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RESUMO 

 

 Aoki EM. Efeitos da remoção do disco e cartilagem articular no crescimento e 
microarquitetura óssea da mandíbula de ratos: análise por microtomografia 
[dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 
2015. Versão Corrigida. 
 

Alterações na articulação temporomandibular (ATM) comumente geram 

desequilíbrios musculares que estão associados à alterações no tecido ósseo. Esta 

articulação pode sofrer a influência de traumas, fatores congênitos ou desordens de 

crescimento. Estudos sobre alterações de crescimento do complexo maxilo-

mandibular decorrentes de problemas da ATM são escassos. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar por meio da microtomografia os efeitos da remoção do disco 

articular e a remoção conjugada do disco e cartilagem articular no crescimento e na 

microarquitetura óssea da mandíbula de ratos. Trinta ratos da raça Wistar com um 

mês de idade foram divididos em três grupos: CTR (controle operado); RD (remoção 

de disco articular) e RDC (remoção conjugada do disco e cartilagem articular). 

Apenas o lado direito foi operado; o lado esquerdo permaneceu intacto. Após dois 

meses de acompanhamento, os ratos foram sacrificados e as hemimandíbulas 

escaneadas em microtomógrafo A remoção do disco articular e a remoção 

conjugada do disco e cartilagem articular alteram o volume e microestrutura do osso 

trabecular da mandíbula de ratos jovens. Estas duas intervenções provocaram uma 

queda na qualidade de parâmetros da microestrutura do trabeculado do processo 

angular e diminuição do crescimento da hemimandíbula do lado operado. 

Palavras-chave: Disfunção Temporomandibular. Crescimento e 

desenvolvimento. Disco articular. Cartilagem articular. Microtomografia 



 

 

ABSTRACT 
 

 

Aoki EM. Effects of articular disc and cartilage removal on mandible of growing rats: 
a micro-computed tomography study [dissertation]. São Paulo: Universidade de São 
Paulo, Faculdade de Odontologia; 2015. Versão corrigida. 
 
 
Changes in the temporomandibular joint (TMJ) lead to muscle dysfunctions that are 

associated with bone changes. This joint region can be influenced by trauma, 

congenital factors or growth disorders. Studies linking TMJ problems and growth 

alterations are scarce. The aim of this study was to evaluate the effects of the 

articular disc removal or articular disc and cartilage removal on the bone 

microarchitecture and mandibular growth of young rats. Thirty Wistar rats (one month 

old) were divided into three groups: CTR (sham operated); RD (disc removal) and 

RDC (disc and cartilage removal). Only the right side was operated, keeping the left 

side intact. After two months, the rats were sacrificed and the mandibles scanned on 

micro-CT for quantitative analysis. Some microstructural parameters were altered by 

the disc removal or disc and cartilage removal. The right side presented lower growth 

than the left side. 

 

Keywords: Temporomandibular disorder. Facial growth. Articular disc. Articular 

cartilage. Micro-computed tomography. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A função mastigatória e a harmonia facial são notadamente influenciadas pelo 

tamanho e a morfologia mandibular. A cabeça da mandíbula e o disco articular são 

componentes da articulação temporomandibular (ATM) e desempenham uma função 

significativa no desenvolvimento do complexo orofacial recebendo atenção em 

pesquisas nas especialidades odontológicas.  

 A ATM é uma articulação sinovial, e por ela ocorre a junção entre o crânio e a 

mandíbula. Ela é composta pela cabeça da mandíbula (CM) que se articula na fossa 

mandibular do osso temporal e ambas as superfícies articulares são cobertas por 

cartilagem. O disco articular encontra-se entre a cabeça da mandíbula e fossa do 

temporal e é formado em sua maioria por um tecido conjuntivo denso fibroso, 

praticamente destituído de vasos sanguíneos e feixes nervosos (1) . 

 A cartilagem que reveste a estrutura condilar promove o crescimento ósseo 

endocondral, sendo considerada um centro de crescimento e adaptação regional.  

Histologicamente, ela é caracterizada como uma fibrocartilagem, contendo uma 

camada de células mesenquimais de pré-condroblastos, distribuída não linearmente, 

que pode sofrer diferenciação rápida em condrócitos ou osteoblastos. Isto confere à 

ATM um crescimento em função adaptativa que é influenciado por forças mecânicas 

que atuam sobre células e tecidos estruturais (atividade muscular, mastigação e 

deglutição) (2-4). 

Lesões que afetam a ATM ou os músculos mastigatórios, na fase de 

crescimento, podem afetar o crescimento dos ossos gnáticos. Estas lesões podem 

levar à destruição dos componentes articulares entre eles, cabeça da mandíbula, 

disco e cartilagem articular e, consequentemente, levar a alterações da morfologia e 

qualidade óssea. Traumas, anquilose, hiperplasia condilar e a artrite juvenil 

idiopática podem ser causadores de lesões da ATM em pacientes em crescimento, 

(5, 6) sendo os exames imaginológicos de grande importância no tratamento e 

diagnóstico destes problemas. 
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A microtomografia (µCT) é ser considerada uma técnica acurada para análise 

da morfologia e qualidade óssea. Ela permite a reconstrução detalhada das 

estruturas em três dimensões (3D) com resolução de micrômetros, fornecendo 

dados morfométricos do trabeculado, sendo possível estimar as propriedades 

mecânicas da amostra (7-9). 

Existem diversos estudos em modelo animal investigando a influência da 

remoção de disco e cartilagem articular no crescimento mandibular. Alguns estudos  

investigam a qualidade óssea da cabeça da mandíbula e outros investigam a 

simetria mandibular (por medidas lineares). Porém, são escassos os estudos que 

visam entender melhor os reflexos de alterações ou remoção destes importantes 

componentes articulares no tecido ósseo da mandíbula de ratos em crescimento.. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

 A revisão da literatura foi dividida em três tópicos para melhor entendimento. 

São eles:  

• Alterações de ATM durante o crescimento 

• Crescimento mandibular: importância do disco /cartilagem articular e 

musculatura 

• Análise morfométrica do tecido ósseo 

 

 

2.1 Alterações de ATM durante o crescimento 
 

 

 Por muitas vezes, a assimetria facial decorre de um desequilíbrio no 

crescimento mandibular. Isto pode ser originado por fatores congênitos, como em 

síndromes, ou então ocorrer no período de crescimento e desenvolvimento do 

indivíduo como em caso de traumas, disfunções da articulação temporomandibular 

(DTM) ou desordens de crescimento primárias (10-13). 

