
 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1 

ESTIMATIVA DA FORÇA DOS MÚSCULOS DA 

MASTIGAÇÃO DO RATO DA LINHAGEM WISTAR POR 

MEIO DO MÉTODO DO CSA (CROSS-SECTIONAL AREA) 

Palavras-Chave: músculos da mastigação, rato, csa. 

Autores/as: 

João Pedro Antunes dos Santos Corvini [FOP-UNICAMP] 
Juliana Haddad [FOP-UNICAMP]  

Alexandre Rodrigues Freire [FOP-UNICAMP] 
Prof. Dr. Felippe Bevilacqua Prado [FOP-UNICAMP] 

Prof./ª Dr./ª Ana Cláudia Rossi (orientadora) [FOP-UNICAMP] 

 

INTRODUÇÃO: 

Dentre as características anatômicas estruturais do músculo, a arquitetura de sua fibra é um 

importante determinante de sua função (Taylor e Vinyard, 2013). Para os músculos da mastigação, em 

particular, obter estimativas precisas da capacidade máxima de força e excursão muscular é dificultada 

pela complexa geometria interna do músculo. A morfologia dos músculos da mastigação, em particular 

a arquitetura de fibras do músculos, também desempenha um papel crucial na mecânica e no 

comportamento alimentar. A arquitetura da fibra é um determinante crítico da habilidade contrátil do 

músculo como um todo e tem sido teoricamente (Gans e Bock, 1965; Gans, 1982) e empiricamente 

(Powell et al., 1984) relacionadas à capacidade de um músculo gerar força e excursão. 

O arranjo estrutural das fibras musculares varia dentro de um músculo, entre os músculos de um 

mesmo indivíduo, e entre indivíduos, bem como espécies para um músculo particular (Turnbull, 1970; 

Gans, 1982; Roy et al. 1991, Anapol e Barry, 1996). Como as fibras musculares correm por toda a 

extensão do músculo (Lieber, 2002), o comprimento total do músculo não parece ser um bom substituto 

para o comprimento da fibra. Da mesma forma, a massa muscular pode ser interessante para a 

determinação do PCSA, uma vez que essas duas variáveis são pouco correlacionadas (Lieber, 2002). 

Portanto, estimar parâmetros funcionalmente importantes, como a quantidade máxima de força que um 

músculo é capaz de gerar ou a distância máxima sobre a qual um músculo pode diminuir (ou alongar), 

requer um estudo detalhado da arquitetura da fibra muscular (Taylor et al., 2009).  

 Dada a importância funcional dos músculos da mastigação, para gerar movimentos da 

mandíbula, mastigação, e mordida, acreditamos que, a demanda mecânica com a perda dental altere a 

geometria interna do músculo masseter em ratos Wistar. Assim, faz-se necessário conhecer com 

precisão a morfologia da musculatura mastigatória dos ratos Wistar, no intuito de compreender-se 

melhor suas funções e modificações frente à diferentes hipóteses experimentais.  

O objetivo desta pesquisa foi estimar a força dos músculos da mastigação do rato da linhagem 

Wistar por meio do método do CSA (cross-sectional area, em tradução livre “área de secção transversal”) 

em modelos computacionais tridimensionais desses músculos. 
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METODOLOGIA: 

Foram utilizados 6 ratos machos (Rattus norvegicus albinus), linhagem Wistar, com 2 meses de 

idade (200-250g), provenientes do CEMIB-UNICAMP. Estes ratos, em vida, foram mantidos em gaiolas 

coletivas (três animais/caixa), com temperatura em 22 ± 2°C, ciclo de luz controlado (12/12 h) e acesso 

livre à água e ração. Os animais foram mortos por meio de dose excessiva de anestésicos, através de 

injeções intramusculares, com idade média de dois meses, com peso variando entre 200 a 250 gramas.  

As microtomografias computadorizadas que foram utilizadas na presente pesquisa foram 

produtos do grupo controle do seguinte protocolo aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

- CEUA, da UNICAMP: 4401-1.  

Foi realizada a dissecção detalhada de uma cabeça de rato para evidenciar as origens e 

inserções musculares de interesse e o sentido das fibras. Assim, conseguiu-se entender de maneira 

mais adequada a anatomia dos músculos da mastigação do rato para facilitar na etapa de segmentação 

das estruturas anatômicas musculares nas microtomografias computadorizadas. 

 As microtomografias computadorizadas do referido protocolo foram provenientes de ratos que 

tiveram a cabeça submersa em uma solução contraste, composta por iodeto de potássio a 10% (KI) e 

iodo sublimado a 5% (I2), cuja solução se mostrou eficaz para atenuação dos raios X em tecidos moles 

em escaneamento por microtomografia computadorizada, com intuito de mostrar diferenças entre 

músculos e ossos, além dos padrões de fibras musculares (Jeffery et al., 2011). As peças ficaram 

submersas num período de 1 mês sob agitação leve. Antes do escaneamento das imagens, as cabeças 

foram mergulhadas em água destilada com troca a cada dez minutos no agitador para retirada do 

excesso de contraste. Foram feitas 12 trocas de água e posteriormente armazenadas sob abrigo de luz. 

