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Criança

Teu olhar me cativa
Me encanta
Me fascina

Faz minha vida ter sentido
Me anima
Me acorda

Teu olhar me surpreende
Me alerta
Me domina
Diz a verdade

Que o mundo é teu

Que é uma flor

Que nos corações

Despertas amor
(Autor anônimo)
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1 INTRODUÇÃO

O bruxismo tem sido largamente estudado desde o inicio
deste século por vários autores

e pesquisadores das áreas médica e

odontológica, devido 6. sua importância como entidade patológica e sua
ligação com as funções musculares, neurais e psíquicas dos pacientes que o
apresentam.

Percorrendo a literatura bíblica da religião católica, em
algumas passagens ela cita a possível presença deste hábito nocivo no
homem antigo:..."enquanto que os filhos do reino serão lançados nas trevas
exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes" (Mt. 8:12), e acompanhou
o homem da era contemporânea, até os tempos da civilização moderna atual.

Como uma definição genérica, o bruxismo é um hábito
inconsciente e espontâneo de cerrar ou ranger os dentes, podendo ser
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efetuado durante o dia, ou à noite, a intervalos variados. HADDAD,
CORRÊA, FAZZI (1994) ,em uma definição atual, classificam o bruxismo em,
diurno, como uma "atividade consciente ou subconsciente de ranger os
dentes durante o dia", podendo "incluir outras atividades parafuncionais
como morder objetos, morder os lábios, bochecha ou travar os dentes" e ser
silencioso; e noturno, como sendo uma "atividade subconsciente de ranger
os dentes durante o sono num padrão rítmico de atividade do músculo
masseter", podendo produzir ruídos.

A etiologia do bruxismo é multifatorial,

por isso é

extremamente complexa e controversa e, principalmente na infância, está
associada a muitos distúrbios orgânicos, nem sempre fáceis de serem
detectados.

E

de consenso entre os autores que os principais fatores

causadores ou desencadeadores do bruxismo, na infância, são condições
sistémicas, fatores psicológicos, ocupacionais, hereditários e fatores locais
(dentários), estes com menor grau de nocividade.

Dentro dos fatores psicológicos, a teoria freudiana da
psicanálise afirma que a cavidade bucal possui ou adquire significativamente
cargas emocionais do cotidiano do ser humano, levando-nos a entender a
origem

psicológica

parafuncionais,

do

bruxismo, já

derivam da liberação

que ele, como outros
de

tensão

hábitos

emocional, incluindo

sentimentos de frustração, raiva reprimida, depressão, angústia, ansiedade,
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produzindo uma tensão da musculatura do sistema mastigatório e como
conseqüência disso, a realização da parafunção.

Fatores sistêmicos que podem estar relacionados com o
bruxismo, segundo HADDAD, CORRÊA, FAZZI (1994), TEIXEIRA, et al
(1994), estão as deficiências nutricionais e vitaminicas,

a hipocalcemia

(deficiência de cálcio), as alterações endócrinas, as alergias, as alterações do
trato digestivo, infecções intestinais parasitárias. E ainda dentro dos fatores
sistêmicos, CHRISTENSEN, FIELDS JR. (1996) citam a paralisia cerebral
(retardo mental).

Pelo exposto sobre a etiologia do bruxismo

e tendo

conhecimento que ele pode passar desapercebido pelos pais das crianças e
por alguns profissionais, conclui-se que

o diagnostico

também será

complexo, porque além dos sinais e sintomas que deverão ser detectados nos
pacientes infantis, necessita-se da confirmação dos pais ou tutores sobre a

presença ou não deste hábito, questionando-os se ouvem os ruídos
produzidos pelos dentes durante a realização desta parafunção.

A importância desta patologia reside nas sequelas que
podem advir de sua presença nas dentições decidua e mista, onde desgastes
excessivos dos dentes, fraturas dentárias, fraturas de restaurações, injúrias

às coroas dos dentes, ao periodonto, à polpa dental, ao complexo neuromuscular do sistema mastigatório, mobilidade aumentada dos dentes
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deciduos ,

aumento do teinus muscular dos músculos mastigatórios,

sensibilidade dos mesmos, são algumas das conseqüências do bruxismo
nestas

faixas etárias. A

atrição

dos

dentes

envolvidos

é

o

sinal

patognomemico do bruxismo.

A terapia do bruxismo deverá influir sobre os fatores
etiológicos determinados em cada caso em particular. Quando houver um
distúrbio sistémico envolvido

e curdvel, deve-se procurar solucioná-lo

primeiramente, e então seguir a terapia especifica, que de acordo com a
literatura estudada, envolverá a instalação de uma placa protetora flexível
para a arcada dentária superior, devendo ser utilizada pelo paciente nos
horários em que é determinado que realiza o bruxismo. As terapias
psicológicas também são utilizadas para a liberação ou canalização positiva

da tensão emocional. Outras terapias são citadas como coadjuvantes para o
tratamento, como fisioterapia, uso de medicação, etc...

Por conseguinte este trabalho tem como objetivos alertar
os profissionais e estudantes da Odontologia para que tenham conhecimento
cientifico suficiente para diagnosticar precocemente esta parafunção, tratá-la
com seriedade e sapiência, prevenindo os problemas futuros que podem
advir dela, devolvendo ou controlando a saúde de seu paciente,

fornecer a

eles e a seus pais informações claras e elucidativas sobre o bruxismo e, se
necessário,

informar profissionais de áreas afins (Médicos Pediatras,
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Psicólogos) para que eles possam trabalhar conjuntamente na tentativa de
auxiliar na terapia desta patologia.

Este trabalho abordará principalmente, sob forma de
Revisão de Literatura, conceitos de bruxismo, determinação dos vários
fatores etiológicos passíveis de desencadeá-lo, meios
diagnóstico,

e

métodos de

e fornecer subsídios para que os profissionais da area

Odontológica possam tratar o bruxismo nas dentições decidua e mista, para
que eles tenham a capacidade de evitar ou pelo menos amenizar as
conseqüências desta parafunção na dentição permanente de seus pacientes.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Etimologia do bruxismo

A palavra bruxismo, segundo um estudo de MOLIN, LEVI

(1966),

deriva da

expressão

grega

brychein odontas,

que

significa

literalmente "ranger os dentes".

2.2 Conceito de bruxismo

A expressão "bruxomania" foi primeiramente introduzida
na literatura por MARIE, PTIETKIEVICZ (1907) apud CABRE (1985)
intuito de definir

no

o hábito de cerrar os dentes que poderia ser causado pelo

surgimento de lesões corticais dolorosas

e distúrbios da medula óssea.

FROHMANN (1931) apud CABRE (1985) foi o primeiro que utilizou o termo
bruxismo.
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MOORE (1956) descreveu

o bruxismo

como um

apertamento e rangimento de dentes realizado de dia ou à noite, sendo
ainda, um hábito inconsciente do paciente e por isso, normalmente não
sabendo que o faz.

MOLIN,

LEVI (1966) definiram o bruxismo como sendo

um movimento habitual de cerrar e esfregar os dentes, excluindo-se os
momentos em que a pessoa está realizando as funções de mastigação e
deglutição, podendo ocorrer durante o sono ou na vigília. Afirmam que esta
atividade é transitória e pode cessar quando a tensão emocional desaparecer,
mas em alguns casos a pessoa gera urna tendência de cerrar os dentes,
criando um gatilho que pode ser acionado com mais freqüência,
desenvolvendo um estado crônico.

BROWN (1970) em urna pesquisa realizada em crianças
com retardo mental, constatou que o bruxismo, definido como ranger de
dentes, é muito comum em pessoas com deficiência mental.

GENON (1975)

estabeleceu que as parafungões nas

crianças eram "atividades involuntárias, inconscientes, ocasionais ou
habituais da musculatura mastigatória, as quais se expressam como bater,
ranger ou pressionar os dentes, durante o dia ou à noite".
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ARNOLD (1981) definiu o bruxismo como sendo um
contato estático ou dinâmico da oclusão dos dentes fora dos momentos de
mastigação e

deglutição,

sendo considerado, portanto, um

hábito

parafuncional, geralmente inconsciente e espontâneo, podendo ocorrer a
intervalos variados e quase sempre durante o sono.

AHMAD (1986) cita que o contato não funcional dos
dentes, que pode incluir

o apertamento,

o cerramento,

o bater e o

rangimento dos dentes, é considerado bruxismo.

Na opinião de ATTANASIO (1991) o bruxismo noturno é
uma atividade parafuncional que ocorre durante o sono, de forma ritmada e
vigorosa, podendo ser um rangimento mandibular como um apertamento
muscular prolongado. Este apertamento ou cerramento pode ocorrer em

máxima intercuspidação,

ou em posição oclusal excêntrica, ou ainda, em

posição dentária topo-a-topo dos dentes anteriores ou de caninos.

0 surgimento do bruxismo na criança provavelmente
antes do primeiro dente erupcionar, foi sugerido por MOSS (1996), devido a
"tendência em algumas crianças em bater seus maxilares superiores e
inferiores enquanto estão dormindo, e As vezes, quando estão descansando
durante o dia". Afirma ainda que o bruxisrno é "uma maneira de extravasar a
tensão através dos movimentos musculares".
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CHRISTENSEN, FIELDS JR. (1996) também afirmaram
que o bruxismo é um ranger dos dentes, que ocorre com mais freqüência
quando a criança está dormindo, mas podendo ser observado durante

o dia.

Ainda fazem uma observação onde dizem que quase todas as crianças fazem
um pouco de bruxismo que causa desgastes nos dentes caninos e molares,
sendo isso detectado com muita freqüência na boca dos pacientes infantis.

2.3 Diagnóstico do bruxismo

Em seu trabalho, GRAF (1969) considerou que em muitos
casos era dificil diagnosticar o bruxismo pelo fato de os próprios pacientes
portadores da parafungdo não terem ciência que

o realizam. Para o

diagnóstico realizava um exame clinico na tentativa de detectar os sinais e
sintomas provenientes do bruxismo. Além disso, perguntava aos
companheiros de quarto do paciente ou aos pais, se o paciente fazia ruídos
audíveis durante a noite. Uma anamnese também era realizada, nela

avaliava se havia presença de tensão psíquica ou stress emocional na vida
do paciente.

LINDQVIST (1972), em um dos seus estudos, utilizou
uma amostra de 104 meninas e 88 meninos, numa média de idade de 12
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anos, para esclarecer uma possível conexão entre a ocorrência de bruxismo
e distúrbios emocionais. Para diagnosticar a presença de bruxismo nas

crianças, usou um registro clinico de facetas de desgaste atípicas. A seguir
pediu aos pais das crianças que respondessem a um questionário que
incluía a pergunta se eles já tinham ouvido seus filhos ranger os dentes e
ainda, diagnosticou a partir de informações anamnéticas, a presença ou não
de distúrbios emocionais no grupo de estudo.

