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RESUMO 
 

Introdução : O pós-parto é um período no qual podem ocorrer mudanças da massa 
corporal, incluindo também a saúde óssea. A linhaça possui benefício que auxiliam 
no controle de ganho de peso e promovem qualidade óssea. Objetivo : Avaliar a 
composição corporal, adiposidade intra-abdominal e a fisiologia óssea de ratas 
Wistar lactantes alimentadas com ração contendo farinha de linhaça 30 dias pós-
desmame. Material e Métodos : Ratas Wistar após os 21 dias de lactação, ao 
desmame, foram divididas em grupo controle e experimental. No final do 
experimento, as ratas foram anestesiadas e submetidas à avaliação da composição 
corporal e na eutanasia o soro obtido foi utilizado para análise de lipidograma, 
glicemia, cálcio, fósforo, magnésio, albumina, marcadores ósseos e determinação de 
ácidos graxos poliinsaturados. Foi retirada a gordura mesentérica, gonadal e 
retroperitoneal, pesadas e a última fixada em formol e levada para processamento 
histológico para análise histomorfologica da área seccional dos adipócitos. Fêmures 
e quarta vértebra lombar foram retirados para análise de dimensões ósseas, 
densidade mineral e composição mineral, a fim de analisar cálcio, fósforo e 
magnésio. O teste biomecânico no fêmur foi feito para determinar a força máxima, a 
força de ruptura e a módulo elástico. Para tomografia computadorizada, as imagens 
da cabeça do fêmur foram obtidas por meio de cortes axiais para obtenção da 
radiodensidade. As análises estatísticas foram realizadas com programa estatístico 
Graph Pad Prism. Todos os resultados são expressos com nível de significância de 
p<0,05. Resultados : Para ingestão de ração, massa e comprimento corporal, não 
houve diferença significativa, assim como a composição corporal, massa magra, 
densidade mineral óssea, composição mineral óssea e área óssea, enquanto que, 
no grupo experimental, houve diminuição de massa de gordura (-5%) comparado ao 
grupo controle. Quanto à massa dos órgãos, o grupo experimental apresentou 
adiposidade de gordura gonadal inferior (-17%), mesentérica (-23%) e intra-
abdominal (-6%). Análise sérica revelou aumento de HDL-colesterol (+ 10%), 
diminuição da glicose (-15%), triglicerídeos (p<0,05, -37%) e colesterol (p<0,05, -
21%) no grupo linhaça. Na análise de determinação de ácidos graxos, o grupo 
linhaça mostrou diminuição nos níveis de ácido aracdônico (p<0,05, -60%) e 
poliinsaturados totais (p<0,05, -30%). A área dos adipócitos foi significativamente 
inferior (-36%, p<0,0005) no grupo experimental. Análises do fêmur e quarta vértebra 
lombar não mostraram diferenças para a massa, densidade mineral óssea, 
composição mineral óssea e área óssea, porém, mostraram diferenças em relação a 
força máxima (p<0,05,+18%), força de ruptura (p<0,05,+18%), módulo elástico 
(p<0,05,+31%) e radiodensidade da cabeça do fêmur aumentada (p<0,05,+29%). 
Conclusão : A farinha de linhaça apresentou efeitos benéficos na redução da massa 
corporal e melhora do perfil lipídico, como diminuição do tecido adiposo e melhora 
qualidade óssea das ratas lactantes durante o período pós-desmame. 

Palavras-chave : Wistar, linhaça, estrutura óssea, composição corporal, n-3 
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ABSTRACT 
 

 Introduction: The postpartum is a period in which changes can occur in body mass, 
also including bone health. Flaxseed has a benefit that assist in weight gain control 
and promote bone quality. Objective : Assessing body composition, intra-abdominal 
adiposity and bone physiology of lactating female rats fed diet containing flaxseed 
meal 30 days post-weaning. Methods : Wistar rats had puppies and after 21 days of 
lactation, weaning, infant rats were divided into control group (n = 6) and 
experimental (n = 6). At the end of the experiment, the rats were anesthetized and 
subjected to the evaluation of body composition. After this, weight, length, and the 
obtained serum lipid profile used for analysis was assessed, blood glucose, calcium, 
phosphorus, magnesium, albumin, adiponectin, leptin, osteoprotegerin, osteocalcin 
and determination of polyunsaturated fatty acids. Was removed from the mesenteric 
fat, gonadal and retroperitoneal, heavy and was last fixed in formalin and taken to 
histological processing for histomorphological analysis of the sectional area of 
adipocytes. Femur and fourth lumbar vertebrae were removed for analysis 
dimensions bone mineral density and mineral content in order to analyze calcium, 
phosphorus and magnesium. The biomechanical test femur done to determine the 
maximum strength, breaking strength and elastic modulus. For CT, the femoral head 
images were obtained from axial to obtain radiodensity. Statistical analyzes were 
performed using Graph Pad Prism statistical program. All results are expressed with 
a significance level of p <0.05. Results: To feed intake, body mass and length, there 
was no significant difference, as body composition, lean mass, bone mineral density, 
bone mineral content and bone area, while in the experimental group showed a 
decrease in fat mass (- 5%) compared to the control group. As for the mass of 
bodies, the experimental group had lower adiposity gonadal fat (17%), mesenteric (-
23%) and intra-abdominal (-6%). Analysis showed an increase in serum HDL-
cholesterol (+ 10%), glucose decrease (-15%), triglycerides (p <0.05, -37%) and 
cholesterol (p <0.05, -21%) in the group linseed. The analysis for the determination of 
fatty acids, linseed group showed decrease in arachidonic acid levels (p <0.05, -
60%), and total polyunsaturated (p <0.05, -30%). The area of adipocytes was 
significantly lower (-36%, p <0.0005) in the experimental group. The femur analyzes 
and fourth lumbar vertebra showed no differences for mass, bone mineral density, 
bone mineral content and bone area, however, they showed differences with 
maximum strength (p <0.05, + 18%), tensile strength (p <0.05, + 18%), elastic 
modulus (p <0.05, + 31%) and increased radiodensity of the head of the femur (p 
<0.05, 29%). Conclusion : Flaxseed flour showed beneficial effects in reducing body 
mass and improves the lipid profile such as decrease in adipocytes, and improves 
bone quality of lactating rats during the post-weaning period. 

Key words: Wistar, flaxseed, bone structure, body composition, n-3  
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1 INTRODUÇÃO 
 

A gestação é um importante contribuinte para as mudanças na composição e 

forma corporal em mulheres e está associada com ganho de gordura visceral no 

pós-parto. (WHO, 2008) Segundo RINGDAHL (2002), no período pós-parto ocorrem 

muitas alterações no estilo de vida da mulher, como as responsabilidades pelo 

recém-nascido que alteram hábitos alimentares, horário de trabalho e distribuição do 

tempo. Porém, há o desejo de regressar à forma física anterior à gravidez. Várias 

alterações fisiológicas, como por exemplo, a composição corporal, podem influenciar 

na capacidade da mulher voltar a sua fisiologia prévia à gravidez. (SOUTH-PAUL et 

al., 1992) Há evidência substancial do ganho de peso após a gravidez associado à 

obesidade e mostra que as mulheres que falham em perder peso pós-parto têm um 

maior risco de obesidade subsequente. (NG et al., 2014) Durante essas fases de 

grandes transições da vida, parecem existir momentos durante as quais podem-se 

realizar alterações positivas no estilo de vida e o período pós-parto é considerado 

uma oportunidade para alcançar mulheres interessadas em modificar seus hábitos, a 

partir da transformação significativa que ocorreu e iniciar a mudança. (DEVINE et al., 

2000) 

Análise transversal dos dados de 16.325 mulheres do Third National Health 

and Nutrition Examination Survey (NHANES III) nos Estados Unidos mostrou que 

mulheres tinham menores circunferências do quadril e de coxa e maiores 

circunferências de cintura após o parto. (LASSEK e GAULIN, 2006) Estas 

conclusões são apoiadas também por estudo com dados de mais de 10 anos de 
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acompanhamento do Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) 

com 2.070 mulheres brancas e negras de idades entre 18-30 anos que relacionou 

cada nascimento com aumento de circunferência de cintura. (GUNDERSON et al., 

2004) A distribuição da gordura corporal, particularmente a localizada na região 

abdominal, tem sido apresentada como maior preditor de problemas de saúde do 

que a gordura generalizada. (ALMEIDA, 2008) Além das alterações corporais que 

ocorrem em determinadas fases da vida, o Study of  Women’s Health Across the  

Nation (SWAN) acompanhou 3.064 mulheres, com uma idade média de 45,9 anos e 

mostrou que ao longo de um três anos há um ganho de peso médio de 2,1 kg e um 

aumento médio da circunferência da cintura de 2,2 cm; ganhos atribuídos à idade e 

ao nível de atividade física. (STERNFELD et al., 2004) Outros estudos também 

mostraram que mulheres naturalmente experimentam um aumento de 0,68 kg por 

ano em peso, independentemente do estado fisiológico que se encontra. 

