
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 

FACULDADE DE MEDICINA 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HUGO VIEIRA DE MELO DEGANI JUNIOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA DA MANDÍBULA DA PROLE DE 

RATAS SUBMETIDAS À DESNUTRIÇÃO DURANTE O 

ALEITAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niterói - RJ 
 

2014 
 
 
 
 
 



 

HUGO VIEIRA DE MELO DEGANI JUNIOR 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA DA MANDÍBULA DA PROLE DE 

RATAS SUBMETIDAS À DESNUTRIÇÃO DURANTE O 

ALEITAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências Médicas da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial para obtenção do Grau de Mestre. Área 

de Concentração: Ciências Médicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orientador: Prof. Dr. GILBERTO PEREZ CARDOSO 
 
Co-orientador: Prof. Dr. MARCIO ANTONIO BABINSKI 
 
 
 
 

 
 
Niterói - RJ 

 
2014 



 

 
 
 

HUGO VIEIRA DE MELO DEGANI JUNIOR 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO MORFOLÓGICA DA MANDÍBULA DA PROLE DE 

RATAS SUBMETIDAS À DESNUTRIÇÃO DURANTE O 

ALEITAMENTO 

 
 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências Médicas da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial para obtenção do Grau de Mestre. Área 

de Concentração: Ciências Médicas 

 
 
 
Aprovada em 07 de Maio de 2014.  

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_________________________________________________ 

Profº Dr. Clóvis Orlando Pereira da Fonseca 
Presidente - UFF 

 
 

__________________________________________________ 
Profº Dr. Marcelo Abidu Figueiredo  

UFRRJ 
 
 

____________________________________________________ 
Profa Drª Ana Luiza Bastos  

UFF 
 
 
Niterói - RJ 

 
2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D317 

 
Degani Junior, Hugo Vieira de Melo 
   Avaliação morfológica da mandíbula da prole de ratas 
submetidas à desnutrição durante o aleitamento / Hugo 
Vieira de Melo Degani Junior. – Niterói : [s.n.], 2014.                    

 61 f. 
Orientador:Gilberto Perez Cardoso. 
Co-Orientador:Marcio Antonio Babinski. 

              
   Dissertação(Mestrado em Ciências Médicas) – 
Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Medicina, 
2013. 
        

    
   1. Desnutrição. 2. Mandíbula.                          3. Aleitamento 
materno-Ratos Wistar.          I. Titulo.  
                                  
                               CDD 616.399 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A minha esposa, Viviane, por todo amor, carinho e dedicação. Por tudo o 

que representa em minha vida. Sem você eu nada seria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

"Ninguém é suficientemente perfeito, que não possa aprender com o outro e, 

ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu 

irmão."  

São Francisco de Assis. 

 
 

 
 
 
 
 



 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 

À Deus, fonte de inspiração e presença constante em minha vida, que 

sempre me dá forças para seguir em frente.  

À minha querida família pelos valores, incentivo, apoio, força, dedicação e 

encorajamento. Pai, você é o exemplo a ser seguido! Mãe, obrigado por 

toda força e dedicação! 

À minha amada esposa, Viviane, pelo alicerce, por estar junto comigo em 

cada momento e por sempre acreditar que VAI DAR TUDO CERTO! Eu te 

amo. 

Aos meus queridos Orientador e Co-orientador, Prof. Dr. GILBERTO 

PEREZ CARDOSO e Prof. Dr. MARCIO ANTONIO BABINSKI por toda 

paciência, confiança, apoio, atenção, dedicação e amizade, fatores 

fundamentais para a conclusão deste trabalho. 

À Profª Drª. Cristiane da Fonte Ramos que iniciou esta linha de pesquisa 

e nos possibilitou realizar este estudo. 

 
Aos professores e colegas do curso de pós-graduação em Ciências 

Médicas da UFF. Os bons me ensinaram o que devo ser, os ruins o que 

não fazer! 

À senhora Orlandina da Silva e Souza Alvarenga, pela competência e 

carinho sempre que precisei. 

 
Aos familiares e amigos (novos e antigos) que sempre me incentivaram e 

apoiaram. 

  



RESUMO 

A desnutrição afeta mais de 40% das crianças de países 
subdesenvolvidos. Os efeitos na prole durante o período de lactação não 
são muito estudados. O objetivo do presente estudo foi verificar as 
alterações quantitativas e qualitativas na morfologia mandibular de ratas 
Wistar cujas progenitoras foram desnutridas durante a lactação. Foram 
utilizadas seis ratas Wistar fêmeas que foram divididas nos seguintes 
grupos: Controle (C): dieta com 23% de proteína; Restrição Protéico-
Calórica (RPC): dieta com 8% de proteína; Restrição Calórica (RC): dieta 
com 23% de proteína, em quantidade restrita de acordo com a ingestão. 
Após o período de lactação (21 dias), os filhotes fêmeas tiveram livre 
acesso à dieta normal (23% de proteína) até os 90 dias de idade, e foi 
feito o controle do peso corporal (PC) durante o período de lactação (21 
dias). Em seguida as ratas foram eutanasiadas, suas mandíbulas 
excisadas, fixadas em formol 10% (24h) e dissecadas, preservando-se a 
integridade da Articulação Têmporo-Mandibular. Foram analisados 22 
segmentos baseados em pontos cefalométricos, em dezenove ratas 
fêmeas (cinco ratas fêmeas do grupo controle e sete ratas fêmeas dos 
grupos de restrição proteico-calórica e de restrição calórica), para 
avaliarmos o desenvolvimento mandibular nos sentidos vertical, horizontal 
e lateral. Para a análise estatística utilizamos o teste Kruskal-Wallis e 
o teste de comparações múltiplas de Dunn, considerando o valor de p≤ 
0,05 como significativo. Foram observadas alterações no 
desenvolvimento mandibular, principalmente nos parâmetros 
comprimento e altura do corpo mandibular que apresentaram diferenças 
significativas nos grupos experimentais (RC e RPC), porém não houve 
diferença significativa no crescimento lateral da mandíbula. Em nosso 
estudo verficamos que a  subnutrição materna durante o período de 
aleitamento promoveu alterações permanentes no desenvolvimento do 
corpo mandibular da prole, mesmo com a correção da dieta após o 
desmame. 

Palavras-chaves: ratos, mandíbula, crescimento e desenvolvimento; 
desnutrição; morfometria.  

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Malnutrition affects over 40% of children from underdeveloped countries. 
The effects in the offspring during lactation aren’t much studied. The aim 
of this study was to investigate the quantitative and qualitative changes in 
mandibular morphology in Wistar rats whose dams were malnourished 
during lactation. We used six female Wistar rats were divided into three 
groups: control (C) diet with 23% protein; Protein Energy-Restriction 
(PER): diet with 8% protein; Energy restriction (ER) diet with 23% protein 
in an amount restricted according to ingestion. After the lactation period 
(21 days), the female pups had free access to normal diet (23% protein) 
until 90 days of age, and was made the control of body weight (BW) during 
the lactation period (21 days). Then the rats were euthanized, their 
mandible excised, fixed in 10% formalin (24h) and dissected, preserving 
the integrity of the temporomandibular joint. We analyzed 22 segments 
based on cephalometric points in nineteen female rats (five female rats in 
the control group and seven female rats of groups of protein-calorie 
restriction and calorie restriction), to evaluate the development of the 
mandible in the vertical, horizontal and lateral. For statistical analysis we 
used the Kruskal-Wallis test and Dunn multiple comparison, considering a 
p-value ≤ 0.05 as significant. Observed changes in mandibular 
development, mainly in the parameters length and height of the 
mandibular body that showed significant differences in the experimental 
groups (ER and PER), but there wasn’t significant difference in the growth 
side of mandíbula. In our study we verified that maternal undernutrition 
during lactation promoted permanent changes in the development of 
mandibular body of the offspring, even with the correction of the diet after 
weaning . 

