
Através dos resultados obtidos, verificou-se que a mastigação é

um fator significante no ponto de equilíbrio corpóreo e

distribuição do peso entre o antepé e o retropé, entre os pés. As

consequências da má distribuição corpórea, são múltiplas. Entre

elas, complicações na coluna, e distribuição errônea no joelho,

além de que essas deformações também possuem influência

sobre a digestão. No decorrer do estudo, contabilizamos

informações as quais percebe-se que há diferentes respostas ao

movimento de mastigação, porém, houve alterações nos dados

de cada participante nas diferentes situações avaliadas pelo

baropodômetro.

Análise do baropodômetro realizada de maneira estática,

sobre um número amostral de 5 alunos foram obtidos as

seguintes características da população: peso (kg); e altura

(m), tendo assim o índice de massa corporal (IMC). Para a

baropodometria, os indivíduos foram submetidos à análise da

pressão plantar, através do baropodômetro em posição

ortostática da marca Arkipélago modelo FOODWorkPro. A

análise dos dados foi obtida através de média e desvio

padrão, sobre a variável em questão, as análises foram

realizadas com ou sem estar em processo de mastigação de

alimento, objetivando assim observar a diferença da pressão

plantar.
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Introdução

Resultados e Discussão
A mandíbula e as articulações temporomandibulares (ATMs)

são articulações que atuam em conjunto, que possuem

movimentos simétricos e compensatórios. É o único osso móvel

do crânio e da face. As funções nas quais participa são

múltiplas e indispensáveis para a vida. Esta diversidade de

funções implica que sua mobilidade é guiada pela sinergia de

numerosos músculos que também participam em outras ações

voluntárias ou reflexas.

Conclusões

Material e Métodos

O ponto gravitacional corpóreo é muito importante, uma vez que 
influencia todo o corpo, seja osso, músculo ou articulação.

Foi utilizado o aparelho de baropodometria, que por sua vez, é 

usufruído para realizar um exame que identifica as alterações 

biomecânicas nos pés nas posições ortostáticas, estática e 

dinâmica, por meio da análise da distribuição de pressão plantar e 

do deslocamento do centro da gravidade.

A pesquisa a seguir, tem como objetivo analisar a influência da 
mastigação e como ela afeta o centro de gravidade corporal de 

cada indivíduo. 

Desta forma, o equilíbrio mandibular não é somente um equilíbrio

oclusal mas também muscular corporal. O movimento de

mastigação influência nos grupos musculares e ósseos envolvidos

no planar de cada indivíduo. Os resultados obtidos tiveram grande

discrepância entre os indivíduos.

Figura 1 e 2. Movimento de mastigação.

Figura 3 e 4. Ausência de mastigação.

Apoio Promoção

Tabela 1. Análise das características da população e dados da DM 

(distribuição de massa). 


