALA, alpha-linolenic acid) são necessárias, pois o organismo de mamíferos é 

incapaz de sintetizar os PUFA a partir de outros nutrientes se não estes. Quando disponíveis 

LNA e ALA podem gerar outras formas de PUFA de mesma série, como o n-6 ácido 

araquidônico (ARA, arachidonic acid) e o n-3 eicosapentaenoico (EPA, eicosapentaenoic 

acid) e docosahexaenoico (DHA, docosahexaenoic acid) (Nelson & Cox, 2014). No entanto, 

a grande problemática ocorre pelo consumo em excesso de uma série em detrimento da outra. 

Durante o processo de elongação e dessaturação ALA e LNA utilizam das mesmas enzimas, 

competindo entre si para serem metabolizados e estarem disponíveis para utilização e 

incorporação (Calder, 2017).  

Diferentes respostas são atribuídas ao excesso de uma série (n-6 ou n-3), em função da 

outra. Metabólitos dos PUFA, denominados eicosanoides, estão envolvidos nos processos de 

inflamação, reprodução, dores e ferimentos, formação de coágulos, pressão arterial, entre 

outros (Nelson & Cox, 2014). A produção de eicosanoides derivados de uma dieta rica em 

ácidos graxos n-6 está associada à inflamação, à resistência à insulina, ao aumento do 

conteúdo de triglicerídeos nos adipócitos e à diferenciação de células mesenquimais em 

adipócitos. No entanto, o aumento da ingestão do n-3 dietético leva a produção daqueles 

responsáveis por proporcionar efeitos anti-inflamatórios, de sensibilidade à insulina, 

supressão da produção de enzimas lipogênicas, aumento da beta-oxidação de ácidos graxos, 

entre outros efeitos positivos na saúde (Fernández-Quintela et al., 2007; Simopoulos, 2016). 

Dessa forma, parece ser interessante estimular o consumo de dietas ricas em ácidos graxos n-3 

devido à sua potencial repercussão positiva sobre o metabolismo.  

Existem três fontes diferentes de n-3: o ALA encontrado, principalmente, nas 

sementes de linhaça, chia, perilla, entre outras fontes vegetais; o EPA e o DHA, derivados de 

fontes animais como peixes ricos em gordura (Sargi et al., 2013; Simopoulos, 2016). Os óleos 

vegetais, provenientes das fontes acima citadas, têm sido bastante popularizados por serem 

mais sustentáveis que os óleos de peixe e com menos problemas de contaminação por metais, 

além de abranger grupos como vegetarianos (Rajaram, 2014). O óleo de linhaça (OL) 

apresenta-se uma fonte lipídica potencial devido a sua composição de ácidos gracos: elevado 

em PUFA (73%), moderado monoinsaturados (18%) e baixo saturados (9%) (Cunanne et al., 

1993). A proporção de PUFA presente no óleo extraído da semente de linhaça se mostra 

superior em ALA e inferior em LNA (Rubilar et al., 2010).  



16 

 

 

 

O Laboratório de Nutrição Experimental (LabNE) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) utiliza de modelos animais para compreender respostas sobre o 

metabolismo e saúde. A linhaça vem sendo estudada por esse grupo devido as suas 

propriedades funcionais e efeitos benéficos à saúde. Dentre as pesquisas realizadas pelo 

grupo, Costa et al. (2015) observaram que a farinha de linhaça contribuiu para a redução do 

risco de desenvolver o excesso de gordura corporal e alterações metabólicas em ratos machos 

no período de crescimento. Ribeiro et al. (2015) encontraram efeito da farinha sobre o menor 

tamanho de adipócitos no pós-parto. Ribeiro et al. (2014) verificaram resultados positivos 

sobre o perfil lipídico no período pós-parto utilizando a farinha de linhaça na dieta de 

roedores. Apesar de os resultados relevantes obtidos em estudos que utilizaram a farinha de 

linhaça, não temos relatos na literatura sobre os efeitos do OL no período pós-parto.  

O pós-parto consiste em um período de vulnerabilidade materna no que diz a respeito 

a alterações dos parâmetros corporais. Sendo assim, são necessários estudos que abordem 

estratégias para promover uma composição corporal saudável, atuando sobre a prevenção do 

acúmulo de gordura corporal, principalmente do compartimento intra-abdominal, que está 

relacionado às alterações metabólicas pertinentes à saúde do indivíduo. O objetivo desse 

estudo foi avaliar o efeito de uma dieta com o OL sobre a adiposidade corporal em ratas 

Wistar no período de 51 dias pós-parto. Dessa forma, é esperado que o OL, rico em ALA, 

possa contribuir para uma menor adiposidade corporal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 PÓS-PARTO E ADIPOSIDADE CORPORAL 

A gestação é o pós-parto consistem em períodos de intensas mudanças no organismo 

feminino. Durante a gestação, ocorrem alterações fisiológicas e anatômicas para garantir todo 

suporte de nutrientes e energia necessários ao pleno desenvolvimento do feto (Soma-Pillay et 

al., 2016). Variações de hormônios esteróis e peptídicos, além de prostaglandinas promovem 

intensas alterações sistêmicas, dentre elas: o aumento do volume plasmático, débito cardíaco e 

a vasodilatação, proporcionando maior distribuição de nutrientes e favorecendo a eliminação 

de toxinas; a elevação nos níveis séricos de triglicerídeos, ácidos graxos, colesterol e 

fosfolipídios, para sintetizar hormônios, desenvolvimento do feto e para a reserva energética 

materna (Butte, 2000; Soma-Pillay et al., 2016); aumento dos níveis de insulina e diminuição 

de sua sensibilidade pelas células para disponibilizar glicose ao feto; seguidas de muitas 

outras (Catalano et al., 1991; Butte, 2000; Soma-Pillay et al., 2016). As alterações que 

ocorrem durante a gestação são fisiológicas e devem se restabelecer ao longo do pós-parto.  

Quanto aos parâmetros corporais durante a gestação, sucede um aumento da massa 

corporal referente à massa magra e gorda. A massa magra aumenta em média nove quilos 

devido ao maior volume de água corporal materno e os produtos de concepção: feto, placenta, 

útero, fluido amniótico e tecido mamário (Pipe et al., 1979; Soma-Pillay et al., 2016). O 

acúmulo de gordura corporal é evidente, com maior intensidade no segundo semestre de 

gestação (em média de três a cinco quilos) que tem como objetivo garantir as reservas 

energéticas da mãe em caso de privação nutricional e suporte ao período de lactação (Pipe et 

al., 1979; Sohlstrom & Forsum, 1995). Dentre os compartimentos de gordura corporal, é 

possível observar o maior acúmulo de gordura na região subcutânea durante a gestação 

(Sohlstrom & Forsum, 1995). No entanto, o organismo materno sofre variações no local de 

deposição de gordura. Kinoshita & Itoh (2006) analisaram o tecido adiposo intra-abdominal e 

verificaram uma transição da predominância do compartimento subcutâneo para o visceral.  

O compartimento de acúmulo de gordura corporal é um fator determinante para 

promover alterações metabólicas no organismo. O excesso de gordura predominante na região 

superior e visceral do corpo está relacionado às modificações no metabolismo lipídico, 

resistência à insulina, a prevalência trombótica, entre outros distúrbios alusivos às DCNT 

(Hill et al., 2018). É possível observar uma correlação entre o período pós-parto e aumento da 
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gordura visceral em mulheres. Cho et al. (2011) observaram o aumento da adiposidade 

corporal visceral mesmo com a perda de peso ao longo de seis semanas pós-parto. Dados 

referentes a mulheres americanas do Third National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES III) mostraram valores maiores de circunferência de cintura e menores na 

circunferência de quadril e coxa no período pós-parto (Lassek & Gaulin, 2006). Kajale et al. 

(2017) observaram tanto em mulheres com índice de massa corporal pré-gestacional eutrófico 

como sobrepeso, o aumento da gordura visceral durante o primeiro ano pós-parto quando 

comparado ao período imediato pós-parto e, dentre as mulheres com sobrepeso, 55% 

desenvolveram resistência a insulina e, 43% dessas, ao menos dois indicadores para síndrome 

metabólica. Nesse sentido, a adiposidade corporal apresenta-se como um importante 

parâmetro a ser analisado e controlado no período pós-parto, com objetivo de prevenir 

alterações orgânicas que podem desencadear em DCNT nos momentos posteriores de vida da 

mulher. 

