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■  INTRODUÇÃO

A mastigação é uma das funções mais impor-
tantes do sistema estomatognático, e por esta ra-
zão é muito trabalhada nas terapias miofuncionais
orofaciais. Diferentemente das demais, ela é uma
das que se desenvolverá e se aperfeiçoará ao lon-
go do crescimento humano. Em particular, esta será
influenciada por inúmeros fatores tais como: equilí-
brio oclusal, presença de dentes e boa saúde den-
tal, estabilidade e saúde da articulação temporoman-
dibular (ATM) 1,2.

Sabe-se que a mastigação é importantíssima
dentro do processo digestivo, já que realiza a de-
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RESUMO
Objetivo: comparar o potencial elétrico do músculo masseter durante a trituração  de alimentos
com rigidez variada em indivíduos com oclusão clinicamente normal. Métodos: dez mulheres com
idades entre 21 e 31 anos, oclusão Classe I de Angle, clinicamente normal, foram submetidas a
eletromiografia de superfície. Durante o exame foram obtidos os potenciais elétricos do músculo
masseter direito/esquerdo durante a mastigação habitual e unilateral direita e esquerda, de 3 tipos
de alimentos com diferentes níveis de rigidez, a saber: pão de queijo, cenoura e uva passa. Resul-
tados: houve diferença estatisticamente significante entre os potenciais elétricos  do músculo
masseter direito/esquerdo para a trituração do pão de queijo, cenoura e uva passa, nas 3 provas
mastigatórias. O pão de queijo foi o alimento que exigiu maior contração muscular seguido da
cenoura e uva passa. Conclusão:  o músculo masseter comporta-se de maneira diferente, de
acordo com o alimento que está sendo triturado, sendo sua contração maior para os alimentos
mais consistentes.
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gradação do alimento em partículas cada vez meno-
res, que se ligam entre si pela ação misturadora da
saliva, formando o bolo alimentar apto para ser en-
golido. O processo de degradação ocorrerá em três
etapas da mastigação: incisão, trituração e pulveri-
zação. Para a execução deste processo, é necessá-
rio que vários grupos musculares se contraiam
coordenadamente: entre eles os músculos
mastigatórios masseter, temporal, pterigóideo medial
e lateral 3. Dentre esses, os que mais se destacam
são os músculos masseter e temporal, uma vez que
são os mais importantes músculos de fechamento
da boca 4,5 na atividade mastigatória 4.

Tem-se conhecimento que na mastigação, as
características das fases de trituração e pulverização
se modificam bastante de acordo com a textura e a
natureza dos alimentos 3. Na prática clínica, o uso de
diferentes tipos de consistências de alimentos
apresenta-se como algo essencial para um bom
trabalho de conscientização e adequação da função
mastigatória. Com isso, parâmetros como tempo
mastigatório, consistência do alimento após a
trituração do mesmo, tipo de movimento mandibular
empregado na trituração, entre outros, podem ser
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amplamente discutidos com o paciente na terapia
orofacial.

Por meio do exame clínico, o fonoaudiólogo ob-
serva na mastigação como foi o corte do alimento,
se houve participação exagerada da musculatura
perioral, lateralização do alimento, predomínio de
movimentos verticais ou horizontais, tempo da
mastigação, e por fim, a contração e simetria dos
músculos masseter e temporal, verificadas por meio
da palpação 6. Esperam-se comportamentos varia-
dos de acordo com o alimento utilizado na avaliação.

Dificilmente, um paciente é encaminhado para
o trabalho fonoaudiológico somente para a
reabilitação da função mastigatória. Sabe-se que a
terapia orofacial envolve vários aspectos que são
integrados entre si, ou seja, músculos e funções
associam-se para um desempenho harmônico,
portanto alterações isoladas são praticamente
inexistentes. Da mesma forma, sabe-se que
trabalhar apenas um aspecto, esquecendo-se do
conjunto, torna o nosso trabalho equivocado.

Dentre todos os parâmetros trabalhados pelo
fonoaudiólogo, na terapia orofacial, a mastigação
se apresenta como a função mais difícil de ser
trabalhada e mudada na terapia. Tendo consciência
da sua importância para a manutenção do tônus
muscular, as investigações e pesquisas tornam-se
pertinentes para a área.