 
Key-words: rats, mandible, growth and development, undernutrition, 
morphometry.  
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1. JUSTIFICATIVA 

 

A desnutrição pode ser definida como um estado mórbido secundário a 

deficiência ou excesso relativo ou absoluto, de um ou mais nutrientes 

essenciais, que se manifesta clinicamente ou é detectada por meio de testes 

bioquímicos, antropométricos, topográficos ou fisiológicos (Soares & Parente, 

2001). 

 

A desnutrição ocorre em 43% das crianças nos países em 

desenvolvimento, segundo a Organização Mundial de Saúde (Onis et al.,1993). 

Em função da alta prevalência da desnutrição nos países em desenvolvimento 

se faz importante à realização de trabalhos experimentais a fim de avaliar suas 

conseqüências nos diversos sistemas orgânicos. Não há dúvida de que a 

desnutrição promove alterações estruturais, metabólicas, endócrinas e 

funcionais em todos os níveis do organismo. Esta afirmativa fundamenta-se em 

alguns trabalhos clínicos e experimentais, que, indiscutivelmente, demonstram 

a ação deletéria da desnutrição (Becker, 1983; Moura et al., 1996). 

 

O desenvolvimento da criança pode ser prejudicado, quando seus pais 

não recebem orientação de médicos, enfermeiras, nutricionistas, auxiliares de 

enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, etc, a respeito de: cuidados pré-

natais; aleitamento materno; desmame; orientação nutricional durante o 

desenvolvimento infantil. Tais ações contribuem de maneira significativa para a 

prevenção da desnutrição protéico-calórica, a partir da instituição de ações 

sociais e clínicas integradas entre si (Santos et al., 2008). 
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Até o momento, há poucos estudos que enfoquem as possíveis 

mudanças no crescimento ósseo da mandíbula e suas alterações morfológicas 

relacionadas à desnutrição no período de lactação da prole. Estudos sobre os 

efeitos da desnutrição na prole apenas durante o período de lactação são 

escassos e mostraram alterações no desenvolvimento neural (Rocha-de-Melo 

& Guedes, 1997), na secreção de insulina (Barbosa et al., 1993; Moura et al., 

1996), na função tireoidea (Ramos et al., 1997; Ramos et al., 2000; Passos et 

al., 2000; Passos et al., 2001a, b), maturidade sexual e órgãos reprodutores 

(Faria et al., 2004; Brasil et al., 2005; Ramos et al., 2010). 

 

A Coordenação Nacional dos Projetos “Fome Zero” que enfoca o 

combate da fome e Saúde da Mulher no que tange à orientação puerperal 

(BRASIL, 2010) e o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), 

tem o objetivo de assegurar o direito humano à alimentação adequada, 

promovendo a segurança alimentar e nutricional e contribuindo para a 

erradicação da extrema pobreza e para a conquista da cidadania pela parcela 

da população mais vulnerável à fome. Por isso, os trabalhos em desnutrição 

proteico-calórica, devem ser realizados para corroborar e auxiliar no 

aprimoramento das suas estratégias. 
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2. OBJETIVOS 

 

    

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar as alterações morfológicas na mandíbula da prole de ratas que 

sofreram desnutrição experimental no período de aleitamento.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Utilizando-se métodos morfométricos: 

 

a) Avaliar as alterações no peso dos filhotes, nos grupos de restrição 

proteica, proteico-calórico e controle, no final do período de 

aleitamento (21 dias);  

 

b) Avaliar na idade adulta (90 dias) as possíveis alterações no 

crescimento ósseo mandibular dos filhotes, nos três grupos, após o 

desmame e reposição de dieta normal em forma de ração, 

correlacionando as possíveis alterações morfológicas e 

morfométricas. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. DESNUTRIÇÃO 

 

A desnutrição pode ser definida como um distúrbio em que ocorre 

desaceleração (casos leves), interrupção (casos moderados), ou involução 

(casos graves) do processo de crescimento e desenvolvimento, nas crianças e 

adolescentes, ou perda de peso, nos adultos, com prejuízos bioquímicos, 

funcionais e anatômicos que podem ser ou não reversíveis, chegando a ser 

fatais em alguns casos. Pode causar uma série de condições patológicas que 

aparecem por deficiência de aporte, transporte e utilização dos nutrientes pelas 

células do organismo. A desnutrição faz seu maior número de vítimas entre 

lactentes (crianças que ainda mamam no peito) e crianças em idade pré-

escolar (Sawaya, 1997). 

  

A desnutrição é dividida em três estágios: leve, moderada e grave. 

Como conceito, a subnutrição é o estágio denominado leve da desnutrição. 

Pelo fato da subnutrição ser a forma mais amena da conseqüência da fome, 

tende a ser subestimada, já que seus efeitos são menos severos, como, por 

exemplo, maior susceptibilidade às doenças infecciosas, levando ao 

agravamento da desnutrição e suas consequências, sendo um grave erro, pois 

a subnutrição constitui-se num sinal de alerta para que se evite conseqüências 

piores para uma vida (Sawaya et al., 2003) 
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É considerada uma síndrome multifatorial que tem como causas 

diversos fatores, normalmente associados à pobreza e a falta de alimentos dela 

decorrente. Está relacionada à falta de condições mínimas de existência 

(Sawaya et al., 2003). Dados da FAO (2001) revelam que cerca de 30% da 

população mundial sofre de alguma forma de má nutrição, com o resultado 

devastador de doenças concomitantes e morte, bem como perda do potencial 

humano e desenvolvimento social.  

 

No mundo, mais da metade das doenças podem estar associadas à 

fome, ingestão energética inapropriada ou deficiências vitamínicas e de 

minerais. A fome, que afeta uma em cada cinco pessoas nos países 

subdesenvolvidos, é um profundo impedimento ao avanço individual e social 

(Evans, 2004). 

 

Para alcançar o objetivo do World Food Summit de reduzir a fome no 

mundo pela metade em 2015, o número de pessoas famintas necessita cair em 

22 milhões por ano. Atualmente, está caindo em 6 milhões por ano. Estima-se 

que cinco por cento das 12 milhões de mortes infantis anuais estão 

relacionadas à má nutrição (Santos et al., 2008).  

 

No Brasil, a pobreza afeta mais de um quarto da população – em torno 

de 44 milhões de pessoas e 16,7 milhões estão subnutridas (FAO, 2003). Em 

nove estados do nordeste do país, quase metade de todas as famílias vive com 

aproximadamente um dólar americano por dia. Embora as porcentagens de 

crianças com desnutrição grave estejam diminuindo na maioria das regiões, a 
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má nutrição atinge uma quantidade crescente de crianças de 0 a 5 anos de 

idade (Sawaya et al., 2003).  

 

A desnutrição protéico-calórica é uma síndrome que compreende uma 

série de doenças, cada uma das quais tem uma causa específica relacionada 

com um ou mais nutrientes (e.g., proteínas, iodo ou cálcio) e se caracteriza 

pela existência de um desequilíbrio celular entre o fornecimento de nutrientes e 

energia por um lado, e por outro, a demanda corporal para assegurar o 

crescimento, manutenção e funções específicas. Ocorre mais facilmente em 

crianças em fase de amamentação e menores de cinco anos (Sawaya, 2006). 