(MACDONALD et al.2003; WING et al. 1991) 

No período pós-parto, as mães são orientadas geralmente a aumentar a 

ingestão calórica para suprir o custo da lactação. Sabe-se que a alimentação tem 

um papel primário na obesidade, problema recorrente após a gravidez. (KAC et al., 

2004; LINNÉ et al., 2002; LOVELADY et al., 2000; MCCRORY et al., 1999) Assim, 

uma orientação adequada no pós-desmame asseguraria a perda de peso e, 

conseqüentemente, o retorno ao peso pré-gestacional e como os mecanismos 

fisiológicos das mães nesse período estão todos voltados para o aumento do 

consumo alimentar e do apetite não é fácil restringir o consumo nessa fase (DE 

CASTRO et al., 2009), sendo importante um olhar mais atencioso na fase do pós-

desmame. 

Recentemente, obesidade materna também tem sido associada com 

problemas na amamentação. Foi observada uma diminuição da duração do 

aleitamento materno entre mães que têm um índice de massa corporal (IMC kg / m2) 

acima da faixa normal (IMC entre 18,5 e 24,9) e por causa do aumento da 

prevalência da obesidade entre as mulheres em idade reprodutiva, são necessárias 

investigações sistemáticas e intervenções na alimentação para controle da 

obesidade materna e também controle adequado da amamentação. (RUOWEI et al., 

2003) 

Na amamentação, ocorrem alterações no metabolismo do cálcio no corpo 
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para garantir uma oferta suficiente desse mineral no leite. Este processo envolve 

uma conservação mais eficiente renal e a absorção intestinal de cálcio, bem como 

um aumento da reabsorção óssea. Sem estes mecanismos adaptativos, a 

transferência de grandes quantidades de cálcio que o bebê necessita (cerca de 400 

mg / dia) reduziria massa óssea da mãe e aumentaria a sua fragilidade esquelética. 

(BOLZETTA et al., 2014) 

O período de lactação é associado a uma diminuição na densidade mineral 

óssea, para produção do leite, com efeitos pronunciados na coluna vertebral e no 

fêmur, tal como confirmado pelo estudo de LASKEY (1998). Nesse estudo também 

mostrou que a alteração na densidade mineral óssea observada durante três meses 

de amamentação foi maior e mais rápida do que a perda média vivenciada pelas 

mulheres na menopausa, tendo variações entre os estudados, como diferentes 

regiões do esqueleto, quantidade de leite consumida e fatores relacionados ao 

tamanho da mãe. 

Da mesma forma, estudos conduzidos por HOPKINSON (2000) e por 

KOVACS (2011) indicaram que a lactação diminui a densidade mineral óssea, em 

20-30%, pela reabsorção óssea, e quando a lactação cessa, e altera 

temporariamente a sua distribuição no período pós-desmame. Porém, estudos 

longitudinais têm demonstrado que essa perda óssea, associada com a gravidez e 

aleitamento, é geralmente recuperada após o desmame, no entanto, não está claro 

se essa perda óssea está completamente recuperada em mulheres que deram à luz 

ou em mulheres com uma duração total mais longa do aleitamento materno. A 

evidência surgiu a partir de estudos realizados em países desenvolvidos, no qual 

mulheres nutrizes freqüentes e com amamentação prolongada são relativamente 

raros, e onde a ingestão nutricional é geralmente adequada. Poucos estudos têm 

sido realizados em países em desenvolvimento, onde a ingestão nutricional, 

incluindo cálcio, é pobre e onde gestações múltiplas são comuns. Isso levanta a 

possibilidade de que as gestações múltiplas e/ou amamentação prolongada, pode 

ser um fator de risco para diminuição da densidade mineral óssea. (LENORA et al., 

2009) 

OKYAY et al. (2013) e KERAMAT et al. (2012) observaram que os períodos 

prolongados, mais de 2 anos de amamentação ou múltiplas gestações, parece ser 

um fator de risco para o desenvolvimento da osteoporose pós-menopausa. Esta 
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constatação sugere a importância de uma ingestão de dieta adequada durante a 

gravidez e a amamentação, pois tem sido observado que os fatores adversos, como 

falta de conhecimento nutricional, podem contribuir para maior ganho de peso pós-

parto e para osteoporose vertebral e femoral nessa população. (KERAMAT et al., 

2012; BOLZETTA et al., 2014; NG et al., 2014) A mudança no estilo de vida nesse 

momento de grandes alterações fisiológicas, físicas e psicológicas, é decisiva para a 

melhora da saúde da mulher. (LACERDA, 2004) 

No Brasil, poucos estudos observaram retratar a questão da retenção do peso 

no pós-desmame, que é um importante fator de risco para o desenvolvimento da 

obesidade na população feminina. (DE CASTRO et al., 2009) A nutrição materna 

exerce grande impacto sobre a saúde da mulher e da criança durante o pós-parto, e 

nesse contexto, a introdução da farinha da linhaça, que contém cerca de 57% de 

ômega-3 (n-3), 16% de ômega-6 (n-6), 18% de ácidos graxos monoinsaturados e 

apenas 9% ácido graxo saturado, tem mostrado efeito na prevenção de doenças, 

ação hipolipemiante, aumento no sistema imunológico e na redução do ganho de 

peso, associado com diminuição da massa adiposa intra-abdominal e em 

compartimentos do corpo. (VICENTE et al., 2014; RIBEIRO et al., 2014) Além disso, 

a ingestão da farinha de linhaça contribui para menor reabsorção óssea, prevenindo 

doenças inflamatórias e da perda óssea. (KRUGER et al., 2010; LACERDA, 2007) 

Nesse âmbito, ciente de que há poucos dados na literatura sobre o efeito da 

dieta na composição corporal e saúde óssea no pós-parto, foi avaliada, através de 

estudo experimental, a influência da ingestão da farinha de linhaça (Linum 

usitatissinum) sobre a adiposidade intra-abdominal e fisiologia óssea de ratas Wistar 

lactantes no período pós-desmame. 

Muitos estudos sobre o n-3 e gravidez referem-se aos benefícios para o feto. 

O feto depende exclusivamente de uma fonte materna de ácidos graxos 

poliinsaturados (AGPI) de cadeia longa, e, foi sugerido em estudos de observação 

que uma maior ingestão de AGPI de cadeia longa, particularmente da série n-3, 

pode ter um efeito benéfico sobre os resultados da gravidez, incluindo a duração de 

gestação, prevenindo partos prematuros, melhora da habilidade cognitiva e peso do 

neonato ao nascer. (OLSEN et al., 1992, HELLAND et al., 2003) 

 Já estudos de intervenção clínica em mulheres envolvendo a suplementação 

de n-3 durante a gravidez e lactação, têm produzido resultados inconsistentes, 
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provavelmente devido ao tamanho da amostra e heterogeneidade do ácido graxo 

(tanto do tipo quanto da quantidade). Já em estudos experimentais, a maioria dos 

trabalhos em roedores também descreveu os efeitos favoráveis da suplementação 

dietética com n-3, que influenciam na composição e reduz o acúmulo de gordura 

corporal, o que afeta a homeostase do peso corporal. Porém, há muitos dados 

inconclusivos devido a diferentes modelos de animais usados, bem como também o 

tipo e formulação de n-3, a dosagem e a duração do tratamento. (MARTÍNEZ-

VICTORIA et al.,2012; MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ et al., 2015) 

Em suma, nossa hipótese é que o consumo de farinha de linhaça, no período 

de pós-desmame tem capacidade de diminuir a massa e percentual de gordura 

corporal e melhorar manutenção da estrutura óssea de ratas lactantes. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 
 

Avaliar a composição corporal, adiposidade intra-abdominal e a fisiologia 

óssea de ratas Wistar lactantes alimentadas com ração contendo farinha de linhaça 

durante o pós desmame. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Analisar a composição corporal através de técnica radiológica com auxilio do 

absorciometria com raios-x de dupla energia e pesagem dos compartimentos de 

gordura; 

- Avaliar análises sorológicas de lipidograma, cálcio, fósforo e magnésio, 

marcadores de formação óssea e composição de ácidos graxos através de 

cromatografia gasosa. 

- Avaliar a largura do ponto médio da diáfise e a distância entre as epífises do 

fêmur, altura da quarta vértebra lombar com auxilio de paquímetro e densidade e 

composição mineral com auxílio do absorciometria com raios-x de dupla energia e 

da espectrofotometria, respectivamente; 

- Analisar a radiodensidade da cabeça do fêmur direito com auxílio de 

tomografia computadorizada e as propriedade biomecânicas através de teste 

universal de três pontos; 
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- Avaliar a área dos adipócitos através de técnica histomorfológica do tecido; 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 COMITÊ DE ÉTICA NA UTILIZAÇÃO ANIMAL 
 

 Todos os procedimentos atenderam as exigências previstas no projeto de lei 

nº 11.794/2008, que estabelece procedimentos para o uso científico de animais. O 

projeto foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa Animal da Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense (UFF) com o 

número de registro: 209/2012 (Anexo 2).  