Durante o pós-parto, a redução da massa corporal e adiposidade devem ser almejadas 

para valores similares aos existentes no período pré-gestacional. No pós-parto, é possível 

observar, de forma fisiológica, uma retenção da massa corporal, que em uma gestação 

adequada pode variar de 0,5-3 kg (Gore et al., 2003; Evenson et al., 2014). Apesar de ser o 

desejo entre mulheres retornarem aos parâmetros corporais anteriores à gestação, 

constantemente isso não ocorre (Ng et al., 2014). Izumi et al. (2016) mostraram que durante o 

período de 1 ano pós-parto 20% das mulheres não conseguiram retornar aos valores de massa 

corporal adequado. Crowell et al. (1995) relataram que 70% das mulheres se mostram 

insatisfeitas com seu corpo no sexto mês pós-parto e 39% destas após um ano. Alterações 

comportamentais, decorrentes desse período, podem ser a causa ou o fator contribuinte para 

esse desfecho, dentre eles: a redução dos níveis de atividade física, o aumento da ingestão de 

alimentos, a não amamentação e a privação de sono (Stuebe & Rich-Edwards, 2009; Falivene 

& Orden, 2017).  

Apesar de existirem estudos que compreendem o período de gestação e parto, poucos 

dão a atenção ao pós-parto (Falivene & Orden, 2017). Grandes mudanças ao nível fisiológico, 

metabólico e comportamental que ocorrem nesse momento devem ser acompanhadas com 

cautela. A redução do acúmulo de gordura corporal, principalmente na região intra-

abdominal, deve ser estimulada durante o pós-parto para prevenção de distúrbios importantes 

associados às DCNT (Vladutiu et al., 2018). Sabendo que a nutrição desempenha um papel-
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chave sobre a saúde, estratégias dietéticas podem ser elaboradas para promover melhores 

parâmetros corporais e respostas sobre o metabolismo com o intuito de auxiliar nesse período 

de vulnerabilidade da mulher. 

 

2.2 ÁCIDOS GRAXOS POLI-INSATURADOS 

Ácidos graxos são moléculas insolúveis em água que dão origem a diversas estruturas 

lipídicas. São formas químicas compostas por uma cadeia hidrocarbonada, com um grupo 

terminal metila e outra carboxila. O tamanho da cadeia hidrocarbonada, assim como a 

presença ou não de ligações duplas entre os carbonos, podem variar e são responsáveis por 

classificar as moléculas de ácidos graxos. São denominados: ácidos graxos saturados (SFA, 

saturated fatty acids) quando não possuem ligações duplas entre carbonos; ácidos graxos 

monoinsaturados (MUFA, monounsaturated fatty acids) quando apresentam apenas uma 

ligação dupla; PUFA quando apresentam mais de uma ligação dupla. Os PUFA são 

classificados em n-3 e n-6 de acordo com a localização de sua primeira ligação dupla entre 

carbonos a partir do grupamento metila. A série n-3 apresenta a primeira ligação dupla entre o 

carbono três e quatro, enquanto a série n-6 apresenta a primeira ligação dupla entre carbono 

seis e sete (Nelson & Cox, 2014).  

Os ácidos graxos são importantes moléculas biológicas para os seres vivos, as quais 

podem ser derivadas da alimentação ou produzidas através da síntese de novo pelo organismo 

(Nelson & Cox, 2014). Apesar da possibilidade de produção endógena, os mamíferos não 

possuem a enzima responsável por inserir duplas ligações nas posições dos carbonos três e 

quatro ou seis e sete após o grupamento metila, referentes às estruturas dos PUFA (Cunnane 

et al., 1993; FAO, 2010).  

A partir da ingestão dietética do ácido graxo de cadeia curta n-6 LNA e o n-3 ALA, é 

possível sintetizar PUFA de cadeia longa, como o ARA para série n-6, e o EPA e DHA da 

série n-3 (Nelson & Cox, 2014). Em mamíferos, esse processo ocorre, principalmente, no 

fígado, pelo retículo endoplasmático dos hepatócitos. Durante a elongação e dessaturação, 

ALA e LA utilizam das mesmas enzimas para gerar outras formas de PUFA, competindo 

entre si para serem metabolizados (Calder, 2017). Dessa forma, a maior quantidade de ácidos 

graxos n-6 pode atrapalhar na síntese da séria n-3 e, consequentemente, diminuir sua 

disponibilidade e incorporação pelo organismo, ocasionando diferentes respostas metabólicas. 
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Ambos os PUFA são necessários ao organismo, os quais, quando disponíveis, podem 

ser armazenados ou utilizados para produção de energia. Além disso, possuem funções: 

estruturais de membranas celulares e organelas, sobre a acuidade visual, manutenção e 

formação do sistema nervoso, ação direta sobre o processo de inflamação, agregação 

plaquetária, resposta imunológica, diferenciação e proliferação celular, contração de células 

musculares lisas, regulação do metabolismo lipídico, formação óssea, entre outros (FAO, 

2010).  

Os PUFA estão presentes na estrutura da dupla camada lipídica da membrana, 

preferencialmente, na posição sn-2, garantindo uma maior integridade nas membranas 

biológicas. A quantidade e tipo de PUFA das membranas vão variar de acordo com a ingestão 

dietética, o tipo de célula e localização, processos metabólicos e do fosfolipídio em questão 

(Calder, 2017). Os PUFA são responsáveis por dar melhor fluidez à membrana, modificando 

sua espessura e atuando de forma diferente sobre interações com proteínas, regulação de 

canais de íons e propriedades de transporte, transmissão de sinais, produção de eicosanoides e 

com efeitos divergentes sobre a expressão gênica (Sardesai, 1992; Schuchardt et al., 2009; 

FAO, 2010). A função dos lipídios sobre a saúde humana, sinalização e regulação nos 

processos biológicos é determinada pelo tipo de PUFA disponível pelo organismo e dos 

metabólitos gerados por estes. 

A produção de eicosanoides, os quais consistem em potentes sinalizadores celulares, 

vem sendo estudados pelo seu efeito sobre a: inflamação, reprodução, dores e ferimentos, 

formação de coágulos, pressão arterial e outros processos importantes para saúde humana 

(Nelson & Cox, 2014). ARA, EPA e DHA são liberados no citoplasma, seja a partir do seu 

consumo dietético ou quando clivados da membrana por fosfolipases e, posteriormente, 

sofrendo à ação de enzimas denominadas ciclooxigenases e lipoxigenases. ARA dá origem a 

eicosanoides como leucotrienos de série quatro e prostaglandinas, prostaciclinas e 

tromboxanos de série dois. Esses produtos são importantes mediadores de processos 

inflamatórios, relacionados também á vasoconstrição, á quimiotaxia de macrófagos, as 

alterações na homeostase vascular, à resistência à insulina e à leptina, ao aumento do 

conteúdo de triglicerídeos nos adipócitos e à diferenciação de células mesenquimais em 

adipócitos (Fernández-Quintela et al., 2007; Simopoulos, 2016; Araújo et al., 2019). No 

entanto, EPA dá origem a prostaglandinas, a prostaciclinas e a tromboxanos de série cinco, 

assim como, o DHA a leucotrienos de série cinco. Esses metabólitos possuem efeito anti-



21 

 

 

 

inflamatório, relacionados também à sensibilidade à insulina, à supressão da produção de 

enzimas lipogênicas, ao aumento da beta-oxidação de ácidos graxos, dentre outros efeitos 

positivos na saúde (Fernández-Quintela et al., 2007; Simopoulos, 2016). Dessa forma, parece 

ser interessante incentivar o consumo de dietas ricas nesse ácido graxo essencial devido ao 

efeito anti-adipogênico e à melhora nos parâmetros metabólicos de saúde. 

A recomendação para o consumo de PUFA n-3 e n-6 varia de 2:1 a 10:1 (Martin et al., 

2006). Para a Dietary Reference Intakes, deve-se obter entre 5 a 10% do percentual de energia 

diário pelo n-6 e 0,6 a 1,2% composto pelo n-3, com a proporção de 5/1 (Institute of 

Medicine, 2006). No entanto, como característica das dietas ocidentais a razão n-6/n-3 

apresenta-se bem diferente do proposto com razões que variam de 10/1 a 20/1. Na Índia, o 

consumo está entre os mais altos de 1/30-70, enquanto no Japão se encontra entre os valores 

mais próximos do ideal 1/2-4 devido aos hábitos dietéticos culturais (Abedi & Sahari, 2014).  

Ácidos graxos n-3 são encontrados, principalmente, em vegetais e peixes. Alimentos 

fonte de ALA são os de origem vegetal como sementes, castanhas, frutos, legumes, grãos e 

óleos vegetais como o de linhaça, chia e perilla. EPA e DHA são encontrados, em animais 

marinhos como camarões, caranguejos e peixes: salmão, sardinha, arenque e cavala (Kris-

Etherton et al., 2000; Abedi & Sahari, 2014). Esses alimentos têm seu consumo reduzido 

pelas dietas ocidentais nos últimos 150 anos referentes a mudanças dos padrões alimentares e 

sobre a agroindústria. Em contrapartida, ocorreu um aumento do consumo de produtos ricos 

em SFA, ácidos graxos trans e n-6 (Simopoulos, 2008). É possível encontrar ARA em 

alimentos de origem animal como ovos, leite, carnes vermelhas e de aves (Tallima & Ridi, 

2018). Alimentos fonte de LNA são os derivados de vegetais como a soja, milho, algodão, 

girassol, que são muito consumidos em dietas ocidentais (Simopoulos, 2010).  