As cabeças dos ratos foram submetidas ao escaneamento por microtomografia computadorizada 

utilizando um microtomógrafo modelo SkyScan 1174 (Bruker, Bélgica), com tensão de 50kV, amperagem 

de 800uA. O escaneamento foi configurado para gerar imagens com dimensão de pixel igual a 19,41 

µm, tempo de exposição de 5200ms e filtro de alumínio com espessura de 0,5 mm.  

Após a aquisição das imagens, estas foram exportadas para o procedimento de reconstrução no 

software NRecon (Bruker, Bélgica), onde foram reconstruídas em fatias axiais mostrando os coeficientes 

de atenuação de raios X convertido em escala de cinza. As imagens foram, por sua vez, importadas no 

software Materialise Mimics v 18 (Materialise, Bélgica) para estudo anatômico das estruturas musculares 

e segmentação (figura 1). A segmentação foi realizada com base na seleção de cada músculo a partir 

das diferenças de densidades, baseadas em intervalos de valores de escala de cinza, e na diferença da 

disposição das fibras. Os músculos analisados foram: Masseter, Temporal, Pterigoide interno e 

Pterigoide externo. 
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Para melhor caracterização, a partir da segmentação (figura 2), foram construídas superfícies 

tridimensionais de cada músculo. Além disso, a superfície tridimensional da estrutura óssea também 

será construída para melhor estudo da localização da origem e inserção de cada músculo.  

 

 

 

 

Para determinar a arquitetura das fibras musculares dos músculos da mastigação foi utilizado o 

método do CSA: área transversal do músculo (Humphries et al., 2020).  

Para cálculo da área transversal utilizaremos a seguinte fórmula (Humphries et al., 2020): 

Figura 1: Microtomografia dos músculos da mastigação em uma cabeça de rato reconstruídas. 

no Mimics  

Figura 2: Exemplo do processo de segmentação dos músculos da mastigação do rato no Mimics. 

Em rosa: Músculo Pterigoide Interno Direito, em azul: Músculo Pterigoide Interno Esquerdo, em 

amarelo: Músculo Pterigoide Externo Direito e em vermelho: Músculo Pteriogoide Externo Esquerdo.  
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CSA = Vm=Lf 

 

onde CSA é a área da secção transversal (cm2), Vm é o volume muscular (cm3) e Lf é o 

comprimento da fibra (cm).  

Os volumes dos músculos foram obtidos a partir da segmentação das estruturas anatômicas nas 

microtomografias computadorizadas conforme descrito na etapa anterior. Para calcular o comprimento 

da fibra (Lf), as superfícies 3D dos músculos serão usadas como referência para obter os valores de 

comprimento total do músculo (Lm). O Lm de cada músculo foi estimado usando a distância entre as 

extremidades de fixação muscular estimados no software Materialise Mimics v 18 (Materialise, Bélgica)  

(Humphries et al., 2020).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Tendo obtidos os modelos computacionais tridimensionais dos músculos da mastigação do rato, 

utilizando o software Materialise Mimics v 18 (Materialise, Bélgica), foi aplicada, nestes modelos, a 

fórmula do CSA, que nos permite obter as estimativas de força em cada camada muscular dos músculos 

da mastigação (valores contidos na tabela 1). 

Tabela 1: Resultados das estimativas de força dos músculos da mastigação dos ratos da linhagem Wistar 

obtidos a partir da aplicação da fórmula do CSA nos modelos computacionais tridimensionais dos 

músculos. 

ESTIMATIVA DA FORÇA  (N) 

MÚSCULO DIREITO  MÚSCULO ESQUERDO  

TD - Temporal 3,55 TE - Temporal 3,68 

MSD - Masseter Superficial 2,82 MSE - Masseter Superficial 2,79 

MPD - Masseter Profundo 4,06 MPE - Masseter Profundo 4,03 

PID - Pterigóide Interno 2,74 PIE - Pterigóide Interno 2,75 

PED - Pterigóide Externo 1,14 PEE - Pterigóide Externo 1,13 
 

 Estes valores estão em concordância com o observado por outros trabalhos na literatura que 

aplicaram, em dissecações ex-vivo de músculos da mastigação em outras espécies animais, a fórmula 

similar ao CSA (Taylor et al., 2009) Bem como, em concordância com os estudos que correlacionaram 

a arquitetura das fibras dos músculos da mastigação de diferentes espécies, com suas respectivas 

funções (Taylor et al., 2009).  

 A noção de que é possível obter-se estimativas de força muscular a partir de modelos 

tridimensionais computacionais é importante para futuras pesquisas experimentais na área de 

odontologia, as quais muitas vezes não conseguem se valer do recurso da dissecação ex-vivo, sendo 

necessário o uso de simulações e modelos computacionais.  
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CONCLUSÕES: 

Com a presente pesquisa, espera-se promover uma interessante comparação com outros 

roedores e mamíferos. Destaca-se também que este estudo constitui uma base preliminar para uma 

série de aplicações experimentais, principalmente em simulações computacionais dos músculos. Esse 

estudo permitiu construir, a partir da segmentação das imagens de microtomografia dos músculos em 

software computacional, imagens tridimensionais computadorizadas precisas dos músculos, o que 

mostra-se deveras importante para a compreensão da morfologia e funcionalidade das estruturas 

musculares dos ratos, sem a necessidade da dissecação ex-vivo deles, o que representa um grande 

avanço para os estudos em anatomia.  
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