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RESUMO

O bruxismo é Inn hábito parafimcional caracterizado pelo ranger ou apertar de dentes com
seqfielas no sistema estomatognatico, provocando desgastes dentais, periodontopatias, dotes
articulares e principalmente fracassos clínicos. O objetivo deste trabalho é pesquisar a origem
dessa parafunção, identi fi cando prováveis canvas, intensidade e freqüência do hábito e formas
de tratamento, não apenas de suas conseqüências, mas de seus desencadeantes. A Odontologia
assume o papel de identificar e muitas vezes tentar tratar esta atividade complexa, que foge de
seus limites de atuação em sua origem, mas apresenta seus efeitos em seu campo de ação.
Através da revisão de literatura pode-se concluir que o bruxismo não representa apenas um
desafio para a Odontologia, mas também a Areas correlatas como a Medicina e a Psicologia,
não sendo os autores concisos em afirmar sua etiologia, porém, atualmente, destacando-se a
origem no sistema nervoso central e a influência de fatores emocionais. A participação dos
fatores ochisais como responsáveis pelo surgimento desta hiperatividade muscular não está
bem esclarecida e gera controvérsia. Sua influência no sono é confi rmada, chamando-se este
hábito de parassônia. Como não se define a causa, o tratamento também não é especifico, não
havendo formulas ou protocolos adotados para cessar este problema, porém, a utilização de
tratamento reversível e o uso de materiais menos resistentes, como a resina composta, são os
meios mais indicados para tratar os efeitos desta parafunção. Saber identificar a presença desta
atividade e reconhecer seus efeitos talvez seja o fator determinante na conduta deste hábito
parafuncional, que necessita ainda de muitos estudos para ser elucidado e conseqüentemente
tratado.
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ABTSTRACT

The bnixism is a parafuntional habit characterized by screeching or to pressing the teeth with
sequels in the esthomatognathic system, provoking dental wear, periodontal disease, articulate
pains and mainly clinical failures. The objective of this work is to research the origin of this
parafunction, identifying probable causes, intensity and frequency of the habit, and treatment
forms, not just of its sequels, but also of its origin. The dentistry assumes the role of
identifying and a lot of tunes trying to treat this complex activity that escape from its limits of
performance in its origin, but it presents its effects in your performance field. Through the
literature revision it can be concluded that the bruxism doesn't just represent a challenge for
the dentistry, but also to correlated areas, as the medicine and the psychology, not being the
authors concise in affirming your etiology, however, now standing out its origin in the central
nervous system and the influence of emotional factors. The participation of occlusal factors as
responsible for the appearance of this muscular hiperactivity it is not very illustrious and it
generates controversy. Its influence in the sleep is confinned, calling this habit parassônia. As
the cause is not defined, the treatment is not specific either, not having formulas or protocols
adopted to interrupt this problem, however, the use of reversible treatment and the use of less
resistant materials, as the composed resin, are the most suitable means to treat the effects of
this paraffinction. To know how to identify the presence of this activity and to recognize its
effects perhaps is the decisive factor in the conduct of this paraftuictional habit that needs a lot
of studies to be elucidated and consequently find an agreement.
Key-words: Bruxism; Parafimction; Tooth Wear
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I INTRODU ÇÃO

"Desafio", talvez seja esta a definição mais apropriada para o hábito parafimcional
denominado bnixismo. Descrito desde os tempos bíblicos e citado na literatura cientifica ha
quase um século, muito pouco se evoluiu a seu respeito. Comenta-se de sua origem
multifatorial, onde não se define a que area pertence, médica, psicológica ou odontológica
não se defme como tratá-lo, mas sabe-se muito bem de seus efeitos danosos,
principalmente, no que tange aos fracassos odontológicos.
0 ato, aparentemente simples, de ranger ou apertar os dentes, produz efeitos em
todo sistema estomatog,natico, pois, envolve questões musculares, ósseas e dentais. Sua
etiologia no é concisa. Fatores emocionais, como ansiedade e estresse, interferências
oclusais, distúrbios neuronais, são citados como desencadeantes deste habito, porém, não
existe uma regra geral para o seu aparecimento. Classificado em bruxismo noturno e
diurno, ocorre de forma inconsciente, sendo seu diagnóstico apenas possível através da
observação dos efeitos deletérios produzidos, como o desgaste dental, fraturas dentais,
problemas periodontais, disfitnção temporomandibular (DIM), e principalmente, fracassos
protéticos e restauradores.
A alta incidência de problemas decorrentes desta parafunção na Area odontológica e
a falta de respostas as interrogações geradas, pertinentes ao assunto, levaram-nos a realizar
uma revisão de literatura com o intuito de entender suas origens, funcionamento, efeitos e
prováveis tratamentos e limitações de trabalhos protéticos nos pacientes portadores de
bruxismo.

2 REVISÃO DA LITERATURA'

O bruxismo foi descrito na literatura cientifica em 1907. Defmido como o ranger ou
apertar dos dentes durante os movimentos não funcionais da mandíbula, pode ser noturno ou
diurno. Attanasio, (1991), relatou o bruxismo noturno, suas características, etiologia, e provável
tratamento. 0 bruxismo noturno é mais prevalente em adultos variando de 15% a 90%, porém,
apenas 5% a 20% da população têm consciência da existência do problema. Pode ser realizado
em máxima intercuspidação ou em oclusão excêntrica, como topo a topo anterior e encontra-se
associado a fase REM do sono, com episódios que variam de 8 a 9 seg., sendo uma média de 42
seg. por noite. As forças oclusais geradas por esta parafunção são muito altas, e dificilmente o
paciente consegue repeti-las quando consciente, sendo uma média de 300 psi, quando o normal é
de 175 psi. Com isso, seus efeitos no sistema estomatognático podem variar desde a ocorrência
de facetas de desgaste, localizadas ou generalizadas, perda de dimensão vertical, problemas
estéticos, hipersensibilidade térmica, mobilidade dental, necrose pulpar, dor muscular e disfunção
temporomandibular hipertrofia do masseter, dentre outros traumas. Isto tudo dependendo
da capacidade de adaptação de cada individuo, da freqüência e intensidade dos surtos de
bruxismo. A sua etiologia ainda não está definida, porém, cita-se a relação oclusal, psicológica e
o sistema nervoso central, mas a origem mais aceita é a multifatorial, o que dificulta a aplicação
de um tratamento efetivo para o problema. Alguns estudos demonstram que a oclusão não é um
fator primordial para o surgimento da parafunção. O diagnóstico pode ser clinico ou através dos

1 Baseada na NBR 10520: 2002 da ABNT.
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relatos dos pacientes e acompanhantes. 0 tratamento consiste em medidas terapêuticas que
incluem medicação, placas interoclusais e ate mudanças de comportamento do indivíduo. Os
melhores resultados surgem após criteriosa avaliação e geralmente com tratamentos associados.
Porém, a supressão total do hábito é bastante dificil, o que deve levar o profissional a instituir
uma perspectiva de controle da parafimção, a fim de evitar danos ao sistema mastigatório.
Okenson (1992) descreveu o bruxismo como uma atividade parafimcional incluída dentro
da hiperatividade muscular. Diferente das atividades funcionais, as parafuncionais não são
inibidas pelos contatos dentais e podem ser diurnas e noturnas, sendo a primeira ranger ou apertar
de dentes e outros hábitos orais, e a noturna, o bruxismo. Esta pode dividir-se em episódios
unitários (aperto) e contrações rítmicas (bnixismo). A fase do sono em que ocorre o bruxismo 6
controvérsa, onde se sugere que ocorra no estágio REM (Rapid Eye Movement) na maioria das
vezes, mas também se coloca que se desenvolva no estágio não REM, porém, associa-se ainda
que o bnixismo pode estar ligado com as fases de despertar do sono. Relata que esta atividade
pode ocorrer em períodos de 8seg. por vez em uma média de 11,4min. por noite. A força utilizada
durante o apertamento máximo excede em muito a usada nas funções normais, onde no contato
dentário é de aproximadamente 8.600kg/seg. e na parafinição de 28.800kg/seg. ou mais. Durante
a mastigação e deglutição a direção das forças é vertical, bem toleradas pelas estruturas de
suporte dentais e ocorrem em posição de oclusão cEntrica, mas durante as atividades
parafimcionais, as forças aplicadas são horizontais devido ao deslocamento lateral da mandibula,
movimentos excêntricos, não sendo bem toleradas. A contração muscular gerada é do tipo
isométrica (não fisiológica) e os reflexos protetores estão ausentes no bruxismo, sendo, portanto,
mais propenso a causar danos ao sistema mastigatório e desordens temporo-mandibulalres. Esta
atividade acontece de forma inconsciente. A participação dos contatos dentais na gênese do
bruxismo não esta esclarecida, porém considera-se que estes não são capazes de causar bruxismo
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ou apertamento, estando esta atividade parafuncional mais relacionada ao sistema nervoso
central, representado pelos estágios do sono, e As mudanças nos níveis de estresse emocional.
A placa oclusal lisa é a forma mais utilizada como terapia para o bruxismo noturno e
desordens craniomandibulares. Este estudo teve como propósito avaliar os efeitos da placa
oclusal lisa na atividade mecânica, motricidade e comportamento do hábito parafuncional do
bruxismo durante o sono e sinais e sintomas de dor craniomandibular (DCM). Participaram 31
pacientes, coin idade média de 27 anos e que apresentavam tal sintomatologia. Foi entregue a
cada paciente uma placa oclusal em resina acnlica, devidamente ajustada e os pacientes
orientados em relação ao hábito. As avaliações ocorreram em intervalos de 2 semanas e o uso de
fannacoterapia para este fim não foi tolerado durante o tratamento. Observou-se durante os
exames a formação de facetas de desgaste nas placas, sendo que em 61% dos pacientes isto
ocorreu em todas as avaliações, e nos outros 39%, de vez em quando, sendo que a maioria das
facetas se deram por excursões bilaterais da mandíbula e reapareceram no mesmo lugar e com o
mesmo padrão de desgaste, devido principalmente ao ranger. Os sinais e sintomas de DCM
diminuíram ou desapareceram com o uso da placa, porém, com retorno dos mesmos após a
suspensão do uso da placa e 84% dos pacientes relataram continuar com o bruxismo.
(HOLMGREN; SHEIKHOLESLAM; RISE, 1993)
Gouveia; Pestana; Lopes (1996) descreveram o bruxismo como uma parassemia, as quais
são desordens que se impõem ao processo do sono e não são primárias a ele, oriundas da ativação
do SNC e transmitidas através de músculos esqueléticos ou das vias do sistema nervoso
autônomo. Abrange grande parte da população, não distinguindo adultos e crianças. Sua etiologia
é baseada em teorias, onde se encontram os distúrbios oclusais, distúrbios psicogenicos,
distúrbios neurofisiológicos e a associação dos mesmos. 0 bruxismo noturno é controverso
quanto As fases do sono em que aparece, porém, há certa predominância nos estágios I e 2 no
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sono não-REM e na superficialização do sono e ou transição de estágios, sendo que a menor
incidência ocorre nos estágios 3 e 4 do sono não-REM. Esta parafunção pode estar associada a