 

3.2 PROTOCOLO EXPERIMENTAL 
 

Ratas Wistar (Rattus Novergicus), obtidas a partir de colônias do Laboratório de 

Nutrição Experimental da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) foram mantidos em condições controladas de temperatura (23 ± 

1ºC), com ciclo claro-escuro artificial (luzes acesas de 7 às 19 horas). Ratas 

nulíparas (n=12) com aproximadamente três meses de idade, oriundas de uma 

ninhada ajustada, com peso médio de 280 g, foram acasaladas com ratos machos 

na proporção de duas fêmeas para um macho e, confirmada a gestação, foram 

realocadas em gaiola individuais com livre acesso à água e ração comercial 

Nuvilab®. Nas primeiras 24 horas após o nascimento (dia 0), a ninhada foi ajustada 

de modo que apenas seis filhotes machos fossem mantidos, com o intuito de 



 

maximizar o desempenho lactotrófico (FISHBECK & RASMUSSEN, 1987). 

O início do experimento 

ratas mães foram divididas em dois grupos:

• Controle (GC

• Linhaça (GF

contendo farinha de linhaça.

Em todos os grupos, tanto o grupo controle quanto o grupo experimental

final de cada período de experimentação, as ratas

realização do DXA e, em seguida

 

Figura 1. Delineamento experimental

 

 

Os grupos GC30 e GF30 

momento a ração utilizada foi a

as recomendações da American Institute of Nutrition

1997) As dietas apresentaram

minerais e foram isocalóricas, isoglicídica, isoproteicas, isolipídicas

preparadas semanalmente e estocadas a 

água e a ração. Ingestão alimentar e massa corporal foram

dias e o comprimento corporal 

 
 

maximizar o desempenho lactotrófico (FISHBECK & RASMUSSEN, 1987). 

experimento foi realizado no dia do desmame da ninhada, 

ratas mães foram divididas em dois grupos: 

Controle (GC30, n=6), que foram alimentadas com ração controle;

Linhaça (GF30, n=6), que foram alimentadas com ração experimental 

contendo farinha de linhaça. 

odos os grupos, tanto o grupo controle quanto o grupo experimental

final de cada período de experimentação, as ratas foram anestesiadas

em seguida, eutanasiadas (Figura 1). 

Delineamento experimental 

Os grupos GC30 e GF30 receberam ração comercial até o desmame e a

a ração utilizada foi a ração experimental de manutenção 

American Institute of Nutrition (AIN-93) (Tabela 1

As dietas apresentaram as mesmas quantidades de sacarose, vitaminas,

isocalóricas, isoglicídica, isoproteicas, isolipídicas

semanalmente e estocadas a ≤10°C. Os animais tiveram

Ingestão alimentar e massa corporal foram avaliados 

comprimento corporal ao final dos períodos experimentais.

25 

maximizar o desempenho lactotrófico (FISHBECK & RASMUSSEN, 1987).  

no dia do desmame da ninhada, quando as 

, n=6), que foram alimentadas com ração controle; 

, n=6), que foram alimentadas com ração experimental 

odos os grupos, tanto o grupo controle quanto o grupo experimental, após o 

anestesiadas para a 

 

ercial até o desmame e após este 

ração experimental de manutenção de acordo com 

(Tabela 1). (REEVES, 

de sacarose, vitaminas, 

isocalóricas, isoglicídica, isoproteicas, isolipídicas (Figura 2). Foram 

tiveram livre acesso à 

avaliados a cada três 

ao final dos períodos experimentais. 
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Tabela 1. Composição nutricional das dietas 
 

Ingredientes 

(g/100g) 

Controle Experimental 

  AIN-93M  AIN-93M 

Caseína  14  10 

Linhaça  0  15 

Amido de Milho  62  60 

Açúcar  10  10 

Óleo de Soja  4  0 

Celulose  5  0 

Mix Mineral  3.5  3.5 

Mix Vitamínico  1  1 

L-Cistina  0.18  0.16 

Bitartarato de Colina  0.25  0.25 

Terc-Butil-

hidroquiniona, mg 

 8  8 

 
Dietas formuladas de acordo com as recomendações da American Institute of Nutrition (AIN-93G, 

Reeves 1997) 

Controle/Experimental; Mix de Vitaminas e Mineral; L-Cistina; Birtatarato de Colina: Pragsoluções®; 

Amida de milho;  Fibra; BHT: FARMOS®;  Óleo de Soja: Liza®; Açúcar comercial: União®; Linhaça: 

Armazen®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 2 – Fotografia ilustrativa
 

Fonte: LabNE, acervo pessoal.

 

3.3 ANESTESIA E DXA 
 

As ratas, ao final do período de experimento, foram

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

Farmacêuticos LTDA, Brasil) 

submetidas à avaliação da composição corporal

absorptiometry (DXA - Lunar DXA 200368 GE instrument, Wisconsin, USA)

3), localizado na Faculdade Nutrição/UFF. A análise

software específico (encore 2008. Version 12.20 GE Healthcare). 

massa de gordura, densida

e a área óssea (AO) foram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

ilustrativa da ração controle (a) e ração experimental

, acervo pessoal. 

 

As ratas, ao final do período de experimento, foram anestesiadas com injeção 

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

Farmacêuticos LTDA, Brasil) com concentração de 5% (0,1 ml/100g p.c., i.p.) e 

s à avaliação da composição corporal utilizando o

Lunar DXA 200368 GE instrument, Wisconsin, USA)

, localizado na Faculdade Nutrição/UFF. A análise foi realizada com auxílio de 

software específico (encore 2008. Version 12.20 GE Healthcare). 

ensidade mineral óssea (DMO), conteúdo mineral ósseo (CMO) 

e a área óssea (AO) foram analisados em cada rata.  

b 
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e ração experimental (b) 

 

anestesiadas com injeção 

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

ml/100g p.c., i.p.) e 

utilizando o Dual-energy X-ray 

Lunar DXA 200368 GE instrument, Wisconsin, USA) (Figura 

realizada com auxílio de 

software específico (encore 2008. Version 12.20 GE Healthcare). A massa magra, 

de mineral óssea (DMO), conteúdo mineral ósseo (CMO) 



 

Figura 3.  Realização DXA 

 

Fonte: LabNE, acervo pessoal.

 

3.4 EUTANÁSIA E DISSECÇÃO
 

Após o DXA, com os animais ainda anest

através de punção cardíaca com 

coletado foi centrifugado, obtendo assim o 

animais foram submetidos à incisão mento

cavidades torácica e abdominal. Tendo em vista os objetivos desta pesquisa, a 

análise anatomopatológica será limitada à cavidade abdominal. A ab

cavidade abdominal foi

vísceras (Figura 4). Em seguida, todas as vísceras 

facilitando a retirada da gordura intra

mesentérica, gonadal 

individualmente em balança analítica (Bosch S2000

formol tamponado a 10%

histologia. Os órgãos coração, fígado, pâncreas e rim direito também foram retirados 

e pesados na mesma balança.

a 

DXA (a) e resultado obtido pelo software (b)

, acervo pessoal. 

EUTANÁSIA E DISSECÇÃO 

Após o DXA, com os animais ainda anestesiados, a eutanásia foi realizada 

através de punção cardíaca com exsanguinação do animal, no qual o sangue 

coletado foi centrifugado, obtendo assim o soro e este armazenado a 

submetidos à incisão mento-pubiana com subsequente abertura das 

cavidades torácica e abdominal. Tendo em vista os objetivos desta pesquisa, a 

análise anatomopatológica será limitada à cavidade abdominal. A ab

 feita removendo-se a pele e o peritônio e expondo as 

. Em seguida, todas as vísceras foram retiradas, e com isso, 

facilitando a retirada da gordura intra-abdominal “in totum”. Foi 

 e retroperitoneal, e em seguida, foram pesada

individualmente em balança analítica (Bosch S2000, Brasil) e 

formol tamponado a 10% por 24h e posteriormente foram processadas para a 

Os órgãos coração, fígado, pâncreas e rim direito também foram retirados 

pesados na mesma balança. 

b 
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(b) 

 

esiados, a eutanásia foi realizada 

do animal, no qual o sangue 

armazenado a -80ºC. Os 

pubiana com subsequente abertura das 

cavidades torácica e abdominal. Tendo em vista os objetivos desta pesquisa, a 

análise anatomopatológica será limitada à cavidade abdominal. A abertura da 

se a pele e o peritônio e expondo as 

retiradas, e com isso, 

 retirada da gordura 

a, foram pesadas 

, Brasil) e a última fixada em 

processadas para a 

Os órgãos coração, fígado, pâncreas e rim direito também foram retirados 



 

Figura 4. Punção cardíaca

vísceras (b) 

Fonte: LabNE, acervo pessoal.

 

3.5 ANÁLISES BIOQUÍMICAS NO SORO
 

Posteriormente com o soro coletado, foram analisados

lipidograma completo, glicemia, cál

analisador automático de bioquímica (Bioclin BS120, Quibasa 

Ltda/Belo Horizonte-MG), localizado no 

(LabNE/UFF). Leptina, osteocalcina, osteoprotegerina

avaliadas com o auxílio 

(TP Reader NM, Thermo Plate, Hexasystens/Taboão da Serra

LabNE/UFF. 

Também foi realizada no soro a determinação de ácidos

baseado na Metodologia Oficial 

Paulo (USP) (ANEXO 1). (AOAC, 2002)

 

 

a 

Punção cardíaca (a) e abertura da cavidade abdominal 

, acervo pessoal. 