 

Há evidências de uma correlação entre desnutrição na primeira infância 

e desnutrição materna e a susceptibilidade para desenvolver doenças crônico-

degenerativas na vida adulta como obesidade, diabetes, cardiopatias e 

hipertensão. Alguns estudos têm levantado a hipótese de que a desnutrição na 

infância e fase fetal também pode levar a alterações na composição corporal, 

com posterior desenvolvimento de obesidade na vida adulta. Apesar de essas 

doenças representarem a principal causa de morte dos países desenvolvidos, 

dados têm mostrado que seu aumento é maior nos países em 

desenvolvimento. Associado à obesidade e outros fatores, há também o 

aumento da prevalência de câncer. Dos 6 milhões de mortes por câncer no 

mundo, 60% estão nos países em desenvolvimento e 10% nos países 

europeus (Sawaya et al., 2003).  
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Godfrey & Barker (2000) foram os primeiros a levantar a possibilidade da 

"origem fetal das doenças na idade adulta". Eles se basearam na hipótese de 

que a privação nutricional dentro do útero "programaria" o recém-nascido para 

uma vida de escassez. Neste caso, a desnutrição promoveria efeitos 

irreversíveis. Os efeitos da desnutrição também são visíveis ao longo das 

gerações, pois uma mãe desnutrida gera filhos com baixo peso, que por sua 

vez, se sobreviverem, carregarão as deficiências nutricionais e suas 

conseqüências para seus filhos. 

 

Alguns estudos feitos em animais sugerem que o peso corporal é mais 

importante que a idade para o início da puberdade (Slob et al., 1973; Frisch, 

1978). Vários trabalhos demonstram que a desnutrição na fase pré-puberal 

reduz o ganho de peso (Herbert, 1985; Naber et.al, 1997; Passos et al., 2000). 

Sabe-se que ratos e cães apresentam alterações percentuais relativas 

semelhantes, sendo alternativas aceitáveis e econômicas, viabilizando sua 

utilização para estudos sobre o crescimento crânio-facial (Losken et al., 1992; 

Miller & German, 1999; Passos et al., 2000; Fernandes et al., 2008; Rodrigues 

et al., 2011; Bozzini et al., 2013). 

 

Alguns trabalhos recentes mostram que a desnutrição materna durante o 

período de aleitamento causa nos filhotes machos um menor ganho de peso 

(Ramos et al., 1997; Passos et al., 2000; Fernandes et al., 2007; Fernandes et 

al., 2008; Ramos et al., 2008; Ramos et al., 2010). Esta alteração no ganho de 

peso permanece até a idade adulta (Fernandes et al., 2007), quando o grupo 

cujas mães foram submetidas à restrição protéica continua apresentando 
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redução significativa do peso corporal, enquanto aquele cujas mães foram 

submetidas à restrição calórica apresentou um peso corporal 10% maior que o 

grupo controle (Passos et al., 2000).  

 

Segundo Rocha-de-Mello & Guedes (1997), Pine et al. (1994) e Ramos 

et al. (2000), nos estudos experimentais é necessário realizar grupos de 

animais em restrição calórica (“pair-feed”), pareados pela quantidade de ração 

ingerida pelo grupo em dieta hipoproteica, para diferenciar os efeitos causados 

pela carência exclusiva de proteína daqueles causados pela restrição calórica, 

uma vez que já foi demonstrado que ratas lactantes submetidas à restrição 

proteica ingerem menor quantidade de ração em relação às ratas controles 

(Faria et al., 2004). 

 

Poucos estudos avaliaram os efeitos da restrição alimentar na prole de 

ratas lactantes desnutridas e a maioria deles engloba os períodos de gestação 

e lactação (Friedman et al., 1979; Oberkotter & Rasmussen, 1992). Vários 

experimentos podem ser usados em laboratório para produzir a desnutrição: a 

restrição protéico-calórica; aumento do número de filhotes na ninhada; restrição 

do período de amamentação dos filhotes. 

 

Segundo Fishbeck & Rasmussen (1987) o número de filhotes que 

confere maior potencial lactotrófico é de aproximadamente seis filhotes.  

Provavelmente, o tamanho da ninhada influencia muito mais a quantidade de 

leite produzida do que sua composição (Yagil et al.,1976; Crnic & Chase, 

1978). 
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O crescimento e a maturação do cérebro são afetados pela privação 

protéica na dieta, sendo o período de amamentação o mais crítico durante o 

desenvolvimento cerebral (Ahmad & Rahman, 1975). A restrição da 

disponibilidade de proteínas na dieta reduz a síntese protéica (Torun & Chew, 

1999; Groff & Gropper, 2000). Mesmo as proteínas plasmáticas com rápida 

reciclagem (“turnover”) são sintetizadas numa taxa 30% a 40% abaixo do 

normal. Entretanto, a degradação protéica diminui concomitantemente de tal 

forma que na desnutrição crônica a perda diária de nitrogênio é mínima 

(Sobotka et al., 1974).  

 

Adaptações levam à economia de proteínas corporais e preservação de 

funções essenciais dependentes de proteínas. Os hormônios são importantes 

nos processos metabólicos adaptativos na desnutrição protéico-calórica. As 

alterações hormonais contribuem para a manutenção da homeostase 

energética através do aumento da glicólise e lipólise, maior mobilização de 

aminoácidos, preservação das proteínas viscerais  através da maior 

utilização das proteínas musculares, diminuição do armazenamento de 

glicogênio, gorduras e proteínas, e diminuição do metabolismo (Jacobson et 

al.,1997).  

 

Análise morfométrica e ultraestrutural das diferentes células hipofisárias 

de macacos adultos submetidos à dieta hipoproteica de 10%, revelou um 

declínio no número de somatotrofos, lactotrofos, gonadotrofos e tireotrofos 

(Heindel et al., 1988; Console et al., 2001). A densidade volumétrica celular e a 

percentagem de distribuição destas células também foram significativamente 
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menores. Nenhuma alteração morfológica foi observada nos corticotrofos. A 

microscopia eletrônica revelou ainda que todas essas células exibiram 

alterações sugestivas de hiperfunção compensatória. 

 

O período de lactação é considerado a fase de maior suscetibilidade aos 

danos provenientes da desnutrição. Estudos demonstram que a manipulação 

nutricional de nutrizes durante essa fase acarreta efeitos deletérios no 

crescimento corpóreo, evidenciando baixo peso corporal (Oliveira et al., 2003; 

Guzmán et al., 2006) e prejudica a formação e calcificação da matriz óssea, 

afetando o crescimento dos ossos longos (Nakamoto & Miller, 1979). Nos 

mamíferos, o crescimento ósseo longitudinal ocorre na placa epifisária, uma 

faixa fina de cartilagem localizada perto das extremidades dos ossos longos 

(Abad et al., 1999). A placa epifisária é altamente regulada por meio da 

integração de sinais produzidos por hormônios sistêmicos e locais (Ballock & 

O’keefe, 2003), mas também sofre influência dos fatores genéticos e 

ambientais (Prentice et al., 2006).  