outros eventos fisiológicos motores como taquicardia, movimentos corporais distônicos e
alteração de fluxo sanguíneo. A postura durante o sono é importante, pois ocorre uma diminuição

da hiperatividade muscular em decúbito lateral. Os tratamentos para esta atividade visam a
estabilização da mesma, diminuindo suas sequelas. 0 biofeedback associado com técnicas de

relaxamento, à longo prazo, se mostra efetivo. 0 uso de placas oclusais não cessa o hábito, e, em
casos mais severos, o uso de fármacos, por curto prazo, está indicado, como os antidepressivos
triciclicos. A correção de postura no sono, a fisioterapia, bem como técnicas de acupuntura
também são importantes no tratamento desta parafunção.

A perda de tecido dental por lesões não cariosas é considerada processo fisiológico
normal ao longo da vida, porém, quando o grau de destruição se torna excessivo, com efeitos
estéticos e funcionais deletérios, surge um problema cada vez mais crescente na sociedade, o
desgaste dental. Esta patologia afeta cada vez mais pacientes, sendo os jovens a categoria de
maior risco. 0 trabalho realizado por Bishop et al. (1997) teve por objetivo fazer uma avaliação
da etiologia dos desgastes dentais, dando ênfase aos principais fatores contribuintes. A erosão,
que é a perda de tecido dental por ação Acida, tem como importantes agentes causais, a
regurgitação e o ambiente. Na dieta, o ácido cítrico é o grande agressor, sendo este presente em

frutas e bebidas, onde as bebidas leves representam o grande vilão entre os jovens coin desgastes,
estando presente entre os fatores etiológicos de desgaste em 40% dos casos em média. A
regurgitação, por sua vez, significa o retorno de conteúdos gástricos A. boca, e expõe o paciente a

fatores altamente erosivos, podendo ser involuntária ou voluntária, e normalmente associada a
problemas psicológicos como bulimia e "ruminação". Atingem principalmente a face palatina dos
dentes superiores anteriores. A erosão ambiental é causada pela exposição a ácidos no ambiente
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de trabalho. Quando o desgaste é causado pela ação de contato entre superficies dentais da-se o
nome de atrito, sendo o bruxismo a forma mais evidente deste problema, pois as dietas primitivas
são pouco usadas hoje em dia. A força aplicada as superficies dentais pode chegar a 450kg. e
dificilmente ocorre perda de dimensão vertical devido ao crescimento compensatório do osso

alveolar. A abrasão é causada por elementos alheios à cavidade bucal, como grampos de cabelos
e escovação vigorosa. A associação de bruxismo e abrasão agrava as lesões de colo dental e
aumenta o risco de perder restaurações cervicais. 0 aumento gradativo destes problemas acreditase estar ligado à imagem do corpo, ao aumento do consumo de bebidas doces e ao incentivo,
pelos profissionais de saúde, a uma dieta saudável, recheada de frutas e alimentos dietéticos. Os
materiais restauradores de escolha são os metais, por serem os que mais resistem as forças
destrutivas na cavidade bucal, porém todo material deteriora com o tempo. Os aspectos clínicos
destas lesões do tipo "erosivas" podem ser arredondados, lisos e rasos, provocando o surgimento
das restaurações. Sensibilidade, raramente, esta presente, devido à formação de dentina
esclerótica. A identificação e eliminação, se possível, das causas dos desgastes deveriam ser

executadas antes do início da terapia restauradora, a fim de evitar fracasso no tratamento e
deterioração adicional da dentição do paciente.
Kampe et al. (1997) realizaram estado com o objetivo de descrever as características de

personalidade dos pacientes bruxômanos de acordo com a Escala de Personalidade Karolinska
(KSP), comparar com as características de urna população normal; comparar as características

dos apertadores freqüentes com os que não realizam apertamento, e comparar as correlações entre
as características de personalidade das pessoas e todas as características de anamneses e variáveis
clinicas. A avaliação teve a participação de 29 pacientes com média de idade de 37,7 anos que
realizavam bruxismo há pelo menos 5 anos e que apresentavam sinais e sintomas clinicos. Os
resultados mostraram contagens significativamente mais altas nas escalas de ansiedade somática
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e tensão muscular, e mais baixas nas escalas de socialização para bruxômanos relativa a
população nortnal. Houve diferencial também entre os bruxômanos que realizam apertatnento e
os que não apertam os dentes, sendo que os primeiros apresentaram resultados mais altos nas
escalas. Correlação significante se mostrou presente entre as variáveis de personalidade e

variáveis clinicas, onde dores de cabeça, pescoço, licenças médicas e outras se fizeram presentes,
mostrando uma possível relação entre dentes cerrados, personalidade e disfunção crâniomandibular. Porém, este estudo utilizou uma pequena amostra, sendo que novas pesquisas devem
ser realizadas com maior população antes de generalizar os resultados.

Minagi et al. (1997) utilizaram sensor de posição eletrônico durante o apertamento na
posição canino topo a topo, coin o objetivo de investigar a dinâmica do lado de balanceio da
articulação temporomandibular em relação ao modelo de contato oclusal de molar em balanceio.
O apertamento ou ranger excêntrico da mandíbula é mais danoso do que na posição de

intercuspidação, presumindo uma dentição completa e normal. 0 bruxismo noturno tem sido
relatado por envolver contração bilateral, os músculos de fechamento mandibular direito e

esquerdo são, simultaneamente, ativados por longos períodos, sendo que a força de reação na
articulação temporomandibular durante um apertamento excên trico é aproximadamente na
proporção de 2:1 com o cemdilo do lado de balanceio suportando o maior peso. Os resultados
deste estudo mostraram que o contato oclusal no lado de balanceio afeta a dinâmica da

articulação temporomandibular durante o apertamento na posição canino topo a topo.
Macaluso et al. (1998) realizaram pesquisa com o objetivo de explorar a rnicroestrutura do
sono em pacientes afetados pelo bruxismo, comparar a estrutura do sono de brumitnartos com a
dos não bruxômanos, esclarecer a relação entre comportamento não funcional dos músculos

mastigatórios e componentes CAP e avaliar o potencial dos distúrbios do sono coin significado
na analise de CAP. Seis pacientes que apresentavam evidencia de bruxismo durante o sono foram
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comparados com seis pacientes saudáveis, controle, através de polissonografias, onde foi avaliada
a estrutura do sono de bruxiimanos com aqueles sem sintomas e foi investigada a relação entre os
episódios de bruxismo e o despertar transitório. Pacientes bruxômanos e controles não mostraram
diferenças significativas nas variáveis do sono convencional, mas bruxômanos mostraram um
significante aumento do número de despertar transitório caracterizado pela dessincronização do
EEG. Episódios de bruxismo ficaram distribuídos entre sono não-REM e REM, mas foram mais
freqüentemente detectados no sono não-REM estágios 1