A maior ingestão de alimentos ricos em PUFA n-6 em detrimento da diminuição de n-

3 colabora para alta razão n-6/n-3 que está correlacionado a ação protrombótica e pró-

inflamatória, contribuindo para a prevalência de DCNT, dentre elas doenças cardiovasculares, 

obesidade e diabetes (Simopoulos, 2008; Donahue et al., 2011; Kromhout & Goede, 2014). 

Dessa forma, alimentos ricos em PUFA n-3 devem ter seu consumo estimulado, visto a 

importância desses ácidos graxos para a homeostase do organismo e prevenção de 

comorbidades.  
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2.3 ADIPOSIDADE CORPORAL E ÔMEGA-3 

O tecido adiposo é o local de armazenamento de energia sobre a forma de 

triglicerídeos. Em sua estrutura é possível observar, principalmente, a presença de adipócitos, 

mas também pré-adipócitos, macrófagos, leucócitos, células endoteliais e fibroblastos (Luo & 

Liu, 2016). No organismo de mamíferos existem, basicamente, duas classificações de tecido 

adiposo: marrom e branco. O tecido adiposo marrom possui como função dissipar energia na 

forma de calor. Apresenta em seus adipócitos maior número de mitocôndrias e a presença de 

gotículas de gorduras multiloculares (Luo & liu, 2016; Zwick et al., 2018). O tecido adiposo 

branco tem como principal função o armazenamento de energia na forma de triglicerídeos 

(três moléculas de ácidos graxos unidas por um glicerol). O adipócito do tecido adiposo 

branco é facilmente reconhecido por apresentar gotícula unilocular de gordura que ocupa 

quase todo o citoplasma (Zwick et al., 2018). Recentemente abordado pela literatura, o tecido 

adiposo bege apresenta-se como o intermediário entre os tecidos branco e marrom, podendo 

aumentar a maior produção de calor através do estímulo da expressão da proteína 

desaclopadora-1, característica do tecido adiposo marrom (Luo & Liu, 2016). O tecido 

adiposo de mamíferos é constituído, principalmente, de células adiposas brancas que ficam 

localizadas nos compartimentos viscerais ou subcutâneos (Fernández-Quintela et al., 2007; 

Zwick et al., 2018).  

Durante muito tempo, a função do tecido adiposo branco era vista somente como 

armazenamento de energia e isolamento térmico. Posteriormente, foi descoberta a capacidade 

de secreção de compostos biologicamente ativos pela principal célula que compõe esse tecido, 

o adipócito (Martínez-Fernandéz et al., 2015). Os adipócitos secretam adipocinas, as quais 

tem atividade sobre a própria célula, tecido e outros sistemas. Esses compostos possuem 

funções endócrinas importantes, controlando processos como: o estoque de energia, a fome e 

a saciedade, a inflamação, a homeostase da glicose e a insulina, o crescimento celular, o 

mecanismo vascular e a reprodução (Martínez-Fernandéz et al., 2015; Hill et al., 2018). O 

desequilíbrio entre o maior consumo de gordura e sua menor taxa de oxidação leva à 

expansão do tecido adiposo que consiste na hipertrofia (aumento da área) e hiperplasia 

(aumento do número) dos adipócitos (Fernández-Quintela et al., 2007). Um tecido adiposo 

com adipócitos menores apresenta uma resposta mais positiva frente às alterações 

metabólicas. No entanto, a expansão do tecido adiposo com células de característica 

hipertrofiadas produzem maiores quantidades de adipocinas pró-inflamatórias (interleucina-6, 
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fator de necrose tumoral, proteína quimiotática de monócitos 1) e menores quantidades de 

adipocinas anti-inflamatórias (adiponectina). Outro fator agravante no processo seria referente 

ao local de expansão, onde o tecido adiposo visceral que está localizado próximo a órgãos, se 

encontra mais metabolicamente ativo que o tecido adiposo subcutâneo (Albracht-Schulte et 

al., 2018). O acúmulo de gordura na região visceral possui como característica a maior 

resposta inflamatória, resistência à insulina, acúmulo de gordura ectópico, modificações no 

metabolismo energético e lipídico (Fernández-Quintela et al., 2007; Hill et al., 2018).  

Dentre as estratégias para atuar sobre o tecido adiposo, os PUFA n-3 têm sido 

estudados devido ao seu efeito potencial sobre a adiposidade corporal e função do adipócito 

(Simopoulos, 2016). A proporção de PUFA n-6 e n-3 que compõem o tecido adiposo, 

membranas celulares e plasma estão de acordo com a ingestão de lipídios provenientes da 

dieta de mamíferos (Baylin & Campos, 2006). Diferentes respostas sobre o organismo podem 

ser derivadas da maior ou menor razão PUFA n-6/n-3. Estudos realizados em roedores 

mostraram que uma dieta contendo maiores concentrações de PUFA n-3 de origem animal ou 

vegetal atuam, principalmente, sobre a redução de gordura intra-abdominal (mesentérica, 

gonadal e retroperitoneal), repercutindo positivamente sobre parâmetros metabólicos de saúde 

como melhor perfil lipídico, sensibilidade à insulina, entre outros (Hainault et al., 1993; 

Chicco et al., 2009; Ribeiro et al., 2014; Bargut et al., 2015; Costa et al., 2015; Costa et al., 

2016).  

Muito se discute das dificuldades de experimentos para avaliar o consumo de ácidos 

graxos em humanos: desenho, controle da amostra, marcadores de ingestão, cuidados na 

análise de dados, fatores de conclusão envolvidos, entre outros, que muitas das vezes 

dificultam na interpretação dos resultados (Albracht-Schulte et al., 2018). Apesar das 

dificuldades, é possível observar efeitos potenciais sobre parâmetros corporais e metabolismo. 

No estudo observacional de Micaleff et al. (2009), foi relatado que maiores percentuais de 

PUFA n-3 plasmáticos estavam associados a valores inferiores do índice de massa corporal, 

circunferência na cintura e quadril. A meta-análise realizada por Zhang et al. (2017), 

averiguou os efeitos do PUFA n-3 e sua ação no sobrepeso e obesidade e mostrou resultados 

positivos na diminuição da circunferência de cintura, no entanto, não foi observado a 

associação na redução de massa corporal ou índice de massa corporal. Os efeitos de PUFA n-

3 sob o tecido adiposo estão associados, principalmente, à sua ação sobre o adipócito e 

redução no depósito de gordura visceral.  
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São diversos os mecanismos propostos pela literatura que descrevem os efeitos dos 

ácidos graxos n-3 na adiposidade. No entanto, muitos deles apresentam-se ainda não 

completamente elucidados e outros controversos. De forma geral, os efeitos gerados pelos 

PUFA n-3 estão relacionados à ação de seus metabólitos (eicosanoides) e na 

supressão/regulação de genes envolvidos no metabolismo lipídico (Albracht-Schulte et al., 

2018). Diferente do ácido graxo n-6, o n-3 parece potencializar a capacidade oxidativa dos 

lipídios, elevando seu gasto energético via ação mitocondrial: aumentar da expressão da 

proteína desaclopadora e termogênese, maior biogênese mitocondrial e expressão de carnitina 

palmitoiltranferase (Flachs et al., 2005; Buckley & Howe, 2010; Bargut et al., 2015; 

Simopoulos, 2016; Albracht-Schulte et al., 2018). Outra ação dos ácidos graxos n-3 seria na 

capacidade de alterar a expressão ou localização nuclear dos fatores de transcrição sterol 

regulatory element binding proteins e CCAAT/enhancer-binding proteins que controlam 

vários genes lipogênicos voltados para produção de enzimas relacionadas à síntese de 

colesterol e ácidos graxos (ácido graxo sintetase e acetil-coA carboxilase) e reduzindo o 

acúmulo de gordura corporal (Kim et al., 1999; Yahagi et al., 1999; Dentin et al., 2005; 

Albracht-Schulte et al., 2018).  

Fatores de transcrição relacionados à expressão de genes que induzem a diferenciação 

de pré-adipócitos em adipócitos podem ser regulados por ácidos graxos n-6 e n-3. 