 

Assim sendo, a restrição alimentar (Even-Zohar et al., 2008) ou mesmo 

um período curto de jejum (Heinrichs et al., 1997; Farnun et al., 2003) ocasiona 

danos sobre a morfologia da placa epifisária e compromete o crescimento 

longitudinal do osso (Heinrichs et al., 1997; Even-Zohar et al., 2008). No rato, a 

fase de aceleração do crescimento ósseo corresponde ao período de 21 a 35 

dias de vida, no qual ocorrem elevadas taxas de crescimento ósseo longitudinal 

(Hunziker & Schenk, 1989). 
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As atividades das fosfatases alcalina e ácida correspondem ao padrão 

de calcificação e de formação de matriz orgânica, respectivamente. A atividade 

das fosfatases alcalina e ácida e o nível de calcitonina no soro de filhotes 

desnutridos de ratos estão abaixo do nível normal, o que afeta 

consideravelmente o crescimento da mandíbula e de ossos longos (Nakamoto 

& Miller, 1979). 

 

3.2. ANATOMIA FUNCIONAL DA MANDÍBULA 

 

O sistema estomatognático é constituído por tecidos e órgãos que 

compreendem estruturas ósseas, dentes, músculos, articulações, glândulas e 

sistemas vasculares, linfáticos e nervosos, no entanto, mais importante que 

considerar o funcionamento isolado de cada componente ou estrutura, é o 

enfoque integrado de todo o sistema, que constitui uma unidade morfo-

funcional bem organizada e sincronizada, sendo a mandíbula seu principal 

componente (Enlow, 1993; Figun & Garino, 2003).  

 

A mandíbula é um osso ímpar e móvel que se articula com os ossos 

temporais através dos côndilos formando a articulação têmporo-mandibular 

(ATM). A mandíbula consta de um corpo, em forma de ferradura, que 

apresenta os alvéolos da arcada dentária inferior, e dois ramos que se 

continuam com o corpo numa angulação conhecida como ângulo da 

mandíbula. O ramo da mandíbula apresenta um côndilo, que se articula com a 

fossa mandibular do temporal, e um processo coronóide; entre o côndilo e o 

processo coronóide há uma incisura mandibular (Netter, 2000). Ainda sobre a 
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anatomia da mandíbula nota-se a inserção de todos os músculos da 

mastigação, tendo como principais o masseter, o temporal e 

os pterigóides medial e lateral (Goss, 1988; Spalteholz & Spanner, 1988; 

Netter, 2000). 

 

A mandíbula deriva do primeiro arco faríngeo e, a partir da sexta semana 

de vida intrauterina, começa a ossificar-se antes de qualquer outro osso do 

organismo, com exceção da clavícula. Esse processo tem início no tecido 

conjuntivo que reveste a parte anterior da face lateral da cartilagem mandibular, 

enquanto sua extremidade posterior forma a bigorna e o martelo. O corpo e o 

ramo mandibulares se formam a partir de ossificação intramembranosa 

enquanto o côndilo mandibular por ossificação endocondral (Ten Cate, 2011).  

 

Na mandíbula, não há crescimento intramembranoso aposicional sutural,  

apenas aposicional de superfície e endocondral (Ten Cate, 2011). Ao 

nascimento os dois ramos mandibulares estão muito curtos, o desenvolvimento 

condilar é mínimo, praticamente não existe eminência articular na fossa 

glenóide, e há uma fina linha de cartilagem na linha média da sínfise para 

separar os corpos mandibulares direito e esquerdo, a qual se funde 

aproximadamente durante o primeiro ano de vida (Figun & Garino, 2003). 

 

O crescimento da mandíbula é um produto de todas as diferentes forças 

e agentes funcionais que agem sobre ela para produzir a forma 

topograficamente complexa desse osso como um todo (Figun & Garino, 2003). 

O crescimento do ramo mandibular é formado por reabsorção óssea no seu 
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bordo anterior e aposição no posterior, ou seja, ele sofre uma conversão por 

remodelamento, onde todo o ramo é recolocado posteriormente, e a antiga 

parte anterior do ramo, que sofreu reabsorção, é transformada em corpo, o 

qual se alonga por meio desse processo de remodelamento, fazendo com que 

a direção do crescimento do ramo seja para posterior e lateral, devido à sua 

forma. Os processos coronóides crescem por aposição óssea nas suas 

porções superior e lingual e sofrem reabsorção nas superfícies bucal e anterior, 

apresentando o sentido de crescimento posterosuperior (Enlow, 1993; Ten 

Cate, 2011). 

 

A chanfradura sigmóide cresce acompanhando a aposição óssea que 

ocorre sobre a cortical dos côndilos, ou seja, crescimento ósseo 

intramembranoso aposicional subperiosteal, em direção superior. Há uma área 

isolada de reabsorção no bordo inferior mandibular na união do ramo com o 

corpo, a chamada incisura antegoníaca, provocada pelo remodelamento do 

ramo, à medida que ele é recolocado posteriormente. No padrão de 

remodelamento mandibular, há aposição em todo o bordo inferior da 

mandíbula, e também na região mentoniana, e reabsorção na região alveolar 

anterior, dando forma ao mento, e formando-se uma linha de reversão entre os 

dois campos de crescimento, onde o contorno côncavo da superfície se torna 

convexo (Enlow, 1993; Ten Cate, 2011).  

 

O rebordo alveolar na mandíbula, da mesma forma que na maxila, estão 

na dependência dos dentes, crescendo verticalmente e em largura, conforme 

estes erupcionam, e acompanhando o crescimento para posterior dos ramos 
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mandibulares, para que ocorra a erupção dos molares permanentes. 

Conseqüentemente, quando da perda dos dentes, seus rebordos alveolares 

também desaparecem (Enlow, 1993; Ten Cate, 2011). 

No rato, embora a biomecânica da mordida e o formato anatômico da 

mandíbula apresentem diferenças quando comparadas à humana, suas 

características histológicas e de crescimento ósseo são semelhantes às 

encontradas em humanos, o que torna estes animais uma das opções de 

escolha para modelos experimentais de crescimento e reparação óssea (Crnic 

& Chase, 1978; Losken et al., 1992).  

 

3.3. CEFALOMETRIA 

 

A cefalometria radiográfica é a mensuração de grandezas lineares e 

angulares realizadas em radiografias da cabeça em odontologia. A 

cefalometria, juntamente com o exame clínico, radiografias intraorais e 

modelos, é uma técnica complementar para o diagnóstico e de fundamental 

importância para o planejamento do tratamento das maloclusões (Pereira et al., 

1989).  

 

A cefalometria radiográfica tem seu marco inicial após a descoberta dos 

raios X, por Wilhelm Conrad Roetgen, em 1895. Ao nascer, herdava das artes 

e da craniometria um valioso acervo de conhecimentos. As primeiras tentativas 

de se empregarem radiografias faciais com fins ortodônticos devem ser 

atribuídas a Carrea (1924) que empregava arame de chumbo e um sal de bário 

para o delineamento tegumentar. Broadbent (1931) pregou que a anatomia 
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deveria ser estudada fora dos necrotérios, ou seja, em pessoas vivas através 

das radiografias. Assim, ele idealizou seus próprios métodos e aparelhos, 

criando seu cefalostato que possuía excelente qualidade e precisão (Pereira et 

al, 1989). 

 

O agrupamento de várias medidas cefalométricas, proporciona um 

método de avaliação dos distintos componentes da face, originam as análises 

cefalométricas (Pereira et al., 1989).  A análise cefalométrica é uma coleção de 

números, planejados para condensar grande quantidade da informação do 

cefalograma, dentro de uma forma prática para diagnóstico, planejamento de 

tratamento e/ou determinação dos efeitos do tratamento das maloclusões. Uma 

análise fornece informações sobre tamanhos e formas dos componentes 

crânio-faciais, suas posições relativas e orientações (Moyers, 1991). 