e 2 do que no sono de onda lenta. A

grande maioria dos episódios de bruxismo foi associada com o modelo de ciclo alternado e
sempre ocorreram durante o despetar transitório. Os batimentos cardíacos durante os episódios de
bruxismo foram significativamente mais altos do que durante o período de pré-bruxismo. Quase
80% de todos os episódios de bruxismo foram associados com o sacudir do músculo tibial
anterior. Bruxismo do sono é uma condição clinica heterogênia, com uni largo espectro de
severidade, e talvez a mais relevante desruptura do sono no plano microestrutural que pode ser
levantada em simples casos.
Gomez at al. (1998) realizaram um estudo para avaliar se a severidade da droga-indução
NFMA em ratos está associada com mudanças na atrição incisal e também acessar os efeitos dos
diversos fatores que estejam envolvidos na patogenia dos movimentos da parafunção oral do
desgaste dental. Quantificaram a taxa de atrição, semanalmente, fazendo marcas superficiais nos
incisivos inferiores e medindo as distâncias para a extremidade incisal. Repetida estimulação do
sistema dopaminérgico com apomorfina levou a urna intensificação da atividade não funcional
mastigatória. A severidade do comportamento oral apomorfina-induzido foi positivamente
correlacionado com um aumento na taxa de atrição incisal. Atividade mastigatória não funcional
apomorfina-induzida foi fortemente aumentada pela introdução de uma capa de acrilico em
ambos incisivos inferiores. Repetidas administrações de cocaína também aumentaram a taxa de
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atrição. Entretanto, nem o crônico bloqueio dos receptores dopaminérgicos com haloperidol, nem
sua retirada, modificaram a atrição. Em adição deste, distúrbios emocionais são considerados
como sendo fatores causais do bruxismo, os autores testaram também um estresse experimental
para forçar a aceleração do desgaste dental. Exposições a dois diferentes regimes de estresse
crônico não induziram significantes mudanças na atrição incisal. Exposições a estresse crônico,
depois da retirada do tratamento com haloperidol, também não afetaram a atrição dental. Estes
resultados parcialmente defendem o papel do sistema central dopaminérgico no bruxismo e
sugerem que o estresse, em geral, pode não ser um relevante fator no desgaste dental.
Windchy e Morris (1998) propuseram um tratamento alternativo corn prótese tipo overlay
para paciente com desgaste dental severo. Esta é uma condição dificil para tratar devido
limitada estrutura dental remanescente. Estes pacientes exibem geralmente perda de dimensão
vertical de oclusão e problemas de estética. Quando idealmente tratados, os dentes restantes
podem requerer alongamento de coroa, terapia endodôrrtica, núcleos e coroas protéticas.
Constrangimentos financeiros ou outras prioridades restringem freqüentemente o paciente em
escolher o tratamento mais recomendável. Prótese parcial removível (PPR) tipo overlay é uma
prótese que recobre e é parcialmente suportada pelos dentes naturais, raizes ou implantes dentais,
sendo um método efetivo para tratar um paciente com dentição severamente desgastada pelo
hábito parafimcional do bruxismo.
Gusson (1998) realizou revisão de literatura sobre o tema bruxismo infantil com o
objetivo de verificar diferentes visões quanto a definição, etiologia, incidência, diagnóstico e
tratamento desta parafunção. Observou que nas crianças a principal queixa dos pais é o ruído
produzido. Com etiologia multifatorial onde os fatores locais, sistêmicos, psicológicos,
ocupacionais e hereditários estão presentes, o bruxismo infantil pode surgir logo após a erupção
dos incisivos inferiores deciduos, provocando dilacerações gengivais. Encontrou em sua revisão
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que a alergia é um fator defmitivo na instalação do bruxismo infantil, como a presença de rinite,
asma ou infecções no trato respiratório. Citou que a maioria dos autores concordam que a
etiologia do bruxismo é multifatorial, não estando ainda bem definida e concordam também que o
bruxismo pode ser considerado como fator etiológico de disfunções na ATM. 0 diagnóstico, por
sua vez, flea baseado na presença de facetas de desgaste, musculatura do masséter dolorida e
hipertrófica, lesões na mucosa, entre outros citados, muitas vezes esta parafunção associa-se ao
habito de roer unhas. O bruxismo traz como conseqüência, além do desgaste dental, mobilidade,
problemas periodontais, fraturas dentais e de restaurações, dor de cabeça, dor na região de
ouvido, podendo ser confundido corn otite entre outras. Para o tratamento foram sugeridas
diversas hipóteses, corno placa de mordida, terapia psicológica, terapia farmacológica, ajuste
oclusal, técnica do biofeedback, reabilitação oral. Porém, em crianças, o tratamento mais
indicado, nos casos onde não afeta o desenvolvimento normal da criança, é a preservação e o
aconselhamento aos pais.
Minagi et al. (1998) avaliaram a coordenação da atividade muscular nos lados de trabalho
e balanceio em humanos durante o sono, especialmente no que se refere à posição mandibular em

movimento. Embora venha sendo considerada como tendo um papel importante na etiologia das
desordens craniomandibulares, a atividade dos músculos mastigatórios com relação à posição
mandibular durante o ranger noturno, quando gravada por eletromiogyafia, não está ainda
esclarecida. Doze voluntários participaram deste estudo, sendo a média de idade de 25,2 anos e
todos os participantes relataram história de bruxismo. Durante 3 noites consecutivas
eletromiográfias superficiais da superficie dos masseteres foram registradas simultaneamente
com a posição mandibular. A incidência de duas posições mandibulares foi registrada com um
sensor magnético para ambos os lados, direito e esquerdo, do ranger mandibular. Uma das
posições mandibulares foi canino topo a topo, e a outra foi o ponto médio entre a intercuspidação
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e o canino topo a topo. 0 modo de proporção da atividade de trabalho/balanceio ficou na faixa de
um décimo para dois décimos, mostrando a marcante predominância da atividade muscular de
balanceio do masseter durante o ranger noturno. Quebras eletromiográficas do masseter foram
observadas, principalmente, corn o movimento mandibular na posição canino ponta-a-ponta.
Pelos resultados deste estudo sugeriram que a dinâmica muscular durante o sono é única
comparada com aquela durante apertamento voluntário, e exerce uma grande carga mecânica no
lado de balanceio da articulação temporomandibular.
Magini; Cardoso; Abreu (1999) sugeriram, como forma de tratamento de um paciente
bruxômano, a associação de técnicas de Periodontia, Oclusão e Dentistica. Relatam um caso
clinico, em que o paciente apresentou-se na clinica odontológica da Universidade Federal de
Santa Catarina com desgaste severo das superficies incisais dos dentes anteriores provocado pelo
atrito dental associado à erosão química. O paciente não apresentava sinais e sintomas de
disfunção miofacial ou articular, nem perda de dimensão vertical. Verificaram a presença de
contato prematuro e procederam ao ajuste oclusa!, o que propiciou espaço para a reconstituição
das incisais em resina composta. A Periodontia foi utilizada para melhorar o efeito estético
através de gengivectomia/gengivoplastia. Uma placa a vácuo resiliente de 2mm de espessura foi
utilizada para proteger os dentes e restaurações do desgaste noturno.
Minagi et al. (1999) realizaram um trabalho para verificar a relação existente entre a
inclinação da guia lingual dos caninos maxilares, incisivos ou pré-molares em função de excursão
lateral da mandíbula e da inclinação mesiodistal dos incisivos inferiores em relação à existência
de ruídos na articulação temporomandibular, e como conseqüência produzir indícios dos aspectos
funcionais da guia anterior. Observaram que uma forte interferência no desenvolvimento da
inclinação do incisivo inferior e dos ruídos na articulação temporomandibular pode ser reflexo do
acúmulo de forças mecânicas resultantes de parafiutção mandibular, além disso, a atrição tem um
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importante papel no desenvolvimento da guia anterior.
Conti; Miranda; Araújo (2000) avaliaram a correlação entre hipennobilidade articular
geral, hipertranslação da articulação temporomandibular e sinais e sintomas de desordens
temporomandibulares. Cento e vinte pacientes foram avaliados divididos em 2 grupos, grupo I

sintomático, com barulhos, dor ou deslocamento e grupo II assintomático. Em relação aos hábitos
parafuncionais

observaram uma forte

relação

dos

mesmos

com as desordens

temporomandibulares. Um microtrauma de longa duração causado pelo bruxismo ou apertamento

e possível de provocar alterações nos tecidos intra-articulares contribuindo para o inicio da
disfunção.

McIntyre (2000) em seu estudo relatou que o diagnóstico é o ponto principal no
desenvolvimento de um plano e seqüência de tratamento quando se quer alcançar estabilidade,
função e estética. Descreveu o caso clinico de um paciente de 24 anos, sexo masculino, que

buscou tratamento porque estava infeliz com a estética de seus dentes anteriores. A anamnese
mostrou que o paciente rangia seus dentes a noite. Assim, foi realizada uma completa avaliação
das causas do bruxismo e fez-se um diagnóstico prévio, onde se desenvolveu a relação entre guia
condilar e anterior, onde estabeleceu-se os requisitos estéticos para a

restauração final.

Recontorno gengival, preparo dos dentes, restaurações temporárias seguidas de definitivos e uma

placa rígida oclusal para proteção do bruxismo foram seqüência de tratamento.
Tan e Jankovic (2000) realizaram estudo utilizando a toxina botulinica, o BTX, no
tratamento do bruxismo severo. 0 estudo foi feito com 18 pacientes que apresentavam bruxismo
severo, com média de duração de 14,8 4 10 anos e que apresentavam sintomas audíveis do
ranger, dificuldade de falar, desgaste dental e tratamentos médicos ou dentais sem sucesso no
alivio de seus sintomas. Foram administradas 241 injeções de B7X

too A,

aplicadas no masseter

durante 123 visitas. A média total das respostas foi de 19.1 +- 17 semanas. A média do pico do
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efeito foi de 3.4+-0.9. Apenas um paciente relatou efeito colateral, disfagia e apenas alguns
efeitos adversos foram relatados, no total de 6, nas 123 visitas. Demonstraram que o BIX
administrado com perícia e conhecimento é uma possibilidade efetiva no tratamento do bruxismo
severo, principalmente quando associado a desordens de movimento. Deve ser considerado
apenas no tratamento de pacientes onde o tratamento convencional fracassou.
Minagi et al. (2000) realizaram estudo corn o objetivo de esclarecer o efeito do
apertamento excêntrico na posição condilar bilateral na região da posição mandibular de repouso.
0 efeito do apertamento em oclusão também foi estimado por calculo geométrico do desvio
mandibular na região do primeiro molar inferior. Embora a compressão mecânica da articulação
temporomandibular pode ser causada pelo bruxismo, provavelmente resulta em um plano
inclinado modificado da relação oclusal e o efeito do apertamento na posição excêntrica
mandibular no contato oclusal ainda não esta esclarecido. Antes e depois do apertamento
voluntário, com um terço da maxima força de apertamento voluntário, por 3 mm. na posição
caninos topo a topo, desvio vertical dos cândilos bilaterais foi medido na posição mandibular de
abertura de 1 nun. Isto foi regularizado para posição tridimensional no ponto de referência
anterior o qual coincide com o ponto incisal. 0 significado do deslocamento vertical do lado de
mais alto desvio do côndilo foi 141+-55um, e o calculo do deslocamento da regido mandibular do
primeiro molar, o desvio mais alto foi de 65+-27um. Os resultados deste estudo revelaram que o
apertamento excêntrico da origem para desvio tii-dimensional da mandíbula, até quando a
mandíbula está na regido de posição de repouso.
As reabilitações dentárias, através de próteses parciais fixas, principalmente após a
osteointegração dos implantes dentários, têm sido cada vez mais difundidas e conseqüentemente
mais avaliadas. Critérios como longevidade, sucessos e fracassos são decisivos na hora da
escolha do tipo de tratamento a ser seguido. Para tanto, este trabalho de Bragger et al. (2001) teve
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como objetivo comparar a freqüência de complicações biológicas e técnicas em próteses parciais
fi xas apoiadas em implante, dente ou misto implante/dente, bem como avaliar os fatores de risco
para essas complicações. Foram avaliados 85 pacientes, parcialmente edêntulos, que fizeram uso
de próteses parciais fixas por um período de 4 a 5 anos. Divididos em 3 grupos: grupo 1-I com 33
pacientes e 40 próteses implanto-suportadas, grupo T-T, com 40 pacientes e 58 próteses dentesuportadas, e grupo I-T com 15 pacientes e 18 prótese de suporte misto. Todos os implantes
utilizados pertenceram ao sistema ITT e os pacientes receberam acompanhamento de prevenção