Dentre as malformações congênitas, a microssomia hemifacial está entre as 

mais prevalentes, seguida da Síndrome de Treacher Collins e Pierre Robin. Em 

todas estas, ocorre o hipodesenvolvimento mandibular ou até micrognatia. Existem 

também síndromes associadas ao crescimento exagerado da mandíbula como na 

acromegalia e síndrome de Klinefelter (14). 

Estudos epidemiológicos indicam que os jovens de 21 a 30 anos são os que 

apresentam maior incidência de fraturas de mandíbula, seguidos pelo grupo de 

crianças e adolescentes, sendo os acidentes automobilísticos a principal causa dos 

traumas (15, 16). Geralmente, com o tratamento de redução, o prognóstico dessas 

fraturas é favorável em indivíduos em crescimento (17). Porém, em muitos casos, a 

fratura cria um desequilíbrio no sistema neuromuscular, podendo levar às 

assimetrias faciais futuras (18). Em um estudo retrospectivo com 109 pacientes 
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ortodônticos que foram submetidos a cirurgia ortognática, foi demostrada uma 

associação significativa entre trauma pré-puberal e assimetria mandibular (19). 

Entre os distúrbios do crescimento mandibular, a artrite juvenil idiopática é 

uma das causas de assimetrias faciais adquiridas. Esta doença tem caráter 

inflamatório e crônico.  Sua etiologia ainda é desconhecida. No entanto, está claro 

que ela possui características autoimunes (14). Lesões nas camadas condral e 

subcondral da cartilagem articular estão entre as características desta patologia e 

muitas vezes podem evoluir para a reabsorção condilar. As consequências da artrite 

juvenil idiopática incluem distúrbios no crescimento mandibular e alterações visíveis 

na morfologia craniofacial e oclusão, sendo características, a presença de grande 

convexidade facial, micrognatia e retrognatia. Em um estudo prospectivo (5), os 

autores avaliaram radiografias panorâmicas e cefalogramas laterais da ATM de 100 

pacientes com artrite juvenil idiopática que estavam sob tratamento ortodôntico. Foi 

demonstrado que o envolvimento da ATM e de lesões condilares são frequentes 

(78%) em pacientes portadores de artrite juvenil idiopática e que essas alterações no 

côndilo podem levar às alterações faciais. Os autores ressaltam a importância do 

acompanhamento regular desses pacientes, por meio de exames de imagens por 

um ortodontista, durante o seu crescimento.  

A hiperplasia condilar é caracterizada como um crescimento patológico 

exagerado da cabeça da mandíbula e pode acometer uma ou ambas. Essa patologia 

pode afetar o tamanho e formato da mandíbula levando a alterações na mastigação 

e indiretamente influenciando também a maxila. A hiperplasia condilar pode estar 

associada às disfunções hormonais e tumores benignos e malignos. Seu tratamento 

compreende condilectomia alta ou baixa, reposicionamento do disco e cirurgia 

ortognática (20, 21). 

Muito do conhecimento científico produzido sobre a ATM se deve às 

pesquisas em ATM humana, que geralmente são provenientes de autópsias. Porém, 

isso dificulta a obtenção de dados clínicos, impossibilitando avaliações mais 

profundas sobre a história pregressa da doença (22). Assim, pesquisas utilizando o 

modelo animal tornam-se valiosas fontes de estudo (23), pois possibilitam a 

padronização de protocolos operacionais relativos à idade, sexo, raça e estagio da 

doença (24, 25). 
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 A ATM normal de ratos foi comparada com a humana pelo ponto de vista 

macro e microscópico por Porto et al (26) Os autores concluíram que morfológica e 

histologicamente, a estrutura articular dos ratos é semelhante à de humanos e pode 

ser usada como modelo animal de estudo A ausência de eminencia articular nos 

ratos é uma das principais diferenças. 

 

 

 

2.2 Crescimento mandibular: importância do disco /cartilagem articular e 
musculatura  

 

 

O disco articular é responsável pela manutenção do equilíbrio da ATM e 

dissipação das forcas mastigatórias. Ele é composto por um tecido fibrocartilaginoso 

e situa-se entre a CM e fossa articular. O disco possui  formato bicôncavo sendo 

mais largo no sentido mediolateral do que anteroposterior. Histologicamente é 

formado por populações de fibrocondrócitos, fibrócitos e fibroblastos (27, 28).  A 

manutenção do equilíbrio da articulação e  dissipação das forças mastigatórias estão  

entre suas principais funções (29).  

Outras funções do disco articular ficam evidenciadas em pesquisas em 

animais. Foi observado que a integridade do disco articular permite uma reparação 

mais favorável em casos de fratura do processo condilar (6, 30).  Por possuírem 

estreita relação com a cabeça da mandíbula, os autores creditam que a cápsula e 

disco articular desempenharam um papel fundamental na reparação, reduzindo a 

fratura e realinhando de forma correta o fragmento deslocado. Em caso de 

deslocamento anterior bilateral do disco articular em coelhos em crescimento, os 

autores observaram  que a severidade das alterações histológicas na cartilagem 

condilar são    inversamente correlacionadas ao crescimento mandibular, ou seja, 

quanto maior a alteração encontrada, menor foi o crescimento da mandíbula (31). 

Estudos clínicos sugerem que desarranjos articulares, como o deslocamento 

de disco, estão associados à assimetria facial em crianças e adolescentes (32, 33). 

Este fato reforça que um correto posicionamento do disco articular, proporciona as 
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melhores condições para que a cartilagem articular exerça seu papel no crescimento 

seja estrutural ou adaptativo (31). 

No complexo maxilofacial, o tecido cartilaginoso presente nas suturas (esfeno-

ocipital; nasal)  e na CM cumpre  papel de importante centro de crescimento 

endocondral das estruturas ósseas. Em especial, a cartilagem que reveste a 

estrutura condilar possui características únicas que conferem a esta múltiplas 

funções como: crescimento, desenvolvimento e adaptação às forças mecânicas (2-

4).  