 

É interessante salientar a importância do cefalograma, pois nada mais é 

que o desenho que conduz ao estudo que se deseja fazer na telerradiografia 

da cabeça. O cefalograma se restringe apenas ao que interessa às 

necessidades da análise proposta, compreendendo o desenho das principais 

estruturas anatômicas, demarcação dos pontos cefalométricos e traçado das 

linhas de orientação (Pereira et al., 1989; Moyers, 1991). 

 

Estas análises utilizam padrões de normalidade, numéricos ou 

morfológicos, para comparar com o que se encontra no paciente. Alguns 

destes padrões são puramente estéticos e subjetivos - representam o conceito 

de beleza de grupos sociais, variando no tempo e no espaço. Porém a posição 
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dos dentes nas arcadas dentárias e a relação destas uma com a outra estão 

condicionadas a padrões de normalidade impostos pela oclusão normal 

(Pereira et al., 1989; Moyers, 1991). 

 

Angle (1899) classificava as maloclusões unicamente em seu aspecto 

dentário. Esta classificação relaciona dentes superiores com inferiores, no 

sentido ântero-posterior e estabelece a relação dos primeiros molares 

permanentes como chave de oclusão, não considerando as posições 

transversais. Sabe-se que somente o aspecto dentário é insuficiente para 

classificar as maloclusões, pois muitas delas se diferenciam pelas displasias 

esqueléticas. Porém, a simplicidade e universalidade do sistema de Angle tem 

feito permanecer, desde 1899 impondo-se a várias outras classificações que 

surgiram posteriormente (Pereira et al., 1989). A forma mais utilizada para a 

análise e diagnóstico das maloclusões é a cefalometria (Moyers, 1991). 

 

3.4. ANORMALIDADES DO DESENVOLVIMENTO MANDIBULAR 

 

De acordo com McNamara Jr (1981) e Kapoor et al. (2001), 

anormalidades no desenvolvimento mandibular, tanto no sentido vertical quanto 

no horizontal, são os componentes mais comuns da maloclusão. Evidências 

antropológicas têm mostrado que a maloclusão é um fenômeno relativamente 

recente. Hábitos de dieta modernos podem contribuir para diminuição da 

harmonia oclusal e o concomitante aumento das dismorfias craniofaciais 

(Tanaka & Farah, 1997; Okeson, 1998). As alterações dentoesqueléticas são 

deformantes quando de intensidade moderada a severa, trazendo problemas 
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de ordem funcional (comprometimento da fonação, respiração e mastigação) e 

estética aos pacientes. Estas maloclusões esqueléticas são de difícil 

tratamento e, quando severas, geralmente necessitam de correção por meio de 

tratamento combinado orto-cirúrgico (Saboya, 1987).  

 

Pelo fato de os pacientes portadores de maloclusão constituírem uma 

porcentagem significante dos pacientes nos consultórios ortodônticos, e de que 

a maioria dos pacientes submetidos a tratamento ortodôntico são jovens, o 

potencial de crescimento desses indivíduos é de grande interesse para os 

ortodontistas (Coben, 1998; Kapoor et al., 2001). Enlow (1993) verificou que, 

durante o crescimento, a base óssea da mandíbula apresenta uma curvatura 

acompanhada por uma diminuição do ângulo goníaco e por uma absorção 

óssea na região abaixo da sínfise. Observou que o ângulo goníaco varia de 

acordo com o crescimento condilar, onde nos casos de crescimento vertical do 

côndilo, o ângulo goníaco se apresenta diminuído, e quando o crescimento 

condilar se dá mais sagitalmente, o ângulo goníaco tende a aumentar. 

Segundo Losken et al. (1992), o crescimento do corpo da mandíbula não tem 

nenhuma relação com o crescimento do ramo mandibular. De acordo com 

Moyers (1991) e Douglas (2006), o local de maior crescimento mandibular seria 

o côndilo, ao contrário de Ferreira (1998) e Enlow & Hans (2002), os quais 

afirmaram que além dos côndilos, os locais de crescimento mandibular seriam 

também os ramos ascendentes e as tuberosidades linguais. 

 

O crescimento horizontal da mandíbula e alongamento do corpo 

mandibular estão associados com o deslizamento anteroposterior do ramo 
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mandibular. Segundo Rodrigues et al. (2011) e Bozzini et al. (2013), o processo 

mastigatório forneceria o estímulo funcional para o crescimento mandibular, 

pois durante a mastigação são produzidas cargas de compressão na borda 

posterior do ramo mandibular e cargas de tensão na borda anterior. Esta 

distribuição de cargas resulta na arquitetura do ramo mandibular, onde a borda 

posterior é côncava e a borda anterior é plana ou ligeiramente convexa. Assim, 

estímulo para deposição óssea é gerado na borda posterior, enquanto que um 

estímulo à reabsorção óssea é gerado na borda anterior do ramo mandibular.  

 

O estresse mecânico aplicado influencia na forma e volume dos ossos 

pelo mecanismo de modelação óssea. A estrutura tridimensional interna dos 

ossos está em constante adaptação às condições funcionais. Os músculos 

provêem um importante estímulo mecânico para a neoformação óssea. A 

adaptação funcional, que ocorre na mandíbula pelo estresse mecânico da 

mastigação, é perceptível não somente na área de inserção muscular, mas 

também no osso alveolar (Jones et al., 2011). 

 

No que se refere ao estudo de alterações ósseas estruturais (macro e 

microscópicas) utilizando ratos fêmeas e machos como modelo para 

experimentos nutricionais, diversos estudos têm sido desenvolvidos com o 

sistema ósseo (Lalande et al., 1998; Miller & Bowman, 1998; Verhaeghe et al., 

2000; Morohashi et al., 2000; Zellin et al., 2002; Sato et al., 2002; Chen et al., 

2002; Silva-Junior et al., 2002; Medeiros et al., 2002; Toshio et al., 2002; 

Kawahara et al., 2003; Honda et al., 2003). Entretanto, os efeitos morfológicos 

e morfométricos no sistema ósseo de filhotes desnutridos durante o período de 
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lactação, foram estudados previamente somente o osso tíbia (Fernandes et al., 

2007) e o crânio (Fernandes et al., 2008). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para o cuidado e uso 

de animais experimentais do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 31/08/2010 sob o nº 

CEUA/036/2010) (Anexo 1) e compõe o protocolo de colaboração científica 

entre a UERJ e UFF (Anexo 2). 

 

4.2. ANIMAIS 

 

Foram usadas seis Ratas Wistar fêmeas, nulíparas, mantidas em 

biotério com temperatura (25°C  10°C) e ciclo claro-escuro (7:00-19:00) 

controlados.  Foram respeitados os princípios descritos em “The Guide for the 

Care and Use of Laboratory Animals” para os cuidados no uso e manuseio dos 

animais (Bayne, 1996).  

 

4.3. GRUPOS 

Aos três meses de idade (90 dias) estes animais foram acasalados na 

proporção de duas fêmeas para um macho, recebendo ração comercial (23% 

de proteína) até o nascimento dos filhotes, quando então, foram divididas em 

três grupos de estudo (Quadro 1): 

- Controle (C): com livre acesso à água e à dieta normal (ração 

comercial com 23% de proteína), do qual obtivemos cinco filhotes fêmeas. 
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- Restrição proteico-calórica (RPC): com livre acesso à água e à dieta 

hipoproteica (8% de proteína), do qual obtivemos sete filhotes fêmeas. 

- Restrição calórica (RC): com livre acesso à água, porém submetido à 

dieta normal (ração comercial com 23% de proteína) restrita às mesmas 

quantidades ingeridas no dia anterior pelo grupo em dieta hipoproteica, do qual 

obtivemos sete filhotes fêmeas. 