oral. A idade média dos pacientes foi de 55,7 e dos suportes protéticos, 144 foram em dentes, e
105 em implante num total de 116 próteses. Houve perda de uma prótese em cada grupo, perda

de 2 implantes por fratura secundária em um defeito ósseo, uma fratura dental e uma perda de
dente por periodontite. As complicações biológicas aconteceram em 9,6% dos implantes devido a
Periodontia e em 11,8% dos dentes, sendo que 2,8% dos dentes apresentaram cane secundaria,
4,9% problemas endodiinticos e 4,1% apresentaram problemas periodontais (BOP-+ PPD >5). As
complicações técnicas por sua vez aconteceram em 20,4% dos implantes e em 6,3% dos dentes,

sendo que o bruxismo representou um importante fator de fracasso técnico, pois de cada 10
bruxômanos, 6 tiveram complicações dessa ordem, em contraponto com 13 casos em 75

pacientes não bruxiimanos, o que sugere uma proteção para estes casos de bnixismo. Os
problemas de saúde geral não representaram risco significativo, sendo que 10 dos 32 pacientes
com problemas de ordem geral apresentavam complicações biológicas considerando que 9 entre
53 pacientes saudáveis apresentavam também complicações. As próteses tanto dos dentes como

implanto-suportadas, apresentaram condições clinicas favoráveis após 4 a 5 anos de função,
sendo a taxa de fracasso semelhante em ambos os casos. Fraturas de porcelana aconteceram mais
em reabilitações implanto-suportadas e o bruxismo representou o principal fator de risco para
complicações técnicas.
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Kato et al. (2001) realizaram uni estudo com o objetivo de caracterizar a relação temporal
entre cardio-autônomo, cortical e atividade muscular da mandíbula em pacientes nonnais e com

bruxismo do sono, para determinar qual a seqüência de eventos que esta associada com a
ocorrência da Atividade Muscular Mastigatória Rítmica (RMIVIA) e bnixismo durante o sono.
Dez pacientes com bruximo do sono foram comparados a 10 pacientes normais. Fizeram uma

classificação quantitativa das mudanças seqüenciais na cortical eletromiografia (EEC) e
atividades cardio-autônomas associadas com micro despertar precedente dos episódios de

RMMA. 0 desencadear dos episódios RMMA foi definido em termos do desencadear da
atividade do músculo supra-hiórdeo. Nos pacientes coin bruxismo do sono, um acréscimo na
atividade cortical EEG foi observado 4 seg. antes do desencadear da atividade supra-hiórdea, em

79% dos episódios. Uma significante aceleração no batimento cardíaco foi iniciada um ciclo
cardíaco antes do desencadear da RMMA. Uma clara seqüência da cortical para cardio-autônomo
ativação precedeu a atividade motora da mandíbula nos pacientes com bruxismo do sono. Isto
sugere que bruxismo do sono é uma poderosa manifestação oral-motora secundaria ao

microdespertar. Em conclusão, um acréscimo no cérebro, como também na atividade do sistema
nervoso autônomo, precede o ranger dental em humanos.
Camparis et al. (2001) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a relação existente
entre 5 tipos de hábitos parafimcionais diurnos ( bruxismo cêntrico, apoio do queixo na mão,

onicofagia, morder os lábios e protrusão do mento), dor facial e disfunção temporomandibular.
Inicialmente, realizaram uma revisão de literatura onde salientaram a relação dos hábitos

parafuncionais com o desencadeamento das desordens temporomandibulares e a importância da
detecção e controle precoce dos hábitos. Para a realização do estudo foram recrutados estudantes
voluntários os quais atendiam a requisitos pré-estabelecidos onde selecionaram 66 indivíduos
saudáveis, que nunca haviam procurado tratamento para DTM. Questionários foram distribuídos
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para serem preenchidos por 7 dias consecutivos. As respostas obtidas permitiram aos autores
realizar a média de cada hábito para cada individuo participante.Na seqüência da metodologia,
submeteram os participantes a exame fisico de acordo com a proposta da Academia Americana
de Dores Orofaciais, o que possibilitou dividi-los em 2 grupos: presença ou ausência de dor
independente da severidade, nos miisculos mastigatórios e presença ou ausência de limitações dos
movimentos mandibulares. Os dados obtidos foram submetidos a analise de variância
separadamente, onde os resultados apresentados foram representativos para o habito bruxismo,
coin significância para o fator dor, e não significativo para fator sinais e interação sintomas x
sinais. 0 habito onicofagia apresentou significância para o fator sinais, e não para o fator
sintomas e sintomas x sinais. Os hábitos dentais não apresentaram significância expressiva.
Mazzeto; Cannel; Figueiredo (2001) realizaram um estudo com

o objetivo de

compreender as atitudes de pacientes, avaliando suas crenças e valores a respeito das causas,
limitações e formas de superação da DCM e orientar o tratamento das DCM quanto aos aspectos
psicológicos envolvidos. 0 trabalho foi desenvolvido em duas fases: primeiro através de um
estudo-piloto com portadores de desordem temporomandibular e posteriormente avaliando como
as crenças levantadas se desenvolvem e se conjugam em função das cognições e afeições,
segundo o modelo afetivo-cognitivo. Obse rvaram neste trabalho, além de outros resultados, que
embora algumas pessoas sejam habituadas a concentrar na regido da boca suas tensões, qualquer
indivíduo em alguma parte da vida desenvolve algum tipo de habito parafuncional, sendo que
esses são mais comuns nos momentos de maior ansiedade, surgindo como resolução de tensão
reprimida. As dores de cabeça que surgem após um período de apertamento dental são muito
comuns e se manifestam em pessoas que passam grande parte do dia concentradas e que quando
questionadas sobre a dor associam-na às atividades intelectuais, não cogitando a parafunção
como responsável. Ressaltaram a importância dos profissionais estarem preparados, adequando
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sua linguagem na busca de melhor compreender o problema da disfunção craniomandibular, pois
é notória a dificuldade que as pessoas tem de reconhecer a presença dos aspectos emocionais na

determinação de problemas fisicos, sendo que ao conhecer os determinantes psicossociais da
disfunção temporomandibular a partir das crenças dos pacientes e da valorização das mesmas,
mostra-se essencial a necessidade de um intenso trabalho de informação na tentativa de despertar
os pacientes para aspectos que são importantes e eles desconhecem.
Ekfeldlt, et al. (2001) realizaram estudo retrospectivo designado a veri ficar fatores que
influenciam no fracasso de implantes. Seis clinicas de prótese na Suécia participaram do estudo, e
junto eles incluíram urn total de 54 pacientes tratados entre janeiro de 1988 e dezembro de 1996.
Todos os pacientes eram completamente edentulos na maxila e receberam uma prótese fixa ou
uma overdenture apoiada por pelo menos 4 implantes (Sistema Branemark). A metade dos
pacientes pertencia ao grupo de estudo e um critério de inclusão para este grupo foi a de que
tivessem perdido pelo menos a metade dos implantes. Para reduzir influências foram
emparelhados os pacientes no grupo controle ao grupo de estudo, por exemplo, selecionados de
forma que ambos os grupos fossem tão idênticos quanto possível. Os resultados do estudo
indicam que o grupo controle teve um suporte ósseo inicial melhor do que o grupo de estudo.
Além disso, os pacientes no grupo de estudo sofreram circunstâncias que poderiam induzir ao
fracasso dos implantes, corno bruxismo, aflição pessoal, depressão, bem como hábitos como
cigarro, narcóticos e álcool. No formulário de estudos clínicos foi pedido para que os pacientes
dessem a sua própria opinião sobre a razão para os fracassos dos implantes. As respostas dadas
poderiam se agrupar facilmente em 5 tópicos diferentes, sendo esta experiência útil para melhorar
a seleção dos pacientes. Pelo estudo, sugeriram que haja certos fatores de importância para
prevenir urn fenômeno de agrupamento de fracassos de implantes, como falta de suporte ósseo,
hábitos de fumo e bruxismo.