O uso de novas técnicas empregadas para a
reabilitação muscular e funcional, assim como a
utilização de exames complementares, tais como
cefalometria, telerradiografia, e mais recentemen-
te a eletromiografia de superfície vem sendo am-
plamente discutidas. Seu uso oferece ao
fonoaudiólogo, parâmetros mais objetivos, uma vez
que o exame clínico e o processo terapêutico têm
parâmetros subjetivos.

A eletromiografia de superfície, particularmente,
tem oferecido através do registro da atividade
muscular, dados quantitativos para o diagnóstico e
acompanhamento terapêutico, seja nas
reavaliações periódicas, através das quais podemos
mostrar a evolução do tratamento e apurar se
nossas hipóteses diagnósticas e condutas estão
corretas ou não 1, seja como biofeedback para a
reeducação  dos movimentos 7 realizados durante
a mastigação.

Sendo assim, os dados relativos ao tempo
mastigatório, a contração simétrica ou assimétrica,
e ainda a força empregada pelos músculos
mastigatórios, podem ser fidedignamente
analisados e quantificados através deste exame. Já
que a maior ou menor atuação de determinados
músculos mastigatórios com os alimentos
trabalhados em terapia sempre foi um ponto de
questionamento.

A contribuição para uma maior precisão nas

medidas dos potenciais elétricos do músculo
masseter durante a trituração de alimentos com ri-
gidez variada em indivíduos com oclusão clinica-
mente normal, justifica a presente pesquisa.

O objetivo deste trabalho foi comparar o poten-
cial elétrico do músculo masseter durante a tritura-
ção  de alimentos com rigidez variada em indivídu-
os com oclusão clinicamente normal.

■  MÉTODOS

Foram selecionados 10 adultos jovens, do sexo
feminino, com idades entre 21 e 31 anos com oclusão
Classe I de Angle e de canino bilateral, sendo des-
cartadas quaisquer alterações de mordida, e caso
tivesse sido realizado tratamento ortodôntico, que sua
conclusão tivesse ocorrido há no mínimo um ano.

Todos os sujeitos da amostra foram submeti-
dos à anamnese e avaliação orofacial prévias, a fim
de que qualquer possibilidade de interferência nos
resultados apresentados fossem excluídas. Em se-
guida, os indivíduos tiveram a atividade dos mús-
culos masseteres registradas eletromiograficamente
durante a mastigação habitual e unilateral, à esquer-
da e à direita, de três tipos de alimentos com dife-
rentes níveis de rigidez, sendo eles: uma unidade
de cenoura crua do tipo baby carriot, por ser um
alimento mais duro, porém fragmentável; três uni-
dades de uva passa sem caroço, alimento seco e
fibroso com consistência não tão facilmente altera-
da no início do processo mastigatório ao se mistu-
rar com a saliva e, por fim, um pão de queijo do tipo
coquetel  marca Forno de Minas, que durante a tri-
turação, forma um bolo alimentar mais denso.

Para a medida da atividade muscular, foi utiliza-
do o equipamento e o software da marca Bio
Research, com eletrodos de superfície pré
gelcificados bipolares do tipo AG/AGCL HAL Indús-
tria e Comércio LTDA., descartáveis, posicionados
na porção de maior volume de massa muscular dos
feixes anteriores dos temporais e nos superficiais
dos masseteres, observadas durante o apertamento
dental, sendo que os valores coletados estão ex-
pressos em microvolts (mv). O eletrodo terra
unipolar, do tipo mini Trace 100, foi fixado no mús-
culo esternocleidomastóideo, do lado esquerdo, a
fim de evitar interferências.

Os exames foram realizados no período da
manhã entre 8:00 e 12:00 hs, quando foi solicitado
que cada sujeito realizasse a mastigação de cada
alimento separadamente durante 10 ciclos
mastigatórios (monitorados pelo próprio programa),
sendo estes trocados por novos pedaços a cada
prova pesquisada. A ordem de apresentação dos
mesmos foi padronizada da seguinte forma: uva
passa, pão de queijo e cenoura crua. A cada prova,
foi determinado um intervalo de 60 segundos para
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recuperação do seu tônus de base, evitando a fadiga
muscular.