ANÁLISES BIOQUÍMICAS NO SORO 

com o soro coletado, foram analisados

ipidograma completo, glicemia, cálcio, albumina e proteína total 

analisador automático de bioquímica (Bioclin BS120, Quibasa 

MG), localizado no Laboratório de Nutrição Experimental 

eptina, osteocalcina, osteoprotegerina e adiponectina foram

 de um leitor automático de microplacas, pelo método ELISA 

(TP Reader NM, Thermo Plate, Hexasystens/Taboão da Serra

alizada no soro a determinação de ácidos graxos poliinsaturados 

Metodologia Oficial AOAC 996.06 realizado na Universidade de São 

(ANEXO 1). (AOAC, 2002)  

b 
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bertura da cavidade abdominal expondo as 

 

com o soro coletado, foram analisados, em duplicata, 

cio, albumina e proteína total com o auxílio de um 

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

e Nutrição Experimental 

e adiponectina foram 

de um leitor automático de microplacas, pelo método ELISA 

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

graxos poliinsaturados 

realizado na Universidade de São 
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3.6 HISTOMORFOLOGIA 
 

A gordura retroperitoneal foi submetida aos processos de desidratação em 

uma série crescente de álcool etílico, diafanização em xilol e inclusão em parafina 

para microtomia. A inclusão de cada fragmento foi feita posicionando o seu eixo 

longitudinal paralelo ao plano de microtomia. Os blocos de parafina com os 

fragmentos de gordura foram cortados em micrótomo rotativo (Microtec-CUT 4050), 

com cortes semi-seriados de 5µm e em seguida montados em lâminas de vidro para 

a coloração morfológica de Hematoxilina-Eosina (HE) para realização de análise 

histomorfométrica da área seccional (μm2) dos adipócitos. As lâminas foram 

confeccionadas no Laboratório de Técnica Histológica do Hospital Universitário 

Pedro Ernesto (HUPE) da UERJ. Foram obtidas imagens digitais de cortes 

histológicos com objetiva de 20x para mensurar a área do adipócito. Foi selecionada 

uma área de 60.000 micrômetros quadrados (um²) e mensurada a área dos 

adipócitos contidos nessa área, sendo eliminados da análise os adipócitos 

interceptados pelas linhas proibidas que delimitem a área. A área dos adipócitos foi 

expressa em um² e os diâmetros maiores e diâmetros menores dos adipócitos foram 

aferidos usando o software ImageJ® (http://rsbweb.nih.gov/ij/  - NIH, EUA). (COSTA, 

2012; GUNDERSEN e JENSEN, 1985).  

 

3.7 ANÁLISE ÓSSEA 
 

Após a coleta do tecido adiposo, os fêmures e a coluna lombar (4ª vértebra 

lombar, VL4) foram coletados e armazenados a -80°C, para análises da distância 

entre as epífises (ABE et al., 2000), altura da VL4 e a largura ponto médio da diáfise 

(COSTA et al., 2012), que foram realizadas com ajuda de um paquímetro, e a massa 

das peças ósseas, avaliadas após secagem em estufa a 95ºC overnight (CAO et al., 

2009), pesadas individualmente em balança analítica (Bosch S2000, Brasil) (Figura 

5). DMO, CMO e AO do fêmur e da VL4 foram determinadas com o auxilio DXA 

(localizado na Faculdade Nutrição/UFF), com técnica adaptada de SIROIS et al. 

(2003). 



 

Como a DMO corresponde à relação entre quantidade de mineral e a área 

óssea, esta variável expressa não só a quantidade de mineral ósseo, mas 

indiretamente também reflete as dimensões do osso (

Para realização da 

foram secos a 105°C até atingirem o peso estável, em seguida, submetidos a 

temperaturas superiores a 550

se tornarem cinzas. Em seguida, foram

nítrico a 70%, a fim de analisar os minerais

colorimétrico (Bioclin, Belo Horizonte, MG, Brasil).

 

Figura 5.  Medição da distância entre as epífises com auxílio de paquímetro 

balança utilizada para pesa

 

Fonte: LabNE, acervo pessoal

 
 
3.7.1 Tomografia Computadorizada

 

Após a análise do 

fêmures (direitos), estes 

tomografia computadorizado

GE®). As imagens foram obtidas por meio de cortes axiais de espessura d

radiodensidade (expresso em unidades Hounsfield, HU) 

a 

Como a DMO corresponde à relação entre quantidade de mineral e a área 

expressa não só a quantidade de mineral ósseo, mas 

indiretamente também reflete as dimensões do osso (AMMANN e RIZZOLI, 

Para realização da composição mineral, os fêmures esquerdos e as VL4 

até atingirem o peso estável, em seguida, submetidos a 

temperaturas superiores a 550ºC o em Muffle Quimis Microprocessor

se tornarem cinzas. Em seguida, foram liquefeitos no termostato a 80

analisar os minerais cálcio, fósforo e magnésio pelo método 

colorimétrico (Bioclin, Belo Horizonte, MG, Brasil). 

Medição da distância entre as epífises com auxílio de paquímetro 

balança utilizada para pesagem dos materiais (b). 

Fonte: LabNE, acervo pessoal 

Tomografia Computadorizada  

do DXA, a fim de avaliar radiodensidade da cabeça dos 

, estes foram descongelados e analisados por um

computadorizado localizado no HUPE (TC helicoidal modelo HISPEED, 

GE®). As imagens foram obtidas por meio de cortes axiais de espessura d

(expresso em unidades Hounsfield, HU) foi medid

b 
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Como a DMO corresponde à relação entre quantidade de mineral e a área 

expressa não só a quantidade de mineral ósseo, mas 

AMMANN e RIZZOLI, 2003). 

esquerdos e as VL4 

até atingirem o peso estável, em seguida, submetidos a 

o em Muffle Quimis Microprocessor - Q318M até 

no termostato a 80ºC com ácido 

cálcio, fósforo e magnésio pelo método 

Medição da distância entre as epífises com auxílio de paquímetro (a) e 

 

a fim de avaliar radiodensidade da cabeça dos 

analisados por um scanner de 

helicoidal modelo HISPEED, 

GE®). As imagens foram obtidas por meio de cortes axiais de espessura de 1 mm. A 

medida com auxílio de 



 

um sistema de análise de 

EUA), por medição Tool

fêmures foram congelados novamente a 

biomecânico. 

 

Figura 6. Organização das peças ósseas para realização do TC 

utilizado na TC (b). 

 

Fonte: LabNE, acervo pessoal

 
 
 

a 

b 

de software informatizado (eFilm Lite, 2.0, 2003, Milwaukee, 

EUA), por medição Tool-Ellipse (Figura 6). (COSTA et al., 2012)

fêmures foram congelados novamente a -80ºC até o momento da realização do teste 

Organização das peças ósseas para realização do TC (a) 

Fonte: LabNE, acervo pessoal 

32 

software informatizado (eFilm Lite, 2.0, 2003, Milwaukee, 

2012) Ao final deste, os 

80ºC até o momento da realização do teste 

(a) e scanner 
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3.7.2 Parâmetros Biomecânicos  
 

Em seguida, os fêmures descongelados foram levados para análise das 

propriedades biomecânicas no Laboratório Analítico de Biomateriais Restauradores 

da Faculdade de Odontologia da UFF através de teste de flexão de três pontos 

universais na Máquina Universal de Ensaio (MUE) (DL 2000, EMIC, São José dos 

Pinhais, SP, Brasil), no qual a força foi aplicada perpendicularmente ao eixo 

longitudinal do osso, na porção medial (Figura 7) sob velocidade constante de 0,5 

cm/min até o momento da ruptura do osso com a capacidade da célula de carga de 

200 kgf. As extremidades dos ossos foram apoiados 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 software. (LATEMPA et al., 2015) O módulo 

elástico descreve a rigidez relativa de um material. A força máxima é a maior carga 

que o tecido pode sustentar. Quando a carga máxima é alcançada, ocorre aumento 

na deformação. A carga exercida na hora em que ocorre a ruptura do tecido é 

chamada de força de rompimento. Materiais viscoelásticos, como o osso, se 

distendem vagarosamente sobre carga e quanto mais tempo for aplicada a carga 

mais eles se distendem. Distensão, que é a quantidade de deformação que ocorre 

quando é aplicada uma carga, é diretamente proporcional à capacidade do material 

de resistir á força. O tecido retorna ao seu tamanho e formato original quando a 

carga é liberada, denominado amplitude elástica. Quando o tecido não mais retornar 

ao seu formato e tamanho original, será estabelecido um ponto, que é o limite 

elástico. (DINIZ et al., 2006; PHILLIPS et al., 2005) 

As propriedades biomecânicas obtidas com aplicação de força em baixa 

velocidade (ensaios estáticos) ajudam a entender o comportamento destes materiais 

quando submetidos a cargas aplicadas, a calcular a resistência destes materiais a 

um determinado carregamento e determinar diversos parâmetros relacionados à 

qualidade do tecido ósseo submetido ao ensaio. (MELLO, 2003) 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 7. Realização de análise das propriedades biomecânicas 
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3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

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

5.00, 2007, San Diego, USA). Todos os resultados foram expressos como média ± 

erro-padrão da média (EPM), considerando o nível de significância de p<0,05. 