Eicosanoides derivados ARA são pró-inflamatórios, sendo as prostaciclinas potentes ligantes 

do peroxisome proliferator-activated receptors gamma (PPARγ), os quais induzem a 

formação de células adiposas e aceleram sua maturação (Queiroz et al., 2009; Albracht-

Schulte et al., 2018). Os estudos apresentam-se inconclusivos sobre a ação do ácido graxo n-3 

na expressão de fatores de expressão PPARγ e CCAAT/enhancer-binding proteins, os quais se 

apresentam os principais relacionados à transcrição no processo de adipogênese (Martínez-

Fernández et al., 2015). Belchior et al. (2015), mostraram no grupo tratado com óleo de peixe 

a maior expressão de PPARγ no tecido adiposo, proporcionando maior diferenciação e 

adipogênese. Esse resultado levou a adipócitos menores, com baixa produção de citocinas 

inflamatórias e elevada anti-inflamatória. Outro possível mecanismo dos ácidos graxos n-3 

sobre a adiposidade seria em levar a apoptose de adipócitos e pré-adipócitos (Kim et al., 2006; 

Hanada et al., 2011). Dentro dos estudos apresentados, PUFA n-3 parecem favorecer uma 

maior oxidação de ácidos graxos, supressão da lipogênese e promover um fenótipo saudável 

ao tecido adiposo. 
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2.4 LINHAÇA E ÁCIDO ALFA-LINOLÊNICO   

O linho, cujo nome científico Linum usitatissimum, é uma planta que pertencente à 

família Linaceae utilizada desde os princípios das civilizações pelo homem (Goyal et al., 

2014). A planta apresenta um tamanho aproximado de sessenta centímetros de comprimento, 

com caules fibrosos, flores azuladas e frutas que derivam a semente de linhaça (Pradhan et al., 

2010; Rubilar et al., 2010). O linho é utilizado amplamente pela indústria, seja pela produção 

de roupas e papéis, os quais são derivados do caule, ração de animais derivados dos 

subprodutos e óleo (Goyal et al., 2014). A linhaça é a semente do linho e a parte utilizada para 

consumo humano, sendo comercializado sobre diversas formas: semente de linhaça, semente 

de linhaça torrada, farinha de linhaça e o óleo de linhaça (Kajla et al., 2015). Nas últimas 

décadas, a linhaça tem sido amplamente estudada por conta de seus efeitos potenciais a saúde 

atribuída aos compostos bioativos presentes em sua composição (Goyal et al., 2014). 

Variações na composição da linhaça podem ocorrer dependendo do local em que esta 

é cultivada (Rubilar et al., 2010). O principal local de produção é o Canadá, mas países como 

Índia, China, Estados Unidos, Etiópia também estão ganhando força no cultivo (Kajla et al., 

2015). A linhaça apresenta duas variedades que se distinguem pela coloração dourada e 

marrom. Apesar da variedade de cores, a composição nutricional entre elas não apresentam 

grandes diferenças (Mueller et al., 2010; Goyal et al., 2014). A semente de linhaça contém 

nutrientes importantes como: lipídios, principalmente, o ALA; proteínas como a globulina e 

albumina; fibras insolúveis como a celulose e lignina; fibras solúveis, principalmente, as 

mucilagens; lignanas como o seicoisolariciresinol diglucosídeo (SDG); minerais, 

principalmente, o cálcio, magnésio e fósforo; vitaminas como E, A e do complexo B (Morris, 

2001; Gopalan et al., 2007; Kajla et al., 2015).  Os principais compostos bioativos 

responsáveis pelas propriedades funcionais da linhaça são o ALA, lignanas e fibras.  

O óleo de linhaça obtido pela extração da semente possui de forma concentrada 

elevada quantidade de ALA, um dos principais componentes responsáveis por atribuir os 

efeitos benéficos à saúde (Kajla et al., 2015). O processo para obtenção do óleo de linhaça 

ocorre por prensagem a frio a uma temperatura máxima de 35ºC, que permite preservar as 

propriedades nutricionais do alimento (Novello & Pollonio, 2011). A composição de ácidos 

graxos do óleo de linhaça apresenta maior proporção de PUFA (73%), média em MUFA 

(18%) e baixa em SFA (9%). Dentre os PUFA, é possível observar maiores concentrações de 

ALA (58%) do que LNA (15%), com uma razão n-6/n-3 de aproximadamente 1/3 (Cunanne 
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et al., 1993). A proporção de ácidos graxos presentes no óleo de linhaça faz desse um 

alimento interessante de ser consumido. Produtos enriquecidos ou que usam o óleo de linhaça 

substituindo total ou parcialmente ingredientes como pães, queijos, biscoitos e sorvete podem 

ser adicionados a dieta e, dessa forma, contribuindo para a saúde (Goyal et al., 2014).  

O ALA é o PUFA n-3 encontrado em alimentos de origem vegetal, sendo essencial o 

seu consumo por mamíferos. Em sua forma molecular apresenta dezoito carbonos e três 

insaturações ao longo da cadeia, que podem derivar outras formas de PUFA n-3 como o EPA 

e DHA (Nelson & Cox, 2014). A conversão de ALA para outras formas de PUFA n-3 é 

irregular, dependendo da: quantidade de ALA consumido, a razão entre ácidos graxos n-6/n-3, 

além de outras variáveis importantes (Goyens et al., 2006; Kim et al., 2014). Em humanos, 

através do ALA disponível, até 8% é derivado EPA e 4% de DHA (Kim et al., 2014). Goyens 

et al. (2006), mostraram que o fator mais importante para conversão de EPA e DHA é a 

quantidade de ALA ingerido e que, devido à irregularidade no processo de conversão, se torna 

mais eficiente consumir EPA e DHA do que esperar a conversão via ALA. No entanto, alguns 

grupos de indivíduos não podem ou preferem não realizar o consumo via fonte de EPA e 

DHA (animais marinhos) como vegetarianos, por preferência alimentar ou até medo do 

consumo de metais contaminantes (Rajaram, 2014). Apesar da baixa conversão, o consumo de 

ALA tem sido associado ao aumento dos valores plasmáticos e teciduais de PUFA e efeito 

benéfico na prevenção de DCNT (Smink et al., 2012; Blanchard et al., 2013; Kim et al., 2014; 

Pereira et al., 2016). Nesse sentido, o ALA é uma opção importante de fornecer PUFA n-3, a 

qual deve ser considerada.  

O LabNE, localizado na UFF realiza pesquisas em modelos animais para simular 

períodos de vida e compreender a ação dos alimentos no organismo de roedores, desvendando 

os mecanismos fisiológicos e metabólicos envolvidos. O pós-parto consiste em um período de 

vulnerabilidade na mulher e poucos estudos compreendem estratégias voltadas e esse período. 

Por esse motivo, o grupo resolveu investigar os efeitos da linhaça ao longo do pós-parto. 

Ribeiro et al. (2014) ofertaram uma ração que continha farinha de linhaça no período de 30 

dias pós-lactação e observou, apesar de não significativo, menor gordura corporal (-5%), 

menor gordura intra-abdominal (-6%), menor gordura intra-abdominal dos compartimentos de 

gordura mesentérica (-23%) e gonadal (-17%) quando comparado ao controle. Resultados 

significativos foram observados no perfil lipídico desses animais, com maiores valores de 

HDL-colesterol (+10%) e menores valores de triglicerídeos (-37%) e colesterol total (-21%) 
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no grupo tratado com óleo de linhaça. Ribeiro et al. (2015) mostraram que a linhaça contribui 

para os maiores concentrações séricas de ALA e EPA e atribui esses aos efeitos sob o tecido 

adiposo, com menor área de adipócitos quando comparados ao controle e melhor saúde óssea. 

Apesar de os potenciais resultados da farinha de linhaça no período pós-parto, os efeitos do 

OL, que apresentam elevada concentração de ALA, ainda não foram investigados.  
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3 OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o efeito do óleo de linhaça sobre a adiposidade de ratas Wistar no período de 

51 dias pós-parto.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar a ingestão média de ração do período experimental; 

 Avaliar a massa e comprimento corporal; 

 Analisar a composição corporal: massa gorda, percentual de gordura corporal, massa 

magra e massa gorda do tronco. 

 Analisar o tecido adiposo intra-abdominal: mesentérico, retroperitoneal, gonadal e 

intra-abdominal total. 

 Avaliar as concentrações séricas de: colesterol total, lipoproteína de alta densidade, 

lipoproteína de baixa densidade, lipoproteína de muito baixa densidade e 

triglicerídeos. 

 Analisar as concentrações séricas de ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poli-

insaturados. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 COMISSÃO DE ÉTICA E UTILIZAÇÃO ANIMAL 

O presente estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da UFF, 

com o protocolo 887/2017, Niterói, RJ, Brasil (Anexo 1). Todos os procedimentos estavam de 

acordo com as exigências previstas no projeto de lei nº 11.794/2008, para o uso científico de 

animais, com a Sociedade Brasileira de Ciência e Animais de Laboratório e o Guia para 

Cuidado e Uso de Animais de Laboratório publicado pelo US National Institutes of Health 

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

4.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

No presente estudo, foram utilizados ratos da espécie Rattus novergicus, variedade 

Albinus e linhagem Wistar. Os modelos biológicos foram gerados a partir de colônias do 

biotério do LabNE, localizado na Faculdade de Nutrição da UFF. Durante todo o 

experimento, os animais foram mantidos em condições controladas de temperatura (23 ± 2ºC), 

umidade (60 ± 10%) e em ambiente com ciclo de luz artificial claro-escuro, onde as luzes 

ficam acesas de 7:00 as 19:00.  