75

-

Os sinais, sintomas e as causas de lesões não cariosas, bem como as condutas básicas para
a resolução de um problema que compromete principalmente a estética do paciente, foram os
objetivos deste caso clinico apresentado por Maia et al. (2001). Paciente com 29 anos, sexo

masculino, apresentando acentuado desgaste em região de caninos e incisivos superiores, após
anamnese e exame clinico constatou-se bruxismo associado à erosão. A opção de tratamento
proposta foi o aconselhamento seguido de procedimento restaurador. 0 paciente apresentava
interferência oclusal, o que levou, inicialmente, a um ajuste oclusal. 0 JIG e o articulador foram

utilizados como meio auxiliar para posterior confecção de enceramento de diagnóstico, este
fundamental para o sucesso do trabalho final, e sobre o qual foi produzido um guia de silicona
para realização das restaurações em resina composta. Concluida esta etapa, optaram pela
instalação de placa de proteção oclusal de uso noturno devido ao hábito paraftmcional. 0 correto
diagnóstico e um tratamento multidisciplinar são essenciais na obtenção de sucesso e longevidade

nestes trabalhos menos agressivos e mais conservadores, indicados para essas lesões produzidas
por desgaste dental.
A utilização de meios auxiliares de diagnóstico, como lupas e cameras intra-bucais
possibilitaram um diagnóstico precoce de trincas e fraturas na dentição. A etiologia desse
fenômeno é multifatorial, onde se compreende restaurações, preparo inadequado, diferença de
expansão térmica dente/restauração, injurias alimentares, além das interferências oclusais e
hábitos parafuncionais como o bruxismo Este estudo de Rate liff; Becker; Quinn (2001) teve o
propósito de caracterizar e analisar o tipo de incidência de fendas na dentição posterior e

correlacionar a provável etiologia. A pesquisa foi desenvolvida com 51 pacientes de clinica
particular, sendo que 763 dentes, após análise, compuseram a amostra analítica que perdurou por
18 meses, onde foram identificados 4 tipos de fendas: tipo 1 e 2 sem sintomas e tipo 3 e 4
sintomáticas. O diagnóstico foi feito através do uso de lupas cirúrgicas, visão direta, trans-
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iluminação e com auxilio de sonda exploradora. Um detector de fendas, (Tooth Slooth), também
foi utilizado. Os modelos dentários foram montados em articulador semi-ajustável para verificar
interferências oclusais. Os dados obtidos foram submetidos a uma análise estatística. Como
resultado, registrou-se que os dentes com interferências excursivas apresentam 2,3 vezes mais
riscos de fendas e fraturas. Quando combinados corn restaurações este risco aumenta para 6
vezes, e se a este quadro associarmos uma parafunção, temos uma taxa de 5,8. A idade do
paciente também foi significativa, sendo que quanto mais idosa, maior o risco de fenda ou fratura
do tipo 3 e 4. As restaurações de amálgama do tipo I e II registraram um taxa de desigualdade de
2. Desta forma, concluíram que equilibrar a oclusão, evitando interferências oclusais nos
movimentos excursivos contribuem para reduzir o risco de propagação das fraturas.
O bruxismo é hoje um dos grandes desafios da Odontologia. De origem multifatorial, este

habito parafimcional provoca desordens funcionais dentárias severas e apresenta-se dividido
conforme a contração muscular realizada em cêntrica, apertamento dental excêntrico e ranger de
dentes. A literatura diverge em vários aspectos sobre este tema, mas concorda quanto a sua
ligação a fatores emocionais, depressão, estresse, distúrbios de sono e outras situações
vivenciadas pelo individuo. E de suma importância para o clinico saber identificar seus sinais e
sintomas, que se caracterizam por facetas dentais, hipertrofia muscular, limitação de abertura de
boca, dores de cabeça, espessamento da linha Alba e outros, para então realizar-se um tratamento
mais adequado a cada paciente, tendo como prioridade, terapias conservadoras e reversíveis para
proteção do sistema estomatognático e o encaminhamento a outros setores de saúde para que não
tratemos só os sintomas, mas também suas causas. (SERAIDARIAN; ASSUNÇÃO; JACOB,
2001).
Comportamentos mandibulares que afetam a estrutura mastigatória incluem o ranger e
apertar de dentes, falar em excesso, mascar chicletes, fumar, morder lábio, lingua ou bochecha,

27

roer unha e outros. A presença de um hábito paraf-uncional pode agravar ou se combinar com um
desses comportamentos. Avaliar a prevalência desses comportamentos mandibulares associados
com bruxismo em pacientes portadores de DTM e bruxismo, e em grupo controle não
bruxennano, e testar a hipótese de quanto mais severo o bruxismo em uma população selecionada,
mais alta a prevalência de alguns comportamentos mandibulares específicos, foram os objetivos
do estudo de Molina et al. (2001). A pesquisa se valeu de 274 pacientes no grupo TMD mais
bruxismo, avaliados no Center for Study or TMD and Facial Pain, sendo 243 mulheres e 31
homens, com média de idade de 33,1 anos e através de um questionário os pacientes foram
classificados em brum5manos leves, constituído de 52 pacientes com média de idade de 34,9
anos. Dois questionários foram usados, um para obter informações sobre a presença de bruxismo
ou outro comportamento mandibular, e outro para avaliar o comportamento mandibular em
pacientes com TMD e controle. Foi observado, então, que a prevalência da maioria dos
comportamentos mandibulares aumenta com a severidade do bruxismo quando comparada ao
grupo controle não bruxiimano. Quando comparado o grupo TMD ao grupo controle, com
exceção de morder na bochecha, comer doces duros e beber álcool, a incidência de todos os
outros hábitos considerados neste estudo aumentaram de acordo com a severidade do bruxismo, o
que acarreta uma sobrecarga nas estruturas do sistema mastigatório, podendo em parte, ser
responsável pelos sinais e sintomas de TMD. A projeção da mandíbula apareceu significante em
pacientes TMD mais bruxismo moderados e severos.
0 tema bruxismo, de longa data já estudado, apresenta-se, porém, com poucos estudos na
literatura que relacionem a sua classificação, características dos grupos, efeitos patológicos sobre
as estruturas anatômicas e influência sobre o tratamento. A pesquisa de Molina et al 2002 tem por
objetivo revisar estes aspectos e buscar um sistema de classificação eficiente avaliando a sua
influência em relação à apresentação dos sinais e sintomas na formulação de um plano de
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tratamento. Foi feita uma revisão de literatura inglesa dos últimos 30 anos, priorizando-se alguns
tópicos relacionados ao hábito: horário, intensidade, freqüência, características psicológicas,

efeitos patológicos entre outros. O resultado obtido mostra que a relação com elementos
psicológicos e o horário de realização do hábito (bruxismo com tensão, e sem tensão, diurno e
noturno) foram os primeiros critérios de classificação. O grau de severidade do bruxismo também
foi utilizado como critério de classi ficação, bruxismo mais severo e menos severo, feita através
de estudo eletromiográfico e psicofisiológico, caracterizando o hábito como um distúrbio
psicofisiológico, onde o tratamento para o bruxismo noturno pesado deve ser diferenciado. Outra
classificação encontrada relaciona a presença de sintomatologia, ausência ou presença de dor. Os
fatores da personalidade, incluindo a depressão, também foram alvo dos estudos, resultando em
uma classificação em bruxismo destrutivo, distúrbio para dormir e bruxismo com depressão. Uma
classificação mais recente divide o bruxismo em leve, moderado e severo. Estas divisões devem

ser utilizadas para prognóstico de tratamento, uma vez que os fatores internos e externos
desencadeantes desta parafunção serão diferenciados em maior ou menor grau de acordo com a
severidade do hábito, bem como suas conseqüências clinicas e decorrente tratamento que deve
ser diferencial.
Quagliato (2002) citou o uso da toxina botulinica, BOTOX, no tratamento do bruxismo
refratário ao tratamento tradicional. Nos últimos 20 anos, foi esclarecido o mecanismo de ação da
molécula da toxina botulinica, produzida pela bactéria anaeróbia Clostridium Botulinum.
Conhecida como BOTO3C, é a mais potente toxina biológica e possui 7 subtipos nomeados de A a
G, com alta afinidade pela junção neuromuscular. Injetada no músculo, liga-se à tenninação
colinérgica, intemaliza-se e bloqueia o mecanismo da exocitose da acetllcolina, impedindo a sua
liberação num raio de 2 a 4 cm ao redor do ponto de aplicação. Atua, portanto, como relaxante
muscular. Tem sido indicada no tratamento do bruxismo pós-traumático cranioencefalico,
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secundário a lesões anóxicas, nos pacientes com discinesias por neurolépticos e distonias
cranianas. Na maioria desses pacientes, os sintomas são diurnos e noturnos. JA nos pacientes
odontolágicos, os sintomas são somente noturnos. A melhora começa a acontecer após 2 a 4 dias

e o efeito miorrelaxante persiste, em média, por 3 meses. Como efeito colateral pode ocorrer
discreto enfraquecimento transitório dos músculos da mastigação e, raramente, disfagia, devido
disfunção da toxina para a musculatura da faringe.
Seraidarian; Jacob; Seraidarian (2002) realizaram revisão de literatura com o objetivo de
buscar a etiologia do bruxismo, enfatizando a relação entre a paraftinção

e o nível das

catecolaminas na neurotransmissão central. De achados controversos e divergentes, a etiologia
deste hábito paraffincional, que se caracteriza pelo contato não funcional dos dentes, tem se
designado de "multifatoria", sendo um dos agentes etiológicos considerados a relação com a
neurotransmissão central, em especial, as catecolaminas, representadas pela dopamina, esta
predominante no sistema extrapiramidal dos mamíferos e de várias vias neuronais, mesocorticais
e mesolimbicas, com função de inibir os movimentos espontâneos. Assim, alterações no sistema
dopaminéTgico acarretariam movimentos repetitivos dos músculos. Indivíduos bruxômanos
também apresentariam diferente potencial de ligação fármaco-receptor entre o hemisfério direito
e esquerdo. 0 mecanismo farmacológico de algumas substâncias como a apomorfma, a cocaína e
o MDMA (ecstasy), estão sendo estudados, pois atuam no sistema dopaminérgico, tendo como
resultado, inclusive, o desgaste dental. As desarmonias oclusais também estão correlacionadas
alterações neste sistema. A serotonina, por sua vez, aparece relacionada com a dopatnina, pois
neurilinios serotoninérgicos atuariam sobre neurônios dopaminérgicos. Desta forma, o uso errôneo
de determinados fármacos, como anfetaminas e neurolépticos, pode levar a parafunção, pois,
atuam nos receptores de dopamina e serotonina, o que leva a uma melhor avaliação na prescrição
medicamentosa, em casos de desordens temporomandibulares. A dopamina e a serotonina
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atuariam também sobre

o sistema limbico, região importante para os fatores emocionais, o que

justificaria as alterações de comportamento do individuo bruxômano.
Serralta

e Freitas (2002) realizaram um trabalho de pesquisa com o objetivo de melhorar e

ampliar a compreensão do bnixismo pela investigação da ansiedade, depressão e modos de
expressão da raiva em pacientes bruxômanos comparados com não bruxamanos. 0 estudo foi