Quadro 1 – Delineamento do experimento  

Dia Evento 

1 Ajuste das Ninhadas 

1 - 21 Controle nutricional a cada 4 dias 

22 - 90 Dieta Normal 

90 Eutanásia 

 

O grupo de animais em restrição calórica (“pair-feed”), pareados pela 

quantidade de ração ingerida pelo grupo em dieta hipoproteica, foi estudado a 

fim de diferenciar os efeitos causados pela carência exclusiva de proteína 

daqueles causados pela restrição calórica, conforme Rocha-de-Mello & Guedes 

(1989), Pine et al. (1994) e Ramos et al. (2000). 

 

4.4. DIETA 

 

A dieta hipoproteica foi preparada manualmente e sua composição 

mostrada na Tabela 1. A fonte proteica (8%) desta dieta foi ração comercial 

macerada (Labina - Purina Nutrimentos LTDA) e as calorias foram 

compensadas através de acréscimo de amido de milho, a fim de se obter uma 
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dieta hipoproteica e isocalórica. As vitaminas e os minerais foram 

suplementados de maneira a se obter a mesma composição da ração 

comercial, mostrada nas Tabelas 2 e 3, que é baseada nas recomendações do 

National Research Council e National Institute of Health-USA (Reeves et al., 

1993). 

 

Tabela 1- Composição das dietas normo e hipoprotéica  

 Dieta 

Nutriente Normoprotéica Hipoprotéica 

 Kg/dieta 

Energia Total – kcal 4070.4 4070.4 

Proteína % 23.0 8.0 

Hidratos de Carbono % 66.0 81.0 

Lipídios % 11.0 11.0 

Proteína g 230.0 80.0 

Hidratos de Carbono g 676.0 826.0 

Lipídios g 50.0 50.0 

Mistura de Vitaminas g 4.0 4.0 

Mistura de Sais Minerais g 40.0 40.0 

*De acordo com as recomendações do American Institute of Nutrition Rodents Diets, AIN-93G (Reeves 
et al., 1993). 

 

 

Tabela 2 - Composição da mistura de vitaminas 

 Vitaminas*                                                      g /kg de mistura 

Ácido Nicotínico  3.000 

Ácido Pantotênico 1.600 

Piridoxina - B6 0.700 

Tiamina - B1 0.600 

Riboflavina 0.600 

Ácido Fólico 0.200 
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Biotina 0.020 

Cianocobalamina - B12 2.500 

Vitamina E (500 UI/g) 15.00 

Vitamina A (500,000 UI/g) 0.800 

Vitamina D (400,000 UI/g) 0.250 

Vitamina K 0.075 

*De acordo com as recomendações do American Institute of Nutrition Rodents Diets, AIN-93G (Reeves 
et al., 1993). 

 
 
 
 Tabela 3 - Composição da mistura de minerais  

Minerais * 

           g /kg de mistura 

Carbonato de cálcio, 40,04% Ca 357.00 

Fosfato de Potássio, 22,76% P; 28,73% K 196.00 

Citrato de Potássio, 36,16% K 70.78 

Cloreto de Sódio, 39,34% Na; 60,66% Cl 74.00 

Sulfato de Potássio, 44,87% K; 18,39% S 46.60 

Óxido de Magnésio, 60,32% Mg  24.00 

Citrato de Ferro, 16,5% Fé 6.06 

Carbonato de Zinco, 52,14% Zn 1.65 

Carbonato de Manganês, 47,79% Mn 0.63 

Carbonato de Cobre, 57,47% Cu 0.30 

Iodeto de Potássio, 59,3% I 0.01 

Selenato de Sódio, 41,79% Se  0.010 

Paramolibidato de Amônio, 54,34% Mo 0.008 

*De acordo com as recomendações do American Institute of Nutrition Rodents Diets,  
AIN-93G (Reeves et al. 1993). 

 

A dieta hipoproteica foi administrada no dia do nascimento dos filhotes e 

a ninhada ajustada em aproximadamente seis filhotes, conforme preconizado 

por Fishbeck & Rasmussen (1987). 
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4.5. AVALIAÇÃO DOS ANIMAIS 

 

Ao final da lactação, os filhotes de todos os grupos foram desmamados 

e passaram a receber ração controle com 23% de proteína, sendo 

acompanhados até 90 dias de idade, quando foram eutanasiados. 

 

Para avaliação do estado nutricional dos filhotes de todos os grupos, o 

peso corporal foi aferido diariamente e o comprimento nariz cauda foi 

monitorado a cada quatro dias, durante todo o período de lactação (21 dias). 

Foi realizado um controle diário da quantidade de ração administrada e 

consumida pelas mães no período de lactação (21 dias).  

 

Aos 90 dias de idade, os filhotes foram anestesiados com pentobarbital 

(0,15 ml/100g/peso corporal) para a realização da eutanásia, sendo a 

mandíbula retirada, fixada em formalina tamponada a 10% e dissecada 

preservando-se a integridade da articulação têmporo-mandibular. 

 

 

4.6. PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS 

 

 

Nas dezenove ratas fêmeas (cinco ratas fêmeas do grupo controle e 

sete ratas fêmeas dos grupos de restrição proteico-calórica e de restrição 

calórica) foram definidos e medidos 21 segmentos baseados em pontos 

cefalométricos para avaliarmos o desenvolvimento mandibular nos sentidos 

vertical, horizontal e lateral e suas medidas obtidas com o auxílio de um 
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paquímetro digital Mitutoyo® com 0.01mm de precisão, consubstanciados na 

Tabela 4 e nas Figuras 1 e 2.  

 

Para se evitar qualquer tipo de viés durante a obtenção das medidas dos 

segmentos, as mandíbulas foram numeradas aleatoriamente e somente com 

todas as medições terminadas soubemos a que grupo pertencia cada 

mandíbula. Todas as medições foram efetuadas pelo mesmo avaliador, 

seguindo a ordem dos segmentos e a numeração de cada mandíbula, 

efetuando cinco medições para cada segmento, em dias diferentes, e três 

valores idênticos na medição de cada segmento foi considerado como o valor a 

ser utilizado. 

 

Tabela 4 – Parâmetros morfométricos dos segmentos mandibulares analisados 
em ratas desnutridas, UFF, 2012. 
 SEGMENTOS 

A-L 
Bordo incisal do incisivo central inferior – Ponto mais posterior do bordo posterior do ângulo 

mandibular 

A-M 
Bordo incisal do incisivo central inferior – Junção ântero-superior do corpo mandibular com 

o ramo mandibular 

A-X Bordo incisal do incisivo central inferior – Bordo mésio-oclusal do primeiro molar inferior 

B-V 
Bordo lingual do processo alveolar do incisivo central inferior – Bordo mesial do processo 

alveolar do primeiro molar inferior 

B-L 
Bordo lingual do processo alveolar do incisivo central inferior - Ponto mais posterior do 

bordo posterior do ângulo mandibular 

B-M 
Bordo lingual do processo alveolar do incisivo central inferior - Junção ântero-superior do 

corpo mandibular com o ramo mandibular 

C-I 
Bordo vestibular do processo alveolar do incisivo central inferior – Ponto mais inferior do 

corpo mandibular 

C-L 
Bordo vestibular do processo alveolar do incisivo central inferior - Ponto mais posterior do 

bordo posterior do ângulo mandibular 

C-R 
Bordo vestibular do processo alveolar do incisivo central inferior - Bordo inferior do corpo 

mandibular na interseção com o processo alveolar do incisivo central inferior 

D-H 
Altura do corpo mandibular medida imediatamente à frente da mesial do processo alveolar 

do primeiro molar inferior (perpendicularmente ao Plano de Camper) 

