
 

 



 

 

O PAPEL DA MASTIGAÇÃO 

 

Mastigar significa triturar os alimentos com os dentes. A mastigação é a função mais 

importante do sistema digestivo e tem por objetivo a degradação mecânica dos 

alimentos. Ela é o recurso de fracionamento do alimento. Quanto menores os 

pedaços e mais tempo permanecem em contato com a língua, maior a sensação de 

sabor e prazer. 

A mastigação é uma das principais funções bucais. É o primeiro passo para que a 

boa digestão aconteça. 

Ao iniciar o processo de mastigação, as glândulas salivares aumentam a produção 

de saliva. Aqui a saliva entra em ação com a enzima conhecida como amilase 

salivar ou ptialina, que é responsável pelo início da digestão do carboidrato 

proveniente do amido. A saliva também possui a função de umedecer os alimentos, 

o que facilita a trituração correta e auxilia o sistema digestivo. 

Os dentes da frente são classificados como incisivos e possuem a função de cortar 

os alimentos. Os do meio, conhecidos como pré-molares trituram e os do fundo, os 

molares, terminam o processo com a pulverização transformando os alimentos em 

partículas bem pequenas. Com ajuda da saliva se forma o bolo alimentar para que 

em seguida possamos engolir.  

A perda dentária, a falta de prótese e alguns aparelhos ortodônticos que são presos 

ao céu da boca podem influenciar de forma negativa na escolha dos alimentos, 

ocasionando um déficit de ingestão de fibras e vitaminas importantes. A mastigação 

insuficiente leva o estômago a ter um trabalho maior para conseguir desempenhar 

seu papel e como consequência podem aparecer alguns sintomas indesejáveis 

como refluxo, sonolência ou azia.  

Focar no ato da mastigação nos faz comer mais devagar. Por exemplo, um prato de 

comida que levaria 10 minutos para ser devorado passa a levar tranquilamente 20 

minutos. O cérebro também leva de 18 a 20 minutos para receber o sinal de que 

estamos satisfeitos.  



 

 

Então fazer uma refeição em menos de vinte minutos é pedir para repetir o prato e 

quem sabe acabar comendo mais que o necessário.  

Quando a mastigação é feita de forma eficiente, sentimos mais rapidamente a 

sensação de saciedade com menor quantidade de comida. Alguns grandes inimigos 

da mastigação estão presentes em nossa rotina como a pressa, a ansiedade, a 

preparação o alimento da forma incorreta, a falta de tempero e a distração durante a 

refeição. 

 

Dicas para uma boa mastigação 

Controle a velocidade da sua alimentação; 

 Mastigue cada garfada 15 vezes antes de engolir e aumente gradativamente; 

 Descanse os talheres no prato entre cada porção de alimento ingerido; 

 Espere 15 segundos entre cada porção de alimento e repita; 

 A mudança de comportamento pode não ser fácil e nem rápida.  

Enquanto se adquire novos hábitos e se alteram os antigos, deve-se avaliar o 

processo para que tudo funcione como reforço nessa mudança. 

O momento da refeição, seja ela grande ou pequena, deve ser prazeroso e 

apreciado com calma, ao sentir o sabor e a textura de cada alimento.  

Assim além de ficarmos mais felizes, nosso metabolismo consegue receber tudo 

aquilo que precisa e com certeza funcionará melhor!  

Pela boca podemos manter o sustento do nosso corpo em vários sentidos! Pense 

nisso! 

Boa mastigação em sua próxima refeição!  

 