Dados relativos à ingestão alimentar, massa e comprimento corporal foram 

avaliados usando o método de análise de variância (Anova) bivariada, seguida de 

pós-teste de comparação múltipla Bonferroni. O restante dos dados foi analisado 

com o teste t de Student.  
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4 RESULTADOS 
 
Os resultados do grupo controle e do grupo que foi alimentado com farinha de 

linhaça durante 30 dias após o desmame, mostraram que durante o período 

experimental, a ingestão alimentar e massa corporal não diferiram entre os grupos 

(Gráfico A e B). Em relação ao comprimento corporal, o grupo controle (41,05 ± 0,63 

cm) e o grupo farinha de linhaça (42,42 ± 1,37 cm) não apresentaram diferenças 

significativas no final do período experimental (Gráfico C). 

 
Gráfico A. Ingestão alimentar dos grupos GC30 e GF30. 
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Gráfico B. Massa corporal dos grupos GC30 e GF30. 

 

21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57
240

260

280

300

320

GC30
GF30

Dias

M
as

sa
 C

or
po

ra
l (

g)

 

Ingestão alimentar (Gráfico A) e Massa corporal dos grupos (Gráfico B) ao final de 30 dias. 
Grupo controle, alimentados com dieta controle (GC30, n = 6) e dieta experimental, contendo 25g / 
100g de farinha de linhaça (GF30, n = 6). Os valores são médias (two-way ANOVA) 

 

Gráfico C. Comprimento corporal dos grupos GC30 e GF30 no final do experimento 
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Comprimento corporal (Gráfico C), no final do período experimental. Grupo controle, 

alimentados com dieta controle (GC30, n = 6) e dieta experimental, contendo 25g / 100g de farinha de 

linhaça (GF30, n = 6). Os valores são médias (teste t de Student). 
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Em relação à composição corporal, o total de massa magra, DMO, CMO e 

área óssea, os grupos apresentaram resultados semelhantes. Porém, mesmo que 

não significantes, o grupo farinha de linhaça mostrou uma massa de gordura inferior 

(-5%) em relação ao grupo controle (Tabela 2). 

 
 

Tabela 2. Compartimentos corporais analisados por DEXA dos grupos GC30 

e GF30 

 
 

  
GC30 
(n6) 

  
GF30 
(n6) 

 

 Média EPM  Média EPM P 

Total massa 

magra, g 

176,20  2,86  182,30  4,63 0,2840 

Massa gorda, g 79,50  7,02  75,17  6,60 0,6627 

DMO corporal, 

g/cm2 

0,15  0,01  0,15  0,01 0,2954 

CMO corporal, g 8,38  0,32  8,15  0,25 0,5848 

Area óssea total, 

cm2 

52,83  1,07  53,00  0,96 0,9106 

 
GC30, grupo alimentado com dieta controle. GF30, grupo alimentado com a dieta 

experimental, contendo 25g / 100g de farinha de linhaça. Os valores são médias (teste t de Student). 
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Quando foram avaliados os pesos dos órgãos aos 30 dias pós-desmame, a 

massa do fígado, coração, rim e pâncreas foram semelhantes entre os grupos. As 

massas de gordura gonadal (-17%), mesentérica (-23%) e intra-abdominal (-6%), se 

mostraram inferior no grupo farinha de linhaça, porém, não significativo (Tabela 3). 

 
 
Tabela 3. Massa dos órgãos e massa de gordura intra-abdominal dos grupos 

GC30 e GF30 

 

 GC30 
(n6) 

 GF30 
(n6) 

 

 Média EPM  Média EPM P 

Fígado, g 8,31 0,66  7,93 0,53 0,6685 

Coração, g 1,40 0,35  1,47 0,43 0,8992 

Rim direito, g 1,32 0,37  1,22 0,36 0,8599 

Pâncreas, g 2,37 0,50  2,08 0,57 0,7082 

Gord. retroperitoneal, g 4,21 0,56  5,51 1,19 0,3481 

Gord. gonadal, g 7,83 0,98  6,46 0,80 0,3086 

Gord. Mesenterica, g 4,24 0,46  3,23 0,28 0,0922 

Gord. Intra-abdominal, g 16,29 1,88  15,21 2,01 0,7051 

 
GC30, grupo alimentado com dieta controle. GF30, grupo alimentado com a dieta 

experimental, contendo 25g / 100g de farinha de linhaça. Os valores são médias (teste t de Student). 
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As análises no soro não mostraram diferenças em relação aos valores de 

cálcio, fósforo, magnésio e albumina. No entanto, as ratas do grupo farinha de 

linhaça mostraram resultados não significativos de aumento no HDL-Colesterol 

(+10%) e diminuição da glicose (-15%), e significativos de triglicerideos (P <0,05, -

37%) e colesterol (P <0,05,- 21%) em comparação ao grupo controle (Tabela 4). 

 
 
Tabela 4. Análises bioquímicas no soro dos grupos GC30 e GF30 
 

 GC30 

(n6) 

 GF30 

(n6) 

 

 Média EPM  Média EPM P 

Glicose, mg/dL 166,20 16,82  140,70 12,34 0,2425 

Triglicerídeos, md/dL 75,80 11,67  47,50* 1,50 0,0264* 

Colesterol, mg/dL 55,67 2,60  43,67* 2,01 0,0045* 

HDL-Colesterol, mg/dL 19,83 0,94  21,83 1,66 0,3202 

Cálcio, mg/dL 11,30 0,36  11,38 1,50 0,9583 

Fósforo, mg/dL 6,70 0,43  6,86 0,40 0,7842 

Magnésio, mg/dL 2,68 0,09  2,71 0,11 0,8263 

Albumina, g/dL 3,58 0,04  3,40 0,08 0,0910 

Aspartato aminotransferase, 

U/L  

153,0 30,87  163,3 30,76 0,8174 

Alanina aminotransferase, 

U/L 

24,17 6,08  23,17 4,48 0,8974 

 

GC30, grupo alimentado com dieta controle. GF30, grupo alimentado com a dieta 

experimental, contendo 25g / 100g de farinha de linhaça. Os valores são médias.  

* Significativamente diferente do grupo controle (teste t de Student, p<0,05) 
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Assim para as análises bioquímicas no soro para adponectina, leptina, 

ostesoprotegerina e osteocalcina, também não foram observados diferenças entre 

grupos (Tabela 5). 

 

 

Tabela 5. Análise de adponectina, leptina, osteoprotegerina e osteocalcina em 

soro dos grupos GC30 e GF30 

 

 GC30 (n6)  GF30 (n6)  

 Média EPM  Média EPM P 

Adiponectina, ng/ml 42,46 2,71  41,15 5,91 0,8454 

Leptina, ng/ml 4,11 0,87  4,52 1,16 0,3493 

Osteoprotegerina, ng/ml 0,38 0,02  0,38 0,16 0,8712 

Osteocalcina, ng/ml 44,85 2,78  49,59 6,05 0,4925 

 

GC30, grupo alimentado com dieta controle. GF30, grupo alimentado com a dieta 

experimental, contendo 25g / 100g de farinha de linhaça. Os valores são médias (teste t de Student). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

A tabela 6 mostra a determinação de ácidos graxos poliinsaturados no soro, 

onde pudemos observar que no grupo farinha de linhaça houve diminuição 

significativa dos níveis de ácido aracdônico (p<0,05, -60%) e de ácidos 

poliinsaturados totais (p<0,05, -30%). Assim, também foram observadas altas 

concentrações de ALA e EPA, mas não significativos. 

 
 
Tabela 6.  Composição de ácidos graxos no soro dos grupos GC30 e GF30 

 
 

Fórmula Nome 

GC30 (n6) GF30 (n6) 

mg/100ml 

Média EPM Média EPM 

12 : 0 Laurico 1,12  0,49 0,84  0,38 

14 : 0 Myristico 3,23  0,81 3,93  0,65 

15 : 0 Pentadecanoico 0,68  0,21 0,35  0,02 

16 : 0 Palmitico 48,32  4,81 40,78  5,08 

17 : 0 Margarico 0,64  0,16 0,66  0,06 

18 : 0 Stearico 37,72  1,32 35,38  3,98 

20 : 0 Eicosanoico 1,17  0,41 0,45  0,11 

22 : 0 Docosanoico 0,59  0,15 0,69  0,14 

24 : 0 Lignocerico 1,21  0,07 1,02  0,21 

Total ácidos gráxos saturados 94,69 6,54 84,10  8,18 

16 : 1 (n-7) Palmitoleico 4,40  0,81 4,39  0,81 
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18 : 1 (n-9) Oleico 41,89  4,78 41,89  4,78 

18 : 1 (n-7) Vacenico 3,78  1,06 2,24  0,57 

20 : 1 (n-9) Eicosenoico 0,18  0,06 0,12  0,03 

24 : 1 Nervonico 2,77  1,12 1,77  0,12 

Total ácidos graxos monoinsaturados 53,02  5,55 50,43  4,87 

18 : 2 (n-6) Linoleico 51,03  5,87 29,99  7,01 

18 : 3 (n-6) γ-Linolenico 1,08  0,09 0,36  0,09 

18 : 3 (n-3) α-Linolenico 2,09  0,30 13,71  3,19 

20 : 2 Eicosadienoico 0,33  0,07 0,48  0,10 

20 : 3 Eicosatrienoico 1,23  0,13 0,70  0,19 

20 : 4 (n-6) Araquidonico 51,99  2,87 20,76  4,44*** 

20 : 5 (n-3) Eicosapentaenoico 1,61  0,33 10,82  2,95 

22 : 5 (n-3) Docosapentaenoico 0,89  0,08 2,07  0,58 

22 : 6 (n-3) Docosahexaenoico 6,70 0,31 3,02  0,72 

Total ácidos graxos poliinsaturados 116,97  7,26 81,92  19,06*** 

GC30, grupo alimentado com dieta controle. GF30, grupo alimentado com a dieta 

experimental, contendo 25g / 100g de farinha de linhaça. Os valores são médias. * Significativamente 

diferente do grupo controle (teste t de Student, p<0,05) 
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As análises do fêmur e da quarta vértebra lombar (VL4) não mostraram 

diferenças em relação à massa, dimensões ósseas e densidade mineral óssea. 

