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Resumo 

Este estudo tem o objetivo avaliar a influência de fatores 
oclusais na função mastigatória. Foi avaliada a função 
mastigatória de cinquenta voluntários com cubos Optosil® 
pelo método de tamisagem múltipla. Em modelos, foram 
analisadas as curvas oclusais unificadas na esfera de 
Monson e as distancias inter-canino e inter-molares, 
sobrepasse horizontal e vertical e forma dos arcos. A 
esfera de Monson apresentou correlações negativas 
moderadas com o desempenho mastigatório, a eficiência 
mastigatória e o sobrepasse vertical. Com isso, conclui-se 
que quanto maior o raio da esfera de Monson, menor será 
o tamanho da partícula triturada (X50) e melhor o 
desempenho mastigatório.  
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Material e Métodos 

 

 

 

 

 

Função Mastigatória 

Método da tamissagem múltipla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esfera de Monson 

Método matemático Simplex para minimização de funções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distâncias Intercanino E Intermolar, E Sobrepasses 
 
 
 
 

 

Resultados e Discussão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão  

Quanto mais planas forem as curvas de Spee e Wilson, 

ou maior o raio da esfera de Monson, melhor a função 

mastigatória, e menos pronunciado o trespasse vertical. 
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• 50 sujeitos saudáveis, 33 mulheres e 17 homens, 
apresentando dentição completa, Classe I de Angle, e 
idade média de 20,6 ± 2,1 anos. 

• Parecer Ético UEPG 3.606.965/2019. 

• O objetivo da Reabilitação Oral é restaurar a oclusão 
natural do paciente, considerando as limitações dos 
diferentes tratamentos. 

• A influência biomecânica das Curvas Oclusais na 
função mastigatória é desconhecida.  

• As Curvas de Spee e Wilson são espacialmente 
incorporadas na esfera de Monson, de 4” de raio. 

• O objetivo foi determinar a relação entre fatores 
oclusais estáticos e a função mastigatória. 

 

 

 

• A Performance mastigatória determinou o tamanho 

mediano de partícula (X
50

) para 20, 40 e 60 ciclos 

mastigatórios (Equação de Rosin-Rammler). 

• Na base desses X
50

s, a Eficiência mastigatória foi 

calculada como o # de ciclos necessários para atingir 

um X
50

=2,8 mm (Equação de Potência). 

• As coordenadas das pontas de cúspides foram 
transferidas para o programa Matlab. Foi aplicado o 
método matemático Simplex, para ajustar a 
superfície de uma esfera às coordenadas. 

• A expressão matemática destinada à esfera foi R² = 
(x - xc) ² + (y - yc) ² + (z – zc)², onde R representa o 
raio da esfera, e xc, yc, zc representam as 
componentes do centro da esfera.  

Figura 1. Sequência para a avaliação da função mastigatória 

Figura 2. Sequência para o cálculo do raio da esfera de Monson 

Figura 3. Determinação das distâncias (inter-canino e inter-molar) e 
sobrepasses (horizontal e vertical) 

Tabela 1. Valores médios das variáveis avaliadas 

Tabela 2. Coeficientes de correlação entre as variáveis 