F-I Plano oclusal – Ponto mais inferior do corpo mandibular 

J-P 
Ponto mais inferior da incisura mandibular – bordo anterior do processo coronóide 

(paralelamente ao Plano de Camper) 

J-R Ponto mais inferior da incisura mandibular - Bordo inferior do corpo mandibular na 
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interseção com o processo alveolar do incisivo central inferior 

L-M 
Ponto mais posterior do bordo posterior do ângulo mandibular - Junção ântero-superior do 

corpo mandibular com o ramo mandibular 

K-L 
Ponto mais posterior do bordo posterior do ângulo mandibular - Bordo superior da base do 

processo angular 

M-N 
Junção ântero-superior do corpo mandibular com o ramo mandibular – Bordo superior do 

processo coronóide 

M-R 
Junção ântero-superior do corpo mandibular com o ramo mandibular - Bordo inferior do 

corpo mandibular na interseção com o processo alveolar do incisivo central inferior 

A-A’ 
Ângulo distal do bordo incisal do incisivo central inferior direito - Ângulo distal do bordo 

incisal do incisivo central inferior esquerdo 

L-L' 
Ponto mais posterior do bordo posterior do ângulo mandibular direito - Ponto mais posterior 

do bordo posterior do ângulo mandibular esquerdo 

M-M’ 
Junção ântero-superior do corpo mandibular com o ramo mandibular direito - Junção 

ântero-superior do corpo mandibular com o ramo mandibular esquerdo 

U-U’ Forame mentoniano direito - Forame mentoniano esquerdo 

 
 
 
 
 

 
Figura 1 - Parâmetros morfométricos macroscópicos da mandíbula de rata. 

Vista lateral direita, UFF, 2012.  
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Figura 2 - Parâmetros morfométricos macroscópicos da mandíbula de rata. 

Vista superior, UFF, 2012.  

 

 

4.7. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Foi utilizado o software Graph Prism para a análise estatística dos 

resultados, expressos em média e desvio padrão da média (SD) e analisados 

pelo teste Kruskal-Wallis para verificar as funções de distribuição; quando este 

teste conduz a resultados significativos, então pelo menos uma das amostras é 

diferente das restantes, porém o teste não identifica onde ocorrem e quantas 

são as diferenças, sendo então aplicado o teste de comparações múltiplas de 

Dunn para realizar a comparação entre os grupos (controle x RC, controle x 

RPC e RC x RPC), sendo considerado o valor de p ≤ 0,05 como significante 

(Zar, 1998; Arango, 2001). 
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5. RESULTADOS 

 

Com relação ao peso total das ratas, que foram medidos diariamente 

durante todo o período de lactação pudemos observar que, com um p < 0,001, 

os grupos RPC e RC tiveram um ganho de peso menor que o grupo controle. 

Entre os grupos RPC e RC não houve diferença estatística no ganho de peso, 

sendo que as ratas do grupo RPC tiveram os menores pesos. 

 

 
Figura 3 - Evolução do peso das ratas nos grupos estudados, UERJ, 2010. 

 

Ao avaliarmos os segmentos utilizados para aferir o crescimento 

horizontal houve diferença significativa entre as diferentes dietas, com p < 0,05, 

nos segmentos A-M (p = 0,04), B-M (p = 0,02), C-L (p = 0,04) e J-P (p = 0,03). 

Nos demais segmentos avaliados não houve diferença significativa, conforme 

demonstra a Tabela 5.  
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Tabela 5 – Resultado das análises dos segmentos de avaliação do crescimento 
horizontal de mandíbulas de ratas desnutridas, UFF, 2012. 

 GRUPOS 

SEGMENTOS CONTROLE RPC RC p 

A-L 30,78 ± 0,25 28,35 ± 3,22 28,05 ± 2,15 0,09 

A-M 15,69 ± 0,55 14,41 ± 1,50 14,25 ± 0,88 0,04 

A-X 11,35 ± 0,26 10,45 ± 1,14 10,58 ± 0,83 0,17 

B-L 24,87 ±0,47 23,21 ± 2,15 22,91 ± 1,60 0,17 

B-M 11,02 ± 0,32 10,09 ± 0,94 9,70 ± 0,74 0,02 

B-V 6,23 ± 0,28 5,78 ± 0,70 5,89 ± 0,36 0,19 

C-I 4,72 ± 0,15 4,41 ± 0,59 4,29 ± 0,19 0,11 

C-L 23,56 ± 0,61 21,56 ± 2,01 21,24 ± 1,45 0,04 

C-R 12,60 ± 1,18 11,68 ± 0,64 11,58 ± 0,34 0,23 

J-P 3,42 ± 0,25 3,11 ± 0,07 2,77 ± 0,45 0,03 

L-M 15,59 ± 0,18 14,03 ± 1,79 13,94 ± 1,32 0,17 

K-L 4,13 ± 0,18 4,01 ± 064 3,61 ±0,47 0,10 

 

Na avaliação entre os grupos, no segmento A-M houve diferença 

significativa entre os grupos Controle e RC (p < 0,05) e Controle e RPC (p < 

0,05), porém não houve diferença significativa entre os grupos RP e RPC. 

 

Na avaliação do segmento B-M houve diferença significativa entre os 

grupos Controle e RC (p < 0,05) e Controle e RPC (p < 0,05), porém não houve 

diferença significativa entre os grupos RC e RPC. 

 

No segmento C-L houve diferença significativa entre os grupos Controle 

e RC (p < 0,05) e diferença muito significativa entre os grupos Controle e RPC 

(p < 0,01), porém não houve diferença significativa entre os grupos RC e RPC. 

 

Na avaliação entre os grupos, no segmento J-P houve diferença 

significativa entre os grupos Controle e RC (p < 0,05) e Controle e RPC (p < 

0,05), porém não houve diferença significativa entre os grupos RC e RPC. 
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Ao avaliarmos os segmentos utilizados para medir o crescimento vertical 

houve diferença significativa entre as diferentes dietas, com p < 0,01, nos 

segmentos D-H (p = 0,005) e M-R (p = 0,002). Nos demais segmentos 

avaliados não houve diferença significativa, conforme demonstra a Tabela 6. 

 
Tabela 6 – Resultado das análises dos segmentos de avaliação do 

crescimento vertical de mandíbulas de ratas desnutridas, UFF, 2012 
 GRUPOS 

SEGMENTOS CONTROLE RPC RC p 

D-H 4,34 ± 0,12 3,49 ± 0,37 3,50 ± 0,38 0,005 

F-I 7,80 ± 0,20 7,64 ± 0,70 7,57 ± 0,66 0,95 

J-R 9,54 ± 0,46 9,05 ± 1,18 8,77 ± 0,60 0,17 

M-N 8,55 ± 1,08 8,05 ± 1,50 8,36 ± 0,32 0,41 

M-R 6,30 ± 0,49 5,53 ± 0,11 5,37 ± 0,17 0,002 

 

Na avaliação entre os grupos, no segmento D-H houve diferença 

significativa entre os grupos Controle e RC (p < 0,05) e Controle e RPC (p < 

0,05), porém não houve diferença significativa entre os grupos RC e RPC. 

 

Na avaliação do segmento M-R houve diferença significativa entre os 

grupos Controle e RC (p < 0,05) e diferença muito significativa entre os grupos 

Controle e RPC (p < 0,01), porém não houve diferença significativa entre os 

grupos RC e RPC. 