Para análise dos resultados, os dados foram
tratados estatisticamente, comparando-se os po-
tenciais elétricos dos músculos masseteres (di-
reito e esquerdo), durante a mastigação habitu-
al, unilateral direita e esquerda, dos três alimen-
tos. Com o intuito de caracterizar se, de maneira
geral, havia diferença na atividade muscular com
os t rês a l imentos,  apl icou-se o Teste de
Friedman. Já, para a comparação da atividade
muscular  dos músculos masseteres,  na
mastigação habitual, unilateral direita e esquer-
da, para cada alimento, aplicou-se o Teste t de
Student para Dados Pareados. O nível de
significância adotado para a aplicação dos tes-
tes estatísticos foi de 5% (0,050).

Este trabalho foi analisado e aprovado pela
Comissão de Ética da Pesquisa do Centro de
Especialização em Fonoaudiologia Clínica e
recebeu o nº 107/03, tendo sido considerado sem
risco com necessidade do Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido.

Protocolo de anamnese fonoaudiológica

Ficha nº. _____________________ Data: _____/_____/_____

Nome:_____________________________________________

D.N:___________  Idade:________ Telefone(s):____________

Endereço:__________________________________________

1- Já foi submetido a tratamento ortodôntico e/ou cirurgia

ortognática? Há quanto tempo foi concluído?

sim ( )   não ( ) ___________________________________

2- Já realizou terapia fonoaudiológica para corrigir a musculatura

e as funções orais?

sim ( )   não ( ) ___________________________________

3- Apresenta algum problema respiratório já diagnosticado, tais

como rinite alérgica, sinusite ou bronquite?

sim ( )   não ( ) ___________________________________

4- Tem preferência por algum dos lados durante a mastigação?

Qual?

sim ( )   não ( ) ___________________________________

5- Sente dor na articulação temporo-mandibular ao mastigar

algum tipo de alimento? Quais alimentos?

sim ( )   não ( ) ___________________________________

6- Apresenta estalos e/ou dor na articulação temporo-

mandibular?

sim ( )   não ( ) ___________________________________

7- Apresenta dor de cabeça ou dores musculares na face? Em

qual região?

sim ( )   não ( ) ___________________________________

Potenciais elétricos - músculo masseter

Protocolo de exame clínico miofuncional orofacial

Ficha nº. __________________     Data: _____/_____/_____

1- Musculatura orofacial:
a. Lábios:

superior
tônus: adequado ( ) diminuído ( ) aumentado ( ) inferior
tônus: adequado ( )  diminuído ( ) aumentado ( )

tônus:adequado ( ) ( ) diminuído ( ) ( ) aumentado ( ) ( )
b. Língua:

tônus: adequado ( ) diminuído ( ) aumentado ( )
c. Bochechas:

tônus:adequado ( ) ( ) diminuído ( ) ( ) aumentado ( ) ( )
d. Palpação do músculo temporal anterior:

dor à palpação: sim ( ) ( ) não ( ) ( )
e. Palpação do músculo masseter superficial:

dor à palpação: sim ( ) ( ) não ( ) ( )
2- ATM:

a. Abertura bucal:
desvios: sim  ( )    não  ( )
estalos: sim  ( )    não  ( )
crepitação: sim  ( )    não  ( )
dor: sim  ( )    não  ( )

b. Fechamento bucal:
desvios: sim  ( )    não  ( )
estalos: sim  ( )    não  ( )
crepitação: sim  ( )    não  ( )
dor: sim  ( )    não  ( )

3- Dentes: quantidade:  ___________________________
falhas dentárias:

Angle - classe:  I  ( )   ( )          II  ( )   ( )        III  ( )   ( )
Divisão 1ª  ( )  2ª  ( )

Chave de canino - classe: I  ( ) ( )       II  ( ) ( )       III  ( ) ( )
Mordida:  normal ( )    profunda ( )     overjet ( )    cruzada ( )

em topo ( )   aberta( )
apinhamentos ( ) ___________________________

Saúde dentária:  boa ( )  ruim ( )
Prótese:  não ( )   sim  ( )

  total ( )  parcial ( ) __________________
4- Funções orofaciais:

a. Respiração:
modo:  nasal ( )            oral ( )         oronasal ( )

b. Mastigação:  alimento utilizado:____________________
movimentos mandibulares: rotatórios ( )     verticais ( )
velocidade: lenta  ( )       rápida  ( )        equilibrada  ( )
lateralização: sim ( )         não  ( )
lado de preferência: direito ( )   esquerdo ( )
mastigação é suficiente? sim ( )    não ( )

S     I                           S     I                               S     I

D    E                           D    E                              D    E

 D    E               D     E

D    E               D    E

D     E                  D    E                     D    E
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■  RESULTADOS

Comparando-se as médias dos potenciais elé-
tricos do masseter direito, durante as três provas
mastigatórias, na mastigação dos alimentos anali-
sados, foram observadas diferenças estatisticamen-
te significantes (Tabela 1).