realizado através de coletas de dados de um grupo formado por 20 pacientes bruxennanos e de um
grupo controle e que não apresentavam o habito, ambos pertencentes is mesmas instituições. Para
a avaliação foram utilizados: o IDATE (Inventário de Ansiedade Traço-Estado) para ansiedade, o
STAXI (Inventário de Expressão de Raiva como Traço
de Depressão de Beck)

e Estado) para raiva, e o BDI (Inventário

para depressão. As respostas fornecidas pelos grupos foram analisadas

pelo programa estatístico SPSS e através do teste t de Student e a correlação de Pearson. Os
resultados obtidos mostram que os bruxômanos apresentam personalidade mais ansiosa e
depressiva, dirigindo a agressividade para o seu próprio eu, e necessitam de mais mecanismos de
controle de raiva do que os pacientes nab bruxômanos, porém, não apresentam correlação entre
ansiedade e raiva.
Yavich (2002) realizou uma revisão de literatura com

o objetivo de descrever os

princípios neuromusculares na Odontologia e trajetórias de fechamento habitual coincidentes
com a trajetória de fechamento neuromuscular. Os dentes, as articulações temporomandibulares e
os músculos podem refletir sinais particulares e sintomas relativos a um colapso, sendo assim, o
clinico precisa identificar essas predisposições clinicas

e patológicas e interceder quando

indicado. 0 principal objetivo das terapias odontológicas é tratar os 3 componentes do sistema
estomatognático para criar um ambiente em que exista uma função sinérgica dos dentes,
articulação

e sistema muscular, sendo que em 2 momentos o equilíbrio muscular é fundamental,

durante as funções orais e durante a posição de repouso. Cada componente do sistema
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estomatognatico tem

uma tolerância estrutural especffica, mas pode ser considerada como

tolerância fisiológica,

assim quando o paciente apresenta sintomas de bruxismo, fica a pergunta:

esses sintomas são conseqüência ou causa inicial? O objetivo do especialista é restaurar o sistema
mastigatório
equilíbrio

para uma situação de autopreservação, para isso um ambiente neuromuscular de

deve ser criado para não perpetuar a autodestruição.

Jahangiri e Jang (2002)

descrevem lima modificação das próteses parciais removíveis, a

qual é associada a "onlays" que recobrem a estrutura dental remanescente preparada, recuperando
a dimensão vertical e propiciando ao paciente melhor tolerância e adaptação 6. nova situação,
restabelecendo,
reabilitação

também, a estética e fonética. Esta técnica permite que se faça uma avaliação da

antes que mudanças irreverssiveis sejam feitas na dentição.

Nishigawa

et ai (2003) relataram um estudo piloto onde avaliaram os efeitos do

contingente de estimulo elétrico no lábio, em paciente com bnixismo noturno, devido ao fato de
que nenhum método eficaz, até então,

tinha sido encontrado para o controle do bruxismo. A

atividade muscular foi registrada durante 5 noites, em 7 pacientes, com declarado bruxismo e
atrição

dental. Um pequeno circuito elétrico foi montado mitre duas placas oclusais e um suave

pulso elétrico foi aplicado no lábio do paciente. Com a estimulação o número de eventos e a
amplitude reduziram, e houve também um decréscimo na duração. A redução no bruxismo foi
interessante, especialmente considerando que a estimulação foi feita por somente parte do
período de sono.
Liljestrõm e Nãrhi (2003) descreveram
fixa

neste estudo uma reabilitação com prótese

de um paciente masculino, 53 anos, com osteite multicêntrica. Antes do tratamento, o

paciente exibiu sinais e sintomas de desordem temporomandibular e dores de cabeça de tensão,
tidas periódicas, e

dor no pescoço e área de ombro. Uma das reclamações principais do paciente

foram as fraturas freqüentes de restaurações, sendo que ele também apresentava problemas
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gastro-intestinais, bruxismo noturno e limitação de abertura de boca. Depois da reabilitação
oclusal extensa, a ocorrência de dor de cabeça e outras dores cessaram, e demais sinais e

sintomas de T11413 diminuíram. O prognóstico, a longo prazo, depende da desordem genética que
não pode ser detenninada.
Seraidarian, P.I.; Cavalvanti, B. das N. (2004) citam em seu trabalho que as
intervenções odontológicas , na grande maioria da vezes são incapazes de cessar um hábito
parafuncional e que o paciente deve ser devidamente informado das limitações do tratamento e

que este pode ser dividido em tratamento temporário, feito com placas interoclusais, sendo este
importante pela sua reversibilidade, bastando apenas a interrupção do uso do aparelho e
tratamento duradouro, com matérias que possuam coeficientes de desgaste e resistência a fraturas

inferiores aos do esmalte e dentina, como resina composta e acrílica, onde haveria um maior
desgaste das restaurações mas uma menor degradação do sistema estomatognatico. Em ambos os
tratamentos a distribuição dos contatos oclusais em fechamento devem ser bilaterais, simultfineos
e equivalentes e com maior número de contatos na guia anterior e em latera li dade com ajuste em

guia canina ou uma desoclusão em grupo.
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3 DISCUSSÃO

0 sistema estomatognatico é formado por um conjunto de estruturas ósseas,
musculares e dentais que se encontram preparaclas para executar funções especificas como
falar e mastigar, porém, pode-se realizar atividades não típicas, para as quais este sistema não
esta adaptado e que chamamos de hábitos parafuncionais. Os gregos denominaram o ato de
ranger ou apertar os dentes de "bruchein" e a Odontologia o adaptou, denominando de
bruxismo, uma das parafundies mais complexas e prevalentes (fig. 1) (SERAIDAR1AN;
ASSUNÇÃO; JACOB 2001). 0 ato aparentemente simples de esfregar um dente no outro ou
de aperta-los é um dos principais responsáveis pelos fracassos odontológicos (BRAGGER et
al., 2001; EKFELDT et al. 2001), sendo uma das prováveis causas das disfunções
craniomandibulares (ATTANASIO, 1991; OKENSON, 1992; KAMPE et al., 1997; MINAGI
et al., 1997, 1998, 1999; CAMPARIS et al., 2001; MAZZETO; CARNIEL; FIGUEIREDO,
2001; MOLINA et al., 2001).
A complexidade deste fenômeno começa em sua etiologia. A literatura não sugere urna
etiologia precisa, sendo as possibilidades, e não as certezas de sua origem, as teorias mais
citadas. Attanasio (1991) citou a etiologia do bruxismo como sendo multifatorial e sugere que
este decorra de uma desordem do sono. A grande maioria dos autores concorda com a
etiologia multifatorial, onde fatores emocionais, como estresse

e ansiedade, fatores

sistêmicos, como alergias, rinites e dor, e origem no sistema nervoso central, são citados
como desencadeadores deste habito (OKENSON, 1992; GOUVEIA; PESTANA; LOPES,
1996; MAZZETO; CARNIEL; FIGUEIREDO, 2001; SERAIDARIAN; ASSUNÇÃO;
JACOB, 2001, SERAIDARIAN; ASSUNÇÃO, SERAIDARIAN, 2002; SERRALTA;
FREITAS, 2002). A relação oclusal como fator etiológico do bruxismo gera controvérsia dos
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autores. Segundo Attanasio (1991) não hi relação direta entre a atividade do bruxismo e
interferências oclusais, onde a oclusão não é considerada como um fator precipitante para o
bruxismo, porém, outros autores citam as interferências oclusais, tais como contatos
prematuros e maloclusões como um dos desencadeantes desta atividade, onde o paciente
inconscientemente executaria um auto-ajuste na tentativa de remover esta interferência (fig.2)
(GUSSON, 1998). Okenson (1992) relata que as interferências oclusais possuem efeito
inibitório na atividade muscular funcional, sendo portanto. pouco provável que os contatos
dentários tenham efeito sobre o bruxismo. Gomez et al., ( 1998) em um estudo realizado com
ratos, observaram que ao recobrir os dentes incisivos com resina acrílica e provocar uma
interferência oclusal gerou um aumento dos movimentos não funcionais. Na revisão da
literatura realizada por Seraidarian; Jacob; Seraidarian (2002) citaram que ao estudarem os
efeitos da interferência oclusal na câmara pulpar de dentes de ratos verificaram a alta
incidência de bruxismo relacionada.

Figura 1: Paciente jovem, bruxiimano, com exten-

Figura 2: Paciente com desgaste superior

e inferior.

so desgaste dos incisivos superiores.

Diversos estudos relatam a relação dos mecanismos neurológicos existentes no
Sistema Nervoso Central e o bruxismo, devido ao fato de que a dopamina, um tipo de
catecolamina, predominante no sistema extrapiramidal dos mamíferos e de várias vias
neuronais, mesocorticais e mesolimbicas, apresentaria, entre outras, a função de inibir os
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movimentos espontâneos (OKENSON, 1992; GOUVEIA, PESTANA, LOPES, 1996;
SERAIDARIA; JACOB; SERAIDARIAN, 2002). Gomez et al., (1998) citaram em setts
estudos que a hipótese da ação do centro dopaminérgico no bruxismo, é parcialmente baseada
na similaridade da parafunção mastigatória e nos movimentos estereotipados observados em
certas desordens, como Síndrome de Rett, distonia oromandibular, sendo que na maioria
dessas desordens, uma hiperfunção do centro dopaminérgico é suspeita de desencadear o
problema. Relataram, também, que uma distribuição anormal dos receptores estriados D-2

esta sendo recentemente associada com o bruxismo noturno. Os receptores D2 seriam um
subgrupo dos receptores de dopamina, e nos bruxómanos o potencial firmaco-receptor

diferente no hemisfério direito e esquerdo. Este desequilíbrio bilateral nos receptores D2 do
estriado, região vinculada aos movimentos musculares, explicaria o bruxismo noturno, uma
vez que é necessário que haja uma congruência e harmonia de ligação com os receptores em
ambos os hemisférios, palm garantir uma função adequada no controle do movimento