 

Ao avaliarmos os segmentos utilizados para medir o crescimento lateral 

não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos, conforme 

demonstra a Tabela 7. 
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Tabela 7 – Resultado das análises dos segmentos de avaliação do 
crescimento lateral de mandíbulas de ratas desnutridas, UFF, 2012 

 GRUPOS 

SEGMENTOS CONTROLE RPC RC p 

A-A’ 2,17 ± 0,30 2,11 ± 0,33 2,02 ± 0,20 0,56 

L-L' 16,75 ± 0,58 16,29 ± 2,11 15,53 ± 1,28 0,39 

M-M’ 12,14 ± 1,09 11,43 ± 1,12 11,61 ± 1,18 0,37 

U-U’ 5,66 ± 0,85 5,26 ± 0,64 4,95 ± 0,60 0,17 

 . 

De acordo com os resultados morfométricos obtidos, podemos observar 

algumas discrepâncias no desenvolvimento mandibular. 

 

Os parâmetros comprimento e altura mandibular apresentaram 

diferenças significativas ao avaliarmos o corpo mandibular em ambos os 

grupos experimentais (RC e RPC), sendo que nos segmentos C-L e M-R o 

grupo RPC apresentou um nível de significância maior que o grupo RC, quando 

comparados ao grupo controle, o que sugere um comprometimento do 

desenvolvimento do corpo mandibular. Não houve diferença significativa no 

crescimento lateral da mandíbula. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 
Na literatura analisada, até a presente data, estudos sobre os efeitos da 

desnutrição na prole apenas durante o período de lactação são escassos e 

mostram alterações no desenvolvimento neural (Rocha de Melo & Guedes, 

1997), na secreção de insulina (Barbosa et al., 1993; Moura et al., 1996), na 

função tireoidea (Ramos et al., 1997; Ramos et al., 2000; Passos et al., 2000; 

Passos et al., 2001a, b), maturidade sexual e órgãos reprodutores (Faria et al., 

2004; Brasil et al., 2005; Ramos et al., 2008), na tíbia (Fernandes et al., 2007) e 

no crânio (Fernandes et al., 2008), não sendo encontrados estudos que 

abordem os aspectos morfométricos com os quais se pudessem realizar 

comparações com o nosso estudo.  

 

Um dos principais tópicos em ortodontia é o estudo das mudanças nas 

estruturas craniofaciais durante o crescimento e desenvolvimento, 

principalmente as que ocorrem na mandíbula (Bishara et al., 1997). Kapoor et 

al. (2001) verificaram em seus estudos que, em relação aos pacientes de 

normoclusão, portadores de Classe II dentária, havia um comprimento 

mandibular menor. McNamara Jr (1981) relata que os indivíduos portadores de 

Classe II apresentam anormalidades no desenvolvimento mandibular, tanto no 

sentido vertical quanto no horizontal e que o crânio cresce em decorrência, 

principalmente, do crescimento da base do crânio, do côndilo e corpo da 

mandíbula (Coben, 1998). Por isso, o comprometimento prevalente do 

desenvolvimento do corpo mandibular encontrado neste estudo torna-se um 

achado relevante.  
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Embora, no presente estudo, o comprimento total da mandíbula, a altura 

total de seu ramo e o crescimento lateral não tenham sido afetados de forma 

significativa, devemos destacar o papel da intercuspidação oclusal no controle 

da morfogênese craniofacial (Enlow, 1993), pois o sistema estomatognático 

caracteriza-se como um conjunto de estruturas bucais que desenvolvem 

funções comuns, sempre com a participação da mandíbula (gnatos) e constitui-

se como um sistema com características próprias e estreitamente relacionado 

aos demais sistemas (nervoso, respiratório, digestório, metabólico-endócrino, 

etc.), sendo que as funções estomatognáticas são influenciadas pela posição 

da mandíbula.  

 

Segundo Ferreira (1998), atualmente, não se pode mais conceber a 

oclusão como dependente apenas dos contatos dentários. Deve-se considerar, 

principalmente, a interferência do padrão de crescimento dos ossos 

componentes do esqueleto facial e da base do crânio.  

 

Estudos realizados por Saboya (1987) constatam que 60% dos 

pacientes com deglutição atípica apresentam também desarmonias do eixo 

corporal, bem como observações feitas por Tanaka & Farah (1997) salientam 

que as alterações posturais do respirador bucal podem levar a deformidades 

torácicas, com elevação das últimas costelas pelo encurtamento do músculo 

diafragma. Okeson (1998) e Douglas (2006), explicam que o centro 

gravitacional da cabeça é anterior à articulação atlanto-occipital, tendendo a 
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deslocar-se anterior e inferiormente, o que alteraria o eixo corporal, e seu 

equilíbrio é diretamente afetado pela posição da mandíbula.  

 

Avaliando os resultados obtidos em nosso estudo, percebemos que 

apesar do corpo mandibular ter seu crescimento horizontal e vertical afetados 

pela desnutrição, o comprimento, a altura e o crescimento lateral da mandíbula 

não sofreram alterações, indicando que algum tipo de compensação na matriz 

óssea ocorreu conforme descrito por Fernandes et al. (2007). 

 

Observamos ainda uma relação entre a pressão que o osso sofre com a 

diminuição de seu crescimento, pois onde a mandíbula sofre maior pressão, 

encontramos diferenças significativas. Assim, nos dois segmentos que mais 

sofrem pressão devido à mastigação (C-L e M-R), o grupo RPC apresentou 

diferença ainda maior que o grupo RC indicando que a restrição proteico-

calórica teve efeito mais deletério corroborando o observado por Passos et al. 

(2000).  

 

De acordo com o exposto, observamos que devemos ter mais cuidado 

com as puérperas, principalmente na conjuntura atual de culto à forma física e 

emagrecimento rápido após o parto, que tanto é divulgado subliminarmente em 

jornais e televisão, pois a subnutrição durante o período de aleitamento afetou 

de forma prevalente, mesmo utilizando-se uma dieta normal e balanceada após 

o desmame, o desenvolvimento do corpo mandibular em seu comprimento e 

altura.  
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Por se tratar de uma condição prevalente, a única forma de evitá-la é 

através de sua prevenção ou poderemos criar uma geração que terá como 

sequela problemas posturais, do crescimento craniofacial, dentoesqueléticos e 

tantos outros derivados.  
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7. CONCLUSÃO 

 

 

Nas condições do experimento aqui apresentado pode-se concluir que: 

 

1. A subnutrição materna de ratas durante o período de aleitamento 

promoveu alterações permanentes no crescimento do corpo 

mandibular da prole, mesmo com a correção da dieta após o 

desmame, tendo um maior comprometimento do corpo mandibular os 

segmentos que mais sofreram pressão pela mastigação, quando 

submetidos à restrição proteico-calórica. 

 

2. A subnutrição materna de ratas durante o período de aleitamento 

promove diminuição significativa do ganho de peso na sua prole, 

compromentendo seu desenvolvimento. 
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8. PERSPECTIVAS 

 

 

Pretendemos dar continuidade a este estudo avaliando a constituição da 

matriz óssea, nas mesmas mandíbulas, através de análises histológicas e 

histoquímicas, pois encontramos graves discrepâncias morfométricas do 

desenvolvimento mandibular e sem este estudo posterior não poderemos fazer 

maiores correlações com aspectos histopatológicos e clínicos. 
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ANEXO 1 - COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO 2 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO CIENTÍFICA 
 

 