Comparando-se as médias dos potenciais elé-
tricos do masseter direito, durante a mastigação uni-
lateral esquerda dos três alimentos pesquisados, fo-
ram observadas diferenças estatisticamente
significantes (Tabela 4).

Comparando-se as médias dos potenciais elétri-
cos do masseter direito, durante a mastigação habitu-
al dos três alimentos pesquisados, foram observadas
diferenças estatisticamente significantes (Tabela 2).

Comparando-se as médias dos potenciais elé-
tricos do masseter direito, durante a mastigação uni-
lateral direita dos três alimentos pesquisados, foi
observada diferença estatisticamente significante na
comparação entre pão e cenoura e  entre pão e uva
passa (Tabela 3).

Tabela 3 - Teste t de Student para dados pareados
considerando a comparação entre os potenciais elétricos
do músculo masseter direito durante a mastigação unilateral
direita dos diferentes alimentos.

alimentos              média (d.p.)        significância (p)

pão de queijo 54,3 (20,4) 0,030
cenoura 44,0 (17,0)
pão de queijo 54,3 (20,4) 0,003
uvas passas 38,9 (22,2)
cenoura 44,0 (17,0) 0,221
uvas passas 38,9 (22,2)

Comparando-se as médias dos potenciais elé-
tricos do masseter esquerdo, durante as três pro-
vas mastigatórias, na mastigação dos alimentos
analisados, foram observadas diferenças estatisti-
camente significantes (Tabela 5).

Comparando-se as médias dos potenciais elétri-
cos do masseter esquerdo, durante a mastigação ha-
bitual dos três alimentos pesquisados, foi observada
diferença estatisticamente significante apenas na com-
paração entre pão de queijo e uva passa (Tabela 6).
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Tabela 1 - Teste de Friedman considerando a comparação
dos potenciais elétricos do músculo masseter direito durante
a mastigação dos três diferentes alimentos (pão de queijo,
cenoura, uvas passas)

padrão mastigatório  significância (p)

mastigação habitual    < 0,001
mastigação unilateral direita      0,006
mastigação unilateral esquerda                             < 0,001

Tabela 2 - Teste t de Student para dados pareados
considerando a comparação entre os potenciais elétricos
do músculo masseter direito durante a mastigação habitual
dos diferentes alimentos

alimentos                   média (d.p.)                 significância (p)

pão de queijo 56,2 (24,3) 0,014
cenoura 42,8 (18,2)
pão de queijo 56,2 (24,3) 0,001
uvas passas 27,9 (15,3)
cenoura 42,8 (18,2) 0,007
uvas passas 27,9 (15,3)

Tabela 4 - Teste t de Student para dados pareados
considerando a comparação entre os potenciais elétricos
do músculo masseter direito durante a mastigação unilateral
esquerda dos diferentes alimentos.

alimentos              média (d.p.)        significância (p)

pão de queijo 43,7 (12,1) 0,041
cenoura 35,6 (10,3)
pão de queijo 43,7 (12,1) 0,001
uvas passas 23,8 (22,2)
cenoura 35,6 (10,3) < 0,001
uvas passas 23,8 (22,2)

Tabela 5 - Teste de Friedman considerando a comparação
dos potenciais elétricos do músculo masseter esquerdo
durante a mastigação dos três diferentes alimentos (pão de
queijo, cenoura e uvas passas).

padrão mastigatório  significância (p)

mastigação habitual 0,027
mastigação unilateral direita < 0,001
mastigação unilateral esquerda 0,003

Tabelas 6 - Teste t de Student para dados pareados
considerando a comparação entre os potenciais elétricos
do músculo masseter esquerdo na mastigação habitual dos
diferentes alimentos.

alimentos              média (d.p.)        significância (p)

pão de queijo 49,3 (18,8) 0,217
cenoura 41,6 (14,9)
pão de queijo 49,3 (18,8) 0,022
uvas passas 31,5 (13,6)
cenoura 41,6 (14,9) 0,071
uvas passas 31,5 (13,6)
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Comparando-se as médias dos potenciais elé-
tricos do masseter esquerdo, durante a mastigação
unilateral direita dos três alimentos pesquisados, fo-
ram observadas diferenças estatisticamente
significantes na comparação entre pão de queijo e
uva passa e entre cenoura e uva passa (Tabela 7).