(SERAIDAR1AN; JACOB; SERAIDAR1AN, 2002).
Gomez et al., (1998) utilizaram a apomorfina, um agonista dopaminérgico, em ratos,
onde a estimulação repetida do sistema dopaminergico com apomorfina levou a um acréscimo
da atividade mastigatória não funcional, com um aumento da atrição dental em nível incisal.
A administração de cocaína também levou a um aumento da atrição. Observa-se assim que o

consumo abusivo de drogas que estimulam a atividade do sistema dopaminérgico tem sido
associadas ao aparecimento de intenso desgaste dental. 0 uso de outra substancia,
bloqueadora dos receptores dopaminérgicos, o haloperidol, não demonstrou modificação da
atrição, neste mesmo estudo. Seraidarian; Jacob; Seraidarian (2002) relataram que o bruxismo
esta relacionado aos efeitos secundários de exposição crónica a neurolépticos, como o
haloperidol e levodopa e descreveram que a buspirona atua na interrupção da atividade
brwcómana, pois causa uma diminuição no número e ou na sensibilidade dos receptores 5-
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HT2.
Esta gênese do bruxismo voltada a ação dos armacos e psicofármacos é importante
principalmente no que tange a utilização de medicamentos para tratamentos de desordens
craniomandibulares os quais atuariam na diminuição da dor, mas muitos deles poderão
desencadear o bruxismo, o qual

é

um dos fatores etiológicos das disfunções

craniomandibulares. Outro armaco citado na revisão de literatura feita por Seraidarian;
Jacob; Searaidarian (2002) é o ecstasy (MDMA), este seria capaz de estar relacionado
ocorrência de episódios de bruxismo.
0 fator emocional na etiologia do bruxismo talvez seja um dos mais sipificantes e de
mais dificil compreensão e tratamento por parte do cirurgião dentista. A falta de formação
voltada para este aspecto por parte do profissional, a dificuldade de aceitação do paciente em
relação A existência de um problema dental com origem emocional são fatores limitantes
quando se trata deste assunto. 0 Cirurgião Dentista, geralmente, recebe

o paciente

bruxiimano que o procurou "ansioso" por um tratamento devido a dores ou desgastes ou
fraturas dentais e espera ter seu problema solucionado e não complementado com um
diagnóstico de problemas emocionais. Aceitar esta condição de portador de distúrbios
emocionais e buscar tratamento especifico é uma das grandes limitações no tratamento de
pacientes bruxiimanos. (MAZZETO; CARNIEL; FIGUEIREDO, 2001). A pratica em
diagnosticar e buscar tratamento em pacientes portadores desse fenômeno nos leva a crer que
a condição psicosomática desta parafunção é a sua maior autolimitação na obtenção de seu
controle. Na prática clinica é possível observar a ocorrência de bruxismo em individuos de
mesmo grupo familiar e que apresentam personalidades semelhantes, onde a expressão "meu
pai/mãe tem os dentes iguais aos meus" representa bem este quesito. Em grupos profissionais
onde a carga emocional é alta, como professores, observa-se a presença desta parafunção,
principalmente do bruxismo por apertamento, gerando trincas e fraturas. Por sua vez,
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trabalhadores braçais e motoristas de transportes de cargas pesadas apresentam uma maior
freqüência de bruxismo por atrição. Atuando em uma regido de descendência européia,
predominando as colônias alemães e italianas, constato que este hábito parafuncional é muito
presente, incidindo de forma bastante destrutiva e atingindo pacientes jovens, a hipótese de
fatores culturais estarem associados a este problema parece clara, mas necessita de estudos
para sua comprovação.
A associação de problemas psíquicos ao desgaste dental foi observado durante o
tratamento de um paciente do sexo feminino com 21 anos, que se apresentou ao consultório
odontológico para realização de tratamento curativo e ortoddritico, após exame clinico
verificou-se a presença de facetas de desgaste e realizada a anamnese observou-se histórico
depressivo e suicida em familiares próximos. Durante

o tratamento ortoclôntico

acompanhamos a paciente com maior freqüência, pois esta demonstrava uma angústia em
relação a seus dentes e um medo atípico de apresentar lesões cariosas. Numa consulta de
rotina observamos faceta de desgaste exagerada em relação á. consulta anterior, localizada no
dente 48. Os familiares próximos foram contatados e a associação do brwcismo com
distúrbios emocionais foi identificada, sendo solicitado acompanhamento psicológico, o qual
não foi realizado e a paciente veio a tentou o suicido dois meses depois. 0 desequilíbrio
emocional provavelmente acentuou o desgaste de seus dentes, após controle através de
terapia psiquiátrica e psicológica podemos constatou-se redução da progressão dos desgastes.
A Psicologia e a Odontologia trabalham cada vez mais interligadas na busca das
soluções dos problemas de seus pacientes. Serraha e Freitas (2002) observaram em seu
estudo comparativo de fatores psicológicos em bruxiimanos e não bruxômanos que os
pacientes com diagnóstico de bruxismo apresentavam níveis mais elevados de ansiedade
como trago de personalidade, de depressão e de raiva para dentro e de controle da raiva,
observando também que em pacientes com bruxismo existe correlação entre ansiedade e
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depressão e entre depressão e raiva, mas não entre ansiedade e raiva. Kampe et al. (1997)
reforçam a teoria do fator emocional na etiologia do bruxismo, em seus estudos constataram
que os bruxõmanos apresentam personalidade diferente dos não bruxõmanos. De acordo
com a escala Escala de Personalidade Karolinska, (KSP), os bruxômanos apresentam valores
signi fi cativamente maiores de ansiedade somática e escalas de tensões musculares e mais
baixos valores na escala de socialização. Achado importante neste estudo foi a observação de
que os pacientes que realizam bruxismo por apertamento produzem mais danos do que os que
rangem, apresentando valores mais altos na escala. Os hábitos parafuncionais surgem como
resolução de tensão reprimida, o que faz com que o aparecimento de comportamentos
consumatõrios predominem sobre os instrumentais, rebaixando a eficiência do indivíduo
(GOUVEIA; PESTANA; LOPES, 1996; MAZZETO; CARNIEL; FIGUEIREDO, 2001;
MOLINA et al., 2001). Para Okenson, (1992) o estresse emocional é fator etiológico e
acrescenta que os fatores estressantes ativam o hipotalamo, que vai preparar o corpo para
reagir, resultando em hiperatividade muscular.
O bruxismo ocorre em períodos de não consciência e não são inibidos pelos
mecanismos proprioceptivos corticais e subcorticais. Apresenta-se dividido em dois grandes
grupos: bruxismo noturno, de ranger e bruxismo diurno, de apertar (ATTANASIO, 1991;
MOLINA et al., 2001, 2002). Os dois hábitos apresentam comportamentos diferentes, mas
uma forma de bruxismo mista é mais comumente observada. Molina et al. ( 2002) realizaram
um trabalho de revisão da literatura em relação à classificação do bruxismo e sua associação
com o tratamento de sinais e sintomas, o qual classifica a parafunção em: bruxismo com
tensão e sem tensão, está baseada na presença de fatores emocionais e fisicos relacionados a
distúrbios craniomandibulares. Esta mesma revisão (MOLINA et al., 2002) mostra a
parafunçao dividida em bruxismo noturno leve e bn.ixismo noturno pesado ou severo e menos
severo. Estas classificações provem uma base substancial para a idéia de que alguns pacientes
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portadores de bnixismo noturno não devem utilizar o mesmo tipo de placa recomendada para
os pacientes portadores de bnixismo diurno e, identificado o paciente portador de bruxismo
noturno, o uso de drogas para diminuir a atividade neuromuscular e induzir o sono deve ser
considerado (MOLINA et al., 2002). Quanto ao tipo de atividade, ranger ou apertar, o
bruxismo pode ser divido em: bruxismo centric° diurno, bruxismo centric° noturno apertamento - e bruxismo excêntrico, ranger. Uma classificação recente mostrada nesta
revisão de literatura separa os portadores de bruxismo em leve, moderado e severo
(MOLINA, 2002). Kampe et al. (1997) avaliaram um grupo de bruxitmanos crônicos e
observaram que alguns apresentavam brt.ócismo com maior freqüência do que o outro e
classificaram os pacientes como portadores de bruxismo freqüente e portadores de bruxismo
menos freqüente, dando a idéia de que os paciente bruxemanos não formam um grupo
homogêneo, e que diversos tipos podem ser observados na população.
Evidências mostram que o bruxismo é um fenômeno de excitação-relacionado. No
sono não-REM, excitações transitórias ocorrem entre 20 a 40 seg. de intervalos

e são

organizadas de acordo com um modelo de ciclo alternado. Macaluso et al. (1998) realizaram
estudos com pacientes portadores de bruxismo e grupo controle e verificaram que ambos não
apresentaram diferenças significantes nas variáveis do sono convencional, mas os
bruxômanos mostraram significante aumento do número de excitações transitórias. Os
episódios de bruxismo ficaram distribuídos entre o sono N-REM e REM, mas foram mais
freqüentes nos estágios 1 e 2 do sono N-REM e estão associados a superficialização do sono
e ou transição de estágios, sendo a menor frequencia nos estágios 3 e 4 (GOUVEIA;
PESTANA; LOPES, 1996; MACALUSO et al., 1998). Attartasio (1991) citou que os
episódios de bruxismo ocorrem na fase REM, distribuídos em torno de 5 episódios por noite
com intervalos de 90 min, com uma media de duração de 8 a 9seg., sendo o tempo médio
observado de 42seg. por período dormente. Macaluso et al. (1998) observaram um aumento
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na taxa de batimentos cardíacos durantes os episódios de bruxismo do que no período prebruxismo e quase 80% dos episódios foram associados com tremores no músculo tibial
anterior. Para Gouveia; Pestana; Lopes (1996), a postura do sono influencia o bruxismo,
sendo que na posição de decúbito lateral ocorre uma diminuição desta atividade
parafuncional.
A prevalência do bruxismo é obscura, variando de 15% a 90% na população adulta, e
de 7% a 88% nas crianças (ATTANASIO, 1991; BISHOP et al. 1997; GUSSON, 1998).
Dado interessante foi sugerido por Attandsio (1991), onde a maioria dos indivíduos
demonstra sinais e sintomas de bruxismo, mas só 5% a 20% da população geral estão atentos
à execução desta atividade parafuncional, sendo realizado, a um nível subconsciente pela
maioria dos portadores. Os hábitos parafuncionais podem afetar as estruturas orofaciais e
influenciar o crescimento facial, função oral, relação oclusal e estética facial do paciente e
que a severidade dos hábitos parafuncionais orais aumenta com a severidade do
bruxismo(MOLINA et al., 2001). A alta incidência de hábitos mandibulares orais em
moderados e severos bruxelmanos pode sobrecarregar o sistema mastigatório e ser
responsável em parte pelo desenvolvimento de sinais e sintomas das desordens da articulação
e músculos e patologias dentais (MINAGI et al., 1998).
O bruxismo centric° e excêntrico são considerados como importantes fatores

iniciadores e perpetuadores das desordens temporomandibulares (Camparis et al., 2001).
Observou que na presença de sintomas dolorosos nos músculos mastigatórios houve uma
maior freqüência média por dia do hábito de apertarnento dental, que na ausência de sintomas
e na presença ou ausência de sinais de limitação nos movimentos mandibulares. Minagi et al.,