Para o estudo utilizou-se 12 ratas fêmeas, de aproximadamente 90 dias de idade e 

nulíparas. As ratas foram colocadas em gaiolas coletivas junto aos machos, na proporção de 

duas fêmeas para um macho e, após o acasalamento, foram alocadas em gaiolas individuais. 

Durante o período de gestação todas as ratas tiveram livre acesso à água e à ração comercial 

de laboratório (Nuvilab®, Paraná, Brasil).  

O período experimental iniciou após o nascimento dos filhotes. Dentro das primeiras 

24 horas após o nascimento ocorreu o ajuste da ninhada para seis filhotes, de forma a obter 

um melhor desempenho lactotrófico (Fishbeck & Rasmussen, 1987). Nesse momento, 

também ocorreu à separação das mães, de forma randomizada, nos seguintes grupos: controle 

(GC, n = 6) e óleo de linhaça (GOL, n = 6). A diferença entre os grupos GC e GOL foi a 

ração ofertada durante o período experimental, referente aos 51 dias pós-parto: 21 dias de 

amamentação e 30 dias pós-desmame. A Figura 1 mostra o delineamento experimental do 

período. Após o nascimento dos filhotes as ratas lactantes permaneceram com seus filhotes 
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até o 21
o
 dia pós-parto, referente ao período de amamentação. Nesse momento os filhotes 

foram separados de suas mães, as quais prosseguiram no estudo até o 51
o 
dia pós-parto. 

 

Figura 1 - Delineamento experimental 

 

4.3 RAÇÕES EXPERIMENTAIS 

 As rações experimentais seguiram a composição nutricional da ração semi-purificada 

baseadas nas recomendações da American Institute of Nutrition de 1993 (AIN-93) (Reeves, 

1993). O grupo GC tinha como a fonte lipídica padrão para roedores o óleo de soja. O grupo 

experimental tinha como única diferença a fonte lipídica da dieta que era o óleo de linhaça em 

substituição ao óleo de soja (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Ingredientes utilizados nas dietas ofertadas durante o período experimental. 

Ingredientes (g/100g) 
AIN-93G AIN-93M 

GC GOL GC GOL 

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 

Terc-butil-hidroquinona (mg) 0,014 0,014 0,008 0,008 

GC, dieta controle; GOL, dieta óleo de linhaça.  Formulação de dietas baseadas nas recomendações para 

roedores do American Institute of Nutrition AIN-93G e AIN-93M. GC e GOL foram alimentados com 

dieta contendo: caseína, celulose, L-cistina e bitartarato de colina da Rhoster Indústria e Comércio 

LTDA®; mix mineral e vitamínico da Pragsolucões®; Amido de milho, celulose da marca Maisena®; 

Óleo de soja da marca Liza®; Açúcar da marca União®; Óleo de linhaça da marca Giroil®. 

 

As rações foram confeccionadas no LabNE, semanalmente, e armazenadas em 

geladeira a ± 10°C. Os óleos de soja e linhaça utilizados no estudo foram comprados em 

mercado local, da marca Liza® e Giroil Agroindústria LTDA®, respectivamente. O OL usado 

no estudo foi extraído de sementes de linhaça marrom, cuja embalagem apresentava cor 

escura para evitar a oxidação dos ácidos graxos pela luz.  

As rações fornecidas ao grupo GC e GOL estavam de acordo com as necessidades 

nutricionais dos roedores para o período de lactação e manutenção. Dessa forma, do 1º ao 21° 

dia de experimento, ocorreu o período de lactação que foi ofertada a versão da ração semi-

purificada baseada na AIN-93G, com a quantidade calórica aumentada para garantir as 

necessidades nutricionais às mães para o período de lactação. No vigésimo primeiro dia pós-

parto, os filhotes foram separados das mães e houve início da oferta da versão da ração AIN-
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93M, para o período de manutenção das fêmeas, durante 30 dias (21° dia ao 51°), período 

considerado como pós-desmame (Reeves, 1993).   

Apesar da composição da ração variar de acordo com as necessidades nutricionais nos 

diferentes períodos de vida presentes nesse estudo, não existiu diferença na quantidade de 

calorias entre os grupos, apenas na fonte lipídica ofertada (Tabela 2). Durante todo o estudo, 

os animais tiveram livre acesso à água e à ração. A ingestão alimentar foi avaliada durante o 

estudo através da pesagem da ração ofertada e consumida, com auxílio da balança digital 

Filizola® (sensibilidade 0,5g, Filizola MF-3, Brasil), para obtenção da ingestão média de 

ração (g) dos grupos no período de 51 dias pós-parto.  

 

Tabela 2 – Composição centesimal e valor energético das dietas ofertadas durante o 

período experimental. 

 
AIN-93G AIN-93M 

GC GOL GC GOL 

Proteínas (%) 19,3 19,3 14,1 14,1 

Lipídios (%) 16,7 16,7 10 10 

Carboidratos (%) 64 64 75,9 75,9 

Valor energético total (kcal/100g) 376,6 376,6 360,1 360,1 

GC, dieta controle; GOL, dieta óleo de linhaça.  Formulação de dietas baseadas nas recomendações 

para roedores do American Institute of Nutrition AIN-93G e AIN-93M. 

 

4.4 MASSA E COMPRIMENTO CORPORAL 

No 51° dia do experimento, as ratas dos grupos GC e GOL foram submetidos ao jejum 

de 6 horas, sendo avaliado o comprimento corporal (cm), mensurado através da distância naso 

caudal por fita métrica e massa corporal (g) através de pesagem em balança digital Filizola® 

(sensibilidade 0,5g, Filizola MF-3, Brasil).  

4.5 COMPOSIÇÃO CORPORAL 

Após avaliar os parâmetros corporais, os animais foram anestesiados com injeção 

intraperitoneal de Thiopentax® (Tiopental sódico 0,1mg/100g, Cristália Produtos Químicos 

Farmacêuticos LTDA, Brasil) a 5% (0,15mL/100g p.c., i.p.), sendo a diluição de 50mL de 
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água destilada para um grama de anestésico, e então foram submetidos à avaliação da 

composição corporal. 

A composição corporal foi realizada no Laboratório de Avaliação Nutricional e 

Funcional na Faculdade Nutrição Emília de Jesus Ferreiro da UFF pelo Dual-energy X-ray 

absorptiometry (DXA). A técnica foi realizada através do densitômetro LUNAR IDXA 200368 

GE (Lunar, Wisconsin, USA), que tem um software específico para animais de pequeno porte 

(encore 2008 Version 12.20 GE Healthcare). Com o auxílio do DXA foram analisados os 

seguintes compartimentos em ambos os grupos GC e GOL: massa gorda (g), percentual de 

gordura corporal (%), massa magra (g) e massa gorda do tronco (g). 

 

4.6 EUTANÁSIA 

Com as ratas ainda anestesiadas, foi realizada uma incisão mento-pubiana com 

subsequente abertura das cavidades torácicas e abdominal, expondo as vísceras e sendo 

coletado o sangue por punção cardíaca. A eutanásia ocorreu por exsanguinação total.  

A carcaça dos animais foram armazenadas em saco próprio para descarte biológico em 

freezer -20
o
C. Posteriormente, os sacos foram recolhidos e levados à Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro onde ocorreu a incineração. 

 

4.7 ANÁLISES SOROLÓGICAS 

O sangue coletado foi colocado no tubo sem anticoagulante. Os tubos foram 

centrifugados (Centrifuga Sigma) a 3500 RMP (rotação por minuto) durante 15 minutos para 

a obtenção separação das fases e retirada do soro. O soro foi armazenado em duplicata em 

freezer a -80ºC até posteriores análises. 

4.7.1 Lipídios séricos 

No soro foram analisados: colesterol total, lipoproteína de alta densidade (HDL, high 

density lipoprotein) e triglicerídeos (mg/dL). Essas dosagens foram realizadas com o auxílio 

de um analisador automático de bioquímica (Bioclin BS-120, Belo Horizonte, MG), 

localizado no LabNE / UFF. 
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Para obter os dados de lipoproteína de baixa densidade (LDL, low density lipoprotein) 

em mg/dL, foi utilizada a fórmula proposta por Friedewald et al. (1972): 

 

LDL-colesterol = Colesterol total – HDL-colesterol – (Triglicerídeos/ 5) 

 

E os dados de lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL, very low density 

lipoprotein) em mg/dL, foram obtidos pela fórmula relatada em Norbet (1995): 

 

VLDL-colesterol = Triglicerídeos/ 5 

 

As seguintes fórmulas descritas anteriormente são utilizadas na literatura para as 

análises dos lipídios séricos em roedores (Hassan et al., 2011). 

