
 
 

 

 

A PERFORMANCE MASTIGATÓRIA PODE SER AFETADA PELAS CURVAS OCLUSAIS? 

Yasmim Nascimento Reis (PIBIC/FA), Vitória Juliane de Oliveira, Jéssica Martins Janz, Dominique Ellen Carneiro 

Alfonso Sánchez-Ayala (Orientador), e-mail: snzcd@uepg.br 

Universidade Estadual de Ponta Grossa / Departamento de Odontologia 

Odontologia, Clínica Odontológica 

 

Palavras-Chave: Prótese Total, Mastigação, Oclusão Dentária 

Resumo 

O objetivo foi avaliar a influência das curvas de 

compensação na função mastigatória de usuários de 

prótese total convencional. Sete voluntários edêntulos 

totais receberam próteses totais com plano oclusal curvo 

e plano. Os testes de performance mastigatória foram 

feitos antes e após ajuste oclusal (7 e 28 dias após a 

instalação), utilizando material teste mastigável Optocal e 

o método das tamises múltiplas para calcular o X50. Após 

um mês da instalação das próteses os grupos foram 

cruzados. Os dados foram analisados pelo teste de 

Wilcoxon. Não houve diferenças significativas (p > 0,05) 

na performance mastigatória entre as próteses planas e 

curvas em 20, 40 e 60 ciclos. Portanto, as curvas de 

compensação não influenciam a performance 

mastigatória dos usuários de prótese total. 

Introdução  

A função mastigatória consiste no preparo físico/químico 

e mecânico do alimento (PEREIRA, VAN DER BILT, 

2016). A performance mastigatória é o tamanho de 

partícula alcançado em um certo número de ciclos 

mastigatórios. Os dentes formam a área oclusal onde o 

alimento é fragmentado, realizando um papel importante 

do processo. A deficiência mastigatória reduz a ingestão 

de nutrientes podendo gerar doenças como anorexia, 

sarcopenia e fragilidade (SUZUKI et. al., 2018).  

A reabilitação oral também influi na trituração. A 

obediência de sequências técnicas para a confecção das 

próteses determina o sucesso funcional (CRITCHLOW; 

ELLIS; FIELD, 2012). Contudo, evidência sobre a 

influência das curvas de compensação (curvas de Spee 

de Wilson) na função mastigatória com próteses totais é 

limitada, sendo assim negligenciadas na prática clínica. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar a influência 

das curvas de compensação na função mastigatória de 

usuários de prótese total convencional. 

Material e Métodos 

Este estudo foi do tipo randomizado, cruzado e cego 

(CEP/UEPG nº 3.056.867), com uma amostra de sete 

voluntários edêntulos totais divididos em dois grupos: 

grupo 1 recebeu inicialmente próteses com plano oclusal 

curvo e o grupo 2 próteses com o plano oclusal plano. O 

teste de performance mastigatória foi realizado após 7 e 

28 dias da instalação da prótese, em que cada voluntário 

mastigou 17 cubos (≅ 3,7 g e 5,6 mm de aresta) do 

material teste mastigável Optocal durante 20, 40 e 60 

ciclos mastigatórios (SÁNCHEZ AYALA et al., 2012). As 

partículas trituradas foram coletadas e passaram pelo 

processo de tamisagem múltipla. As partículas retidas 

em cada peneira foram pesadas em balança analítica 

para calcular o tamanho mediano de partícula (X50). Após 

um mês da instalação das próteses os grupos foram 

cruzados e os testes repetidos. Os dados foram 

analisados pelo teste de Wilcoxon. 

Resultados e Discussão 

Foram confeccionadas 28 próteses totais convencionais. 
A tabela 1 mostra os valores médios do X50 em 20, 40 e 
60 ciclos mastigatórios em 7 e 28 dias após a instalação 
em ambos os tipos de próteses. 

Tabela 1. Média e desvio padrão (DP) da performance mastigatória 

da prótese com plano oclusal curvo e com plano oclusal plano.  

Em ambos os tipos de próteses, a performance 

mastigatória não apresentou diferenças significativas em 

20, 40 e 60 ciclos de mastigação quando comparados 

entre 7 e 28 dias após a instalação (p > 0,05), assim 

como não houveram diferenças significativas entre as 

próteses planas e as com curva oclusal, em cada 

número de ciclos mastigatórios e após 7 e 28 dias de 

instalação das próteses (p > 0,05).  

Conclusão 

A presença das curvas oclusais em próteses totais não 

influencia na performance mastigatória dos pacientes. 
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Plano 
oclusal 

Ciclos 

Tempos 

7 dias 28 dias 

Média DP Média DP 

Curvo 

20 ciclos 6,287 1,503 6,717 0,389 

40 ciclos 6,123 1,474 6,566 0,368 

60 ciclos 5,724 1,402 5,602 1,281 

Plano 

20 ciclos 6,965 0,651 6,487 0,404 

40 ciclos 6,023 0,824 5,909 0,927 

60 ciclos 5,665 1,393 5,503 1,238 