LINDQVIST (1974) em uma investigação em crianças
gêmeas para esclarecer a influência da hereditariedade no desenvolvimento
do bruxismo, diagnosticou o hábito pelo registro de facetas atípicas nos
dentes permanentes através de modelos de gesso, das arcadas dos
pacientes, obtidos por moldagem de

alginato (para definir melhor a

localização e tamanho das facetas). Também realizou a palpação nos
músculos mastigat6rios masseter e pterigoideo lateral, para avaliar a
sensibilidade muscular. Avaliou também se havia interferências oclusais e
comparou o "overjet e overbite" com material de outros gêmeos, concluindo
que gêmeos monozigáticos têm freqüentemente o mesmo modelo de facetas
que os dizig6ticos,

e ainda, não ficou estabelecido que a hereditariedade

influencie a ocorrência de interferências oclusais ou a fragilidade muscular.

RAMFJORD,

ASH

(1984)

em sua

publicação,

recomendam que para diagnosticar o bruxismo haja a observação dos sinais
e sintomas clínicos no paciente, como desgastes mais acentuados nos dentes

It,

anteriores, fraturas de dentes e restaurações, tônus muscular aumentado,
sensibilidade muscular dos músculos mastigatórios envolvidos, desconforto
e dor na articulação têmporo-mandibular; e a presença de sons oclusais
audíveis de ranger de dentes não funcionais, pela história confirmadora de

outras pessoas.

0 estabelecimento de um diagnóstico adequado, é uma
interação da história do paciente e um exame clinico acurado, segundo a

AMERICAN OF PEDIATRIC DENTISTRY. Também cita que é de extrema
importância

questionar o paciente ou os pais, sobre a ocorrência de

cefaléias freqüentes, se há presença de dores no pescoço, na face, na
mandíbula ou na maxila da criança, se o paciente sente dor durante a
mastigação ou durante um bocejo e, finalmente, quando necessário, fazer

exames radiográficos do paciente.

NOR et al (1991) são da opinião de que para se realizar
um diagnóstico correto deve ser feita uma anamnese com a participação dos
pais para informar sobre a história médica geral (atual e passada)

da

criança, se ela range os dentes, se possui "tiques" nervosos, hábitos viciosos,
hábitos de mordida, se há queixas de sintomatologia dolorosa; como é a
relação familiar e social desta criança; e também realizar uma avaliação do

seu perfil psicológico. Ainda sugerem a necessidade de um eficiente exame
clinico, onde deverá haver a observação dos hábitos posturais do paciente,
assimetrias e edemas faciais, as características da deglutição e respiração,
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realizar a palpação dos músculos mastigatórios e ATM (para verificar a
presença de sensibilidade nestes locais), observar se há click ou crepitação
da ATM, avaliar todos os movimentos mandibulares, realizar a inspeção
visual e táctil nos tecidos moles bucais para detectar marcas de mordida,
ulcerações ou sulcos (marcas) de apertamento nas bochechas e lábios, e
verificar se há presença de marca dos dentes nos bordos laterais da lingua,
que podem ser um indicativo da presença do bruxismo céntrico (apertamento
dos dentes). A morfologia e as atividades funcionais dos dentes também
devem ser examinadas na busca de alguma sinal clinico de bruxismo. A
despeito de exames radiográficos para auxiliar no diagnóstico, eles indicam
somente quando há suspeita de alguma alteração degenerativa nas
estruturas envolvidas.

De acordo com HADDAD, CORREA, FAZZI (1994) para
diagnosticar bruxismo, especificamente em crianças, deve-se fazer um
questionamento aos pais, que podem ouvir o ruído produzido pelo bruxismo
da criança enquanto dorme, e observar clinicamente pequenas ulcerações
nos tecidos moles, ou sinais na mucosa jugal, na altura do plano oclusal.

Para diagnosticar o bruxismo deve-se detectar

o seu

sinal patognomônico, que são os desgastes nas faces incisais e oclusais de
dentes antagônicos, que se diferenciam dos desgastes dos dentes pelo atrito
da mastigação por ocorrer em dentes isolados, segundo TEIXEIRA et al
(1994). Também recomendam uma anamnese do paciente que inclui
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questionamentos sobre: se lid dor ou fadiga dos músculos mastigatórios,
ruídos na ATM, barulho do ranger dos dentes, sensibilidade às variações
térmicas. Também indica exames radiográficos das estruturas envolvidas na
parafungdo.

2.4 Classificação e Gravidade do bruxismo

ARNOLD (1981) dividiu esta parafunção como sendo um
contato estático ou dinâmico da oclusão dos dentes e ainda, podendo ser um
movimento tanto isotônico ou isométrico, isto 6, ranger ou apertar os
dentes, respectivamente.

Abordando a relação maxilo-mandibular em que está
inserido o mecanismo funcional do brwdsmo, ORTEGA (1988), classificou-o
como céntrico, quando ocorre

o apertamento maxilo-mandibular; e

excêntrico, quando há o rangimento dos dentes.

Já HADDAD, CORRÊA, FAZZI (1994)

classificaram o

bruxismo em diurno como sendo a "atividade consciente ou subconsciente
de ranger os dentes durante o dia, podendo incluir outras atividades
parafuncionais como morder objetos, morder os lábios, bochecha ou travar
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os dentes", sendo normalmente silencioso; e o bruxismo noturno como uma
atividade inconsciente de ranger os dentes durante o sono, com um padrão
ritmado da atividade muscular do masseiter, com a produção de ruídos na
maioria das vezes.

Em relação à gravidade do bruxismo, CABRE (1985)
esclarece que ela dependerá da quantidade de parafunção que é realizada, da
qualidade dos tecidos sujeitos ou envolvidos com o bruxismo e dos fatores
externos que modificam a ação do bruxismo, atuando sobre as estruturas
de suporte que agem sobre o órgão dentário.

2.5 Sinais e sintomas do bruxismo

BROWN (1970) relatou em um trabalho que o bruxismo
intenso em paciente com deficiência mental pode causar superficies planas e
muito polidas, sem fissuras e cúspides, principalmente nos molares.

Estudando bruxismo em crianças alérgicas, MARKS
(1980) observou nelas a presença de pequenas ulcerações

e sulcos na

mucosa bucal, localizados opostamente aos dentes molares, facetas de
desgaste nos molares, caninos e incisivos
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De acordo com ARNOLD

(1981),

os dentes

são os

responsáveis em acrescentar tensão aos músculos; e o primeiro sintoma ao
trabalho muscular continuo é a fadiga muscular, podendo produzir um
espasmo muscular (dolorosa contração involuntária), que na boca tem a

denominação de trismo, com limitação d.e abertura bucal. Como segundo
sintoma muscular, a

descoordenação

estiramento do músculo tenso durante
sensibilidade muscular

e

da

musculatura,

seguida de

o bruxismo, causando dor e

da ATM, bem como

limitação,

desvios

e

incoordenação da ATM que produz um estalido. Em relação ao dente:
fraturas de restaurações e dos dentes, o esmalte dentário fica enfraquecido;
se o dente tiver mobilidade, esta aumentará com a presença do bruxismo;

presença de facetas de desgaste, que, segundo

o autor, poderão ser

pequenas se for parafunção com contração isométrica (o maior volume da

força permanecerá nos músculos ou será passado a outras estruturas), ou se
for contração isotônica, o desgaste produzirá uma faceta de desgaste lisa,
brilhante de tamanho variado. A polpa dental será afetada se a dentina
também for, havendo a produção de dentina secundária e tercidria; pode
ocorrer sensibilidade térmica ou sinais de não vitalidade e o aparecimento de

cálculos dentindrios dentro do tecido pulpar. 0 ligamento periodontal pode
sofrer alterações quando seus limites fisiológicos são ultrapassados, podendo
haver um aumento de mobilidade dos dentes, e no exame radiográfico pode
aparecer um

espessamento

do espaço que corresponde ao ligamento

periodontal. Cita ainda, que devido a pressão exagerada do bruxismo sobre
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os dentes, poderá haver estimulação dos osteoclastos podendo provocar uma
reabsorção da ldmina dura.

Em um trabalho com a finalidade de achar relação entre
as parafunções bucais e distúrbios funcionais e doenças do sistema
estomatognaico em 440 crianças de 7 a 14 anos, NILNER (1983) observou
que nas crianças que apresentavam parafunções, havia a presença de
sensibilidade à palpação dos músculos da ATM, dor na regido temporal,
dores de cabeça recorrentes, estalidos da ATM, desvio de abertura bucal e
sensibilidade dos músculos masseter e pterigoideo lateral.

INGERSLEV (1983) em um estudo com 366 crianças de 6
a 16 anos sobre os sintomas da parafunção e os resultados obtidos após o
tratamento com uma placa mole, relatou c ,s seguintes sintomas encontrados:
marcada atrição dos incisivos inferiores, sensibilidade dental a estímulos
térmicos e elétricos, redução na função mandibular, dores de cabeça e sinal
de stress no músculo mandibular.

RAMFJORD, ASH (1984) salientam que os sinais e
sintomas do bruxismo são o desgaste excessivo dos dentes, "...injúria As
coroas, raizes dos dentes, 6. polpa, ao periodonto, ao complexo
neuromuscular mastigador e à mucosa bucal".

1'1

Dor e disfunção na ATM, dores de cabeça e no pescoço,
espasmo e dores musculares, mobilidade

dentária aumentada,

fratura

dentária, intrusão e extrusdo dentárias, erosão e abrasão dentárias,

patologias pulpares, são alguns dos sinais e sintomas do bruxismo, segundo
PAVONE (1985). Sobre a mobilidade dentária, o autor afirma que o bruxismo

causa ou a agrava em pacientes portadores de aparelhos ortodôriticos, com
problemas periodontais e endodifinticos.

CABRE (1985)

também cita como sinais clínicos do

bruxismo a abrasão, a atrição e a erosão dos dentes envolvidos. Enfatiza

ainda que a musculatura é a estrutura mais facilmente afetada, com dor e
sensibilidade muscular, contratura muscular, mialgias,

aumento do temus

muscular e contatos dentários de longa duração. A dor na articulação
têmporo-mandibular, segundo o autor, é o sinal mais freqüente, juntamente

com crepitação e o "clic"da ATM, podendo haver também restrição de
movimentos mandibulares e desvio mandibular.

