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MÚSCULOS DA MASTIGAÇÃO

- M. Masséter

- M. Temporal

- M. Pterigóideo Medial

- M. Pterigóideo Lateral



- M. Masséter

Feixe profundo Feixe superficial

Kamimura



OrigemOrigemOrigemOrigem
Feixe superficial: margem inferior do osso e arco zigomático

até a sutura zigomático-temporal.

Feixe profundo: margem inferior e face lateral do arco zigomático
até a eminência articular do temporal.

Kamimura



InserInserInserInserççççãoãoãoão

Kamimura

Tuberosidade massetérica: localizada nos 2/3 inferiores 
da face lateral do ramo da mandíbula.



AAAAççççãoãoãoão

Feixe superficial: eleva a mandíbula 
e desloca ligeiramente para frente.

Feixe profundo: eleva a mandíbula 
e mantém a oclusão.



- M. Temporal

Kamimura



OrigemOrigemOrigemOrigem

Soalho da fossa temporal 
(desde a linha temporal inferior 

até a crista infratemporal) 
e superfície medial da fáscia temporal.



InserInserInserInserççççãoãoãoão

Crista temporal localizada na face medial do processo coronóide e
na borda anterior do ramo da mandíbula.



AAAAççççãoãoãoão

Retrai a mandíbula 
(somente o feixe posterior)

Eleva a mandíbula



- M. Pterigóideo Medial

Kamimura



OrigemOrigemOrigemOrigem

Kamimura Fossa pterigóidea



InserInserInserInserççççãoãoãoão

Sobotta

Tuberosidade pterigóidea: localizada nos 2/3 inferiores 
da face medial do ramo da mandíbula.



AAAAççççãoãoãoão

Eleva a mandíbula 
e desloca ligeiramente para frente.



Kamimura

Recapitule a origem e inserção 
dos músculos elevadores da mandíbula.



- M. Pterigóideo Lateral

Cabeça superior

Cabeça inferior



OrigemOrigemOrigemOrigem

Kamimura

Cabeça superior: superfície infratemporal da asa maior do esfenóide.



OrigemOrigemOrigemOrigem

Kamimura

Cabeça inferior: face lateral da lâmina lateral do processo pterigóide.



InserInserInserInserççççãoãoãoão

Kamimura

Fóvea pterigóidea (ambas as cabeças) e margem anterior da cápsula 
e do disco da ATM (somente algumas fibras da cabeça superior).



AAAAççççãoãoãoão

Netter

Protraí a mandíbula durante a contração bilateral.



AAAAççççãoãoãoão

Netter

Lateralidade da mandíbula durante a contração unilateral do músculo.



AAAAççççãoãoãoão

Netter

Abaixamento da mandíbula. 
Para que este movimento ocorra é necessário a contração bilateral 

do músculo pterigóideo lateral 
simultaneamente com  músculos supra-hióideos 

(principalmente o ventre anterior do músculo digástrico).



Observe atentamente a origem e a inserção.
Imagine as fibras musculares diminuindo de 
comprimento durante a contração.
A  ação é conseqüência desta contração!