Histologicamente, a cartilagem condilar é classificada como uma 

fibrocartilagem, composta de células dispostas em camadas quatro camadas em 

diversos estágios de maturação condrogênica. São elas: zona fibrosa, proliferativa, 

madura e hipertrófica. A zona fibrosa, composta por fibroblastos e densas fibras de 

colágeno tipo I (34), semelhantes aos tendões e ligamentos, confere resistência 

mecânica à cartilagem (35). A zona proliferativa, composta por células 

mesenquimais indiferenciadas funciona como um reservatório de células, sendo 

estas diferenciadas de acordo com a demanda funcional da ATM. Já as zonas 

madura e hipertrófica, formadas por condrócitos diferenciados e colágeno tipo I e II 

(36), cumprem o papel de  crescimento e remodelamento ósseo (4).  

Mecanotransdução é a resposta bioquímica de uma célula frente a um 

estímulo mecânico (37, 38). Na cartilagem condilar, a mecanotransdução ocorre pela 

interação entre as integrinas (receptores de membrana) presentes nos condrócitos e 

os estímulos mecânicos ocorridos na ATM. Modificações celulares são alcançadas 

por mediadores bioquímicos liberados nesta interação (39, 40).  

Forças mecânicas  podem modular o crescimento mandibular quando 

aplicadas durante o período de crescimento (41). Estudos mostram que, em animais 

jovens, a ATM e principalmente a cartilagem condilar apresentam um crescimento 

compensatório em resposta às modificações no padrão oclusal. Isso fica claro em 

estudos que modificaram a consistência do alimento. A diminuição da consistência 

na dieta dos animais resultou em menor atividade do masseter (aferida por 

radiotelemetria) e também na diminuição da espessura da cartilagem articular, junto 

de um déficit de crescimento mandibular de ratos (42-44). 
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O avanço mandibular por meio de aparelhos ortopédicos é a base do 

tratamento ortodôntico e ortopédico em casos de discrepâncias maxilomandibulares. 

Este tipo de estímulo provoca a remodelação adaptativa (neoformação óssea) da 

cartilagem condilar e fossa articular (45, 46). Um dos mecanismos de neoformação 

óssea ocorre pela ativação de fatores endógenos das células, estimulando a 

ossificação endocondral na CM e intramembranosa na fossa articular (45).  

Uma prova da adaptação da mandíbula em sua nova posição mais protruída é 

o aumento de diferenciações hipertróficas na CM e cavidade glenóide, identificadas 

em estudo de imunohistoquímica. Estas regiões hipertróficas estão claramente 

relacionadas com a neoformação óssea (47). O uso de aparelhos de avanço 

estimulou o crescimento mandibular  mesmo  em ratos  que sofreram condilectomia 

bilateral no entanto, apresentaram menor crescimento quando comparadas com a 

mandíbula de ratos do grupo controle (sem condilectomia) (48). 

Assim como os estímulos mecânicos estimulam a proliferação celular e o seu  

crescimento, a ausência dos estímulos exercem um impacto negativo nas 

articulações. Pesquisas em animais mostram que a imobilização de articulações  

provocou a diminuição na espessura e resiliência da cartilagem articular. Porém, a 

partir de duas semanas, sinais de recuperação da cartilagem foram observados 

após a remobilização da articulação (49-51).  

Os músculos da mastigação também possuem papel fundamental no 

crescimento mandibular. Por isso, pesquisas envolvendo esta cadeia muscular são 

de grande valia para o entendimento do tema. A ressecção bilateral do masseter ou 

reposicionamento, provocou em ratos o aumento do ângulo goníaco e diminuição da 

espessura da cartilagem condilar (52, 53). O descolamento e reposicionamento do 

músculo pterigoideo medial unilateral em ratos jovens provocou a diminuição do 

comprimento e altura do corpo mandibular. A região do processo angular foi a mais 

afetada, resultando em hipodesenvolvimento desta região (54). 

Porém, a cirurgia de ressecção muscular pode gerar um tecido cicatricial, sem 

elasticidade, inserindo mais uma variável no crescimento mandibular. Por isso, o 

modelo animal de atrofia unilateral de masseter, provocada por injeção de toxina 

botulínica, foi estudado em coelhos e ratos. Ficou claro o menor desenvolvimento 

ósseo do lado do masseter atrófico. Entre os achados, estão a diminuição da altura 
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do ramo, aumento do ângulo goníaco e alterações estruturais ósseas identificados 

por exames de microtomografia (55, 56). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Figura 2.1 - Hipodesenvolvimento do processo angular causado pelo descolamento e 
reposicionamento do musculo pterigoideo lateral (Cruz et al. 2009) 

 

 

 

Estudos em pacientes com distrofia miotônica mostram que além dos fatores 

genéticos, o crescimento mandibular também é modulado por fatores ambientais. 

Estes pacientes com atividade do músculo masseter diminuída apresentaram 

medidas cefalométricas alteradas, como por exemplo, angulo mandibular mais 

aberto (57, 58). 

Além disso, o processo mastigatório também influência de maneira 

significativa as condições do tecido ósseo mandibular. Tal tecido se adapta a cargas 

mecânicas através de uma série de eventos biológicos que ocorrem ao nível 

tecidual, de maneira que a deposição e reabsorção óssea ocorrem em conjunto no 

intuito de aumentar a resistência mecânica (59, 60) e alterar a morfologia deste osso 

(61). Um dos exemplos mais conhecidos é a adaptação do osso alveolar a cargas 

oclusais (62-64). 

 Alguns autores propuseram a divisão da mandíbula de ratos em cinco sub 

regiões (módulos) funcionais de desenvolvimento. Segundo os autores, cada região 
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delimitada na mandíbula sofre diferentes estímulos e por isso, seu crescimento 

responde de maneira diferenciada, de acordo com os estímulos. Os ratos foram 

divididos em dois grupos de acordo com a consistência da alimentação: consistente 

ou gelatinosa. O grupo de alimentação consistente mostrou um formato final da 

mandíbula com maior vantagem biomecânica, e maior integração no remodelamento 

ósseo entre os módulos (44). 