 

4.7.2 Ácidos graxos  

A determinação dos ácidos graxos do soro (mg/mL) foram feitas para os ácidos graxos 

poli-insaturados (PUFA, polyunsaturated fatty acids), ácidos graxos monoinsaturados 

(MUFA, monounsaturated fatty acids) e ácidos graxos saturados (SFA, saturated fatty acids) 

através de cromatografia gasosa no Laboratório de Lipídios na Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Para obter os resultados referentes aos ácidos 

graxos foi utilizada metodologia AOAC Official Methods 996,06 (AOAC, 2002) com 

algumas modificações propostas por Costa et al. (2015).  

Para a análise foram utilizadas alíquotas de 0,2 mL de cada amostra de soro. Estas 

foram colocadas em um tubo de ensaio com tampa de rosca e 5mg de ácido pirogálico, 

0,025mL de padrão (5mg/ mL tritridecanoin C13:0 em clorofórmio), 0,1 mL de etanol, 0,5 

mL de ácido clorídrico a 8,3M e em alguns foram adicionadas esferas de vidro. Os tubos 

foram colocados em banho de água (75°C durante 40 minutos) e posteriormente arrefecidos à 

temperatura ambiente. Em seguida, foram adicionadas as amostras 1 mL de éter etílico e 1 mL 

de éter de petróleo para serem centrifugadas a 10000 RPM durante 5 minutos. As amostras 

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

(abaixo de 40°C). Foi realizada a metilação das amostras por adição de 1 mL de BF3 (7% em 

metanol) e 0,5 mL de tolueno e subsequente ebulição a 100°C durante 45 minutos. Após 

arrefecimento à temperatura ambiente, foram adicionados: 2,5 mL de água, 1 mL de hexano e 
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0,5 g de Na2SO4 anidro. Os tubos foram deixados de repouso para permitir a separação de 

fases. Posteriormente, uma amostra dessa fase foi retirada e transferida para um frasco 

contendo Na2SO4 anidro que foi evaporado sob N2. Antes da injeção no cromatógrafo, 0,1 

mL de hexano foram adicionados em cada amostra.  

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

com um detector de ionização de chama (FID), injetor automático COA-20 e uma de Classe 

GC10 Workstation. A separação de ácidos graxos foi realizada utilizando uma coluna de sílica 

fundida SP-2560 (bis-cianopropilo polissiloxano) com dimensões 100m x 0,25mm x 0,2mm 

(Supelco, Bellefonte, EUA).  

A temperatura da coluna foi programada como se segue: 140°C durante 5 minutos; 

aquecimento a 4°C / min até 240°C; 240°C durante 30 minutos. O injetor e o detector eram de 

250°C, e foi usado hélio como gás transportador a um caudal / minuto. A razão de separação 

foi de 1/10. Dois microlitros de extrato de lipídio derivatizado foram injetados 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 1h-05. 

 

4.8 GORDURA INTRA-ABDOMINAL 

 A gordura intra-abdominal de cada animal foi dissecada, que consiste nos 

compartimentos de gordura mesentérica, retroperitoneal e gonadal. Cada compartimento foi 

pesado individualmente em balança analítica (precisão 0,0001g Bosch S2000, Brasil). Os 

resultados foram apresentados como média de grupos por segmento analisado (g) e como 

gordura intra-abdominal total, pela soma de compartimentos (g).  

4.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o pacote estatístico Graph Pad 

Prism versão 5.0 (San Diego, CA, EUA). Os resultados foram analisados com auxílio do teste 

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

significância de P < 0,05. 
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5 RESULTADOS 

A ingestão alimentar média de ração e o comprimento corporal aos 51 dias não 

apresentaram diferença significativa entre os grupos ao final do período experimental (Tabela 

3). No entanto, aos 51 dias do período pós-parto, o grupo GOL apresentou maior massa 

corporal (P < 0,05) vs. GC. Os valores de massa gorda, percentual de gordura corporal e 

massa gorda do tronco não apresentaram diferença significativa entre os grupos. No entanto, a 

massa magra foi significativamente maior (P < 0,05) no grupo GOL vs. GC. 

Tabela 3 - Ingestão, massa, comprimento e composição corporal em ratas aos 51 dias 

pós-parto. 

 GC GOL  

 Média ± E.P.M. Média ± E.P.M. Valor de P 

Ingestão média de ração (g) 60,81 ± 6,12  62,90 ± 6,36  0,82 

Massa corporal (g) 265,60 ± 6,10  285,10 ± 4,63 * 0,02 

Comprimento corporal (cm) 40,86 ± 0,28 41,71 ± 0,42 0,11 

Massa gorda corporal (g) 67,29 ± 2,64 74,29 ± 5,71 0,28 

Percentual de gordura corporal (%) 27,47 ± 0,97 28,00 ± 1,77 0,79 

Massa magra corporal (g) 174,50 ± 4,84 192,30 ± 2,87 * 0,01 

Massa gorda do tronco (g) 50,14 ± 3,41 51,27 ± 5,03 0,81 

GC (n = 6), grupo controle. GOL (n = 6), grupo experimental óleo de linhaça. Valores com asterisco 

são diferentes significantemente (P < 0,05, teste T de Student), E.P.M. indica o erro padrão da média.  

 

Dados referentes à gordura intra-abdominal aos 51 dias pós-parto do grupo GC e GOL 

apresentam-se na Tabela 4. Não foi observada nenhuma diferença sobe a gordura intra-

abdominal total e seus respectivos compartimentos. 
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Tabela 4 - Gordura intra-abdominal em ratas aos 51 dias pós-parto. 

Gordura intra-abdominal (g) 
GC GOL  

Média ± E.P.M. Média ± E.P.M. Valor de P 

Retroperitoneal  4,16 ± 0,16 4,43 ± 0,61 0,69 

Mesentérica  3,49 ± 0,27 3,53 ± 0,26 0,90 

Gonadal  6,55 ± 0,56 6,05 ± 0,53 0,52 

Total 13,90 ± 1,039 13,64 ± 1,08 0,86 

GC (n = 6), grupo controle. GOL (n = 6), grupo experimental óleo de linhaça. E.P.M. indica o erro 

padrão da média.  

 

 A Tabela 5 apresenta os dados de perfil lipídico dos animais no 51
º 
dia pós-parto. O 

grupo GOL apresentou menor (P < 0,05) concentração sérica de colesterol total e LDL-

colesterol em relação ao grupo GC.  

 

Tabela 5 - Lipídios séricos em ratas aos 51 dias pós-parto. 

Lipídios (mg/dL) 
GC GOL  

Média ± E.P.M. Média ± E.P.M. Valor de P 

Colesterol total 70,43 ± 3.55 58,00 ± 3,48 * 0,03 

HDL-colesterol 28,86 ± 1,01 29,00 ± 1,80 0,95 

VLDL-colesterol 11,88 ± 1,09 12,37 ± 1,82 0,83 

LDL-colesterol 30,72 ± 3,97 16,97 ± 2,82 * 0,02 

Triglicerídeos 59,40 ± 5,45 61,83 ± 9,09 0,83 

GC (n = 6), grupo controle. GOL (n = 6), grupo experimental óleo de linhaça. Valores com um 

asterisco (P < 0,05) são diferentes significantemente quando analisados pelo teste T de Student, E.P.M. 

indica o erro padrão da média.  

 

A Tabela 6 apresenta os PUFA do soro. Foram observados dados significativamente 

menor (P < 0,05) no grupo GOL vs. GC referentes ao total de PUFA e de ácido graxos n-6: 

gama-linolênico (GLA, gamma-linolenic acid), dihomo-gama-linolênico (DGLA, dihomo-

gamma-linolenic acid) e ARA (P < 0,0001). Entretanto, os PUFA n-3 apresentaram-se 

maiores no grupo GOL: ALA (P < 0,0001) e EPA (P < 0,05) vs. grupo GC.  
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Tabela 6 - Composição de ácidos graxos poli-insaturados do soro em ratas aos 51 dias 

pós-parto. 