AHMAD (1986)

em seu estudo sobre

bruxismo

em

crianças, afirma que os sinais e sintomas do brwdsmo infantil são os

mesmos do adulto, porém, ocasionais e mais suaves, e que eles dependem da
freqüência e da intensidade da parafunção, e da idade do paciente. Cita

ainda o autor, que os sinais e sintomas podem ser vistos individualmente ou
combinados. Dor de cabeça, mobilidade dentária e sons de triturar ou bater
os dentes são os mais comuns. Na estrutura dentária o desgaste excessivo
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devido ao rangimento, pode desencadear sensibilidade nesta área do dente
(os prismas de esmalte são fraturados pelo aumento da força muscular); e
nas crianças o desgaste dentário indica atividade parafuncional. Também
podem aparecer bordos dentários cortantes, facetas de desgaste atípicas
brilhantes com possível sensibilidade pulpar;

fraturas coronárias, fraturas

de restaurações e fraturas radiculares, como conseqüência do desgaste
exacerbado; e em relação à musculatura, podem haver sensibilidade dos

músculos mandibulares à palpação e cansaço muscular ao acordar. Devido
a isso, AHMAD (1986) enfatiza que quando o paciente é submetido a um
longo tratamento odontológico, sendo necessária a abertura bucal por um
tempo prolongado, pode ser muito traumático para a musculatura do
paciente bruxômano. E pequenas ulcerações ou sulcos na mucosa bucal na

região de molares, em um ou ambos os lados (aumentadas no lado em que a
criança dorme), e dor na ATM, são outros sinais e sintomas relatados pelo
autor.

WILLIAMSON (1986) em um trabalho sobre tratamento de

disfunção temporomandibular em uma criança de 3 anos de idade com
desvios mentais, relatou que o paciente apresentava cefaléias diariamente.
Quando acordava de seu sono tinha dores musculares e rangia seus dentes

tão intensamente quando dormia, que se ouvia o barulho do rangimento dos
dentes por toda casa.
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O sinal mais óbvio da atividade bruxômana noturna, de
acordo com ATTANASIO (1991), é a atrição da borda incisal dos dentes
anteriores e superficies oclusais dos dentes posteriores. A hipermobilidade
dos dentes com ausência de doença periodontal, hipersensibilidade térmica
sem recessão gengival e exposição do cemento, fratura de cúspides dentárias
ou de restaurações, hipertonicidade dos músculos mastigatórios à palpação,
limitação de movimento mandibular, dores de cabeça na área do músculo
temporal e hipertrofia do músculo masse ter, são outros sinais e sintomas
apresentados pelo paciente bruxômano, segundo este autor.

PAIVA, FONSECA, VIEIRA (1992) em um artigo sobre a
postura durante o sono, o efeito dessas posturas sobre a incidência e a
severidade do bruxismo, afirmam que "posturas de dormir laterais ou
ventrais estimulam o bruxismo quando a mandíbula é forçada para uma
posição que exige que os dentes, as ATMs e estruturas associadas suportem
a cabeça", sendo que as posições bilaterais ou laterais alternadas são as
posturas mais comuns pelos brux6manos. Segundo estes autores, então o
sinal clinico mais evidente da presença do bruxismo, o desgaste dental,
ocorrerá do lado direito da boca se o paciente dorme sobre o lado esquerdo e
vice-versa, e será bilateral se o paciente dorme sobre os dois lados. Também
ocorrerá dor na musculatura e na articulação do lado em que o paciente
costuma dormir. De acordo com os autores, a posição ventral é a mais
comprometedora para o bruxismo, porque não há o relaxamento dos
músculos mandibulares, e quando há associado o apoio facial é mais
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problemático, ocorrendo desgastes dentários bilaterais e desconforto, sendo

que o desgaste dentário anterior deste paciente será mais simétrico do que
dos pacientes que usam a posição bilateral para dormir. Eles também
"possuem uma alta incidência de dor e rigidez cervical". Em relação a ATM e
suas estruturas, os autores afirmam que o côndilo do lado de trabalho está
menos associado com dor, pois está apoia.do , e o lado que o paciente dorme
está o côndilo de balanceio, sendo então este que é afetado, apresentando

dor, fadiga e sensibilidade muscular deste lado. Com o aumento do desgaste
do lado de trabalho ocorre função em grupo podendo produzir fratura de
cúspides do lado de balanceio. Pulpites causadas por contato oclusal ou
lateral excessivo (hiperemia com sensibilidade térmica) e recessão gengival
dos dentes posteriores

são também sinais e sintomas decorrentes do

bruxismo, citados pelos autores.

KRITSINELI,
maloclusdo,

postura corporal

SHIM
e

(1992)

em um estudo sobre

desordens da

articulação têmporo-

mandibular em crianças nas dentições decidua e mista, detectaram os
seguintes sinais clínicos: sensibilidade da musculatura e da ATM à palpação,
sons provenientes da ATM e limitação dos movimentos mandibulares. Dentre
os sintomas estavam dor na ATM e cefaléias freqüentes.

Em seu artigo sobre um caso de bruxismo noturno em
uma criança de 5 anos e 9 meses de idade, JONES (1993) relatou que este
paciente aos 5 anos e 1 mês foi a um especialista com sintoma de cefaléia
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frontal presente há 3 meses, que ocorria diariamente ao acordar e durava
algumas horas, deixando a criança pálida e inerte. A criança também
apresentava fotofobia e ocasionalmente dor abdominal, sem vômitos. Foi
diagnosticado através de testes, como sendo enxaqueca. A criança possuía
também, atrição dos dentes deciduos, sensibilidade nos músculos
mastigatórios à palpação e sons de rangimento dos dentes quase todas as
noites, sendo portanto, bruxômana.

TEIXEIRA et al (1994) compilou em um trabalho alguns
sinais e sintomas decorrentes do bruxismo e como sinal patognomeinico,
também afirmam que são os desgastes das faces incisais e oclusais dos
dentes em dentes antagonistas. Hipermobilidade dental sem a presença de
doença periodontal, fratura de cúspides e restaurações, hipertonicidade dos
músculos mastigatórios, sensibilidade à palpação dos músculos
mastigatórios, limitação temporária dos movimentos mandibulares, cefaléia
na regido temporal quando o paciente acorda e hipertrofia dos músculos
envolvidos, são relatados também pelo autor.
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2.6 Etiologia do bruxismo

Estudos psicoanaliticos

a respeito de rangimento

dentário, têm considerado o hábito como uma fixação do estágio sádico -oral
do desenvolvimento psicosexual da criança. Estes estudos influenciaram
VERNALLIS (1955) a realizar um estudo sobre as relações entre ansiedade,
hostilidade e hiperatividade com 40 pessoas que apresentavam rangimento
de dentes. Ao final o autor relata uma relação positiva entre o bruxismo e os
fatores da personalidade, e que como aplicação prática, sugere que o ranger
de dentes é um indicio confidvel da presença da tensão, entretanto não
sendo necessariamente uma psicopatologia séria.

MOORE (1956) após um estudo com 606 pacientes que
apresentavam bruxismo relatou que as suas causas aparentes envolviam
fatores psicológicos, distúrbios orgânicos e problemas oclusais. Dentre os
fatores psicológicos que poderiam desencadear

o bruxismo o

encontrou: tensão emocional, ansiedade, aflição, inquietação e

autor
outros

hábitos associados. Dentro dos distúrbios orgânicos relacionou os problemas
gástricos ou intestinais e o hipertireoidismo. E as interferências oclusais
eram os fatores etiológicos oclusais, também denominados, fatores locais.

MOLIN, LEVI (1966) estudaram uma amostra de 103
pacientes na Faculdade de Odontologia de Estocolmo

e no Instituto
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Karolinska também em Estocolmo, que apresentavam bruxismo, porém com

boa saúde fisica e mental, com o objetivo de achar uma relação positiva
entre fatores psicológicos e o apertamento dentário, e como teoria para
embasar cientificamente a etiologia psicológica. Os pacientes responderam a

um questionário para detectar sintomas de ansiedade,

depressão

e

neurastenia, e um questionário odontológico com 42 itens sobre o local dos

sintomas subjetivos e sua reação emocional. Os autores acharam níveis mais
elevados de sintomas de depressão e ansiedade no grupo bruxômano e a
presença de tensão muscular dentro e fora do seu sistema mastigatório. Os

autores também acharam um índice de 30% dos pacientes com contatos
oclusais prematuros, como fatores etiológicos locais. Então com este estudo,

os autores determinaram que os fatores somáticos e psicológicos foram os
responsáveis pela etiologia desta parafungdo.

Dentro da etiologia rnultifatorial do bruxismo, GRAF
(1969) pondera que os fatores psicogênicos, como a tensão emocional ou

nervosa, uma

sensação

de dor ou desconforto associados com as

interferências oclusais (fator somático), aumentam a atividade dos músculos
mastigatórios pelo aumento do temus muscular, levando à mastigação ou ao
rangimento dentário não funcional.

BROWN (1970)

acrescenta aos fatores etiológicos do

bruxismo a deficiência mental, através de um de estudo que realizou sobre
bruxismo traumático em uma criança na faixa etária de mais ou menos 8
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anos que apresentava retardo mental grave; onde afirma que o ranger de
dentes - hábito parafuncional- é muito comum em pacientes com alguma
deficiência mental.

LINDQVIST (1972) em sua pesquisa com 104 meninas e
88 meninos normais, na faixa etária de 12 anos, de Umea , na Suécia, para

verificar possível conexão entre a presença de distúrbios emocionais e a
atividade parafuncional do bruxismo, confirmou que sintomas de stress e
desordens nervosas ocorrem com mais freqüência em crianças com facetas
dentárias atípicas de

desgaste, senclo que estes sintomas

foram

determinantes etiológicos para o desencadeamento da patologia. Dentre as
desordens nervosas encontradas estavam urinar na cama, desordem do
sono, irritabilidade e desadaptação social da criança (dificuldade de fazer
contato com outras pessoas).

0 mesmo autor em

1974, em outra pesquisa sobre

bruxismo em crianças, investigando 117 pares de gêmeos com faixas etárias

de 12 anos, na cidade de Vdsterbotten, na Suécia, detectou que em gémeos
monizogáticos a freqüência de facetas de desgaste era maior que em
dizigáticos, concluindo que a hereditariedade influencia fortemente o modelo

individual de movimentos mastigatórios, podendo ser importante para
determinar a presença ou ausência de facetas de desgaste. Este estudo então
indica que os fatores etiológicos hereditários podem influenciar a causa
central do bruxismo, mas não influenciar significativamente a ocorrência em
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determinado local, causando fatores corno interferências oclusais. Então,
ainda segundo o autor, os fatores genéticos são significativos na formação
das facetas de desgaste.

GENON (1975)
ocasionar

o bruxismo:

cita cinco fatores etiológicos que podem

os fatores psíquicos que segundo

o

autor,

"psicologicamente as parafunções são vistas como sintomas emocionais" e
que por isso o "comportamento hetero-agressivo já tem sido observado em
crianças com quatro anos de idade"; os fatores profissionais quando "a
cortex cerebral

é

polarizada por um problema" podendo produzir

parafunções ocasionais de dia e se o stress persistir, à noite também;
distúrbios orgânicos, dentro dos quais os problemas ou desvios do
organismo podem afetar o equilíbrio emocional e com isso o temus muscular
da criança; fatores hereditários; e fatores locais como a inflamação gengival
durante a erupção dos dentes ou após a perda do dentes deciduos, "a
formação de novos contatos com dentes já irrompidos", e "o crescimento em
direção vertical dos deciduos, que começa aos 6 meses".