 

 

2.3 Análise morfométrica do tecido ósseo 
 

 

 Parâmetros da microarquitetura do tecido ósseo fornecem dados quantitativos 

do tecido, úteis para avaliação da qualidade óssea e também para avaliar os 

resultados de terapias. Estes parâmetros podem ser quantificados em 2D pela 

histomorfometria ou em 3D, pela microtomografia (65).  

 
 A histomorfometria óssea é um tipo de análise quantitativa, capaz de avaliar a 

remodelação, o metabolismo e a microestrutura óssea. Esta técnica consiste na 

mensuração dos componentes do tecido ósseo (em microscópio óptico) como tipos 

celulares, lacunas de reabsorção e espessura trabecular assim como sua 

distribuição e organização no espaço medular (66, 67). Porém, ela necessita de um 

preparo prévio da amostra, como emblocamento em metilmetacrilato e fatiamento 

por micrótomo, que acabam por destruir a amostra no final do processo, impedindo 

que testes subsequentes sejam realizados. A histomorfometria também é útil para o 

estudo da resposta óssea aos medicamentos e para o diagnóstico e estudo de 

doenças osteometabólicas como a osteomalácia e osteoporose (68, 69). Porém, ela 

é realizada por análises em duas dimensões, sendo que os parâmetros da 

microarquitetura óssea são medidos em secções (lâminas); a terceira dimensão 

(profundidade) é inferida por meio de modelos baseados em análises de formatos 

“placa e roda”, propostos por Parffit em 1987 (70, 71). 

Em contraste com as técnicas envolvendo análises histológicas, a 

microtomografia é um método de imagem não-destrutivo, capaz de quantificar o osso 
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trabecular por meio de índices específicos (9, 72). Os princípios físicos e 

funcionamento da microtomografia são os mesmos da tomografia computadorizada 

por feixe cônico. A diferença está no tamanho do foco do tudo de raios-X (micro-

foco) e na resolução deste sistema (72, 73). A alta resolução  (até 7µm) é uma de 

suas principais vantagens, permitindo o estudo da microarquitetura óssea de 

pequenos animais, como os murinos (9, 73, 74). Porém, o tempo de escaneamento 

torna-se bastante prolongado e a quantidade de dados armazenados é considerável, 

exigindo uma potente configuração de hardware para armazenamento e 

processamento dos dados. 

Estudos indicam que a microtomografia é uma alternativa para avaliar a 

estrutura óssea em três dimensões pois  apresenta alta reprodutibilidade e acurácia 

na mensuração direta de parâmetros da morfologia óssea. Ademais, maiores 

volumes de amostra podem ser analisados em comparação com a histomorfometria 

e a conectividade em 3D das trabéculas também pode ser calculada diretamente. 

 Outras pesquisas também mostraram forte correlação (r=0,95) entre 

parâmetros comuns entre histomorfometria e microtomografia, tanto em animais 

como em humanos (9, 71, 75-77). No entanto, devido à alta dose de radiação e 

limitações da área de escaneamento, a microtomografia é utilizada somente para 

análise de estruturas ósseas de pequenos animais e pequenas amostras de osso 

humano (77, 78). 

Por se tratar de um método não-destrutivo, a microtomografia permite que 

testes adicionais como ensaios mecânicos sejam realizados na mesma amostra 

escaneada(9). Por isso, muitos dos parâmetros obtidos por meio da microtomografia 

estão sendo relacionados com propriedades mecânicas em pesquisa com o tecido 

ósseo, principalmente pelo método do elemento finito (65, 79-82). Entre os 

parâmetros estão: 

• BV (Bone Volume): Volume ósseo 

• TV (Tissue Volume): Volume de tecido 

• BV/TV (Bone volume/Total volume): Fração óssea volumétrica  

• Tb.Th (Trabecular Thickness): Espessura trabecular 
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• Tb.Sp (Trabecular Separation): Separação Trabecular 

• Tb.N (Trabecular Number): Número de trabéculas 

• FD (fractal Dimension): Dimensão fractal 

• Conn.Dn (Connectivity density): Conectividade por densidade 

 

Apesar dos estudos mencionados, não foi possível encontrar na literatura 
trabalhos comparando os parâmetros mencionados em grupos sem e com 
alterações de ATM. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Avaliar por meio da microtomografia os efeitos da remoção do disco articular  

e remoção conjugada do disco e cartilagem articular no crescimento e na 

microarquitetura óssea da mandíbula de ratos. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

  

 

Parte do estudo foi realizada no Laboratório Experimental do Departamento 

de Cirurgia, Prótese e Traumatologia Maxilofaciais da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo- SP.  

Utilizou-se 30 ratos Wistar com um mês de idade e peso corpóreo médio de 

70g. Todos receberam ração comercial granulada para roedores (Labina, Agribrands 

Purina) e água ad libitum antes da cirurgia e após, receberam ração na forma de pó 

por 14 dias e em granulação normal (pellet) após este período. O manuseio dos 

animais foi de acordo com os princípios éticos propostos pelo Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal.  

Os animais foram divididos em três grupos: 

• CTR: Controle operado (n=10) 

• RD: remoção do disco articular (n=10) 

• RDC: remoção do disco articular mais remoção da cartilagem articular 

(n=10); (remoção conjugada). 

O estudo foi aprovado no Comitê de Ética em animais (CEUA) da Faculdade 

de Odontologia da Universidade de São Paulo sob número de protocolo 022/2014 

(Anexo A). 
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4.1 Cirurgia 

 

 

 Sob anestesia geral induzida por injeção intraperitoneal de 10mg/ kg do peso 

corpóreo de hidroclorito de xilazina, e 25mg/ kg do peso corpóreo de hidroclorito de 

ketamina, a região pré - auricular direita dos ratos foi depilada e limpa com solução 

de iodo-povidine.  

 No lado direito, o acesso cirúrgico foi obtido através de uma incisão horizontal 

de um centímetro de comprimento nessa região, acompanhando o arco zigomático, 

identificado por palpação. Então, foi feita a divulsão dos planos celular subcutâneo e 

muscular. O lado esquerdo permaneceu intacto. 

No grupo experimental RDC (remoção conjugada do disco articular e 

cartilagem articular), a cartilagem foi seccionada do côndilo mandibular por uma 

lâmina de bisturi nº 15, o disco articular foi removido com o uso de bisturi e uma 

pinça reta, e foi realizada a sutura.  

