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Introdução

O sistema muscular é o maior dos sistemas orgânicos
e um dos mais importantes, pois trabalha para a 
homeostase bioenergética, é o principal local de
transformação e de armazenamento de energia, bem 
como, destino final dos sistemas de suporte primários 
envolvidos no exercício, como o cardiovascular e o 
pulmonar.

No aparelho locomotor os músculos representam os 
elementos ativos, pois através da contractilidade e do 
relaxamento de suas fibras deslocam as peças ósseas, 
possibilitando o movimento corporal.

A fibra muscular, é uma célula larga e cilíndrica, 
multinucleada e visível em microscopia de luz. Grupos 
de fibras musculares agrupam-se formando fascículos 
(visíveis à vista desarmada) que se associam para 
formar os diferentes tipos de músculos. Cada fibra, 
fascículo/feixe e músculo, está revestido por tecido 
conjuntivo, denominados de endomísio, perimísio e 
epimísio, respectivamente. O grupamento muscular
também é revestido por tecido conjuntivo, sendo este 
denominado de fáscia profunda e superficial; a 
profunda está intimamente relacionada aos músculos, 
emitindo trabéculas que os individualizam em espaços 
próprios denominados de loja muscular.

O tecido muscular é classificado morfológica e 
funcionalmente, como liso, cardíaco e esquelético. Os 
músculos esqueléticos são divididos didaticamente em 
três partes, cabeça/origem/extremidade fixa (proximal), 
corpo ou ventre e cauda/inserção/extremidade móvel 
(distal).

Os músculos são classificados quanto as fibras
(direcionamento), função, ação, forma, inserção e 
origem. Observando-se a funcionalidade das diversas 
partes que compõem o corpo, percebe-se que 
grupamentos musculares estão envolvidos para 
desempenhar determinadas ações e em conjunto são 
denominados de acordo com a funcionalidade. 

A exemplo disto, para a mastigação dos alimentos, 
cinco músculos são envolvidos e chamados de “os 
músculos da mastigação”. Os músculos atuam em 
grupo, e têm a função primordial de movimentar a 

mandíbula em diferentes planos ou direções, 
aproveitando, para isso, as estruturas especiais que 
conformam a articulação têmporo-mandibular - ATM. 
Quatro músculos pertencem ao grupo da mastigação, 
masseter, temporal pterigóideo medial e lateral e 
digástrico.  O masseter e o temporal são superficiais e
de fácil palpação. Todos eles ligam a mandíbula ao 
crânio, derivam do mesoderma e recebem a inervação 
do nervo trigêmeo [1, 2, 3, 4]. 

Pelo exposto, percebe-se o quanto é importante o 
conhecimento anatômico dos músculos da mastigação. 
De modo geral os constituintes do sistema muscular são 
estudados de forma descritiva, topográfica e também 
aplicada, pois é necessário que o discente conceba a 
musculatura vinculada ao todo, trabalhando 
fisiologicamente para o equilíbrio dos sistemas 
orgânicos ou, se alterada a normalidade, contribuindo 
para o adoecer dos mesmos. 

Neste contexto, também é importante a percepção da 
interdisciplinaridade e da multidisciplinaridade, pois 
uma dada estrutura, órgão ou sistema será abordado 
sob perspectivas diferentes através dos diversos 
conteúdos que compõem a grade disciplinar do curso. 

Na anatomia, independentemente do sistema 
abordado, o estudo é desenvolvido de forma 
convencional (teoria seguida de prática), o que não é 
ruim, contudo, poderia ser mais bem desenvolvida se 
houvesse maior variedade e número de livros 
disponíveis, bem como, as ilustrações contidas nestes, 
fossem mais ricas e evidenciasse tudo o que narram os 
textos.

Neste sentido, a parte teórica torna-se mais 
dificultosa, memorística e descontextualizada, o que 
demonstra a necessidade de elaborarem-se outros 
dispositivos didáticos que viabilizem o conhecimento.