Comparando-se as médias dos potenciais elé-
tricos do masseter esquerdo, durante a mastigação
unilateral esquerda dos três alimentos pesquisados,
foram observadas diferenças estatisticamente
significantes na comparação entre pão de queijo e
uva passa e entre cenoura e uva passa (Tabela 8).

Foram observadas diferenças estatistica-mente significantes entre o músculo masseter direito e esquerdo
somente com a uva passa, quando a mastigação foi realizada de forma unilateral a direita e a esquerda
separa-damente; e com a cenoura quando a mastigação foi unilateral direita (Tabela 9).

■  DISCUSSÃO

Sabe-se que há influência direta da oclusão no
padrão mastigatório 2,3,8,9 , e ainda não se tem co-
nhecimento muito aprofundado da variação da con-
tração muscular ocorrida durante a trituração de ali-
mentos naturais.

Estudos relatam a diferença e a preferência em
utilizar alimentos artificiais, durante os exames
eletromiográficos, pois a textura, forma e peso do
alimento levam a uma modulação do padrão
mastigatório 3,9, impossibilitando controlar precisa-
mente os resultados em diferentes sujeitos 9.

Apesar das diferenças ocorridas no padrão
mastigatório durante a trituração dos alimentos
naturais, optou-se por utilizá-los nesta pesquisa

por se aproximarem mais de possíveis padrões
alimentares utilizados pelas pessoas no dia-a-dia,
oferecendo assim dados substanciais para a prá-
tica clínica.

Nossa pesquisa voltou-se para a atuação do
músculo masseter durante a trituração de alimen-
tos com consistências diferenciadas, por ser este
um dos principais músculos da mastigação. Para
tanto, foi necessário selecionar um grupo de indiví-
duos com características bastante específicas, a fim
de que nenhuma variável pudesse interferir na co-
leta dos dados, descaracterizando assim, o objeti-
vo do nosso trabalho.

O grupo pesquisado foi composto por 10 pes-
soas do sexo feminino com idade entre 21 e 31 anos.
A seleção de apenas um sexo baseou-se em estu-

Potenciais elétricos - músculo masseter

Tabela 8 - Teste t de Student para dados pareados
considerando a comparação entre os potenciais elétricos
do músculo masseter esquerdo a mastigação unilateral
esquerda dos diferentes alimentos.

alimentos              média (d.p.)        significância (p)

pão de queijo 56,9 (20,6) 0,059
cenoura 46,4 (19,4)
pão de queijo 56,9 (20,6) 0,005
uvas passas 38,6 (17,6)
cenoura 46,4 (19,4) 0,004
uvas passas 38,6 (17,6)

Tabela 7 - Teste t de Student para dados pareados
considerando a comparação entre os potenciais elétricos
do músculo masseter esquerdo a mastigação unilateral
direita dos diferentes alimentos.

alimentos              média (d.p.)        significância (p)

pão de queijo 42,6 (18,5) 0,072
cenoura 30,6 (9,9)
pão de queijo 42,6 (18,5) 0,003
uvas passas 19,4 (6,2)
cenoura 30,6 (9,9) 0,001
uvas passas 19,4 (6,2)

Tabela 9 - Teste t de Student para Dados Pareados considerando a comparação dos potenciais elétricos do músculo
masseter direito e esquerdo durante as 3 provas mastigatórias com os 3 tipos de alimentos.

       Mastigação Habitual           Mastigação Unilateral               Mastigação Unilateral
                     Direita                         Esquerda

PQ CN UP PQ CN UP PQ CN UP
MD 56,2 42,8 27,9 54,3 44,0 38,9 43,7 35,6 23,3
ME 49,3 41,6 31,5 42,6 30,6 19,4 56,6 46,4 38,6
p 0,432 0,836 0,107 0,126 0,019 0,017 0,092 0,076 0,008

PQ – Pão de Queijo   CN – Cenoura   UP – Uva passa  MD – Masseter Direito  ME – Masseter Esquerdo
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dos que demonstram diferenças nos achados
eletromiográficos entre homens e mulheres, onde
a força de contração muscular é menor no sexo fe-
minino durante as funções orofaciais, quando com-
parada com os do sexo masculino 10. Quanto à ida-
de,  deve-se ao fato de que o crescimento facial
cessa aos 20 anos, e que até os 30 anos, existe
uma menor probabilidade do indivíduo apresentar
problemas periodontais e ausências de elementos
dentários 11.

