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1. Resumo 

A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo e tem sido alvos 

de preocupação do setor de Saúde Pública, uma vez que o estilo de vida da 

sociedade atual vive favorece o seu surgimento. As pessoas aumentaram o 

consumo alimentos de alta densidade calórica, tornaram-se sedentárias e 

apresentam crescimento exponencial do estresse emocional. Todas essas 

situações contribuíram para o surgimento de doenças, incluindo a síndrome 

metabólica. Reduzir o impacto da SM na população significa, antes de tudo, 

reduzir a incidência da síndrome, antecipando-se ao seu desenvolvimento com 

medidas preventivas. Algumas pesquisas apontam que muitos componentes 

encontrados naturalmente nos óleos vegetais têm propriedades benéficas para 

a saúde. Este fato demonstra o interesse em avaliar a ocorrência da síndrome 

metabólica e os fatores a ela associados, juntamente com os benefícios 

oferecidos pelos óleos saudáveis para tratar doenças. Portanto, o objetivo do 

trabalho é avaliar os efeitos do óleo de linhaça e óleo de damasco na 

prevenção de comorbidades associadas à Síndrome Metabólica.  

2. Introdução 

A Síndrome Metabólica (SM) é um transtorno complexo e tem sido alvos 

de preocupação do setor de Saúde Pública, uma vez que o estilo de vida da 

sociedade atual vive favorece o seu surgimento (Mendes et al., 2012). A 

alimentação e a nutrição constituem requisitos básicos para a promoção da 

saúde, possibilitando crescimento e desenvolvimento humano com qualidade 

de vida e cidadania. No Brasil, presenciamos uma redução da desnutrição no 

país, associada ao aumento do excesso de peso na população. Para tanto, o 

Ministério da Saúde oferece medidas para a melhoria da qualidade da 

alimentação da população brasileira (Malta et al., 2006).  

Algumas pesquisas apontam que muitos componentes encontrados 

naturalmente nos óleos vegetais têm propriedades benéficas para a saúde. Já 

foram comprovados que, uma vez isolados e concentrados, alguns destes 

ingredientes ativos podem ser utilizados para tratar uma série de doenças, 

desde a síndrome do cólon irritável até à doença hepática crônica. Um exemplo 

é o óleo de linhaça, que contém concentrações importantes de ômega 3, 



ômegas 6 e ômega 9. É produzido a partir da extração de lipídios do óleo das 

sementes, por prensagem a frio, o que garante a preservação das 

propriedades medicinais de seus ácidos graxos, preservando sua forma CIS, 

que é a forma ideal para o uso terapêutico e cosmético (Morris, 2001). Devido a 

sua ótima composição possui diversos benefícios à saúde, entre elas a sua 

ação cicatrizante, regenerando células danificadas, aumento na firmeza e 

elasticidade da pele, auxilio no bom funcionamento da metabolização de 

gordura e a atuação como antiinflamatório tópico (Gruenwald, 2007). Outro 

exemplo e ainda pouco conhecido da população é o óleo de damasco. O 

damasco é uma das melhores fontes de vitamina A e rico em beta-caroteno. A 

vitamina A protege e mantém saudáveis os olhos e a pele, fortifica o sistema 

imunológico, e é um poderoso antioxidante. Ele também é uma excelente fonte 

de vitamina E, B2 (riboflavina), vitamina C e licopeno que também possui ação 

antioxidante (Martin, 2007). 

3. Objetivos 

Avaliar os efeitos do óleo de linhaça e óleo de damasco na prevenção de 

comorbidades associadas à SM, para isso iremos: a) Verificar o efeito do 

tratamento do óleo de linhaça e óleo de damasco na composição corporal e 

perfil lipídico de ratos com dieta normo e hipercolesterolêmica; b) Avaliar e 

monitorar a ingestão dietética e o ganho de peso em camundongos submetidos 

às dietas experimentais durante todo o experimento; c) Comparar os 

parâmetros fisiológicos decorrentes do tratamento do óleo de linhaça e do óleo 

de damasco em ratos com dieta normo e hipercolesterolêmica; d) Verificar a 

expressão de proteínas envolvidas na SM. 

 

4. Metodologia 

Para este estudo serão utilizados ratos Wistar (Rattus norvegicus) 

machos, divididos em 6 grupos ( controle; obesos; controle tratado com óleo de 

linhaça; obeso tratado com óleo de linhaça; controle tratado com óleo de 

damasco; e obeso tratado com óleo de damasco). Os grupos de animais 

obesos receberão uma dieta hiperlipídica e os outros grupos serão tratados 

com os óleos em um período de 8 semanas. 



No final de 8 semanas serão realizadas analises sanguíneas, analise 

histológica, análise da atividade e expressão de proteínas por Western Blotting, 

e por fim a analise estatísticas dos dados coletados. 

5. Desenvolvimento 

Após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Animais 

(n°4498-1/2017), a aluna realizou uma série de treinamentos com os animais, 

tais como: cuidado, manuseio e limpeza dos ratos, tratamento através de 

gavagem, procedimentos cirúrgicos e técnicas de processamento e coloração 

histológica. Foi realizado o curso de Legislação e procedimentos para utilização 

de animais de laboratório. O próximo passo será o preparo das dietas dos 

animais e tratamento. 

6. Resultados 

O consumo de alimentos funcionais vem ganhando cada vez mais 

adeptos na população, uma vez que o tipo e a qualidade da alimentação 

consumida têm sido mencionados no conjunto dos fatores de relevância para a 

prevenção de algumas doenças crônicas não transmissíveis. O óleo de linhaça 

e o óleo de damasco são fontes de ácidos graxos essenciais, o que confere 

propriedades funcionais a esses alimentos, em função de seus benefícios a 

saúde. Neste trabalho espera-se que a administração dos óleos em animais 

obesos reduza os níveis de gordura corporal, triglicérides, colesterol total e LDL 

colesterol. 
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