Quando avaliada a composição mineral óssea no fêmur e VL4, os grupos não 

apresentaram diferenças em relação aos valores de cálcio, fósforo e magnésio 

(Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Análise da massa do fêmur e VL4, dimensões, densidade mineral óssea 

(DMO) e composição mineral óssea dos grupos GC30 e GF30 

 

 GC30 

(n6) 

 GF30 

(n6) 

 

 Média EPM  Média EPM P 

Fêmur:       

Massa, mg 737,30 32,59  681,10 35,61 0,2707 

Distancia entre epífises, 

mm 

141,80 20,23  140,60 16,07 0,6522 

Largura da diáfise, mm 162,00 3,46  163,70 3,75 0,7510 

DMO, g/cm2 0,16 0,004  0,15 0,003 0,2743 

Cálcio, mg/dL 29,28 0,27  28,98 0,80  

Fósforo, mg/dL 6,67 0,31  6,55 0,18  

Magnésio, mg/dL 15,29 0,96  13,75 0,96  

VL4:       

Massa, mg 219,30 11,25  206,30 16,88 0,5386 

DMO, g/cm2 0,14 0,005  0,13 0,004 0,4609 

Cálcio, mg/dL 18,43 0,50  18,15 0,67  

Fósforo, mg/dL 4,79 0,45  6,01 0,56  

Magnésio, mg/dL 3,82 0,80  3,14 0,93  

 
GC30, grupo alimentado com dieta controle. GF30, grupo alimentado com a dieta 

experimental, contendo 25g / 100g de farinha de linhaça. Os valores são médias (teste t de Student). 
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Os dados dos parâmetros biomecânicos estão expressos nos Gráficos D, E e 

F, respectivamente, onde pode-se observar aumento significativo de todos os três 

parâmetros avaliados, a força máxima (P <0,05, +18%), força de ruptura (P <0,05, 

+18%) e módulo elástico (P <0,05, +31%) no grupo farinha de linhaça. 

 

Gráfico D. Força máxima (N) do fêmur dos grupos GC30 e GF30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico E. Força de ruptura (N) do fêmur dos grupos GC30 e GF30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico F. Módulo elático (MPa) do fêmur dos grupos GC30 e GF30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GC30, grupo alimentado com dieta controle. GF30, grupo alimentado com a dieta 

experimental, contendo 25g / 100g de farinha de linhaça. Os valores são médias. * Significativamente 

diferente do grupo controle (teste t de Student, p<0,05) 
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Dados da tomografia computadorizada mostraram que o grupo farinha de 

linhaça teve aumento significativo (P<0,05, +29%) da radiodensidade da cabeça do 

fêmur (Gráfico G). A Figura 8 mostra imagens da área de interesse analisada no 

fêmur do grupo controle (GC30) e do grupo farinha de linhaça (GF30). 

 

 
Gráfico G. Radiodensidade da cabeça do fêmur dos grupos GC30 e GF30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GC30, grupo alimentado com dieta controle. GF30, grupo alimentado com a dieta 

experimental, contendo 25g / 100g de farinha de linhaça. Os valores são médias. * Significativamente 

diferente do grupo controle (teste t de Student, p<0,05) 
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Figura 8. Imagem da área de interesse do fêmur dos grupos GC30 e 
tomografia computadorizada

 
GC30, grupo alimentado com dieta controle. GF30, grupo alimentado com a dieta 

experimental, contendo 25g / 100g de farinha de linhaça. Os valores são médias. 

* Significativamente diferente do grupo controle (teste t de 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem da área de interesse do fêmur dos grupos GC30 e 
tomografia computadorizada 

 
 

 

GC30, grupo alimentado com dieta controle. GF30, grupo alimentado com a dieta 

experimental, contendo 25g / 100g de farinha de linhaça. Os valores são médias. 

* Significativamente diferente do grupo controle (teste t de Student, p<0,05)
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Imagem da área de interesse do fêmur dos grupos GC30 e GF30 na 

 

 

GC30, grupo alimentado com dieta controle. GF30, grupo alimentado com a dieta 

experimental, contendo 25g / 100g de farinha de linhaça. Os valores são médias.  

<0,05) 



 

A área dos adipócitos, avaliada por análise morfométrica, foi 

significativamente inferior (

µm2) em comparação ao grupo controle (192,1 ± 4131 µm2)

área dos adipócitos e a Figura 

(coloração com HE, aumento original 

 

Gráfico H. Área dos adipócitos (

                                

Á
re

a 
do

s 
A

di
pó

ci
to

s 
 (

µm
2 )

Figura 9. Microfotografias dos adipócitos (colo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GC30, grupo alimentado com dieta controle. GF30, grupo alimentado com a dieta 

experimental, contendo 25g / 100g de farinha de linhaça. Os valores são médias. 
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GC30, grupo alimentado com dieta controle. GF30, grupo alimentado com a dieta 

experimental, contendo 25g / 100g de farinha de linhaça. Os valores são médias. 

* Significativamente diferente do grupo controle (teste t de Student, p<0,05)
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dos adipócitos, avaliada por análise morfométrica, foi 
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GC30, grupo alimentado com dieta controle. GF30, grupo alimentado com a dieta 

experimental, contendo 25g / 100g de farinha de linhaça. Os valores são médias.  
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5 DISCUSSÃO 
 
 
 A ingestão de nutrientes feita por mulheres lactantes afeta o teor de nutrientes 

no leite e na saúde materna. Assim, as exigências nutricionais para esse grupo que 

amamenta são mais elevadas em comparação com as mulheres que não 

amamentam. (PICCIANO, 2003; CHEN et al., 2012) No entanto, há pouca 

informação que avalia a ingestão de nutrientes e composição corporal de mulheres 

após o período de lactação.  

No presente estudo, ambos os grupos receberam dieta baseada em AIN-93M, 

que é usado durante a manutenção da vida adulta em ratos (REEVES, 1997), e 

independente do uso da farinha de linhaça na dieta experimental, os grupos 

apresentaram ingestão de alimentos e desenvolvimento de massa corporal 

semelhantes. Estudos anteriores relataram que a presença de fibras a partir dessa 

semente, assim como seus compostos bioativos, é capaz de promover a sensação 

de saciedade, ajudando a reduzir a massa corporal. (DALEPRANE et al., 2010;. 

PACHECO et al., 2011) No entanto, parece que a dieta contendo linhaça não afetou 

a saciedade e o equilíbrio da massa corporal, no período pós-parto e isso pode ser 

pelo fato das dietas terem mesma quantidade de fibras e a saciedade poderia ter 

sido alcançada se fosse adicionada mais fibra a dieta, além do recomendado. 

Ganho de peso excessivo durante a gravidez e sua retenção no período pós-

parto são fatores de risco para a obesidade. (LOVELADY, 2011; MATURI et al., 

2011) Estratégias para prevenir esse quadro pós-parto incluem comportamentos 

associados a melhora da dieta e controle de peso. (OSTBYE et al., 2012) A linhaça 
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contém concentração relevante de lipídios, e estudos anteriores sustentam o 

conceito de que as gorduras na dieta não afetam os compartimentos de gordura 

corporal igualmente, como mostrado em nossos resultados, no qual as massas do 

tecido adiposo mostraram uma menor percentagem de gordura corporal total, 

gonadal, mesentérica e intra-abdominal nas ratas tratadas com dieta experimental. 

(COSTA et al., 2012; COSTA et al., 2011; HEREDIA et al., 2008) Dados da literatura 

mostram que, uma dieta saudável associado ao consumo de linhaça leva a redução 

significativa do colesterol e dos triglicerídeos no soro, contribuindo para o controle da 

adiposidade corporal e intra-abdominal. (COUTO et al., 2011) 

FUKUMITSU et al. (2008) mostrou em um estudo com ratos que a 

administração de lignana (provinda da linhaça) reduziu significativamente o acúmulo 

de gordura, assim como a  gordura visceral e hepática, colesterol total e 

triglicerídeos no sangue. Em 2013, o mesmo autor realizou um estudo para revelar 

os efeitos relacionados com o metabolismo de lipídeos e de ALA, especificamente 

sobre a biossíntese do colesterol e triacilglicerol, sobre a oxidação dos ácidos graxos 

e para elucidar os mecanismos moleculares dos efeitos inibitórios de tratamento ALA 

em células adipócitas e observou o ALA como benéfico para a melhoria do 

metabolismo lipídico. (FUKUMITSU et al., 2013) 

Entre as mulheres, as doenças cardiovasculares são responsáveis por quase 

metade das mortes. A gravidez traz um estresse fisiológico que pode revelar uma 

tendência subjacente para doenças crônicas em fases tardias, além de osteoporose. 