Estudando a relação do bruxismo com alguns sintomas
psicossomáticos em crianças, LEHVILA (1975), examinou cerca de 2.600
crianças de 6 a 7 anos de idade e utilizou um questionário contendo
questões sobre sintomas psíquicos e psicossomáticos e

sobre as

circunstâncias sociais das crianças. Dentre as questões dos fatores
psicológicos estavam a presença ou não de distúrbios de conduta: suor
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durante sono, pouca adaptação, cansaço, timidez, desconfiança, onicofagia,

expressões faciais, choro freqüente, dificuldade em dormir, sono agitado... 0
autor concluiu que 210 crianças que apresentavam o bruxismo sofriam mais
de dor de estômago, eram timidas, apresentavam associado a onicofagia e
tinham o sono muito agitado. Afirma o autor, que o cansaço, o sono agitado

e as dores de estômago produziam hiperirritabilidade e poderiam resultar em
alguma deficiência de magnésio (ou algum outro nutriente no organismo do
paciente), tentando explicar também, como os fatores nutricionais teriam
papel etiológico sobre a origem do bruxismo.

As perdas dentárias,

as interferências

cuspideas,

os

contatos oclusais prematuros, as restaurações altas, são alguns fatores

etiológicos do bruxismo de ordem local. segundo KUCH, TILL, MESSER
(1979). Também sugerem que o bruxismo pode ser um hábito relativamente
comum em crianças, principalmente entre 5 e 6 anos, parecendo ter pequeno
significado psicológico.

MARKS (1980) em um estudo sobre o bruxismo em
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crianças alérgicas de 4 a 14 anos de idade, na Escola de Medicina da
Universidade de Miami, no Jackson Memorial Hospital

e no Centro de

Distúrbios do Sono, Centro Médico Mount Sinai, Miami Beach,

Flõrida,

concluiu que a incidência do bruxismo pode ser três vezes maior em crianças
portadoras de alergias. 0 autor relata que o bruxismo noturno pode ser
iniciado reflexamente através do Sistema Nervoso Central, em conseqüência
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de um edema alérgico da mucosa das trompas de Eustáquio (devido
distúrbios crônicos no ouvido médio), cora o objetivo de desobstrui-las, por
aumento das pressões negativas nas cavidades timpânicas geradas pelo
movimento dentário durante o hábito. Distúrbios crônicos no ouvido médio
podem provocar, segundo o autor, ação reflexa nas mandíbulas, pela
estimulação do núcleo trigeminal no cérebro. Então as exacerbações da
rinite alérgica, os ataques de asma, as J.nfecções do aparelho respiratório
superior, excessiva exposição à pólens, mofos, pó, animais com pêlo, e ainda,
ingestão de certas comidas com alto potencial alergêneo, são fatores
etiológicos de ordem sistêmica e induzem o ranger de dentes. 0 autor explica
que os tubos auditivos são mantidos abertos durante as horas de vigília pela
deglutição, mastigação, bocejo e espirros, equilibrando a pressão atmosférica
nos dois lados do tímpano. Durante o sono a maioria destes movimentos
cessa, com exceção da deglutição. As crianças alérgicas que apresentam
bruxismo noturno têm ressecamento da boca pela respiração bucal

e

diminuição da salivação, sendo que a necessidade de engolir fica diminuída e
acentua-se a tendência de ranger os dentes.

ARNOLD (1981) enfatiza a influência de três fatores na
etiologia do bruxismo: fatores psicológicos, musculares e os fatores dentais.
0 autor afirma que o stress, dentro dos fatores psicológicos, é o componente
necessário para ocorrer o bruxismo, e a tensão emocional é a faisca para que
se inicie a parafunção e ao mesmo tempo é o combustível para a sua
continuidade; sendo que as fontes que originam esta energia vêm das
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necessidades insatisfeitas ou uma interferência na satisfação do indivíduo
resultando em sentimentos de frustração, raiva, ansiedade ou medo. Ainda
segundo o autor, a teoria de Freud pode contribuir para esta explicação,
onde entram o primeiro estágio no desenvolvimento psicosexual da criança
(a fase Oral ) mais o seu vigor de vida e a sua necessidade de agradar. Cita
também outras teorias psicanalíticas; corno o desenvolvimento retardado ou
detido e a fixação na fase Oral, para explicar possível origem psicológica do
bruxismo na infância. Com respeito ao fator muscular, o autor relata que,
para o bruxismo ocorrer, é necessário que a musculatura receba tensão
psicológica por descargas, produzindo au mento da tonicidade muscular em
preparação ao estimulo. Esta transmissão de energia para o músculo faz
com que a mandíbula produza movimentos para tentar restabelecer a
homeostasia psicológica e mental, sendo que o rangimento dos dentes é um
circulo vicioso. Para que o fator dental seja um fator etiológico há a
necessidade, segundo o autor, da presença de dois dentes em contato
oclusal (podendo ser artificiais) e, se houver uma interferência neste contato,
resultará em uma oclusão funcional, não coincidindo com a relação de
oclusão cêntrica, e

os dentes então procurarão

encontrar a máxima

intercuspidação, e isto será um ponto focal para a ocorrência da patologia.

MOLINA (1983) em unia pesquisa sobre bruxismo com
uma amostra de 224 crianças de 6 a 9 anos de idade, na cidade de
Florianópolis, achou uma freqüência maior de bruxômanos na idade de 6
anos. 0 autor concluiu que poderia ser devido as crianças estarem entrando
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para um meio ambiente diferente do seu - a escola - onde deveriam aprender
novos comportamentos, tendo novas

exigências e restrições, adquirindo

tensões e até frustrações, sendo estes os fatores etiológicos para a origem do
hábito nestas crianças.

PAVONE (1985) em seu trabalho, também cita os fatores
psicológicos e dentários como fatores etiológicos para o aparecimento do
bruxismo, mas acrescenta ainda os fatores

sistêmicos, ocupacionais e

idiopáticos.

Estudando o bruxismo e sua repercussão clinica sobre a

oclusão, CABRE (1985), aborda sobre os fatores etiológicos sistêmicos do
Bruxismo,

como

deficiências nutricionais

hipocalcemia - hipovitaminose, alterações

(podendo ser

subclinicas)

do trato gastrointestinal

e

alterações sangilineas, pacientes com lesão da cortex cerebral, afecções
medulares, hemiplegia infantil,

paralisia espástica infantil e meningite

tuberculosa. 0 autor afirma que a maioria das observações de bruxismo se
relacionam com síndromes neurológicas. Cita finalmente que "muitas vezes o

bruxismo infantil está relacionado com problemas emocionais" e que o
sistema limbico tem papel importante no bruxismo por ser uma zona do
Sistema Nervoso Central responsável pelo comportamento emocional.

A etiologia
estudada por

AHMAD (1986),

multifatorial

do

que relaciona

bruxismo

também foi

quatro possíveis fatores
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causadores desta parafunção: 1. fatores locais como interferências oclusais
(considerados "gatilhos")

e contatos prematuros (causam mudança no

padrão de mastigação, desvio mandibular, mudança na deglutição...); 2. os
fatores de ordem psicológica, incluindo uma relação entre ansiedade

e

agressividade repreendida, incapacidade de externar emoções (paixão,
violência, fúria, ansiedade, ódio, sadismo...) e a repreensão de idéias nas
crianças com a liberação posterior de seu sentimento de agressividade
(mecanismo de liberação na forma de ranger de dentes, durante o sono e nos
sonhos); 3. fatores sistêmicos nos quais são consideradas as deficiências
nutricionais, deficiências de cálcio e vitaminas, doença parasitária intestinal,
prurido anal, distúrbios gastrointestinais (alimentos alergêneos), disfunções
urológicas recorrentes, digestão não

balanceada, desordens endócrinas

(hipertireoidismo), possível hereditariedade

e

alergias; 4. fatores

ocupacionais: como os esportes competitivos que podem levar ao
apertamento dos dentes. AHMAD (1986) considera os brux6manos mais
ansiosos que as outras pessoas, mas não necessariamente mais agressivos.
0 autor esclarece que a boca por ser o meio de entrada de recebimento de
alimento e que através desta também se inicia a exploração do meio
ambiente por parte da criança, está intimamente ligada às emoções como
satisfação, frustração, ansiedade e raiva, então a criança em um acesso de
raiva chora, aperta e pressiona os dentes, em um esforço de superar esta
explosão emocional.
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NOR et al (1991) também estabeleceram um

padrão

etiológico multifatorial para o bruxismo, com fatores locais: " maloclusão,
interferências oclusais, padrão de erupção alterado de dentes deciduos e/ou
permanentes, perdas

dentárias, cistos dentigeros, presença de cálculo

dental, reabsorção radicular"; fatores sistêmicos: "padrão alérgico, distúrbios
de otorrinolaringologia, deficiências

nutricionais

e/ou

vitaminicas,

imbalanços enzimáticos, distúrbios gastrointestinais, desordens do sistema
endócrino (hipertireoidismo), influência de ordem genética, hipercinese.";
origem psicológica: " estados de ansiedade e depressão, situação de stress
emocional, expressão de medo ou hostilidade, crianças em fases de auto-

afirmação, crianças em fase de descoberta de expressão pelo vocabulário";
origem ocupacional: " crianças que participam de atividades esportivas,

crianças que são cobradas em demasia nas atividades escolares, crianças
que atuam em atividades meticulosas e precisas" ; e ainda, origem ligada à

padrão de desenvolvimento: onde há "tentativa de criar um plano individual,
a fim de obter uma

situação de repouso muscular, trazendo como

conseqüência a instalação de bruxismo anterior."

TEIXEIRA et al (1994) em um de seus estudos cogitaram
a possibilidade de que alguns esforços fisicos e mentais exacerbados possam
desencadear o bruxismo, e afirma também que a etiologia do bruxismo além
de multicausal é muito complexa. Citam como condições sistêmicas que
possam estar relacionadas a origem do bruxismo, as alterações do trato
digestivo, as

alterações nutricionais (hipocalcemia

e

avitaminose),

37

desequilíbrios endócrinos e as alergias. E como condições dentárias, o tipo
de oclusão, a posição dental, mobilidade dental, o padrão dos movimentos
mandibulares, a morfologia dentária e

as condições das restaurações

existentes na cavidade bucal do paciente.

Em um trabalho mais atual, HADDAD, CORRA, FAZZI
(1994) confirmam a teoria multifatorial da etiologia do bruxismo com fatores
psicológicos, locais

e

sistémicos já citados pelos outros autores

anteriormente. Acrescentam apenas dentro dos fatores sistémicos a
epilepsia, como um fator etiológico possível de desencadear este hábito.

