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Resumo 

    O objetivo deste estudo foi determinar a influência dos 
contatos oclusais na variação do Limiar de Deglutição. 
Quinze voluntários dentados tiveram os contatos 
interoclusais registrados em quatro posições de 
movimento mandibular em ambos os lados (lateralidades 
e protrusão). O limiar de deglutição foi definido como o 
tamanho mediano de partícula triturada (X50) e estimado 
por meio de tamissagem múltipla. Os dados foram 
relacionados por meio do Coeficiente de Correlação de 
Spearman (Rho). Embora os diferentes contatos oclusais 
apresentarem diferentes graus de correlação entre eles, 
os mesmos não se relacionaram com o Limiar de 
Deglutição. Pode ser concluído que o grau de trituração 
do alimento até o momento de iminente deglutição não é 
influenciado pela quantidade de contatos oclusais 
durante a mastigação. 

Introdução  

  O desempenho mastigatório corresponde à capacidade 
de um indivíduo para quebrar o alimento em partículas 
menores em um número de movimentos mastigatórios 
(VAN DER BILT, 2011). A mastigação pode ser 
influenciada por características intraorais como o número 
de pares oclusais, forma e tamanho dental e motilidade 
tecidual; assim como por determinantes extraorais: 
características esqueléticas, atividade muscular e 
cinemática temporomandibular (OGAWA; OGIMOTO; 
KOYANO, 1998). Apesar da proposta dos esquemas 
oclusais parecer lógica, não existe evidência filogenética 
para eles serem considerados uma consequência de 
especialização evolutiva (AL-NIMRI; BATAINEH; ABO-
FARHA, 2010). Guia canino ou função em grupo puros 
raramente existem, e a presença de contatos 
mediotrusivos parece ser normativa (RINCHUSE; 
KANDASAMY; SCIOTE, 2007). A função mastigatória 
pode ser objetivamente descrita por meio do limiar de 
deglutição, o qual é definido como o tamanho mediano 
de partícula triturada (X50) obtido até o momento em que 
o indivíduo sente que o alimento pode ser deglutido (VAN 
DER BILT, 2011; HOBO; TAKAYAMA, 1997). 

Material e Métodos 

    Foi selecionado por conveniência 15 voluntários de 

ambos os sexos, com a dentição completa e saúde geral 

aparentemente boa (parecer ético UEPG 

3.606.965/2019). Os contatos interoclusais foram 

registrados utilizando folhas de oclusão metálicas sem 

cor Shimstock de 12 μm de espessura e 8 x 50 mm em 

quatro posições de movimento mandibular de ambos os 

lados: 0,5, 1, 2 e 3 mm a partir da máxima 

intercuspidação. 

Para a avaliação do limiar de deglutição foi oferecido 

ao voluntário uma porção de 3,4 g de amendoim sem sal, 

o qual foi mastigado habitualmente até o momento em 

que o voluntário sentiu vontade de deglutir. O número de 

ciclos mastigatórios foi registrado. Então, recebeu uma 

segunda porção com aproximadamente 3,4 g de 17 

cubos de material teste mastigável à base de polisiloxano 

Optosil Comfort® com o mesmo número de ciclos 

registrados anteriormente. As partículas trituradas foram 

expelidas em um papel filtro sobre um béquer e 

desinfectadas. O material foi seco a 80ºC por 25 minutos 

e tamisado por 10 minutos. As partículas presas em 

cada peneira foram pesadas em uma balança analítica. 

O limiar de deglutição foi definido como o tamanho 

mediano de partícula triturada (X50). Os dados foram 

relacionados por meio do Coeficiente de Correlação de 

Spearman (Rho). 

 Resultados e Discussão 

Tabela 1. Matriz de coeficientes de correlação (Rho de Sperman) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
**p<0.01 *p<0.05 X50: Tamanho mediano de partícula; bX50: Dispersão 
de partículas trituradas; D: Lateralidade direita a 0.5 mm, 1.0 mm, 2.0 
mm e 3.0 mm; I: Lateralidade esquerda a 0.5 mm, 1.0 mm, 2.0 mm e 
3.0 mm; PT: Protrusão a 0.5 mm, 1.0 mm, 2.0 mm e 3.0 mm. 

Conclusão ou Conclusões 

    O limiar de deglutição não se correlaciona com o 

número de contatos oclusais anteriores ou posteriores 

nos movimentos de lateralidade e protrusão em 

diferentes posições. 
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