 No grupo experimental RD (remoção do disco articular), este foi totalmente 

removido também com o uso de bisturi e uma pinça reta, foi realizada a sutura.  

No grupo CTR (controle operado), a operação foi a exposição do côndilo da 

mandíbula e do disco articular e sutura. A sutura foi realizada por planos e com fio 

de náilon monofilamento 4.0 agulhado. 

Após dois meses de acompanhamento pós-operatório, com então três meses 

de idade, os animais foram pesados e sacrificados por dose letal de anestésico. A 

seguir, as cabeças foram removidas, fixadas em formol e dissecadas. 

Posteriormente, as imagens em microtomografia das hemimandíbulas foram obtidas. 

 

 

 

 



 

 

25 

4.2 Micro-CT 

  

 

Todas hemimandíbulas obtidas foram escaneadas com um microtomógrafo 

SkyScan modelo 1176 (SkyScan;
 Kontich, Bélgica) trabalhando com um protocolo 

com os seguintes parâmetros: 50 kVp; 500 mA; 16 bits; resolução de 8,71 µm ; 

passo do ângulo de rotação de 0,5 grau. e 360 graus de rotação. 

As hemimandíbulas foram fixadas sobre uma base de espuma de baixa 

densidade e envoltas por um filme de PVC (policloreto de polivinila) antes do 

escaneamento (figura 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Hemimandíbulas posicionadas para escaneamento 

 

Após a aquisição dos dados foram armazenados em disco rígido no formato 

TIFF e o volume total da amostra foi reconstruído na estação de trabalho com o 

software NRecon (Bruker, Bélgica). 
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4.3 Seleção do volume de interesse (VOI) – Processo angular 
 

 

Para garantir a uniformidade na seleção do VOI, os volumes das 

hemimandíbulas foram previamente alinhados nos eixos X,Y e Z no software Data 

Viewer (Bruker; Bélgica), ilustrado na figura 4.2. 

 Com o software “CT-analyser versão 1.13 (Bruker – Bélgica), os volumes de 

interesse (processo angular da mandíbula) foram selecionados, tendo como limites a 

a ponta do processo angular e o limite anterior delimitado pelo ponto mais profundo 

da concavidade formada entre o processo coronóide e processo angular (figura 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Alinhamento da hemimandíbula nos três planos 
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Figura 4.3 – Anatomia da mandíbula do rato e delimitação do volume de interesse 
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4.4 Análise da microarquitetura trabecular óssea em 3D  
 
 

 Utilizando o software CT-analyser, as imagens foram binarizadas (figura 4.4) 

por meio da ferramenta “adaptive thresholding” e os seguintes parâmetros da 

microarquitetura do trabeculado foram selecionados para análise quantitativa com 

base na metodologia de Sugiyama et al (83). 

 

Tabela 4.4 – Parâmetros da microarquitetura óssea utilizados 

Parâmetro Abreviação Unidade 

Volume de tecido TV mm3 

Volume ósseo BV mm3 

Fração óssea volumétrica BV/TV % 

Espessura trabecular TbTh mm 

Número de trabéculas TbN __ 

Espaçamento trabecular TbSp mm 

Dimensão Fractal FD __ 

Volume total da hemimandíbula TVtot mm3 

Conectividade por densidade Conn.Dn __ 
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Para que o volume total das hemimandíbulas (TV tot) pudesse ser calculado, 

a resolução das imagens foi reduzida em 4 vezes.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – A) secção transversal do processo angular ; B) Mesma região binarizada 

 

 

 

4.5 Análise estatística 
 

 

Inicialmente testamos a normalidade (Shapiro-Wilk) para todas as variáveis 

de desfecho (TV, BV, BV/TV, TbTh, TbN, TbSp, FD, Conn.D e TV tot). Estas, foram 

classificadas em paramétricos e não-paramétricos. A partir desta classificação, o 

teste estatístico adequado foi escolhido.  

Para comparação das variáveis entre lado esquerdo e direito, foi aplicado o 

teste T de student para dados pareados (teste paramétrico) ou Wilcoxon (teste não 

paramétrico) . Para a comparação das variáveis entre os grupos (Controle, disco e 

disco e cartilagem, subdivididos em direito e esquerdo), o teste de análise de 

variância (One-way ANOVA) ou Kruskal- Wallis (não paramétrico) foram 

selecionados de acordo com a normalidade previamente testada. Para o ANOVA o 

teste post-hoc selecionado foi o de Tukey HSD e para o Kruskal-Wallis, o teste de 

Dunn. Foi adotado um nível de significância de 5% para todos os parâmetros 
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(p<0,05). O software utilizado para a análise estatística foi o SPSS (IBM SPSS 

Statistics Version 20.0 Chicago, IL, USA) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Resumo da metodologia 
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5 RESULTADOS 
 

 

Os dados descritivos estão apresentados nas tabelas 5.1 a 5.3 e os gráficos 

ilustrando as diferenças entre os valores da média nos gráficos  5.1 a 5.9 

 

 

5.1Comparação entre lados  

 

 

Grupo controle: Não houve diferença significante das variáveis entre o lado 

esquerdo e direito neste grupo. 

 

Grupo Disco: Para o grupo disco, houve diferença significante para os seguintes 

parâmetros:  

TbSp (separação de trabéculas) sendo o valor da média do lado direito 

(0,070mm) maior que a média dos valores do lado esquerdo (0,058mm) com 

p=0,040.  

TVtot (Volume total da hemimandíbula), sendo o valor das médias do lado 

direito (244,216mm3) menor que o valor das médias lado esquerdo (263,707mm3) 

com p= 0,026.  

Conn.Dn (conectividade por densidade) sendo a média dos valores do lado 

direito (887,816) menor que a média dos valores do lado esquerdo 1288,561). 
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Grupo Disco e Cartilagem- Para o grupo disco e cartilagem, houve diferença 

significante para os seguintes parâmetros: 

 FD (Dimensão Fractal) sendo a mediana dos valores  do lado direito (2,793) 

maior que os valores da mediana do lado esquerdo (2,760) com p=0,015. 