Além da idade e sexo, houve uma preocupação
em selecionar indivíduos que tivessem relação de
molar Classe I de Angle, com bateria anterior da
arcada dentária (canino a canino) clinicamente nor-
mal, isto é, com relação harmoniosa e ausência de
más posições dentárias e sem queixas de
disfunções na ATM, uma vez que indivíduos com
oclusão normal apresentam movimentos
mastigatórios regulares e coordenados 12 e a insta-
bilidade gerada pelo desequilíbrio oclusal determi-
nará alterações no padrão mastigatório 2,3,8,9,12, como
direcionamento unilateral do alimento na cavidade
oral e redução dos movimentos mastigatórios 2 .

Seguindo esses critérios, conseguimos formar
um grupo bastante homogêneo, de sujeitos carac-
terizados como clinicamente normais, que nos pos-
sibilitou a observação, por meio da eletromiografia
de superfície, sem que qualquer variável pudesse
influenciar nos dados coletados.

Optamos por realizar os registros eletromiográ-
ficos no período da manhã, visando evitar que a va-
riação das condições psicológicas, fisiológicas e
mesmo da impedância da pele ocorrida ao longo do
dia, em virtude das atividades diárias dos sujeitos,
interferisse nos resultados 13. Ressaltamos que não
foram registrados um número maior que dez ciclos
mastigatórios, uma vez que nas etapas finais da
mastigação, a força empregada torna-se cada vez
mais baixa devido à modificações das característi-
cas físicas do alimento, cuja consistência se torna
cada vez menor 3,14.

Para análise dos achados eletromiográficos dos
masseteres, decidimos  fazer a comparação dos
dados nos lados direito e esquerdo, separadamen-
te. Assim, foi possível a observação mais criteriosa
do comportamento de cada um na trituração dos
alimentos utilizados. Em seguida, fizemos a com-
paração dos potenciais elétrico entre os masseteres
direito e esquerdo, com o intuito de confirmar os
dados achados anteriormente.

Entende-se por mastigação ideal aquela cujo
corte do alimento ocorre com os dentes incisivos,
com os lábios fechados, sem ruídos ou participa-
ção exagerada da musculatura perioral, com
lateralização e mastigação bilateral alternada; e com
simetria de força muscular 6.

O modo bilateral alternado ocorre quando o in-

divíduo mastiga primeiro de um lado e depois pas-
sa o bolo alimentar para o outro 8, possibilitando a
distribuição da força mastigatória, intercalando pe-
ríodos de trabalho e de repouso musculares e arti-
culares, gerando sincronia e equilíbrio muscular e
funcional 2. Além disso, ela faz o estímulo de todas
as estruturas de suporte para a estabilidade da
oclusão e para a limpeza dos dentes 15.

A característica física do alimento e sua propri-
edade de deformação durante a trituração, é consi-
derado um fator diferencial entre os alimentos, uma
vez que o processo mastigatório ajusta-se e aco-
moda-se à sua textura 3,14, o que é chamado de pro-
cesso de controle ou modulação da mastigação 3.

O pão de queijo, ao ser mastigado forma uma
massa mais coesa, com bolo alimentar mais con-
centrado e compacto, já a cenoura ao ser triturada
se torna extremamente fragmentada o que leva a
movimentos mastigatórios mais rápidos,
verticalizados e com amplitude reduzida, e ,por fim,
a uva passa que apesar de ser fisicamente mais
fibrosa e seca e não se alterar facilmente ao se mis-
turar com a saliva no início do processo
mastigatório14, não exige grande contração muscu-
lar, já que o seu tamanho reduzido não oferece re-
sistência ao músculo masseter.

Levando-se em consideração a característica
física desses alimentos, podemos dizer que o pão
de queijo e o pão francês (por sua similaridade),
são os alimentos mais indicados para avaliação fun-
cional da mastigação, uma vez que a formação do
bolo alimentar mais coeso permite a melhor obser-
vação dos movimentos mastigatórios realizados e
conseqüentemente da lateralização do bolo alimen-
tar dentro da cavidade oral.