Assim, o acesso aos cuidados pós-natais constitui uma boa oportunidade para a 

prevenção de doenças. (ALVES et al., 2013; MCBRIDE et al., 2003) Neste contexto, 

a dieta contendo farinha de linhaça contribuiu para a redução dos valores de 

colesterol e triglicerídeos, corroborando com os achados de COUTO (2011), no qual 

foram observados diminuição de TG, LDL-c e colesterol total em mulheres que 

receberam 10g e 20g de linhaça triturada durante 60 dias.  

Segundo STUGLIN e PRASAD (2005) o efeito hipolipemiante da linhaça 

reside principalmente nas lignanas. Este efeito ocorre devido ao componente 

Secoisolariciresinol diglicosídio (SDG) pela sua capacidade de modular as enzimas 

envolvidas no metabolismo de colesterol, reduzindo o estresse oxidativo ou por atuar 

como antagonista da agregação plaquetária. Os metabólitos da lignana podem ligar-

se aos ácidos biliares e outros compostos inorgânicos no intestino, como o 
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colesterol, retardando ou diminuindo a absorção destes. Fibras solúveis aumentam a 

excreção de ácidos biliares, fazendo com que o fígado remova colesterol do sangue 

para a síntese de novos ácidos e sais biliares, e o propionato, produto da 

fermentação das fibras solúveis, inibe a síntese hepática do colesterol passando 

haver menos lipídios disponíveis no fígado para formar Lipoproteínas de Muito Baixa 

Densidade (VLDL) havendo menos VLDL suscetível a ser transformado em LDL 

oxidados e aterogênicas. (SANTOS, 2009; MORAES et al., 2006; OLIVEIRA, 2006) 

O fígado desempenha um papel central na regulação do balanço corporal do 

colesterol. Por exemplo, o colesterol entra em seu pool hepático proveniente de uma 

série de fontes, incluindo o colesterol da dieta, o colesterol sintetizado pelos tecidos 

extra-hepáticos e a síntese de novo do colesterol pelo fígado. O colesterol é 

eliminado do fígado como colesterol inalterado na bile, como um componente das 

lipoproteínas do plasma enviadas aos tecidos periféricos, ou como sais biliares 

secretados na luz intestinal, onde auxiliam na absorção dos lipídios para formarem 

os quilomicrons. Os ácidos biliares são reabsorvidos durante a absorção lipídica.  

O n-3 é efetivo na redução dos níveis plasmáticos de TG uma vez que a 

ativação do PPAR-α aumenta a lipólise intravascular, participa do controle do 

transporte e da captação de ácidos graxos e também resulta no aumento de 

enzimas da β-oxidação tanto em mitocôndrias como em peroxissomos. (RAPOSO, 

2010; MARQUES (2008)  

Embora não tenham sido observadas diferenças significativas, o grupo GF30 

apresentou percentual maior de HDL-Colesterol e menor concentração sérica de 

glicose. Além disso, a maioria dos estudos em roedores também descreve favorável 

efeito da suplementação dietética com n-3 no metabolismo da glicose. Assim, 

embora haja algumas investigações que não atingiram resultados conclusivos, a 

maioria das publicações relata melhoria na glicemia de jejum. (RACLOTE et al., 

1997; TODORIC et al., 2006; GILLAM et al., 2009) Os resultados corroboram 

também com relatos de CARDOZO (2010) e  PACHECO (2011) nos quais 

mostraram que a linhaça contribuiu para melhora do perfil lipídico em indivíduos 

hiperlipidêmicos e em ratos com parâmetros bioquímicos normais, reduzindo os 

riscos para doenças crônicas. 

A composição de ácidos graxos no soro reflete a composição de ácidos 

graxos da dieta, quer a curto ou a longo prazo. (LANDS, 1995) A farinha de linhaça 
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apresenta níveis elevados de ALA (ALMEIDA, 2011) e, devido à existente da 

competição entre ALA e LA para as enzimas de dessaturação, com ALA sendo o 

substrato preferido dessas enzimas quando em grande concentração (LIOU, 2007), 

desta maneira, linhaça contribui para aumento de ALA e EPA, redução da conversão 

de LA em AA no soro, e por EPA ser um agonista potente de PPAR-α e também 

conhecido por exercer fortes efeitos na diminuição de lípidos (IWAMI, et al., 2011; 

WEI e JACOBSON, 2011), estes resultados ajudam também a explicar o menor 

tamanho dos adipócitos no grupo experimental, corroborando assim com os 

resultados de BARANOWSKI et al. (2012), no qual o autor avaliou a intervenção 

dietética com ALA de óleo de linhaça em ratos Zucker obesos e observou a redução 

da hipertrofia dos adipócitos, níveis de marcadores inflamatórios e infiltração de 

células T no tecido adiposo, mostrando sua capacidade de ALA melhorar a função 

dos adipócitos. 

NIELSEN (2013) observou que o conteúdo de EPA e AA no tecido adiposo foi 

correlacionado positivamente com os níveis de PUFA no sangue. AA foi identificado 

como um dos principais componentes adipogênicos do soro, estimulando a 

formação de adipócitos maduros e sua hipertrofia. (MASSIERA, 2003) ALA induz os 

genes de oxidação dos ácidos graxos através de PPAR-α e a supressão de genes 

lipogênicos através regulador da proteína de ligação ao elemento de esterol 

(SREBP-1c) diminuindo o tamanho dos adipócitos. (COSTA, 2012; HSU, 2006 (a); 

MASSIERA, 2003) Sendo assim, podemos concluir que a ingestão de farinha de 

linhaça pode estar associada a um menor risco de hipertrofia do tecido adiposo, 

devido à alta concentração de ALA na semente. 

No que diz respeito à estrutura óssea, durante a lactação, há um aumento na 

taxa de reabsorção do osso e na perda de cálcio do esqueleto materno. No entanto, 

quando a prole é desmamada e a produção de leite é interrompida, a DMO é 

recuperada por aproximadamente seis meses após a lactação. Em modelos 

experimentais, a DMO retorna ao valor basal pré-gestacional após duas a três 

semanas em camundongos e duas a seis semanas em ratos. (KIRBY et al., 2011) 

Porém, múltiplas gestações e lactação são fatores de risco para a osteoporose 

futura. (BOWMAN e MILLER, 1999, 2002; LIU et al., 2012; KERAMAT et al., 2012) 

Vários estudos têm documentado que a ingestão de ácidos graxos 

poliinsaturados pode influenciar a saúde dos ossos. (WATKINS et al, 2000; HSU et 
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al., 2006 (b);. GRIEL et al., 2007; COSTA et al., 2012) E alguns estudos têm relatado 

um efeito protetor de ALA na estrutura óssea, ao passo que, outros relataram 

nenhum efeito. (SAKAGUCHI et al., 1994; CLAASSEN et al., 1995; POULSEN et al., 

2007.; LUKAS et al., 2011) De fato, os níveis elevados de ALA estão associados à 

menor maturação de osteoclastos, células relacionadas com a reabsorção óssea. 

Em relação aos osteoblastos, responsáveis pela síntese óssea, tais dietas com 

níveis elevados de ALA preservam o aumento da expressão de fatores chave de 

transcrição de massa óssea que melhoram diferenciação dos pré-osteoblastos em 

osteoblastos maduros. (COSTA, 2015) No estudo de osteoporose de Framingham, 

em Massachusetts nos Estados Unidos, a combinação da ingestão de ALA e 

pequenas quantidades de LA foram associadas com efeitos de proteção para a 

formação óssea e a um menor risco de fratura em mulheres. (FARINA, 2011)  

As propriedades biomecânicas do osso podem ser descritas em dois níveis: o 

primeiro considera as propriedades materiais do osso. Estas propriedades são 

definidas pelas qualidades teciduais do osso e são independentes da estrutura ou 

geometria óssea. O segundo nível leva em consideração a unidade anatômica 

inteira do osso, mantendo sua geometria normal, pois isso afeta a distribuição da 

massa óssea e pode mudar a habilidade desse osso em resistir a ensaios 

mecânicos como flexão ou torção. (SENRA, 2009) 

Algumas características ósseas como densidade e resistência mecânica são 

importantes para avaliação do tecido ósseo. (LIND et al., 2001) Segundo o Food and 

Drug Administration (FDA), na avaliação da qualidade óssea deverá ser considerada 

também variáveis relativas à resistência biomecânica, e não somente a densidade 

óssea e marcadores bioquímicos do turnover ósseo. (KIMMEL, 1996). A resistência 

óssea é determinada pela geometria, espessura cortical, porosidade e morfologia do 

osso trabecular e propriedades intrínsecas de tecido ósseo. Força óssea é 

indiretamente estimada pela DMO, utilizando o DXA. Assim, a avaliação da 

qualidade mecânica do tecido ósseo deve proporcionar uma melhor compreensão 

da função da qualidade do tecido para determinar a força óssea. (AMMANN e 

RIZZOLI , 2003) 

Um ensaio considerado adequado é aquele que podemos similar a maior 

força em atividades normais. Por exemplo, no fêmur, os esforços principais atuantes 

são os de compressão e flexão, sendo comumente utilizado ensaios de flexão de 
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três pontos, tendo a vantagem de ser simples, dispensando acessórios especiais 

das amostras, facilitando a medida da deformação causada pela carga. (SIMKIN e 

ROBIN, 1973) No que diz respeito aos ensaios biomecânicos nos ossos, o que se 

observa na literatura é que há grande variação de resultados que dependem de 

fatores como o qual osso foi estudado, a região do osso estudada, condições em 

que a amostra foi preparada e o animal em estudo. (SEDLIN, 1965) Além disso, há 

poucos trabalhos realizados nessa área de pesquisa, principalmente que 

correlacionem dieta e parâmetros ósseos de ratas em modelo experimental.  