2.7 Relações do bruxismo com outros fatores

Em 1952 McBRIDE apud MOLINA (1983) relacionou o
aumento da atividade do bruxismo no período que antecede a erupção dos
primeiros dentes deciduos e na transição da dentição decidua para a
permanente, pois a criança nesta fase apresenta um desejo exacerbado de
morder, para compensar o desconforto proveniente deste processo fisiológico.

NADLER (1970) apud MOLINA (1983) abordou também a
relação do bruxismo com a erupção dos dentes, afirmando que esta
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parafunção pode produzir um desequilíbrio no crescimento bucal da criança,
podendo também "interferir na erupção normal de molares permanentes",
podendo alterar a forma do plano oclusa!, e produzir perdas precoces de
caninos deciduos, causando "perda de espaço, erupção retardada e retenção
do canino permanente" e outras conseqüências decorrentes de uma perda
precoce de dente deciduo.

PAIVA, FONSECA,VIEIRA (1992) em seu trabalho sobre a

influência das posturas durante o sono relataram que os pacientes que
apresentavam bruxismo dormem freqüentemente em posições que fazem

pressão externa à mandíbula, principalmente as posições ventrais, bilaterais
ou laterais alternadas fazendo com que a mandíbula seja "forçada em

lateroprotrusdo pela pressão do travesseiro, da cama, e do braço ou mão do
paciente".

2.8 Neurofisiologismo do bruxismo

CABRE (1985) estudando o bruxismo e sua repercussão
clinica sobre a oclusão, esclarece que um estimulo elétrico provocado nas
zonas baixas das estruturas cerebrais , tais como o núcleo amigdaliano,
provoca movimentos mandibulares com contatos

dentários

muito
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semelhantes aos produzidos no bruxismo. Explana ainda que o sistema
limbico conecta as estruturas cerebrais relacionadas com a consciência e

com as zonas vegetativas do hipotálamo, zonas cujo estimulo provocam
outros efeitos motores e emocionais; e que ele teria um importante papel no
bruxismo, por ser uma estrutura do sistema nervoso central responsável

pelo comportamento emocional. Também, que haveria ligação da substância
reticular com o hábito através de um aumento de sua atividade resultando
em atividade dos músculos mandibulares. Finalmente acrescenta que os
estímulos sobre o c6rtex cerebral motor dão lugar à excitação das fibras
nervosas motoras flexoras

e

uma ação inibitória

sobre as motoras

extensoras.

AHMAD (1986) relata em seu trabalho sobre bruxismo

em crianças, que esta parafunção ocorre à noite devido a ruptura do
fisiologismo normal da posição de repouso da mandíbula, resultante de
contrações poderosas e ritmadas dos músculos masseter,
pterigoideo lateral. Esclarece que

temporal e

durante o sono os centros cerebrais

inferiores estão livres da ação inibitória dos centros cerebrais superiores,
desse modo facilitando

o

cerramento dos

músculos

mandibulares

e

consequentemente a realização inconsciente do bruxismo.

HADDAD, CORRA, FAZZI (1994)

em sua teoria

neurofisiológica acerca da origem do bruxismo na infância, afirmam que a
parafunção ocorre "durante um estado parcial de vigília durante o sono,
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podendo ser desencadeado por qualquer estimulo, interno ou externo, físico
ou emocional que perturbe o sono".

2.9 Tratamento do bruxismo

Devem ser consideradas com extrema importância a
ansiedade, a hostilidade e a hiperatividade quando aparecem como sintomas
do bruxismo, porque para a realização da terapia do bruxismo, segundo
VERNALLIS (1955), deve ocorrer

o

tratamento prévio destes fatores

emocionais.

Para o sucesso da terapia, MOORE (1956) afirma que
como a tensão normalmente é a causa do bruxismo, e depende do paciente
sand-la, é dificil solucionar o hábito. Relata que é muito importante discutir
as causas da tensão do paciente com ele ou com seus responsáveis,

e

posteriormente sugerir que se faça uma psicoterapia. É necessário que se
trate as parasitoses intestinais (se houverem) e que o paciente deva usar um
protetor bucal para uso noturno, que agirá como amortecedor e previnird
pressões excessivas nos dentes.
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INGERSLEV (1983) após os resultados de seu estudo com
366 crianças, da escola de Danish, sobre os sintomas e os resultados do
tratamento, sugere a utilização de uma placa de mordida não-rígida para uso
noturno para o tratamento do bruxismo e, demonstra que com isso,
distúrbios funcionais que ocorrem em crianças podem ser tratados com
bons resultados e que antes de iniciar o tratamento, se houverem as queixas
de dor facial

e

dor de cabeça, estas devem ser diagnosticadas

cuidadosamente, pois podem estar presentes em outras doenças.

RAMFJORD, ASH (1984) determinam que o tratamento
da parafunção para ser bem-sucedido, deva iniciar pela detecção dos fatores
etiológicos durante o diagnóstico, e que estes sejam eliminados. Também
consideram que a terapia deve "depender do limiar de tolerancia do paciente
relativamente as interferências oclusais" e influir sobre fatores psíquicos e
oclusais.

Segundo os autores,

o

paciente após o

tratamento pode

ocasionalmente travar ou ranger os dentes, mas o ciclo vicioso do bruxismo
habitual e a tensão muscular aumentada (mecanismo de retroalimentação
neuromuscular) é rompido e o habito é eliminado. Dentro da terapêutica
acessória citada pelos autores, estão o aconselhamento por parte do
cirurgião-dentista, onde o profissional faz com que o paciente ou seu
responsável (pais ou tutores) entendam que o habito é uma "explosão de
tensão nervosa"; a psicoterapia, que quando bem executada pode diminuir e
até mesmo eliminar as tensões emocionais e com isso eliminar o bruxismo,
devendo ser realizada por profissional qualificado; exercícios de relaxamento

4 -)

muscular e fisioterapias, servindo para aliviar possíveis sintomas presentes;
terapêuticas por drogas para diminuir a tensão psíquica temporariamente
(não muito aconselhável pois quando mau utilizados os tranqülizantes
podem causar dependência), sendo utilizadas para diminuir espasmos
musculares, para relaxar a musculatura para que

o profissional possa

detectar alguma interferência oclusal; eliminação de dor e desconforto bucais
para aliviar o temus muscular que é um ponto favorável para a eliminação do
bruxismo; ajuste oclusal para detectar e eliminar interferências oclusais
principalmente no lado de balanceio, contatos prematuros entre a oclusão
cêntrica e a posição cêntrica; uso de placas de mordida e tratamento
restaurador adequado para obter-se uma oclusão estável.

Para PAVONE (1985) o tratamento do bruxismo é um
desafio devido à etiologia ser multifatorial . Os objetivos da terapia deveriam
ser: reduzir ou eliminar desgastes, mobilidades, perdas de contatos
proximais, erosão e abrasão, reparar perda da estrutura dentária com
tratamento restaurador; restabelecer uma oclusão estável e harmônica,
podendo também utilizar uma placa oclusal flexível para proteção das
estruturas envolvidas com o hábito.

No estudo de AHMAD (1986), a terapia do bruxismo deve
ser realizada somente a partir da determinação da(s) causa(s) do hábito. Ele
comenta que os vários sintomas parecem com os de outras disfunções
(principalmente a cefaléia e a dor facial) e que devido à etiologia multifatorial,
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existem muitas terapias, e nem sempre o bruxismo é interrompido após a
realização do tratamento. 0 autor recomenda a psicoterapia, que inclui
aconselhamento, condicionamento, exercícios de relaxamento; uso de
medicamentos, relaxantes musculares, tranqüilizantes, sedativos,
analgésicos e placebos quando o fator é psicológico; e uma placa de mordida
que diminuirá o tônus muscular nos pacientes. Ele ainda destaca que no
caso de crianças que estão num crescimento dinâmico e são influenciadas
por muitos fatores, elas na tentativa de se adaptarem a estas mudanças
psicológicas e fisicas, podem passar por um stress, e as mudanças no
desenvolvimento da dentição podem contribuir para este stress. Então às
vezes lançaremos mão só da observação rígida da criança e aguardaremos,
porque muitas crianças acabam se ajustando às mudanças e mesmo sendo
brux6manas, após vencer as dificuldades, param com esta parafunção. Mas
quando o caso é mais exacerbado se pode indicar a psicoterapia e o uso da
placa de mordida.

FAULKNER (1988) em uma revisão de literatura sobre
bruxismo cita alguns tratamento advogados para o hábito: psicoterapia, uso
de placas de mordida, com menos freqüência a realização de exercícios de
relaxamento muscular, massagem no músculo masseter

e uso

de

medicamentos.

ORTEGA (1988) estudando tratamentos para o bruxismo,
relata que deve-se lançar mão de uma terapia coadjuvante, onde realiza-se a
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psicoterapia para eliminar a tensão psíquica, exercícios de relaxamento
muscular, fisioterapia (calor

e

massagem), uso

de medicamentos

(tranqüilizantes e miorrelaxantes); e uma terapia oclusal, com a utilização de
placas oclusais para eliminar desarmonais oclusais e produzir relaxamento
muscular. Quando houver perdas de tecidos dentários,

o autor cita a

importância da reabilitação oclusal para devolver ao sistema
estomatognático a morfologia oclusal perdida.

Aparelhos oclusais usados para alivio da sintomatologia
(pacientes com dor de cabeça de origem muscular, dor nos dentes devido
hipersensibilidade dentindria causadas pelo bruxismo deve-se usar
splintagem suave, se a ATM estiver envolvida ou se houver muita força no
bruxismo usar um placa dura com superficie plana para uso noturno);
terapia fisica com massagem, exercícios de relaxamento e calor úmido;
terapia psicológica ou comportarnental incluindo técnicas para redução do
stress, educação do paciente

e

biofeedback, são os tratamentos

recomendados pela AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY
(1990). Em relação aos ajustes oclusais, a AAPD os contra-indica em
pacientes com menos de 18 anos de idade, porque o paciente ainda está em
crescimento e desenvolvimento, e a remoção do esmalte dentário pode levar à
hipersensibilidade dentinária. Mas os ajustes de restaurações
regularização (alisamento) de margens incisais podem ser úteis.

e

45

ATTANASIO (1991) estudando o bruxismo noturno diz

que, para a realização da terapia do mesmo, deve-se primeiro coletar todos
os dados sobre a história odontológica e médica do paciente porque a
etiologia pode ser multifatorial, e que, devido o hábito ser noturno e
geralmente transitório, as

monitoradas. Aparelhos

intervenções terapêuticas deverão ser

interoclusais, modificação

no comportamento,

terapias fisicas com exercícios, ultra-som, aplicação de calor , terapias
farmacêuticas e ajustes oclusais (ficam indicados somente quando há uma
óbvia interferência durante as excursões mandibulares), são as terapias

indicadas pelo autor para o tratamento do hábito. Porém, segundo o autor,
às vezes com os vários tratamentos podemos não ser capazes de paralisar o
bruxismo, contudo devemos ainda controlar e prevenir maiores danos aos

componentes do sistema estomatognático.