 TVtot (Volume Total da  hemimandíbula), sendo a média dos valores do lado 

direito (241,348 mm3) menor que a média dos valores do lado esquerdo (263,446 

mm3) com p=0,012 
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Tabela 5.1 – Comparação entre lados grupo CTR 
 

p valor para comparação direito x esquerdo (*p<0,05) e valores do intervalo de confiança 

 

Grupo  
   

Intervalo de 

confiança (95%) 

 

CTR  Média n DP Mínimo Máximo p 

 TV_ESQ 3,774 9 0,896 -0,7370 0,3934 0,503 

TV_DIR 3,946 9 0,873    

BV_ESQ 3,273 9 0,820 -0,7047 0,3627 0,481 

BV_DIR 3,444 9 0,762    

BV_TV_ESQ 86,569 9 2,342 -2,3107 0,8817 0,374 

BVTV_DIR 87,283 9 1,088    

TbTh_ESQ 0,111 9 0,008 -0,0032 0,0126 0,173 

TbTh_DIR 0,106 9 0,012    

TbN_ESQ 7,826 9 0,580 -1,1151 0,1599 0,086 

TbN_DIR 8,303 9 1,038    

TbSp_ESQ 0,062 9 0,011 -0,0127 0,0130 0,981 

TbSp_DIR 0,062 9 0,015    

FD_ESQ 2,770 9 0,014 -0,0040 0,0076 0,487 

FD_DIR 2,768 9 0,011    

TVtot_ESQ 255,259 5 18,569 -12,8459 31,8841 0,302 

Tvtot_DIR 245,740 5 11,847    

ConnDn ESQ 1005,336 9 337,522 -294,432 410,908 0,713 

ConnDn DIR 947,098 9 302,388    
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Tabela 5.2 – Comparação ente lados Grupo RD 

Grupo  
   

Intervalo de 

confiança (95%) 

 

RD  Média n DP Mínimo Máximo p 

 TV_ESQ 4,143 10 1,663 -2,0349 1,3541 0,660 

TV_DIR 4,484 10 1,105    

BV_ESQ 3,582 10 1,537 -1,8661 1,2460 0,662 

BV_DIR 3,892 10 0,960    

BV_TV_ESQ 85,925 10 2,892 -3,1597 1,4387 0,419 

BVTV_DIR 86,785 10 2,074    

TbTh_ESQ 0,106 10 0,013 -0,0118 0,0053 0,410 

TbTh_DIR 0,109 10 0,010    

TbN_ESQ 8,185 10 0,799 -0,3614 0,7485 0,450 

TbN_DIR 7,992 10 0,704    

TbSp_ESQ 0,058 10 0,019 -0,0220 -0,0006 0,040 

TbSp_DIR 0,070 10 0,023    

FD_ESQ 2,766 10 0,015 -0,0177 0,0022 0,112 

FD_DIR 2,774 10 0,011    

TVtot_ESQ 263,707 10 20,283 2,9227 36,0593 0,026 

TVtot_DIR 244,216 10 14,517    

ConnDn_ESQ 1288,56 10 493,663 32,899 768,591 0,036 

ConnDn-DIR 887,815 10 237,483    

p valor para comparação direito x esquerdo e valores do intervalo de confiança 
As lacunas em cinza são correspondentes aos valores de p<0,05 
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Tabela 5.3 – Comparação entre lados grupo RDC 

Grupo  
   

Intervalo de 

confiança (95%) 

 

RDC  Média n DP Mínimo Máximo p 

 TV_ESQ 4,179 9 2,457 -4,6460 0,3037 0,110 

TV_DIR 6,351 9 2,042    

BV_ESQ 3,635 9 2,319 -4,0228 0,4161 0,110 

BV_DIR 5,439 9 1,711    

BV_TV_ESQ 85,985 9 3,281 -2,1558 2,4814 0,875 

BVTV_DIR 85,823 9 3,152    

TbTh_ESQ 0,108 9 0,006 -0,0086 0,0114 0,753 

TbTh_DIR 0,107 9 0,014    

TbN_ESQ 7,943 9 0,258 -0,8292 0,4601 0,527 

TbN_DIR 8,128 9 0,951    

TbSp_ESQ 0,065 9 0,010 -0,0405 0,0063 0,214 

TbSp_DIR 0,082 9 0,031    

FD_ESQ 2,759 9 0,012 -0,0414 -0,0108 0,015* 

FD_DIR 2,785 9 0,024    

TVtot_ESQ 264,714 7 17,165 6,6410 37,2070 0,012* 

TVtot_DIR 242,790 7 19,686    

Conn.D_ESQ 1070,492 9 384,808 -52,610 525,422 0,096 

Conn.D-DIR 834,086 9 149,871    

p valor para comparação entre lados e valores do intervalo de confiança 
As lacunas em cinza são correspondentes aos valores de p<0,05 
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5.2 Comparação entre grupos 

A comparação dos parâmetros entre os grupos foi dividida em lado esquerdo 

e direito. Para o lado esquerdo, não houve diferença significante entre as variáveis 

analisadas. 

Para o lado direito, a diferença entre os grupos mostrou-se significante para: 

BV: O valor da média do grupo RDC (5,439mm3) apresentou-se maior que os 

grupos CTR (3,481mm3) e RD (3,892mm3). 

TV:  O valor da média do grupo RDC (6,351mm3) apresentou-se maior que a 

média dos valores dos grupos CTR (4,018mm3) e RD (4,484mm3), não havendo 

diferença significante entre estes. 

FD: O valor da média do grupo CTR (2,767) foi menor que do grupo RDC 

(2,785). Entre os grupos CTR e RD (2,774); RD e RDC, não houve diferença 

significante. 
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Tabela 5.4 – Comparação entre grupos para o lado esquerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lado Esquerdo 
 grupo média DP p 