Ácidos graxos poli-insaturados 

(mg/100mL) 

GC GOL 
 

Média ± E.P.M. Média ± E.P.M. Valor de P 

Total  130,4 ± 7,23 97,85 ± 7,11* 0,02 

18:2 (n-6) – Linoleico 35,59 ± 2,94 34,02 ± 1,68 0,66 

18:3 (n-6) - Gama-linolênico  0,86 ± 0,10 0,49 ± 0,03* 0,03 

18:3 (n-3) - Alfa-linolênico 0,97 ± 0,15 9,05 ± 0,79**  0,0001 

20:2 (n-6) – Eicosadienóico 1,69 ± 0,60 0,87 ± 0,35 0,28 

20:3 (n-6) - Dihomo-gama-linolênico 8,29 ± 2,27 1,01 ± 0,17* 0,02 

20:4 (n-6) – Araquidônico 64,97 ± 1,49 29,11 ± 3,56**  0,0001 

20:5 (n-3) - Eicosapentaenóico 7,39 ± 2,24 13,95 ± 0,91* 0,04 

22:5 (n-3) - Docosapentaenóico 5,01 ± 1,43 3,63 ± 1,44 0,52 

22:6 (n-3) - Docosahexaenóico 5,63 ± 0,76 5,61 ± 0,39 0,98 

GC (n = 6), grupo controle. GOL (n = 6), grupo experimental óleo de linhaça. Valores com um 

asterisco (P < 0,05) ou dois asteriscos (P < 0,0001) são diferentes significantemente quando analisados 

pelo teste T de Student, E.P.M. indica o erro padrão da média. 

  

Quanto aos MUFA (Tabela 7), o ácido gondoico (GA, gondoic acid) apresentou 

valores menores no grupo GOL vs. GC (P < 0,05). 

  

Tabela 7 - Composição de ácidos graxos monoinsaturados do soro em ratas aos 51 dias 

pós-parto. 

Ácidos graxos monoinsaturados 

(mg/100mL) 

GC GOL 
 

Média ± E.P.M. Média ± E.P.M. Valor de P 

Total  36,15 ± 5,36 38,14 ± 2,66 0,75 

16:1 (n-7) - Palmitoleico  2,69 ± 0,12 2,84 ± 0,34 0,71 

18:1 (n-9) – Oleico 25,17 ± 4,82 30,96 ± 2,34 0,32 

18:1 (n-7) – Vacênico 2,15 ± 0,36  1,81 ± 0,16 0,42 

20:1 (n-9) – Gondoico 3,22 ± 1,03 0,18 ± 0,07* 0,03 

24:1 (n-9) – Nervônico 2,92 ± 0,67 2,37 ± 0,38 0,49 

GC (n = 6), grupo controle. GOL (n = 6), grupo experimental óleo de linhaça. Valores com um 

asterisco (P < 0,05) são diferentes significantemente quando analisados pelo teste T de Student, E.P.M. 

indica o erro padrão da média.  
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Os ácidos graxos saturados no soro estão presentes na Tabela 8, com valores 

significativamente menores (P < 0,05) no grupo GOL vs. GC referente aos ácidos graxos: 

esteárico (SA, stearic acid), beênico (BA, behenic acid), lignocérico (LGA, lignoceric acid) e 

saturados totais.  

 

Tabela 8 - Composição de ácidos graxos saturados do soro em ratas aos 51 dias pós-

parto. 

Ácidos graxos saturados 

(mg/100mL) 

GC GOL 
 

Média ± E.P.M. Média ± E.P.M. Valor de P 

Total  227,10 ± 30,69 132,00 ± 22,35* 0,05 

12:0 – Láurico 0,68 ± 0,11 4,58 ± 1,62 0,05 

14:0 – Mirístico 3,66 ± 0,79 4,51 ± 0,31 0,35 

16:0 – Palmítico 88,30 ± 7,92 67,37 ± 6,49 0,09 

18:0 – Esteárico 111,5 ± 17,03 51,81 ± 14,28* 0,04 

20:0 – Eicosanoico 1,47 ± 0,48 0,34 ± 0,07 0,05 

22:0 – Beênico 10,87 ± 3,49 0,48 ± 0,07* 0,03 

24:0 – Lignocérico 6,32 ± 1,87 1,35 ± 0,11* 0,04 

GC (n = 6), grupo controle. GOL (n = 6), grupo experimental óleo de linhaça. Valores com um 

asterisco (P < 0,05) são diferentes significantemente quando analisados pelo teste T de Student, E.P.M. 

indica o erro padrão da média.  
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6 DISCUSSÃO 

O pós-parto consiste no período ideal para a utilização de estratégias que possam 

auxiliar a restabelecer os parâmetros corporais da mulher e atuar na prevenção de alterações 

relacionadas às DCNT (Vladutiu et al., 2018). No entanto, existem poucos resultados na 

literatura que abordem estratégias para serem aplicadas nesse período. No presente estudo, 

ratas do grupo GOL foram alimentadas com rações contendo OL, como possível estratégia 

para melhorar a adiposidade corporal e parâmetros de saúde ao final de 51 dias pós-parto. 

Resultados posteriores mostram que o protocolo aplicado de 30 dias pós-desmame parece ser 

adequado para utilizar estratégias com a linhaça e obter resultados sobre a adiposidade 

corporal e parâmetros de saúde (Ribeiro et al., 2014; Ribeiro et al., 2015). Dessa forma, o 

estudo buscou incorporar não somente os 30 dias pós-desmame, mas 21 dias de lactação, com 

o objetivo de verificar o efeito do OL sobre o organismo materno. 

O OL apresenta baixa razão n-6/n-3 devido alto teor de ALA em sua composição, 

quando comparado ao óleo de soja, rico em LNA (Cunnane et al., 1993; Rubilar et al., 2010). 

Resultados referentes aos níveis séricos de PUFA estão relacionados ao padrão dietético 

ofertado (Baylin & Campos, 2006). O grupo GOL mostrou níveis sorológicos menores de 

ácidos graxos n-6: GLA, DGLA e ARA; e maiores níveis de ácidos graxos n-3: ALA e EPA. 

Ribeiro et al. (2017) e Pereira et al. (2016) encontraram resultados semelhantes em ratos, os 

quais apresentaram níveis séricos aumentados em ALA e EPA e menores de ARA, através de 

dietas contendo farinha ou óleo de linhaça comparado ao grupo controle, respectivamente.  

O maior consumo de ALA pelo GOL está associado a menor competição entre ALA e 

LNA pelas enzimas de dessaturação e elongação, o que ajuda a justificar o aumento dos níveis 

de EPA e diminuição dos GLA, DGLA e ARA. O aumento dos níveis séricos dos PUFA de 

cadeia longa n-3 estão relacionados à sua incorporação aos tecidos em substituição a outros 

ácidos graxos (Ander et al., 2003; Nelson & Cox, 2014; Calder, 2017). A modificação da 

estrutura da membrana por PUFA n-3 é capaz de influenciar nas funções de receptores, canais 

de íons e enzimas, regulando vias de sinalização, na produção de eicosanoides e expressão 

gênica (Sardesai, 1992; Ander et al., 2003; Schuchardt et al., 2009; FAO, 2010). Os seguintes 

resultados apresentados nesse trabalho podem ser atribuídos ao tipo de lipídio ofertado pela 

dieta, promovendo uma menor razão dietética n-6/n-3 e a melhor assimilação de ALA e EPA 

pelo organismo.  
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Além dos PUFA, foram avaliados os resultados de MUFA e SFA presentes no soro. 

Os valores de MUFA e SFA não conferem em bons marcadores de ingestão dietética, pois 

estes ácidos graxos podem ser sintetizados pelo organismo de animais (Baylin & Campos, 

2006). Valores de ácidos graxos MUFA totais se mostraram semelhantes entre os grupos, com 

valores reduzidos apenas em GA quando comparado GOL vs. GC. É possível atribuir aos 

MUFA efeitos positivos sobre a mortalidade e eventos cardiovasculares na literatura científica 

(Schwingshackl & Hoffmann, 2014). No entanto, nem todos os tipos de MUFA apresentam 

essa associação (Chowdhury et al., 2014). Existe uma relação com os tipos de MUFA 

ocasionando diferentes respostas no organismo e poucos abordam MUFA de cadeia longa 

como o GA (Delgado et al., 2016; Senarath et al., 2019). O GA é um pequeno constituinte de 

alguns óleos vegetais e suas altas concentrações estão relacionadas ao aumento de 

mortalidade e a eventos cardiovasculares em mulheres, apesar dessa relação não ser vista com 

homens (Delgado et al., 2016). Senarath et al. (2019) observaram os efeitos dos MUFA sobre 

a adiposidade, tendo o GA apresentado menor influência quando comparado aos MUFA de 

cadeia 18:1 e 22:1. 

Menores valores de SFA do soro no grupo GOL vs. GC podem ser atribuídos ao seu 

menor consumo. A ingestão do grupo GOL referente à quantidade de SFA presente no OL se 

mostra inferior (9%), do que a quantidade presente no óleo de soja, que consiste na fonte 

lipídica ofertada pelo grupo GC (15%) (Tvrzicka et al., 2011). Apesar de não consistirem em 

bons marcadores, a dieta controlada permite afirmar essa associação (Baylin & Campos, 

2006). Dentre os SFA, menores valores foram vistos em SA que é um ácido graxo de cadeia 

longa, BA e LGA que consistem em ácidos graxos de cadeia muito longa e estão relacionados 

à inflamação e desordens metabólicas (Tvrzicka et al., 2011). A FAO (2010) relata uma 

associação positiva entre a ingestão de PUFA em substituição a SFA, apresentando efeitos 

sobre marcadores importantes relacionados à DCNT. Summer et al. (2002) relataram que essa 

substituição proporcionou menor adiposidade subcutânea, melhores lipídios séricos e 

sensibilidade à insulina (Summer et al., 2002; FAO, 2010). A maior ingestão de PUFA em 

substituição de SFA deve ser incentivada para melhores parâmetros de saúde. Nesse sentido, o 

OL pode parecer uma fonte lipídica interessante devido a sua composição de ácidos graxos. 