A influência das post uras de dormir na realização do
bruxismo noturno, foi estudada por PAIVA, FONSECA, VIEIRA (1992), e os

autores afirmam que para o tratamento do hábito deve-se lançar mão de
placas oclusais noturnas que recobrem as superficies oclusais dos dentes
superiores e que o paciente deva se conscientizar em evitar posições que
"durante o sono, geram a aplicação de forças laterais sobre a mandíbula",
sendo ideal a posição em decúbito dorsal com um apoio adequado para as
regiões cervical e dos joelhos.
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Em um relato de cefaléia crônica e bruxismo noturno em
uma criança de 5 anos de idade com atrição acentuada dos dentes deciduos,
tratada com um splint oclusal (placa oclusal) superior de resina acrilica com
grampo de Adams nos primeiros molares permanentes, deixando a regido
anterior livre para erupção dos incisivos permanentes, e com período de uso
de menos de 12 horas por dia, JONES (1993) relatou a diminuição da
cefaléia no paciente, após 22 meses do inicio do uso da placa.

HADDAD, CORRA, FAZZI (1994)

afirmam que a

aplicação do tratamento do Bruxismo é dificultado pela etiologia multifatorial
e dependerá da gravidade do hábito, por isso pode incluir modificações de
comportamento, fisioterapia, uso de medicamentos, placas interoclusais,
tratamento psicológico ou somente controles periódicos.

MACDONALD, AVERY, AVERY (1995) recomendam o uso
de uma "placa de mordida que cobre as superfícies oclusais de todos os
dentes, além de 2 mm das superfícies vestibulares, devendo ser usada
noite para prevenir uma abrasão continua' e o uso de drogas tranqüilizantes
que ajudam a superar o hábito 1 hora antes de dormir, podendo produzir
descontinuação do hábito.

E os resultados do tratamento, segundo os

autores, só aparecerá após alguns meses.

Mais recentemente, CHRISTENSEN, FIELDS JR. (1996)
citam os passos a seguir para o tratamento do bruxismo: primeiro deve-se
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identificar as interferências oclusais existentes

e ajustá-las; em segundo

lugar descartar problemas sistêmicos nc paciente; se eles não estiverem
presentes, deve-se usar uma placa protetora fabricada com plástico mole
para proteger os dentes e tentar eliminar o hábito, e por último, se o fator
psicológico estiver presente, encaminhar o paciente para terapia psicológica,
conjuntamente com terapia odontológica.

E HACHMANN et al (1997) através de um estudo com
dois grupos de crianças com bruxismo ativo, de 3 a 5 anos, sem
envolvimento com fatores etiologicos de ordem geral (um grupo controle foi
submetido a tratamento e o outro não) , com o objetivo de determinar a
eficácia do uso noturno de uma placa de mordida tipo Michigan (construída
em resina acrílica incolor sobre todo o arco maxilar recobrindo a face oclusal
de todos os dentes superiores), observaram que no grupo controle que não
recebeu o tratamento, houve "aumento de tamanho das facetas de desgaste",
ao longo dos oito meses de controle, e no grupo que utilizou a placa de
mordida tipo Michigan, todas as noites, não houve "aumento das facetas de
desgaste em nenhum momento". Porém, os autores consideram que, para
"crianças maiores, o tipo de placa e o tempo de uso devem ser melhor
avaliados, pois há menos estabilidade oc:lusal (pela troca de dentes) para
retenção do aparelho e há a possibilidade do mesmo interferir nos processos
de erupção e crescimento, se for utilizado por um tempo mais longo".

3 DISCUSSÃO

O bruxismo tem sido estudado por muitos autores há
muitos anos e tem acompanhado a humanidade desde os tempos bíblicos,
pela sua estreita relação entre o dia-a-dia do homem e sua capacidade de
superação, propiciando a origem do stress

e da tensão emocional que

podem levar A. uma incapacidade de liberação normal de sentimentos de
raiva, frustração, ansiedade, hostilidade, ocasionando este hábito nocivo.

Ele tem sido definido como um apertamento

e um

rangimento de dentes, podendo ocorrer de dia (na vigília) ou à noite (durante
o sono), e também é considerado um hábito inconsciente por MOORE (1956),
MOLIN, LEVI (1966), GENON (1975) , AHMAD (1986), ARNOLD (1981),
podendo ocorrer comumente em crianças com deficiência mental, BROWN
(1970). Porém CHRISTENSEN, FIELDS JR. (1996) afirmam que quase todas
as crianças fazem um pouco de bruxismo, sendo freqüentemente detectado,
em exame clinico, na cavidade bucal destes pacientes.
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MOLIN, LEVI (1966), GENON (1975) , ARNOLD (1981),
AHMAD (1986), ATTANASIO (1991) afirmam que o bruxismo é uma atividade
muscular parafuncional porque ocorre quando a criança não está realizando
as funções fisiológicas de mastigação e deglutição e ainda, que é uma
atividade transitória que pode cessar quando a tensão emocional do paciente
desaparecer, MOLIN, LEVI (1966).

O bruxismo pode ocorrer durante

o dia sob forma

silenciosa de ranger de dentes, associado ou não à outras parafunções
(morder objetos, os lábios, a bochecha...) ; ou durante o sono noturno,
produzindo ruídos, HADDAD, CORRA, FAZZI (1994). De acordo com o tipo
de movimento muscular e relacionamento maxilo-mandibular pode ser
isotônico, ARNOLD (1981), ou excêntrico, ORTEGA (1988), que resulta no
ranger dos dentes; e isométrico, ARNOLD (1981), ou cêntrico, ORTEGA
(1988), quando ocorre o apertamento maxilo-mandibular.

A extensão da nocividade do hábito estará diretamente
relacionada com a qualidade dos tecidos sujeitos ou envolvidos no bruxismo,
atuando sobre as estruturas de suporte, que agem sobre o órgão dentário,
CABRE (1985).

A etiologia multifatorial

e a falta de conhecimento do

próprio paciente que realiza o brwdsmo, faz com que o seu diagnóstico seja
dificil, GRAF (1969). Primeiramente realiza-se um exame clinico acurado na

49

tentativa de detectar os sinais e sintomas do bruxismo, GRAF (1969),
RAMFJORD, ASH (1984); com o registro das facetas de desgastes atípicas
LINDQVIST (1972). No exame clinico deve ser feita palpação dos músculos
mastigatórios (masseter e pterigoideo lateral) para avaliar a sensibilidade
muscular, LINDQVIST (1974),

e ainda, avaliar se o t6nus muscular está

aumentado, RAMFJORD, ASH (1984), NOR et al (1991); avaliação se há
alguma interferência oclusal, LINDQVIST (1974); observar os hábitos
posturais do paciente, se há assimetrias e edemas faciais, as características
da deglutição e da mastigação, se há click ou crepitação da ATM, a
morfologia e as atividades funcionais dos dentes,

e avaliar todos os

movimentos mandibulares, NOR et al (1991). Uma anamnese também é
realizada, onde se pergunta aos pais ou aos acompanhantes de quarto, se
ouvem os ruídos do ranger dos dentes da criança, durante a noite, GRAF
(1969), LINDQVIST (1972), RAMFJORD, ASH (1984), NOR et al (1991),
HADDAD, CORRA, FAZZI (1994), TEIXEIRA et al (1994). Dentro da
anamnese também deve se observar a presença de tensão psíquica ou stress
emocional na vida do paciente, GRAF (1969), LINDQVIST (1972); avaliar o
perfil psicológico da criança e se possui "tiques nervosos", hábitos viciosos,
hábitos de mordida, como é a relação familiar e social da criança, NOR et al
(1991), e se há queixas de sintomatologia dolorosa, RAMFJORD, ASH (1984),
AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY (1990), NOR et al (1991),
TEIXEIRA et al (1994) e, finalmente, quando necessário, realizar exames
radiográficos do paciente das estruturas envolvidas no bruxismo, AMERICAN
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ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY (1990), NOR et al (1991), TEIXEIRA et
al (1994).

Os sinais e sintomas do bruxismo nas crianças são os

parafunção

mesmos produzidos pela

nos adultos, porém,

são

mais

ocasionais e mais suaves. Eles dependem da freqüência e da intensidade da

parafunção, e da idade do paciente, podendo aparecer individualmente ou
combinados, AHMAD (1986).

Os sinais clínicos patognomemicos do bruxismo são as
facetas de desgaste atípicas provenientes da atrição dental exacerbada,
resultando em superficies dentárias planas e muito polidas, sem fissuras e

cúspides, localizadas nos bordos incisais do dentes anteriores ou nas faces
oclusais dos dentes posteriores, BROWN (1970), MARKS (1980), ARNOLD
(1981), INGERSLEV (1983), RAMFJORD,

ASH

(1984), CABRE (1985),

AHMAD (1986), A'TTANASIO (1991), PAIVA, FONSECA, VIEIRA (1992),
JONES (1993), TEIXEIRA et al (1994). Estas facetas podem ser pequenas se
ocorrer a contração isométrica (apertamento dentário), porque o volume da

força permanece nos músculos ou será passado à outras estruturas; ou o
desgaste produzirá uma faceta lisa, brilhante de tamanho variado, se for

contração isotônica (ranger de dentes), segundo ARNOLD (1981).

Os dentes são os responsáveis em acrescentar tensão aos

músculos mastigatórios;

e o primeiro sintoma ao trabalho muscular
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continuo é a fadiga muscular, podendo resultar em um espasmo muscular
(uma contração involuntária dolorosa - também denominado trismo), com
limitação de abertura bucal, ARNOLD (1981), causando dor e sensibilidade
muscular à palpação, sensibilidade na ATM, limitação, desvios

e

incoordenação da ATM produzindo estalidos, ARNOLD (1981), NILNER
(1983), PAVONE (1985), CABRE (1985); sinal de stress nos músculos
mandibulares, INGERSLEV (1983), PAIVA, FONSECA, VIEIRA (1992),
KRITSINELLI, SHIM (1992), JONES (1993), TEIXEIRA et al (1994); o paciente
também poderá apresentar cansaço muscular ao acordar, AHMAD (1986); e
hipertrofia do músculo masseter, ATTANASIO (1991).

