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INTRODUÇÃO:  

A mandíbula, movendo-se contra o crânio, tem de ser suficientemente forte em virtude de  uma 
espessa camada cortical de osso, forçada ao longo de sua base. O esqueleto facial está preso  à base 
do crânio e é reforçado por fortes pilares formados de espesso osso compacto e de trajetórias  de 
osso esponjoso e entre, o osso fica fino e forma as paredes de várias cavidades (Sicher e 
DuBrul,  1965;Sicher e Dubrul, 1977; Sicher e DuBrul, 1991; Hylander et al., 2000).  

A camada de osso compacto presente na mandíbula evita que às forças a dobrem. 
Descrita  por Seipel em 1948, há regiões em que atuam trajetórias mandíbulas que dissipam a força 
exercida  sobre os dentes durante o ato da mastigação e também às forças musculares advindas 
dos  músculos da mastigação (Sicher e DuBrul, 1965; Sicher e Dubrul, 1977; Sicher e DuBrul, 1991).  

 Durante a mastigação, a pressão exercida sob os dentes são aplicadas às porções 
apicais  dos alvéolos, diagonalmente transmitidas para o ramo da mandíbula e subsequente côndilo 
da  mandíbula , trajetória esta descrita como a mais importante; trajetória dental ou alveolar (Rossi 
et  al., 2014). A trajetória marginal, originada por força na região de inserção dos músculos masseter  e 
pterigóideo medial e também com participação dos músculos pterigóideos laterais , realiza  trajetória 
com término na área de reforço da mandíbula, localizada na protuberância mentoniana  (Sicher e 
DuBrul, 1965; Sicher e Dubrul, 1977; Sicher e DuBrul,1991). Outra trajetória relacionada à  função 
muscular é a temporal. Inicia-se na na inserção do tendão profundo do músculo temporal, na  crista 
temporal, e se direciona de forma descendente até o corpo da mandíbula (Sicher e DuBrul,  1965; 
Sicher e Dubrul, 1977; Sicher e DuBrul,1991).  

  
METODOLOGIA:  

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 
da  FOP-UNICAMP sob protocolo CAAE: 46483521.9.0000.5418.  

Local de realização da pesquisa  
A pesquisa foi realizada no Laboratório de Mecanobiologia da área de Anatomia da FOP 

UNICAMP utilizando tomografias computadorizadas de mandíbulas humanas secas pertencentes  ao 
Biobanco “Osteológico e tomográfico Prof. Dr. Eduardo Daruge” da Faculdade de Odontologia  de 
Piracicaba da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).  
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Amostra   
Trata-se de um estudo observacional e transversal.   
A presente pesquisa utilizou tomografias computadorizadas de indivíduos catalogados, 

com  data do óbito entre 2008 e 2010, que foram exumados no período de 2013 e 2014. Os 
restos  esqueletizados que compõem os indivíduos catalogados pertencem a uma 
população  contemporânea do Sudeste brasileiro, encontram-se em bom estado de conservação, 
e  informações como sexo e idade foram identificadas pelas certidões de óbito.   

As imagens tomográficas foram obtidas em um aparelho Aisteion Multislice 4 CT 
System  (Toshiba Medical Systems Corporation – Japão), para protocolo do crânio: 100 MA, 120KV, 
com  cortes de 1mm.   

As tomografias computadorizadas das mandíbulas humanas secas pertencem ao  Biobanco 
“Osteológico e tomográfico Prof. Dr. Eduardo Daruge” da Faculdade de Odontologia de  Piracicaba 
da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).  

A amostra foi composta por 10 tomografias computadorizadas independentemente do  sexo. 
A idade da amostra será entre 18 a 100 anos, nos dois grupos.   

Critérios de inclusão e exclusão  
Critérios de inclusão: Foram utilizadas tomografias computadorizadas de 

mandíbulas  íntegras, com a presença de todos os dentes, sem deformidades macroscópicas; fraturas 
ou  qualquer outra alteração patológica ou cirúrgica. Não foram excluídos remanescentes ósseos 
por  motivo de ancestralidade ou faixa etária.   