Nesta perspectiva, objetivou-se nesse trabalho 
contribuir com a formação da videoteca anatômica da 
UFRPE (projeto de extensão), elaborando um vídeo de 
30 minutos sobre os músculos da mastigação (anatomia 
e aspectos médico-cirúrgicos) para auxiliar, junto com 
os outros recursos didáticos, no aprendizado dos 
discentes de medicina veterinária, zootecnia, ciências 
biológicas e áreas afins. 



      
Material e métodos

O trabalho foi desenvolvido na Área de Anatomia 
do Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal –
DMFA da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
– UFRPE.

Foram utilizados 06 (seis) cães sem raça definida 
doados em óbito pelo Centro de Vigilância Ambiental 
de Recife. Os cadáveres foram fixados com solução 
aquosa de formaldeído a 10% (Labsynth – Produtos 
para laboratórios Ltda.) [5], injetada na artéria carótida 
comum esquerda e em seguida imersos na mesma 
solução para conservação. Transcorrido o tempo 
mínimo para fixação de 48 h (quarenta e oito horas), 
procedeu-se a dissecação. Utilizando-se cabo de bisturi
número três e quatro e lâminas para bisturi números 
quinze e vinte, realizou-se a dissecação das regiões 
massetérica, temporal e intermandibular. Inicialmente 
realizaram-se três incisões para cada região: uma 
vertical de ± 10,0 cm e duas horizontais de ± 8,0 cm 
(nas extremidades da primeira) para a massetérica; uma 
transversal de ± 8,0 cm e duas longitudinais de ± 5,0 
cm (nas extremidades da primeira) para a temporal; e 
uma longitudinal de ± 10,0 cm e duas transversais de ± 
8,0 cm (nas extremidades da primeira) para a 
intermandibular. Em seguida, utilizando-se tesouras e 
pinças de dissecção com dente, realizou-se a 
dissecação do primeiro plano anatômico, rebatendo-se 
a pele e fixando-a nas bordas da área não dissecada.
Em sequência, realizou-se o rebatimento da tela 
subcutânea (segundo plano anatômico) com os mesmos 
materiais e técnicas, para expor o terceiro plano 
anatômico, constituído dos músculos da mastigação e 
demais estruturas (vasos e nervos) sintópicas. Para 
registro dos dados, comprovação e elaboração de 
material ilustrativo, fotografaram-se (câmera 
fotográfica digital SONY de oito megapixels) e 
filmaram-se (câmera filmadora digital 1200x, 
SAMSUNGUE – SC-DC164 e DVDs) todas as etapas 
do trabalho.

Resultados e discussão

Embora não sendo material profissional, as câmeras 
(fotográfica e filmadora) proporcionaram excelente 
material visual, pois captaram detalhes anatômicos, 
cores e texturas dos tecidos expostos, que dificilmente 
são visualizados nos livros disponíveis. 

Produziu-se um vídeo (30 minutos de duração, 
gravado em mini-DVD) sobre os aspectos anatômicos e 
médico-cirúrgicas dos músculos da mastigação, onde
os autores e atores de todas as etapas são os próprios 
alunos, o que caracteriza a proposta do trabalho como 
altamente contextualizada, interdisciplinar, motivadora, 
lúdica e desenvolvedora das competências discentes.
Apesar da responsabilidade exigida para o proceder das 
técnicas anatômicas empregadas neste trabalho, bem 
como, na explanação da temática, o vídeo é 
descontraído, alegre, sem pretensões profissionais e 
sem o rigorismo academicista evocado nas aulas 

convencionais elaborada pelos docentes, deixando o 
material muito próximo da realidade discente e 
prazeroso ao estudo. No vídeo, abordam-se aspectos 
descritivos, topográficos, comparativos e aplicados dos 
órgãos e estruturas; demonstram-se as regiões e as 
técnicas empregadas; dão-se dicas; explicam-se as 
interrelações (sintopia e fatores de estática) e relatam-
se as importâncias médicas.

Apesar da resistência e pouca flexibilidade tecidual 
apresentada, devido à fixação pela solução de 
formaldeído, os instrumentais cirúrgicos, bem como, as 
técnicas utilizadas mostraram-se adequadas, atendendo 
as expectativas do trabalho. 
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