A ingestão média de ração entre os grupos não diferiram ao final dos 51 dias pós-

parto, as quais apresentavam a mesma quantidade de calorias e nutrientes como carboidratos, 

proteínas, lipídios, vitaminas, minerais e fibras, se diferenciando apenas na fonte lipídica 



42 

 

 

 

ofertada em cada dieta. Apesar da ingestão de calorias semelhante, o grupo GOL apresentou 

ao final do período experimental uma maior massa corporal vs. GC. Resultados semelhantes 

foram encontrados em Pereira et al. (2016) e Abreu et al. (2018), com dietas contendo OL em 

filhotes machos no período de lactação e farinha de linhaça em ratos machos durante 180 dias, 

respectivamente. Ribeiro et al. (2017) buscaram compreender a influência de uma dieta 

contendo farinha de linhaça durante os 51 dias pós-parto e não encontraram nenhuma 

diferença na massa corporal das fêmeas. Nesse estudo, é possível explicar a maior massa 

corporal do GOL pela maior massa magra vs. GC. A massa magra analisada pelo DXA 

consiste em água corporal, músculo esquelético, órgãos, tendões, cartilagens e sangue 

(Wolden-Hansson et al., 1999). Modificações de composição corporal no pós-parto podem 

variar por exercícios, lactação e a dieta da mulher (Cho et al., 2011; Elliot et al., 2018), no 

entanto, alguns estudos associam esse momento a uma diminuição da massa magra. Esse fator 

pode contribuir para um aumento de gordura corporal e obesidade através da diminuição do 

metabolismo energético. Além da obesidade, outras DCNT podem ser associadas com a 

redução desse compartimento, mostrando a importância de preserva-lo ao longo da vida 

(Wolfe, 2006).  

Nesse estudo o OL, rico em ALA, promoveu o aumento da massa magra. Estudos 

científicos sugerem que o consumo de PUFA n-3 pode estar relacionado a efeitos sobre o 

compartimento muscular esquelético. Galmiche et al. (2016) relataram que uma dieta high-fat 

rica em ALA ou n-3 de cadeia longa, poderia preservar a massa muscular durante a perda da 

massa corporal em ratos adultos. Isso ocorreu pelo enriquecimento do sarcolema em PUFA n-

3, promovendo: a fluidez de membrana e sensibilidade à insulina nos músculos juntos com a 

regulação negativa de genes envolvidos na proteólise. Outros estudos experimentais sugerem 

uma resposta anabólica de PUFA de cadeia longa, devido à ativação das vias de AKT, mTOR 

e / ou p70s6K sobre o músculo esquelético (Gingras et al., 2007; Kamolrat et al., 2013). Costa 

et al. (2016) justificaram a maior massa magra em ratos tratados com uma dieta rica em ALA, 

através da diferenciação de células mesenquimais em células esqueléticas e lisas musculares. 

Os seguintes achados podem justificar a maior massa magra no GOL vs. GC. 

O ganho de massa gorda, principalmente, a gordura visceral, está associado com o 

período pós-parto e a paridade (Blaudeau et al., 2006; Cho et al., 2011). O acúmulo da 

gordura visceral é conhecido como fator que implica em desordens metabólicas como 

hipertensão, mudanças no metabolismo lipídico, resistência à insulina e a prevalência 
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trombótica (Hill et al., 2018). Mudanças nos compartimentos de gordura durante o período 

pós-parto pode ser um risco para o desenvolvimento DCNT (Gilmore et al., 2015; Blaudeau et 

al., 2006). PUFA n-3 é descrito pela literatura como um possível nutriente para atuar na 

diminuição da adiposidade através de vários mecanismos: redução dos níveis de triglicerídeos 

e de sua deposição no tecido adiposo; aumento da biogênese mitocondrial e beta-oxidação; 

supressão de enzimas lipogênicas; a diminuição da proliferação e diferenciação de pré-

adipócitos em adipócitos maduros; a indução de linhagem de pré-adipócitos a apoptose 

(Martínez-Fernandéz et al., 2015; Simopoulos, 2016). No entanto, para a nossa surpresa, não 

houve diferença entre o grupo o experimental quando comparado ao controle. Diferentes 

respostas sobre o tecido adiposo são atribuídas ao tempo de intervenção, fonte de ácidos 

graxos n-3, a razão n-6/n-3 dietética, a amostra e período de vida avaliado (Muhlhausler et al., 

2011; Ribeiro et al., 2014; Pereira et al., 2016; Abreu et al., 2018). Nesse sentido, acreditamos 

que o período de 51 dias pós-parto foi insuficiente para observar os efeitos do OL no 

compartimento de gordura corporal durante o pós-parto. 

Além de alterações sobre o compartimento de gordura corporal, existe uma relação 

entre paridade materna e o metabolismo lipídico, sobre o risco às doenças cardiovasculares 

(Zhang et al., 2009; Skilton et al., 2010). Durante a gestação, é possível observar o aumento 

de colesterol total: LDL-colesterol, HDL-colesterol e triglicerídeos devido ao ajuste no perfil 

hormonal, acumulação de tecido adiposo e atividade hepática (Bartel & O’Donoghue, 2011). 

Mudanças no metabolismo do colesterol são comuns durante a gestação, as quais devem 

voltar aos parâmetros de normalidade após a amamentação. No entanto, isso depende 

diretamente do estado fisiológico materno (Smith et al., 1998). Nesse estudo, as ratas do 

grupo experimental tratadas com uma dieta OL, não apresentaram diferença nos níveis de 

triglicerídeos, VLDL-colesterol ou HDL-colesterol. No entanto, mostraram níveis menores de 

colesterol total e do LDL-colesterol.  

Uma diminuição do colesterol total foi observada em Pereira et al. (2016), em ratos 

machos tratados com OL durante o período de lactação. O mesmo ocorreu com Tzang et al. 

(2009) e Vijaimohan et al. (2006), com hamsters e ratos alimentados com uma dieta high-fat 

com OL, respectivamente. Fukumitsu et al. (2013) observaram que o ALA derivado do OL 

pode ser associado com a supressão de genes envolvidos na biossíntese de colesterol e 

triglicerídeos, e também na diminuição da expressão de sterol regulatory element binding 

proteins e ácido graxo sintetase. Isso poderia levar a uma diminuição sérica do colesterol 
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total. A síntese de bile é o maior mecanismo para degradação de colesterol. Uma dieta rica em 

ALA ofertada no estudo de Morise et al. (2004), promoveu um aumento da enzima hepática 

7α-hydroxylase que é responsável pelo turnouver de colesterol. Dessa forma, os seguintes 

resultados podem auxiliar a compreender os mecanismos responsáveis pela diminuição de 

colesterol total e LDL-colesterol, provenientes de uma dieta rica em ALA. 

O presente estudo investigou os efeitos do OL como estratégia sobre parâmetros 

corporais, adiposidade, lipídios e ácidos graxos do soro de ratas Wistar no período de 51 dias 

pós-parto. O OL ofertado pela ração promoveu o aumento dos níveis séricos de ALA e EPA. 

Modificações observadas pela composição de PUFA da dieta ocasionaram ao GOL uma 

maior massa corporal justificada pelo aumento da massa magra e menores valores de 

colesterol total devido à redução do LDL-colesterol. Devido às limitações práticas não foi 

possível compreender os exatos mecanismos fisiológicos provenientes de uma dieta rica em 

ALA, sendo pautadas as justificativas pelos seus efeitos descritos na literatura científica. 

Nesse sentido, mais estudos são necessários para elucidar a ação de ALA sobre o 

metabolismo. Assim como, abordar outros protocolos com diferentes períodos, dietas, 

alimentos fonte de ácidos graxos n-3 e diferentes razões entre ácidos graxos n-6/n-3.  
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7 CONCLUSÃO 

O período pós-parto é um momento vulnerável para mudanças sobre a composição corporal 

e metabolismo feminino. O presente estudo sugere que uma dieta com o OL como fonte 

lipídica durante 51 dias pós-parto pode promover um melhor perfil lipídico e composição 

corporal saudável pelo aumento da massa magra. Uma dieta com OL pode elevar os níveis 

séricos de ALA e EPA e os benefícios observados no presente estudo. 
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9 ANEXO 

 

9.1 APROVAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS 
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9.2 ARTIGO ACEITO 
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9.3 ARTIGO SUBMETIDO 
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