Critérios de exclusão: foram excluídas tomografias computadorizadas de mandíbulas 
de  indivíduos sindrômicos ou com quaisquer anormalidades anatômicas na região de interesse, 
bem  como indivíduos com implantes, placas e parafusos ou qualquer outro artefato metálico próximo 
a  região.  

Foi utilizado o software Mimics 18.0 (Materialise, NV, Bélgica) para a realização 
da  segmentação das imagens de cada tomografia computadorizada. A segmentação consistiu 
na  marcação de cada estrutura óssea de interesse em cada corte tomográfico. A segmentação foi 
definida avaliando-se um limiar para obter voxels, cujos valores estarão numa faixa de acordo com  os 
componentes anatômicos a serem avaliados nas regiões correspondentes às trajetórias de força  da 
mandíbula em humanos (FIGURA 1) conforme Seipel (1948).  

 
            A reconstrução 3D foi realizada para possibilitar a visualização desses componentes.

 
Figura 1. Representação das trajetórias de força da mandíbula humana descritas por Seipel 
em  1948. Fonte: Seipel CM. Trajectories of the jaws. Acta Odontol Scand. 1948 Jun;8(2):81-191. 

Obtenção dos parâmetros morfométricos  
Como nossa região de interesse foram as “Trajetórias de Força da 

Mandíbula”,  selecionamos a sequência de imagens que contenha essa estrutura em sua totalidade. 
O segundo  passo foi definir a região de interesse, que no caso, correspondeu as “Trajetórias de Força 
da  Mandíbula”. Na sequência, configuramos a densidade, onde a imagem tomográfica foi 
convertida  para imagem binária. E o quarto e último passo correspondeu à análise morfométrica, 
onde foram selecionados os parâmetros a serem avaliados, e o próprio software (Mimics 18.0 - 
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Materialise, NV,  Bélgica) realizarou o cálculo. Os parâmetros que foram avaliados: espessura 
trabecular (Tb.Th) e  número de trabéculas (Tb.N).  

Análise estatística  
Os dados das medidas obtidas foram submetidos à uma análise estatística descritiva.  Todos 

os cálculos foram realizados com software GraphPad Prism 8 (La Jolla, CA, EUA).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 

 

 
          A trajetória marginal, no estudo demonstrada nos pontos 1,2,3,8,9,10 e 12 , apresenta  
conformação padrão com exceção do ponto 2, onde mostra-se com maior espessura trabecular e  
maior número de trabéculas no ponto 10. Essa diferença pode ser evidenciada em virtude de  estarem 
entre regiões de reforço ósseo e a inserção dos músculos temporal, pterigoideo lateral,  medial e 
masseter além do músculo mentual, depressor do labio inferior e depressor do ângulo da  boca, 
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respectivamente.  

A trajetória alveolar, demarcada pelos pontos 1,5,07,09,11, apresenta alto número de  
trabéculas, o que demonstra ser a região onde cargas oclusais produzem relativamente grande  
estresse nos processos alveolares e que são transferidas ao longo da trajetória até o ponto 1 com  
menor número trabecular em comparação aos outros e posteriormente a energia é continuada até  a 
ATM.  

A trajetória temporal, evidenciada pelos pontos 6,4,5 e 7 , possuem espessura e densidade  
óssea principalmente na linha oblíqua , base da mandíbula e região retromolar com destaque para  
maior número de trabéculas nos pontos 4 e 5 e menor número no ponto 6 , onde a cortical óssea é  
demasiadamente espessa em virtude do processo coronóide inicialmente transferir a tensão do  
temporal para o restante da região de ramo da mandíbula .  

 

CONCLUSÕES:  

O presente estudo reforça os conhecimentos atuais sobre a dinâmica da dissipação de  
tensão sobre a organização da estrutura trabecular da mandíbula humana.  
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