TV CTR 3,774 0,896  

 RD 4,143 1,663 0,971 

 RDC 4,539 2,581  

BV CTR 3,273 0,820  

 RD 3,582 1,537 0,942 

 RDC 3,977 2,438  

BV/TV CTR 86,569 2,342  
 RD 85,925 2,892 0,877 

 RDC 86,452 3,427  

TbTh CTR 0,111 0,008  

 RD 0,106 0,013 0,506 
 RDC 0,109 0,006  

TbN CTR 7,826 0,580  

 RD 8,185 0,799 0,406 
 RDC 7,945 0,243  

TbSp CTR 0,062 0,011  

 RD 0,058 0,019 0,736 

 RDC 0,063 0,011  

FD CTR 2,770 0,014  

 RD 2,766 0,015 0,497 

 RDC 2,762 0,015  

TVtot CTR 255,259 18,569  
 RD 263,707 20,283 0,681 

 RDC 263,446 16,292  

Conn.Dn CTR 1005,336 337,523  

 RD 1288,561 493,664 0,258 

 RDC 1022,556 393,196  
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Tabela 5.5 – Comparação entre grupos para o lado direito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As lacunas em cinza são correspondentes aos valores de p<0,05. Letras iguais indicam que não há 
diferença significante entre os valores 

 

Lado Direito 
 grupo média DP p 

TV CTR 4,018A 0,854  

 RD 4,484A 1,105 0,003 

 RDC 6,351B 2,042  

BV CTR 3,481A 0,728  

 RD 3,892A 0,960 0,003 

 RDC 5,439B 1,711  

BV/TV CTR 86,731 2,024  

 RD 86,785 2,074 0,610 

 RDC 85,823 3,152  

TbTh CTR 0,107 0,011  

 RD 0,109 0,010 0,928 

 RDC 0,107 0,014  

TbN CTR 8,222 1,012  

 RD 7,992 0,704 0,947 

 RDC 8,128 0,951  

TbSp CTR 0,069 0,025  

 RD 0,070 0,023 0,555 

 RDC 0,082 0,031  

FD CTR 2,767A 0,012  

 RD 2,774AB 0,011 0,028 

 RDC 2,785B 0,024  

TVtot CTR 250,080 13,029  

 
RD 244,216 14,517 0,471 

RDC 241,348 18,676  

Conn.Dn CTR 941,852 285,577  

 RD 887,816 237,484 0,610 

 RDC 834,086 149,872  
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Gráfico 5.1 – comparaçao  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.1- Média dos valores de TV, para lado e grupo. Os conectores indicam onde houve 
diferença significante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.2 - Média dos valores de BV para lado e grupo 
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Gráfico 5.3 –Média dos valores de BV/TV para lado e grupo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.4 –Média dos valores de TbTh para lado e grupo 
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Gráfico 5.5 – Média dos valores de TbN para lado e grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.6 – Médias dos valores de TbSp para lado e grupo. Os * indicam diferença significante 
entre os lados direito e esquerdo 

!
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* * 
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Gráfico 5.7 – Média dos valores FD para lado e grupo. Os conectores indicam onde houve 
diferença significante. Os * indicam diferença significante entre os lados direito e 
esquerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.8 – Média dos valores de TVtot. para lado e grupo. Os * indicam diferença significante 
entre os lados direito e esquerdo 
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Gráfico 5.9 – Média de valores de Conn.Dn para lado e grupo. Os * indicam diferença significante 
entre os lados direito e esquerdo 
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5.3 Peso corpóreo 
 

 

A média de ganho de peso dos ratos está registrada na tabela 5.6. 

 

      Tabela 5.6 – Média de ganho de peso no período experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Média de ganho de peso 

CTR 290,80g 

RD 249,02g 

RDC 234,60g 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo demonstra a importância da cartilagem e disco articular no 

crescimento mandibular e também na composição de sua microestrutura óssea. 

Foram observadas mudanças significativas de volumes totais das hemimandíbulas 

na comparação entre lado e grupo e também diferenças significativas entre 

parâmetros microestruturais. 

A influência da musculatura no crescimento ósseo está comprovada em diversos 

estudos. Uma das principais teorias é a de Julius Wolff. A Lei de Wolff, datada de 

1892, diz que cargas mecânicas podem afetar a arquitetura óssea dos seres vivos. 

Se a carga mecânica sobre um osso aumenta, o osso se remodela para adaptar-se à 

nova demanda mecânica. Isso inclui mudanças na arquitetura do trabeculado 

interno, seguido de mudanças na no osso cortical, para tornar-se mais espesso e 

denso. O inverso também é verdadeiro, assim, diante a redução de cargas 

mecânicas, o osso torna-se menos espesso e menos denso, devido a falta de 

estímulos para que ocorra a remodelação óssea (59, 64). 

A posição de maior estabilidade da ATM é ditada pela condição muscular em que 

a CM encontra-se mais superoanteriormente na fossa articular, com o disco articular 

propriamente entreposto entre estas estruturas (12). 

Assim, o menor volume das hemimandíbulas nos grupos RD e RDC (comparando 

os lados) pode ser explicado pelo desarranjo articular provocado pela remoção do 

disco e cartilagem articular. Provavelmente, este desarranjo causou um desequilíbrio 

nas tensões dos músculos mastigatórios e na tentativa de compensar a instabilidade 

causada pela ausência do disco e/ou cartilagem, menores tensões foram geradas no 

lado direito. Na comparação entre grupos (lado direito), o grupo RDC apresentou 

menor volume em relação aos grupos CTR e RD (iguais entre si) sugerindo que a 

remoção de disco e cartilagem causam danos maiores à função e crescimento da 

mandíbula do rato. 
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A média dos pesos corpóreos finais dos ratos também indica nesta direção. O 

grupo RDC foi o que apresentou menor peso corpóreo. Mostrando que problemas 

causados na ATM influenciaram diretamente todo o sistema estomatognático, o que 

prejudicou também a alimentação do animal. 

Cruz et al. (54) observaram que o processo angular dos ratos no lado operado 

sofreu um hipodesenvolvimento considerável em comparação ao lado controle 

quando realizado o deslocamento e reposicionamento do musculo pterigoideo 

medial unilateralmente. O maior volume observado do processo angular no lado 

direito do grupo RDC em relação aos demais neste estudo, nos levam a acreditar 

que o desarranjo da ATM dos ratos pode ter causado uma parafunção nos animais, 

ativando em demasia os músculos de fechamento em especial, o pterigoideo medial. 

Pesquisa anterior de Cortes et al. (62) mostra que a tensão muscular está associada 

ao aumento de volume ósseo, como forma de adaptação ao novo padrão de tensões 

musculares aumentadas.  