Além da atrição exacerbada dos dentes e das facetas de
desgaste, podem ocorrer, devido ao bruxismo, fraturas de restaurações,
fraturas dentárias (coronárias e/ ou radio ulares), ARNOLD (1981), PAVONE
(1985), AHMAD (1986), ATTANASIO (1991), TEIXEIRA et al (1994);
enfraquecimento do esmalte dentário, ARNOLD (1981), AHMAD (1986);
alterações no ligamento periodontal, quando os seus limites fisiológicos são
ultrapassados, ARNOLD (1981), podendo produzir aumento da mobilidade
dentária, ARNOLD (1981), PAVONE (1985), AHMAD (1986), ATTANASIO
(1991), TEIXEIRA et al (1994); recessão gengival dos dentes posteriores,
PAIVA, FONSECA, VIEIRA (1992), podendo resultar em sensibilidade aos
estímulos térmicos, INGERSLEV (1985), A HMAD (1986), ATTANASIO (1991),
TEIXEIRA et al (1994); erosão, intrusão e extrusdo dentárias, PAVONE
(1985). A polpa dental poderá ser afetada pelo hábito, se a dentina também
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for afetada, com a conseqüente formação de dentina secundária e tercidria,
podendo resultar em patologias pulpares, ARNOLD (1981), RAMFJORD, ASH
(1984), PAVONE (1985), AHMAD (1986). Outro sinal clinico decorrente do
bruxismo, é a reabsorção da lâmina dura, devido a pressão exagerada do
hábito sobre os dentes, através da estimulação dos osteoclastos, ARNOLD
(1981).

Outros sinais

e sintomas clínicos que podem ser

observados em pacientes bruxômanos são as ulcerações e sulcos na mucosa
jugal, podendo estar localizados opostamente aos molares, MARKS (1980),
também podem estar aumentadas no lado em que a criança costuma dormir,
AHMAD (1986). Também podem estar presentes as cefaléias recorrentes,
principalmente na regido do músculo temporal, podendo se manifestar
quando o paciente acorda, NILNER (1983), AHMAD (1986), ATTANASIO
(1991), KRITSINELLI, SHIM (1992), JONES (1993), TEIXEIRA et al (1994); a
fotofobia e dores abdominais sem vômitos, JONES (1993).

De acordo com a literatura, o bruxismo tem etiologia
multifatorial, dentro da qual as causas aparentes e mais comuns envolvem
fatores psicológicos, problemas locais, distúrbios orgânicos, fatores
hereditários e fatores ocupacionais.

CABRE (1985) considera que o sistema limbico tem papel
importante no Bruxismo por ser uma zona do Sistema Nervoso Central
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responsável pelo comportamento emocional do ser humano,
(1975),

e GENON

complementando esta afirmação, relata que "psicologicamente as

parafungões são vistas como sintomas emocionais". Dentro dos distúrbios
emocionais, a tensão emocional, cita ARNOLD (1981), é a faisca para iniciar
a parafunção e 6, ao mesmo tempo, o combustível para sua continuidade,
produzindo um aumento do t6nus muscular, resultante de uma transmissão
de energia para o músculo, que faz com que a mandíbula movimente-se para
tentar restabelecer a homeostasia psicológica

e

mental do paciente,

estabelecendo dessa forma, o bruxismo.

Além da tensão emocional, a ansiedade, a aflição, a
inquietação, MOORE (1956); o stress, as desordens nervosas (urinar na
cama, desordens do sono, irritabilidade, desadaptação social da criança),
LINDQVIST (1972), estas associadas com expressões faciais,

o choro

freqüente, outros hábitos, LINDQVIST (1975); a frustração, a raiva, a
ansiedade, o medo, MOLINA (1983), PAVONE (1985), AHMAD (1986), NOR et
al (1991), HADDAD, CORRÊA, FAZZI (1994) são os fatores emocionais mais
comumente envolvidos na etiologia psicológica do bruxismo.

0 trabalho de AHMAD (1986) achou relação entre a
ansiedade e agressividade repreendida, a incapacidade de externar emoções,
a repreensão de idéias das crianças com a liberação posterior de seu
sentimentos na forma de agressividade. Como a boca é o meio de entrada de
alimento e é através dela que se inicia a exploração do meio ambiente por
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parte da criança, ela está intimamente ligada As emoções; então a criança
em um acesso de raiva, chora, aperta e pressiona os dentes, em um esforço
de superar esta explosão emocional. VERNALLIS (1955) também achou uma
relação positiva entre ansiedade, hostilidade, hiperatividade e rangimento
dentário,

porém afirma que o bruxismo não é necessariamente uma

psicopatologia séria.

Em contrapartida, KUCH, TILL, MESSER (1979), em seu
trabalho, relatam que o bruxismo pode se-:- um hábito relativamente comum
em crianças e que o hábito parece ter, por isso, pequeno significado
psicológico.

Os fatores hereditários, de acordo com LINDQVIST
(1974), GENON (1975) , AHMAD (1986) e NOR et al (1991), podem influenciar
a causa central do bruxismo, mas não determinar significativamente a
ocorrência em determinados locais, causar do fatores desencadeadores, como
por exemplo, interferências oclusais.

GENON (1975) explica que o córtex cerebral é polarizado
por um problema, podendo produzir, devido a isso, parafunções ocasionais
de dia e, se persistir o stress, também durante à noite. Com isso, o autor
afirma que os fatores ocupacionais ou profissionais podem estar envolvidos
com a etiologia do bruxismo. AHMAD (1986) e NOR et al (1991), também
consideram os fatores ocupacionais como fatores etiológicos do hábito e
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citam os esportes competitivos, a cobrança em demasia nas escolas para que
a criança se sobressaia e as atividades meticulosas ou precisas, nas quais as
crianças estejam envolvidas, como alguns destes fatores.

Os distúrbios orgánicos no paciente são considerados os
fatores sistêmicos que podem afetar o equilíbrio emocional e com isso o
tônus muscular da criança, podendo ocasionar a parafunção. Dentre os
fatores estão os problemas gástricos ou intestinais, MOORE (1956), LEH VILA
(1975), CABRE (1985), AHMAD (1986), NOR et al (1991), TEIXEIRA et al
(1994); o hipertireoidismo, MOORE (1956), AHMAD (1986), NOR et al (1991),
TEIXEIRA et al (1994); os distúrbios nutricionais (hipocalcemia,
hipovitaminose), LEHVILA (1975), CABRE (1985), AHMAD (1986), NOR et al
(1991), TEIXEIRA et al (1994); as disfunções urológicas recorrentes, prurido
anal, AHMAD (1986); as alterações sangaineas, pacientes com lesão do
córtex cerebral, as afecções medulares, hemiplegia infantil, a paralisia
espástica infantil, a meningite tuberculosa, CABRE (1985); e a deficiência
mental, BROWN (1970). As alergias, como a rinite alérgica, os ataques de
asma, as infecções respiratórias, a excessiva exposição ao pólen, ao mofo,
aos animais com pêlo, e a ingestão de comidas alergêneas, podem também
ser as causadoras do bruxismo. Em conseqüência ao edema alérgico da
mucosa das trompas de Eustaquio, o bruxismo, segundo um estudo de
MARKS (1980), é inciado reflexamente, pelo Sistema Nervoso Central, para a
obtenção de um Tubo de Eustá.quio viável, através das pressões negativas
nas cavidades timpânicas, produzidas durante a parafunção. AHMAD (1986),
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NOR et al (1991), TEIXEIRA et al, (1994), também citam as alergias.
HADDAD, CORRÊA, FAZZI (1994) acrescentam aos fatores sistêmicos a
epilepsia, como possível fator desencadeador do bruxismo.

As interferências oclusais e os contatos prematuros são
os dois fatores mais significantes, dentro dos fatores locais, na etiologia do

Bruxismo, MOORE (1956), KUCH, TILL, MESSER (1975), ARNOLD (1981),
PAVONE (1985), AHMAD (1986), NOR et al (1991), TEIXEIRA et al (1994),
HADDAD, CORRÊA, FAZZI (1994), GRAF (1969) acrescenta que a sensação
de dor ou desconforto, associada à uma interferência oclusal, aumentam a
atividade dos músculos mastigatórios,

KUCH, TILL, MESSER (1975)

podendo ocasionar o bruxismo.

citam ainda as perdas dentárias

e as

restaurações altas, como fatores etiológicos locais.

O bruxismo em crianças ocorre normalmente durante
noite, porque durante o sono os centros cerebrais inferiores estão livres da

ação inibitória dos centros cerebrais superiores, com isso facilitando

o

cerramento dos músculos mandibulares, com a realização da parafunção,
inconscientemente. Esse mecanismo ocorre devido à ruptura do fisiologismo
da posição de repouso habitual da mandíbula, decorrente deste cerramento
dos músculos, ou seja, das contrações poderosas e ritmadas dos músculos

masseter, temporal e pterigoideo lateral, segundo AHMAD (1986). E, em
contrapartida, HADDAD, CORRÊA, FAZZI (1994) afirmam que o bruxismo
noturno ocorre em um estágio parcial de vigília (no sono), e que pode ser
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desencadeado por qualquer estimulo (interno, externo, fisico, emocional...)
que perturbe o sono do paciente. Já CABRE (1985), afirma que um estimulo
elétrico provocado nas zonas baixas das estruturas cerebrais (como o núcleo
amigdaliano),

pode provocar movimentos mandibulares com contatos

dentários, semelhantes aos produzidos no bruxismo.

Como o bruxismo ocorre com maior freqüência durante o
sono, PAIVA, FONSECA, VIEIRA (1992) relacionaram as posições de dormir
do bruxtimano e do paciente que não apresentava a parafunção, e após os
resultados, afirmaram que os pacientes com bruxismo normalmente
dormem em posições que fazem pressão externa em sua mandíbula, sendo
elas, as posições ventrais, bilaterais ou laterais alternadas. Quando à elas
estiverem associadas a pressão do braço ou da mão do paciente, além da
pressão normal do travesseiro e da própria cama, a posição é considerada
mais nociva.

A atividade do bruxismo pode apresentar-se mais
acentuada durante o período em que antecede a erupção dos primeiros
dentes deciduos e durante a fase de transição da dentição decidua para a
permanente, porque as crianças nestas fases apresentam um desejo mais
acentuado de morder, como forma de compensação pelo desconforto que
sentem durante essas mudanças em sua cavidade bucal. MCBRIDE (1952)
apud MOLINA (1983).
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0 tratamento do bruxismo é considerado um desafio
devido à etiologia desta parafungdo ser multifatorial. Portanto, para que a
terapia tenha sucesso, o profissional deve determinar, durante a fase do
diagnóstico, todos os fatores etiológicos envolvidos e, posteriormente,

eliminá-los. A gravidade do bruxismo também tem influência direta no seu
tratamento. Segundo RAMFJORD, ASH (1984), o paciente após o tratamento
do bruxismo ter sido realizado, pode ocasionalmente apertar ou ranger os
seus dentes, porém o ciclo vicioso do hábito e a tensão muscular aumentada
são rompidos e o hábito é eliminado. Contraditoriamente AHMAD (1986) e
ATTANASIO (1991) ponderam que nem sempre o bruxismo é interrompido
após a realização do seu tratamento, em decorrência de sua etiologia ser
multicausal. Em contrapartida, HACHMANN et al (1997) consideram que a
eliminação do bruxismo possa ser conseguida, se o tratamento for feito em
idade precoce nas crianças.