Segundo CURREY (1969), os parâmetros biomecânicos estão relacionados 

com densidade mineral, e ossos com maiores valores de densidade mineral são 

mais fortes quando se aplica uma carga estática, como realizado neste trabalho. 

Embora os níveis de osteocalcina, marcador produzido por osteoblastos 

durante a formação óssea, no soro foram semelhantes entre os grupos, a farinha de 

linhaça contribuiu para aumento da densidade óssea e melhora dos parâmetros 

bioquímicos no período pós-desmame. Talvez o ALA fornecido pela semente de 

linhaça maximize a formação óssea, pois ambos os grupos tinham peso, tamanho e 

composição corporal semelhantes, o que requer mais estudos moleculares. 

Anteriormente, RIBEIRO (2014) analisou a estrutura do fêmur e não 

observaram diferenças na DMO através de análise pelo DXA. No entanto, os dados 

de TC mostraram, no grupo GF30, maior a densidade óssea quando analisada a 

região da cabeça femural. Estas análises indicam que o uso de TC, método de 

medição da densidade óssea, permitiu uma melhor diferenciação entre os 

compartimentos de fêmur, não sendo possível para a técnica DXA (COSTA, et al. 

2012), e segundo SEEMAN (2007), o volume de osso que possui maior área de 

contato (isto é, osso trabecular) tem mais superfície sobre a qual ocorre a 

remodelação do que o mesmo volume de osso formado como o osso 

cortical,corroborando com achados de maior radiodensidade no GF30. Além disso, 

os fêmures que foram testados na medição mecânica, a fim de determinar a relação 

da mineralização óssea (OLCHOWIK et al., 2014), mostrou que a farinha de linhaça 

contribuiu para o processo de mineralização, melhorando as propriedades 

biomecânicas do fêmur, associando à melhora da saúde óssea. 
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6 CONCLUSÃO 
 

 Este estudo demonstrou as mudanças na composição corporal, no tecido 

adiposo e o impacto na fisiologia óssea de ratas lactentes após o desmame. Assim, 

os resultados destacam a contribuição do consumo de farinha de linhaça para o 

controle da adiposidade com diminuição da área de adipócitos, manutenção de um 

perfil bioquímico saudável, assim como uma melhora da qualidade óssea durante 

esse período. 
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ANEXO 1 
 
Método da AOAC 996.06 - Gordura (Total, Saturada e Insaturada) em Alimentos - Adaptado 

para plasma  

A - Princípio 

Gordura e ácidos graxos são extraídos do alimento por métodos hidrolíticos (hidrólise 

ácida para a maioria dos produtos, alcalina para laticínios e hidrólise ácida e alcalina para 

queijos). Ácido pirogálico é adicionado para minimizar a degradação oxidativa dos ácidos 

graxos durante as análises. Triglicerídeo tritridecanoína é adicionado como padrão interno. 

A gordura é extraída em éter, metilada para ésteres metílicos de ácidos graxos usando BF3 

em metanol. A gordura total é calculada como a soma de ácidos graxos individuais 

expressos como triglicerídeos equivalentes. Saturados e monoinsaturados são calculados 

como a soma dos respectivos ácidos graxos. Gordura monoinsaturada inclui somente a 

forma cis. 

 

B-Aparelhos 

(a) Cromatógrafo a gás:  

• Cromatógrafo a gás GC 17 A Shimadzu/ Class GC 10 equipado com detector de 

ionização de chama. 

• Coluna cromatográfica de sílica fundida SP-2560 (biscianopropil polisiloxana) de 100 m x 

0.25 mm. de d.i. x 0,25 μm de filme.  

• Gás de arraste: Hélio (1 ml/min.). 

• Razão de divisão da amostra no injetor = 1/10 ou 1/20 

 

Condições cromatográficas: 

• Isotérmico a 140°C por 5 min. e então aquecimento a 4°C/min. até 240°C, 

permanecendo nesta temperatura por 20 min. 

• Temperatura do injetor: 250°C e temperatura do detector: 260°C. 

• Tempo total de análise: 50 min. 

Obs: Usar a sol. padrão da mistura de FAMEs para otimizar a resposta cromatográfica 

antes de injetar as amostras. Mistura padrão de ésteres metílicos de ácidos graxos 189 

19 da Sigma 
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C- Reagentes 

1. Ácido pirogálico P.A. 

2. Ácido clorídrico 12 M e 8.3 M. Para fazer HCL 8,3 M adicionar 250 ml de HCl conc. (12 

M) em 110 ml de água destilada. Fazer em banho de gelo. Misturar bem e armazenar a 

temperatura ambiente. Fazer em capela de exaustão e utilizar EPIs. 

3. Sigma T-3882 - 1 g (glyceryl tritridecanoate ). Solução de padrão interno tritridecanoina 

(TG C13:0) 5 mg/ml em clorofórmio. Pesar precisamente 0,5 g de tritridecanoína em um 

balão volumétrico de 100 ml. Adicionar aproximadamente 80 ml de clorofórmio e misturar 

até dissolver. Completar o volume. Inverter a solução padrão no mínimo 10 vezes. O 

padrão interno é estável por um mês quando armazenado em refrigerador (2-8°C). 

4. Éter etílico – pureza adequada para extração de gordura. 

5. Éter de petróleo anidro. 

6. Etanol 95%. 

7. N-Hexano PA (Merck 1.04374). 

8. Tolueno PA (Merck. 1.08325). 

9. Clorofórmio P.A. 

10. Sulfato de sódio anidro P.A. 

11. Sigma B 1252 1 L. (boron trifluoride methanol 14%). Preparar trifluoreto de boro 7% em 

metanol a partir de uma solução BF3 14% (m/m) em metanol. (Utilizar capela de 

exaustão e EPIs.-  reagente extremamente tóxico). 

 

D- Extração de Gordura 

• Pipetar 200 µL de soro no tubo de ensaio com tampa. 

• Ad. aproximadamente 5 mg de ácido pirogálico. 

• Ad 25 µL de padrão interno TG C13 (5 mg/mL) 

• Ad. 6 pérolas de vidro. 

• Ad 0,1 ml de etanol e misturar até solubilizar. 

• Ad. 0,5 ml de HCl 8,3 M e misturar bem. 

• Levar ao shaker 70 - 80°C, com agitação moderada por 40 min. 

• Usar o Vortex a cada 10 min. 

• Esfriar a temperatura ambiente. 

• Ad. 1 ml de éter etílico. 

• Tampar o frasco e agitar por 1 min. 

• Ad. 1 ml éter de petróleo tampar e shaker 1 min. 
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• Deixe sedimentar por no mínimo 1 hora (até a fase superior estar clara) ou centrifugar a 

600 x g. Utilizamos 10.000 rpm por 5 minutos. 

• Transfira o éter (fase superior) para um tubo de ensaio de rosca (30 ml / pyrex 9826). 

• Evaporar o éter lentamente em banho termostatizado (< de 40°C), usando N2. 

 

E- Metilação (BF3) 

• Pegar o tubo de ensaio contendo o lipídeo que foi evaporado 

• Adicionar 1 ml de reagente BF3 7% em metanol. 

• Adicionar 0,5 ml de tolueno. 

• Tampar o tubo e aquecer a 100°C/ por 45 min. Agitar suavemente a cada 10 min. 

• Esfriar a temperatura ambiente.  

• Adicionar 2,5 ml de água, 1 ml de hexano e aproximadamente 0,5 g de Na2SO4. 

• Tampar o frasco e agitar por 1 min. Permitir a separação de fases e então 

cuidadosamente transferir a fase superior para o vial do auto-injetor contendo pequena 

quantidade de Na2SO4.  

• Pegar 1 ml, transferir para outro vial, evaporar com N2 e adicionar 100 µL de hexano. 

Utilizar um insert de 100 µL. 
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ANEXO 2 
 
Aprovação do Comitê de Ética 
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ANEXO 3 
 
Produções Científicas - Artigos 
 
 