Dentre os parâmetros estudados a FD está diretamente relacionada com 

propriedades mecânicas dos ossos (84). Uma das diferenças significativas entre os 

grupos analisados foi observada com a variável de dimensão fractal (FD). Esta 

descreve o modo como um objeto preenche o espaço em que se encontra. O osso 

trabeculado possui uma complexa rede de trabéculas interligadas que por fim, pode 

ser considerado uma estrutura fractal (85). O método de “contagem de cubos” é o 

mais utilizado para se obter a FD. Além do mais, propriedades mecânicas do osso 

estão correlacionadas com a FD. Caldwell et al. (86) desenvolveram artrite 

inflamatória experimental em coelhos e mostraram que o grupo com artrite 

apresentou maiores valores de FD em relação ao grupo controle demonstrando que 

maiores valores de FD estão correlacionados com estrutura de trabeculado 

deficiente. No presente estudo, na comparação entre grupos, não houve diferenças 

no lado esquerdo. No entanto, comparando-se os grupos no lado direito, os maiores 

valores de FD foram nos grupos RD e RDC. Assim, a remoção do disco articular e a 

remoção do disco e cartilagem, provocaram alterações no trabeculado dos ratos que, 

em última instância, pode ser considerado mais frágil que o trabeculado do grupo 

controle. 

A conectividade por densidade (Conn.Dn) também pode ser expressada como 

número de trabéculas por unidade de mm3. Existem controvérsias sobre sua relação 
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com propriedades mecânicas, no entanto, ela expressa a quantidade de trabéculas 

interligadas dentro de um determinado volume, que por final, influencia na qualidade 

óssea (84). Sendo assim, os efeitos deletérios causados pela remoção do disco 

articular se refletiram na diminuição dos valores de Conn.Dn.  

O tecido ósseo do lado direito nos grupos RD e RDC remodelou-se de forma 

diferente do lado esquerdo e do grupo controle, resultando em assimetrias 

mandibulares. No intuito de avaliar tais alterações,  o processo angular foi escolhido 

como região de interesse por ser esta a região de inserção dos musculos masseter e 

pterigoideo medial, pois em pesquisas anteriores, foi comprovado que a remoção do 

disco articular leva a alterações na mastigação e consequentemente nos músculos 

mastigatórios (87). Tais alterações podem ter impacto significativo no tecido ósseo 

dos rebordos maxilares. Tais achados da literatura corroboram os presentes 

resultados, demonstrando que a remoção do disco articular teve um impacto 

significativo nas condições do tecido ósseo do processo angular dos ratos 

analisados  

Tsai et al. (56) afirmaram que a operação de simulação do lado controle em 

modelos animais introduz mais um viés nos estudos pois gera um tecido cicatricial, 

que pode limitar os movimentos mastigatórios. Porém, vale ressaltar que não houve 

diferença significativa das variáveis estudadas entre os lados no grupo controle e 

também na comparação entre os grupos (lado controle). Assim, a operação de 

exposição da ATM no grupo controle não influenciou a morfologia e parâmetros 

microestruturais do trabeculado ósseo quando os lados foram comparados.  

Hichijo et al. (42), em 2014, observaram os efeitos da demanda mastigatória no 

desenvolvimento mandibular de ratos e observaram que animais alimentados com 

ração de consistência mole desenvolveram menor atividade muscular do masseter, e 

também menor crescimento mandibular em relação ao grupo alimentado com ração 

de consistência firme. A atividade muscular do masseter foi monitorada pelo método 

de radiotelemetria, que permite o movimento livre do animal em estudo, assegurando 

um comportamento normal em suas atividades diárias. No presente estudo, todos os 

animais foram alimentados apenas com ração em pó após a cirurgia, o que 

provavelmente provocou a hipofunção dos músculos da mastigação e provavelmente 

gerando um crescimento mandibular insuficiente em todos os grupos. No entanto, o 

lado direito nos grupos RD e RDC apresentou um volume menor que o lado 
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esquerdo. Pode-se deduzir a partir deste fato que a mastigação do lado direito ficou 

ainda mais comprometida pela remoção do disco e também pela remoção do disco e 

cartilagem.  

Deve-se ter cautela ao comparar a ATM dos ratos com a humana. O formato da 

mandíbula é diferente, os movimentos mastigatórios são distintos. Porém, existe uma 

certa equivalência entre os organismos. Porto et al (26) estudaram a ATM de ratos e 

descreveram: “A ATM é envolvida por uma fina cápsula, formada por tecido fibroso e 

cobertura sinovial. O ângulo mandibular é proeminente. A fossa articular é rasa, sem 

eminência articular. De acordo com os achados histológicos, a ATM é composta por 

diferentes tecidos, são eles a cabeça da mandíbula, a fossa mandibular e o disco 

fibrocartilaginoso. Uma camada de cartilagem hialina recobre a superfície articular do 

côndilo e do osso temporal. De acordo com os achados morfométricos e 

histológicos, a estrutura articular em ratos é, no geral, similar a articulação humana. 

Exceto que nesses animais não há eminência articular.” Indicando uma relevância 

clínica dos estudos em modelo animal da ATM  

Em resumo, os parâmetros da microarquitetura óssea estudados indicam que o 

lado direito (nos grupos experimentais) apresentou um osso com menor 

conectividade e possivelmente com piores propriedades mecânicas. Isto nos leva a 

crer que a remoção do disco e da cartilagem articular gerou um desarranjo no 

equilíbrio das tensões musculares aplicadas aos ossos que por final se refletiram nos 

parâmetros de interesse. 

Este estudo nos leva a refletir sobre as consequências de danos à ATM em 

indivíduos em crescimento. Independente se causados por traumas ou patologias 

adquiridas ou congênitas, estes pacientes devem ser acompanhados periodicamente 

por uma equipe multidisciplinar formada por ortodontistas, radiologistas e cirurgiões 

Buco-maxilofaciais para que o impacto negativo seja minimizado, garantindo assim 

uma melhor qualidade de vida ao paciente.  
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7 CONCLUSÃO 

 

A remoção do disco articular e a remoção conjugada do disco e cartilagem 

articular alteram o volume e microestrutura do osso trabecular da mandíbula de ratos 

jovens. Estas duas intervenções provocaram uma queda na qualidade de 

parâmetros da microestrutura do trabeculado do processo angular e diminuição do 

crescimento da hemimandíbula do lado operado em comparação ao lado não 

operado. 
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