ATTANASIO (1991) afirma que para a realização do
tratamento do bruxismo, devemos primeiro coletar todos os dados sobre as
histórias médica e odontológica do paciente e, devido o hábito ser noturno e
geralmente transitório, as intervenções terapêuticas ser sempre monitoradas.

A etiologia do bruxisrno abrange fatores psicogênicos,
sistêmicos, locais, hereditários e ocupacionais, como já foi comentado, por
isso, o tratamento segundo a maioria dos autores, visa solucionar todos os
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fatores etiolõgicos diagnosticados como presentes no paciente portador da
parafunção.

De uma forma mais restrita visando o tratamento do
bruxismo, se os sintomas de ansiedade, hostilidade ou hiperatividade
estiverem presentes no paciente portador do bruxismo, VERNALLIS (1955)
afirma que estes fatores emocionais devem ser primeiramente tratados, para
que haja a descontinuação do hábito. Em contrapartida, INGERSLEV (1983)
somente indica o uso de uma placa de mordida não-rígida para uso noturno,

e ainda acrescenta que deve ser feita a diferenciação das dores faciais e das
cefaléias provenientes do bruxismo, daquelas presentes em outras

disfunções ou doenças.

MOORE (1956) indica ,em primeiro lugar o tratamento de
problemas sistêmicos (se estiverem presentes), principalmente as parasitoses
intestinais. Ainda segundo MOORE (1956), deveria-se lançar mão de um
protetor bucal noturno que serviria de amortecedor e preveniria as pressões
excessivas nos dentes e discutir com o paciente ou seu responsável sobre
a(s) causa(s) de sua tensão emocional que estivesse causando o bruxismo,
indicando se necessário, uma psicoterapia.

Como forma de conscientização no inicio da terapia do
bruxismo, o cirurgião - dentista deve fazer um aconselhamento aos pais /
tutores da criança para que entendam que o hábito presente neste paciente
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é uma explosão de sua tensão emocional (nervosa), para que depois se
indique uma psicoterapia para este paciente, com um profissional
capacitado. Esta psicoterapia visa diminuir ou eliminar as tensões
emocionais (psíquica) do paciente, reduzir com isso seu stress emocional e
ao mesmo tempo, educar o paciente para que consiga uma mudança
comportamental. Este primeiro passo é realizado quando se diagnostica a
presença de fatores psicológicos envolvidos na etiologia do brwdsmo, de
acordo com MOORE (1956), RAMFJORD, ASH (1984), AHMAD (1986),
FAULKNER (1988), ORTEGA (1988), AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRIC
DENTISTRY (1990), HADDAD, CORRA, FAZZI (1994) e CHRISTENSEN,
FIELDS JR. (1996).

A fisioterapia bem executada também é indicada como
parte do tratamento do Bruxismo pelos mesmos autores, com exceção de
CHRISTENSEN, FIELDS JR. (1996), visando aliviar os sintomas presentes e o
relaxamento muscular. Para isso, são usados os exercícios para relaxamento
muscular, massagens nos músculos (principalmente no músculo masseter),
uso de calor úmido e o uso de ultra-som na 'area afetada.

Uma terapêutica medicamentosa também é utilizada no
tratamento do bruxismo, conjuntamente com as outras medidas, para
diminuir a tensão psíquica, diminuir os espasmos musculares e produzir o
relaxamento muscular, para com isso, de .:ectar as interferências oclusais e
eliminar a dor (sintomatologia) se estiver presente; utilizando
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tranqüilizantes, miorrelaxantes, sedativos, analgésicos e até mesmo placebo,
segundo RAMFJORD, ASH (1984), AHMAD (1986), FAULKNER (1988),
ORTEGA (1988), ATTANASIO (1991), HADDAD, CORRA, FAZZI (1994), e
MACDONALD, AVERY, AVERY (1995) ainda indicam o uso de tranqüilizantes
1 hora antes do paciente dormir, para ajudar a superar o hábito noturno.
Em compensação TEIXEIRA et al (1994)

e RAMFJORD, ASH (1984)

condenam o uso de tranqüilizantes para o tratamento do bruxismo, em
conseqüência do perigo destas drogas cau sarem dependência nos pacientes
que as utilizarem.

Quando

o bruxismo

provoca grandes perdas das

estruturas dentárias, RAMFJORD, ASH 11984), PAVONE (1985), ORTEGA
(1988) indicam durante a terapia do hábito, a reabilitação oclusal através
dos tratamentos restauradores, para devolver ao sistema estomatognático a
sua estabilidade perdida.

RAMFJORD, ASH (1984)

e CHRISTENSEN, FIELDS JR.

(1996) indicam ajustes oclusais como parte da tratamento (sempre
conjuntamente com as outras medidas) do bruxismo, com a finalidade de
detectar e eliminar as interferências oclu sais. Para ATTANASIO (1991) os
ajustes oclusais devem ser feitos quando houver óbvia interferência oclusal.
Em contrapartida a AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY
(1990) contra-indica os ajustes oclusais para pacientes menores de 18 anos,
porque estão em pleno crescimento e desenvolvimento e, a remoção do
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esmalte dentário durante o ajuste oclusal, poderia levar à hipersensibilidade
dentindria. Porém, indica os ajustes de restaurações e a regularização de
margens incisais, quando necessários.

PAIVA, FONSECA, VIEIRA (1992) afirmam que para
auxiliar na terapia do bruxismo, o paciente durante o seu sono, durma em
posições que não apliquem forças laterais sobre a sua mandíbula. Sendo
ideal as posições em decúbito dorsal com um apoio adequado para a regido
cervical e os joelhos.

A utilização de uma placa oclusal ou placa de mordida
como outra medida eficaz na terapia do bruxismo, tem sido advogada por
todos os autores, em sua maioria. MOORE (1956) cita o uso de um "protetor
bucal noturno" como um amortecedor para as estruturas envolvidas com o
hábito, prevenindo as pressões excessivas sobre os dentes; INGERSLEV
(1983) indica o uso de uma placa de mordida não-rígida de uso noturno;
RAMFJORD, ASH (1984) apenas citam o uso desta placa oclusal; PAVONE
(1985) também indica o uso de uma placa oclusal flexível (não-rígida);
AHMAD (1986) recomenda também o uso da placa de mordida para que se
consiga diminuir o tônus muscular do paciente; FAULKNER (1988)

e

ORTEGA (1988) citam a importância do uso da placa oclusal na eliminação
das desarmonias oclusais

e no relaxamento muscular; a AMERICAN

ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY (1990) indica uso de uma placa
oclusal flexível, mas se o bruxismo for realizado com uma força muito
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acentuada, indica o uso de uma placa rígida; All'ANASIO (1991) somente
cita o uso desta placa oclusal; PAIVA, FONSECA, VIEIRA (1992) recomendam

o uso da placa oclusal que recubra a superficie oclusal do dentes
posteriores, já MACDONALD, AVERY, AVERY (1995) afirmam que a placa
oclusal de uso noturno deve recobrir a superficie oclusal de todos os dentes
além de 2mm da superfície vestibular. HADDAD, CORRA, FAZZI (1994)
citam também o uso desta placa oclusal; CHRISTENSEN, FIELDS JR. (1996)
indicam o uso de uma placa protetora oclusal fabricada com plástico mole
para proteger os dentes e eliminar o hábito e, finalmente, HACHMANN et al
(1997) em seu estudo, indicam o uso de uma placa de mordida tipo Michigan
( placa rígida), para uso noturno, para crianças de 3 a 5 anos, que tenham
bruxismo sem envolvimento de fatores etio lógicos de ordem geral.

Finalizando, AHMAD (1986) pondera que às vezes
somente se indica a observação clinica periódica da criança portadora do
bruxismo, porque muitas delas se ajustam naturalmente às mudanças
provenientes do seu crescimento dinâmico fisico e psicológico, que são as
causadoras deste hábito e que, mesmo sendo brux6manas, após vencerem
as dificuldades, cessam com a parafunção, de forma natural.

4 CONCLUSÃO

Pelo exposto concluiu-se que o bruxismo nas dentições
decidua e mista é uma parafunção realizada pelos músculos mastigatórios
do paciente, quando não está realizando as funções fisiológicas de
mastigação e deglutição,

podendo ocorrer durante

o dia ou à noite;

apresentando-se como um apertamento ou um rangimento dentário,
associado ou não a outras parafunções (morder objetos, morder os lábios e a
bochecha...), podendo produzir ruídos ou não.

8 uma atividade muscular

parafuncional transitória que pode cessar quando a tensão emocional do
paciente desaparecer.

0 seu diagnóstico torna-se dificil devido ao paciente
ter conhecimento de que realiza a parafungdo,

não

e pela sua etiologia ser

multifatorial, incluindo fatores psicogênicos, locais ou oclusais, sistémicos,
hereditários e ocupacionais.

Para o diagnóstico realiza-se um exame clinico acurado
na busca de sinais e sintomas clínicos do bruxismo, coleta-se dados com a
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família sobre a história médica e odontológica pregressa do paciente, sobre a
possível presença de sintomatologias dolorosas, de ruídos produzidos pelo
paciente durante o rangimento dentário noturno, e sobre possíveis alterações
emocionais e sintomas emocionais que envolvam a vida do paciente. Ainda,
quando necessário, realizam-se exames radiográficos das regiões envolvidas
com o hábito.

Dentre os sinais e sintomas mais comuns encontrados
em pacientes bruxômanos na faixa etária estudada, estão as facetas de
desgastes atípicas nos dentes envolvidos provenientes da atrição dentária
exacerbada, dor e sensibilidade dos músculos mastigatorios envolvidos,
cefaléias recorrentes, cansaço muscular ao acordar, ruídos do rangimento
dentário, problemas na ATM, incoordenagdo

e desvios dos movimentos

mandibulares, fraturas dentárias e de restaurações, ulcerações e sulcos
(marcas) na mucosa jugal (localizadas opostamente aos molares)

e

hipertrofia do músculo masseter.

O tratamento do bruxismo deve iniciar com a
determinação dos fatores etiológicos que possam estar envolvidos com a sua
origem, para posteriormente eliminá-los individualmente e adequadamente.
Indica-se de forma global o uso de uma placa oclusal superior flexível de uso
noturno para proteção das estruturas dentárias; psicoterapia para diminuir
ou eliminar as tensões emocionais e o stress do paciente que normalmente
são os fatores desencadeadores do bruxismo de ordem psicológica;

e como
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terapias coadjuvantes, as fisioterapias para alivio de sintomatologias

e

relaxamento da musculatura envolvida com o hábito; uso de medicamentos,
principalmente miorrelaxantes

e

analgésicos, quando necessários;

reabilitação das estruturas dentárias mu]to afetadas (terapia restauradora);

e quando estiverem presentes problemas orgânicos, estes também devem ser
tratados, à medida do possível, para que a terapia do bruxismo tenha
sucesso. Porém, às vezes, a terapia não consegue interromper ou cessar o
hábito.
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