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Resumo 

A obesidade é uma das doenças mais prevalentes na 
população e compromete o metabolismo em diferentes 
aspectos. A caseína é uma proteína associada a 
melhora da estrutura óssea. O objetivo deste estudo foi 
avaliar as alterações radiográficas decorrentes da 
obesidade na mandíbula de ratos obesos tratados ou 
não com caseína. Foram utilizados 24 ratos Wistar 
divididos em 4 grupos: DN (dieta normal), DC (dieta de 
cafeteria), DN+C (dieta normal+caseína) e DC+C (dieta 
de cafeteria+caseína). As hemimandíbulas foram 
analisadas radiograficamente em relação aos 
parametros somatométricos e valores de pixel em 
diferentes regiões. Não foi observado diferença 
estatística entre os grupos, indicando que o modelo de 
obesidade não alterou a estrutura óssea da 
hemimandíbula, bem como a suplementação com 
caseína não foi capaz de alterar os parâmetros ósseos. 

Introdução  

A obesidade pode induzir alterações no osso 
alveolar, como aumento da reabsorção óssea e redução 
da densidade mineral óssea (DALMOLIN et al., 2018). Na 
cavidade bucal, há aumento na incidência de cáries e 
doenças periodontais, associada a alterações nas 
glândulas salivares (SALES-PERES et al., 2019). A caseína 
mostra resultados positivos sobre parâmetros 
trabeculares e corticais da estrutura óssea, atuando na 
formação e resistência óssea (MASARWI, M. 2016). O 
objetivo deste estudo foi investigar os efeitos da 
obesidade em ratos tratados ou não com caseína sobre 
os parâmetros somatométricos e os valores de pixel de 
hemimandíbulas utilizando análise radiográfica.   

Material e Métodos 

Foram utilizados 24 ratos Wistar com 30 dias, 
divididos em 4 grupos: DN, DC, DN+C e DC+C. O 
modelo de obesidade se baseou na oferta de alimentos 
hipercalóricos (NASCIMENTO et al., 2008). Com 60 dias, os 
grupos DN+C e DC+C receberam suplementação com 
caseína por gavagem (0,3g diluídos em 2 mL) durante 
30 dias. Após a eutanásia, as hemimandíbulas foram 
fixadas em solução de formalina a 10% por 24 horas. O 
ganho de peso corporal, índice de adiposidade e índice 
de Lee foram avaliados. Foram obtidas radiografias 
digitais que foram avaliadas no programa ImageJ (Figura 

1A). 

Resultados e Discussão 

O modelo de obesidade alterou o índice de adiposidade 
dos animais submetidos à dieta de cafeteria. Em relação 
as medidas somatométricas e valores de pixel, não foi 
observada diferença estatística entre os grupos, 
indicando que tanto a obesidade quanto a caseína não 
foram capazes de alterar a morfometria e densidade 
óssea. Contudo, Dalmolin et al. (2018) observou 
alterações nos parâmetros somatométricos da 
hemimandíbula em ratos obesos induzidos por glutamato 
monosódio. 
 

 
Figura 1. Parâmetros somatométricos (em amarelo) e pontos para avaliação dos 
valores de pixel (A). Avaliação do peso dos animais (B), do índice de adiposidade (C) e 
do índice de Lee (D). * indica a presença de diferença estatística (p<0.05, Two-
wayANOVA, seguido pelo teste de Tukey).  

 
Figura 2. Média dos valores de pixel mensurados nos diferentes pontos da mandíbula. 
Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos (p>0.05, Two-
wayANOVA, seguido pelo teste de Tukey). 

 
Figura 3. Média dos valores dos parâmetros somatométricos da mandíbula. Não foram 
observadas diferenças significativas entre os grupos (p>0.05, Two-wayANOVA, seguido 
pelo teste de Tukey). 

Conclusões 

O modelo de obesidade e a suplementação com caseína 
não alterou a estrutura óssea da mandíbula. 
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