Por outro lado, alimentos que se fragmentam
demasiadamente durante a trituração, como a ce-
noura e mesmo a bolacha, não são tão indicados e
propícios para essa observação porque se espa-
lham muito na boca levando o indivíduo a realizar
movimentos excessivos de língua para seu recolhi-
mento 2, assim como podem oferecer falsos indíci-
os com relação a sua lateralização.

Durante as avaliações, temos observado que in-
divíduos com oclusão clinicamente normal, sempre
apresentam um lado preferencial para fazer a tritu-
ração dos alimentos, e o próprio muitas vezes men-
ciona na anamnese essa ocorrência.

Analisando os potenciais elétricos na
mastigação habitual, pressupõe-se que a popula-
ção por nós investigada tem uma preferência por
mastigar à direita, porém isso não pode ser justifi-
cado pelo fato de 90% de nossa população ser com-
posta por destros, já que estudos anteriores reafir-
mam que não há relação direta entre a dominância
cerebral e o lado de preferência mastigatório 16,17.

Através desse estudo pudemos confirmar que
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realmente existe diferença na atividade elétrica do
músculo masseter durante a mastigação de alimen-
tos com consistências diferentes, já que tanto o
masseter direito quanto o masseter esquerdo apre-
sentaram diferença estatisticamente significante en-
tre os alimentos, nas três provas mastigatórias. Tal
diferença se deve ao fato de que existe uma adap-
tação dos músculos mastigatórios para a trituração
de cada tipo de alimento, conforme suas caracte-
rísticas individuais que geram diferentes estímulos
aos receptores periodontais, orofaciais, articulares
e musculares no início do processo mastigatório18.

Dos alimentos utilizados, o pão de queijo foi o
que solicitou maior força de contração do masseter,
seguida da cenoura e da uva passa. Tal diferença
se deve ao fato de que o tamanho do alimento ofe-
recido era muito maior do que os outros, o que exi-
giu nos primeiros ciclos mastigatórios uma maior
força de contração do músculo masseter para a
degradação do pão de queijo.

É sabido que, na maioria dos casos, o equilíbrio
da oclusão e sua estabilização não levam automati-
camente à melhora das funções orofaciais, como a
deglutição e mastigação. Por esse motivo, normal-

mente realizamos o trabalho funcional da
mastigação durante o tratamento fonoaudiológico,
quando clinicamente o paciente apresenta-se com
uma oclusão mais favorável para essa atuação.

Em nossa prática clínica, observamos que a re-
educação do padrão mastigatório se dá de modo
mais eficaz quando fazemos as orientações na te-
rapia com alimentos variados, com isso podemos
discutir e mostrar para o nosso paciente quais são
as adaptações e modificações ocorridas em cada
uma dessas situações. Além disso, a trabalho
mastigatório com alimentos variados permite um
melhor aprendizado e uma modificação funcional
mais efetiva 2.

■  CONCLUSÃO

De acordo com os achados eletromiográficos
obtidos nesta pesquisa, podemos concluir que exis-
te uma diferença no nível de contração muscular
de acordo com o alimento utilizado, sendo o pão
de queijo o alimento que exige maior contração do
músculo masseter seguido da cenoura e da uva
passa.

Potenciais elétricos - músculo masseter

ABSTRACT

Purpose: to compare the electric potencial of the masseter muscle when chewing with varied strength
in individuals with clinical normal oclusion. Methods: ten women between 21 and 31 years old,
Angle´s class I oclusion, clinically normal, were submitted to surface electromyography. During the
exam, the electric potencial of the right and left masseter muscle was taken during habitual chewing
and right and left one-sided, of 3 kind of food with diferent levels of strength, as follows: cheese
bread, carrot and raisins. Results: t here was a significant statiscally difference between electric
potencials of right/left masseter muscle when chewing cheese bread, carrot and raisins, in  the 3
chewing tests. The cheese bread demanded  more muscle contraction, followed by the carrot and
the raisins. Conclusion:  the masseter muscle behaves in different ways, according to that is being
chewed, its greatest contraction happens in case of more consistent foods.

KEYWORDS:  Mastication/physiology;  Masseter Muscle; Electromyography; Food; Muscle
contraction; Dental occlusion; Female
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