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Resumo 

 A obesidade é uma doença de alta prevalência e 
está relacionada ao aumento da incidência de cáries e 
doenças periodontais. O objetivo deste estudo foi avaliar 
a prevalência de cáries em ratos obesos, suplementados 
ou não com caseína, por meio de análise macroscópica. 
Os animais foram divididos em 4 grupos: dieta normal 
(DN), dieta de cafeteria (DC), dieta normal+caseína 
(DN+C) e dieta de cafeteria+caseína (DC+C). Com 90 
dias, os animais foram eutanasiados e as 
hemimandíbulas dissecadas e fotografadas. A extensão 
de lesões cariosas presentes na face oclusal dos molares 
inferiores da hemimandíbula foi avaliada. Todos os 
animais apresentaram lesões cariosas. Contudo, não 
houve diferença estatística entre os grupos. 

Introdução  

A obesidade é uma doença de alta prevalência e está 
relacionada ao aumento da incidência de cáries e 
doenças periodontais, associada a alterações nas 
glândulas salivares e na saliva (SALES-PERES et al., 
2019). A caseína é uma proteína que foi relacionada a 
prevenção de ganho de peso e aumento do tecido 
adiposo, além de estimular a formação e diminuir a 
reabsorção óssea (LIU et al., 2017). O objetivo deste 
estudo foi avaliar a presença de cáries e de reabsorção 
óssea alveolar em ratos obesos tratados ou não com 
caseína por meio de análise macroscópica. 

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. As hemimandíbulas coradas com xxxx e 
posteriormente fotografadas de forma padronizada com o 
programa AxioVision 4.8.1. Com o software ImageJ, a 
extensão de lesões cariosas presentes na face oclusal 
dos molares inferiores da hemimandíbula foi avaliada. 

Resultados e Discussão 

O modelo de obesidade alterou o índice de adiposidade 
dos animais submetidos à dieta de cafeteria. Todos os 
grupos apresentaram lesões de cárie. Contudo, não foram 

observadas diferenças significativas entre os grupos 
(p<0.05 OneWayANOVA, seguido pelo teste de Tukey).  
 

 

 

Os resultados vão contra o estudo de Mozaffari et al. 

(2011), que observou o aumento de cárie e tendência à 

redução da densidade mineral da dentina em ratos Zuker 

obesos. Estes animais são geneticamente modificados 

para desenvolver resistência à insulina e, portanto, 

apresentam a condição de obesidade por períodos mais 

extensos do que o período avaliado em nossos 

experimentos. Da mesma forma, outros autores relatam 

que o período de 30 dias parece não ser suficiente para 

interferir na atividade cariogênica de ratos (VARLEY, 

2005).   

Conclusão ou Conclusões 

A dieta de cafeteria resultou em aumento nos índices de 

adiposidade. Contudo, não houve aumento na atividade 

cariogênica. Além disso, a suplementação de caseína não 

preveniu ganho de peso e não interferiu na prevalência e 

desenvolvimento de lesões cariosas. 
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Figura 1. Aspecto clínico das 
lesões cariosas antes e após a 

coloração. 

Figura 2. Média das áreas de 

lesões cariosas expressas 

em µm².  


