
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

EPB0156 
 

ESTUDO DA DISTRIBUIÇÃO DAS FIBRAS DO SISTEMA 
ELÁSTICO NA ZONA BILAMINAR DE ATMS DE COELHOS EM 

DIFERENTES IDADES 
 
 
 

YASSMIN NASSER 
yass.nasser@hotmail.com 
ODONTOLOGIA INTEGRAL 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
 
 

ORIENTADOR(A) 
MILENE SANCHES GALHARDO 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

O animal cuja articulação temporomandibular (ATM) mais se assemelha funcionalmente à 
humana é a do coelho Nova Zelândia (Oryctolaguscunniculus), por esse motivo tem sido o 
animal de escolha para os estudos que envolvem a ATM. Os tecidos que compõe a ATM são 
responsáveis pelas funções de movimentação e adaptação. Essas funções mantêm a 
homeostase da articulação, uma vez que promovem alterações adaptativas advindas das 
forças biomecânicas atuantes na articulação. Sabemos que os elementos da matriz extracelular 
são fundamentais para as adaptações biomecânicas e de crescimento e os experimentos 
voltados para a análise do tecido articular da cabeça da mandíbula, não levam em 
consideração a idade do animal, dessa forma, é difícil avaliar as alterações decorrentes do 
experimento daquelas do processo de envelhecimento. Este estudo avaliou as características 
teciduais na zonabilaminar de ATMsde coelhões em diferentes idades em especial o padrão 
morfológico das fibras do sistema elástico. As ATMs de coelhos com 40 dias, 5, 6, 8 e 13 
meses de idade (n=4) foram cortadossagitalmente, incluídas em parafina, cortadas à 7µm e 
coradas com HE para o estudo histológico geral e resorcina-fucsina com oxidação (RFO) para 
análise das fibras do sistema elástico. Através de uma análise qualitativa observamos uma 
diferença na disposição destas fibras elásticas na zonabilaminar de acordo com a variação da 
idade dos coelhos. Para melhor interpretação, dividimos o disco em 3 terços. As fibras elásticas 
se dispõem tanto no sentido transversal quanto no sentido paralelo as fibras colágenas e elas 
estão presentes em todo zonabilaminar e em todas as idades variando apenas, na sua 
disposição e quantidade. Aos 40 dias observamos que, quando há presença de tecido adiposo, 
as fibras elásticas se dispõem principalmente no sentido transversal ao redor dosadipócitos. 
Com 5 meses, o tecido adiposo apresenta-se localizado medialmente no disco fazendo com 
que as fibras elásticas se concentrem nas extremidades do mesmo. Já aos 6 meses, as fibras 
elásticas apresentam-se intercaladas no sentido transversal e paralelas às fibras colágenas 
porém, as fibras no sentido transversal continuam aparecendo principalmente ao redor dos 
adipócitos. Aos 8 meses, o tecido apresenta um aspecto mais frouxo devido a excessiva 
quantidade de tecido adiposo quando comparado à quantidade de fibras elásticas. À partir dos 
13 meses há uma diminuição de fibras elásticas e um aumento significativo de tecido adiposo. 
Esses resultados nos indicam que conforme diminui a quantidade das fibras do sistema 
elástico, há o aparecimento de tecido adiposo. Considerando que esse tecido tem como função 
a absorção de choques mecânicos, esses resultados sugerem uma compensação biomecânica 
com a perda da elasticidade afim demanter a integridade biomecânica da articulação. 