1998, concluíram que a dinâmica muscular durante o sono é única comparada com aquela
durante o apertamento voluntário e exerce uma grande força mecânica no lado de balanceio
da articulação temporomandibular. Outro estudo realizado por Minagi et al. (2000) reforça a
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tese da participação do brwdsmo nas desordens craniomandibulares. Uma mudança na

posição condilar, a qual pode ser causada pelo apertamento, poderia resultar em uma
alteração na relação oclusal. Este trabalho revelou que o apertamento excêntrico dá razão
para o desvio tridimensional da mandíbula até mesmo quando a mandíbula esta próxima

posição de repouso. As forças aplicadas durante a parafunção possuem direção horizontal,
que não são bem toleradas e a contração muscular é do tipo isométrica, não fisiológica, sendo
que os reflexos protetores estão ausentes e a força de contato dentário pode chegar a mais de
28.000kg/seg., ocorrendo, muito provavelmente, efeitos patológicos. (OK ENSON, 1992).
Os efeitos deletérios do bruxismo não se resumem a participação na etiologia das

disfunções craniomandibulares, mas também nos fracassos dos trabalhos odontológicos. A
literatura e a prática nos têm demonstrado que nos pacientes portadores deste fenômeno a
contra-indicação a realização de trabalhos protéticos é grande. Uma alta porcentagem das
falhas ocorridas em tratamentos dentários esta associada a não observação da presença deste

hábito parafuncional e que pode gerar forças de até 300 psi (ATTANASIO, 1991). Bragger
et al. (2001) constataram que a maior causa de complicações técnicas em próteses fixas
implanto ou dento-suportadas aconteceram nos pacientes bruxômanos, onde de cada 10
pacientes com bruxismo, 6 tiveram complicações técnicas. Ekfeldt, et al. (2001) concordam
que o bruxismo é um dos fatores responsáveis pelo fracasso nos implantes ósseos. A presença
de parafunção aumenta o risco A fratura e trincas dentais, principalmente quando associada A
interferências oclusais (fig. 3) (RATCLIFF; BECKER; QUINN, 2001).
Tratar o bruxismo talvez seja uma das grandes incógnitas da Odontologia, afinal,
vamos tratar o que? Deve-se tratar os dentes, restaurá-los, mas com que material? Tratar a
musculatura? Relaxá-la, mas através do que? A dificuldade perante o tratamento desta

parafunção parte do principio de que como não sabemos sua origem precisa e o que a
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Figura 3: Fratura dental provocada por parafunção associada a extensa restauração de amalgama.

desencadeia. Desta forma, não existe uma cura para este problema, mas sim um bom
diagnóstico para que possamos saber das limitações de tratamentos a serem realizados em
pacientes portadores de bruxismo, e formas de controlá-lo, minimizando seus efeitos.

O bruxismo tem sido relatado associado a certas desordens neurológicas como a
Síndrome de Rett, retardo mental, encefalopatologia anóxica e em pacientes com idiopatias e
distonia pós-traumática. A maioria destes pacientes tem sintomas diurnos, embora alguns
pacientes tenham os dois sintomas, diurno e noturno. O tratamento destes pacientes torna-se
muito dificil, e na maioria das vezes as terapias convencionais falham ou não podem ser
aplicadas. Para este tipo de pacientes com bruxismo severo e refratário, a toxina botulinica do
tipo A — BTX A, vem sendo utilizada no tratamento. Uma dose de BTX A é injetada no
músculo masséter e elimina o comportamento de bruxisino severo (TAN; JANKOVIC, 2000;
QUAGLIATO, 2002). A utilização de antidepressivos triciclicos também está indicada no
controle de distúrbios de sono relacionados ao ranger, principalmente nos casos mais severos.
(GOUVEIA, PESTANA; LOPES, 1996).
0 desgaste dental provocado pelo bruxismo afeta a estrutura dentária a tal ponto que
compromete a função mastigatória, e acima de tudo, estética. A perda de estrutura dental é
acompanhada, na maioria das vezes, pela sobrerupção do conjunto dente/rebordo ósseo, não
havendo portanto, perda da dimensão vertical, pois o desgaste geralmente ocorre de forma
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lenta e progressiva. Nos casos de desgaste rápido e severo a dimensão vertical pode ser
afetada. Cada paciente apresenta um padrão particular de desgaste, porém na maior parte dos
casos afeta mais a bateria anterior, sendo os dentes antero-superiores os mais afetados (fig. 4
e 5). Com a perda de estrutura dental a oclusão do paciente tende a se alterar, resultando em

uma posição mais anterior da mandíbula, tendendo ao topo a topo, as guias de deslocamento
lateral e anterior são geralmente destruidas, provocando, como conseqüência, interferências
oclusais. Nesta situação, geralmente o paciente se apresenta ao consultório dentário na busca
de solução, desejando recompor seu padrão dental. Diante deste quadro, o pro fi ssional
necessita antes de tratar o paciente, avaliar o padrão do desgaste, qual o tipo de bruxismo
presente, a motivação do paciente em receber tratamento e a sua consciência em relação ao
fator que o deixou nesta condição, pois não adianta reabilitar um paciente com bruxismo que
não tenha tomado consciência do seu hábito.

Figura 4: Dentes desgastados pela ação do bru-

Figura 5: Dentes restaurados com resina composta

xismo.

Attanasio (1991) sugere como tratamento do bruxismo o uso de placa rígida
interoclusal, a qual atuaria através de uma redistribuição das forças mastigatórias, mas não
eliminando o habito. Não aconselha o uso de placas macias, as quais foram utilizadas por
Magini; Cardoso; Abreu (1999). Como tratamento adjunto sugere terapias alternativas como
hipnose, relaxamento, condicionamento emocional, mudanças no estilo de vida. Atividades
fisicas devem ser incluídas como alongamentos e exercícios. A fa -rmacoterapia com o uso de
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relaxantes musculares e antidepressivos, também pode ser indicada, porém, com cautela pelo
profissional, pois alguns medicamentos causam dependência química. 0 ajuste oclusal não é
indicado por Attanasio (1991), apenas nos casos onde houver interferências oclusais, como
uma sobre errupção (fig. 6 e 7). Holmgren; Sheikholeslam; Riise (1993) observaram, em
concordância com Attanasio (1991), que o uso da placa não elimina o bruxismo noturno e em
61% dos pacientes, facetas de desgaste apareceram na placa em todos os retornos e em 39%,
esporadicamente, e que estas situavam-se no mesmo local e com o mesmo padrão. Este
estudo mostrou também que a extensão das facetas no movimento de lateralidade foi além do
topo a topo nos caninos. Nishigawa et al. (2003) através de estudo piloto, relataram uma
redução nos eventos de bnixismo noturno, após uso de estimulo elétrico no lábio do paciente
associado à placas oclusais maxilares e mandibulares usadas concomitantemente.

Figura 6: Falsa classe HI em paciente bruxiimano
com perda de dentes posteriores

Figura 7: Paciente reabilitado com resina composta e

prótese parcial removível, restabelecendo a relação normal.

Quando o paciente precisa recompor a estrutura dental perdida, Maia et al. (2001)
sugeriram uma montagem em articulador e enceramento diagnóstico do caso, para posterior
tratamento (fig. 8). Propõem o aconselhamento inicial e posterior restauração com resina
composta, feita com auxilio de um guia de silicona. A placa é necessária para proteção do
tratamento realizado. McIntyre (2000) sugere também complementar o tratamento com
recontorno periodontal e com o uso de facetas de porcelanas. Magini; Cardoso, Abreu (1999)
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citam a importância da inter-relação disciplinar para o sucesso no tratamento do bruxismo.

Figura 8: Enceramento diagnostico, essencial na reabilitação de pacientes bnixdmanos.

Quando o paciente é parcialmente edentado e necessita de reabilitação, as próteses
parciais removíveis
e

funcionam como um meio auxiliar na restituição das estruturas perdidas,

são uma bom forma de avaliação da aceitação do paciente à nova condição, antes que

mudanças irreversíveis sejam feitas. Jahahgiri e Jang (2002) sugeriram o uso de uma prótese
parcial removível tipo overlay, recobrindo as estruturas dentais remanescentes, restituindo a
dimensão vertical e posterior reabilitação fi xa. Liljestróm e Nãrhi (2003) realizaram
reabilitação com próteses fixas metálo- cerâmicas e posterior proteção com placa interoclusal
(fig. 9 e 10).
A dificuldade enfrentada em reabilitar pacientes sequelados pelo bruxismo consiste na
escolha da forma de tratamento. O enceramento diagnóstico é essencial, pois nos permite
planejar o caso e ver as reais possibilidades e dificuldades encontradas. A escolha do material
minim vezes recai no fator financeiro, pois, na maioria das vezes, o paciente necessita de um
tratamento reabilitador, o que envolve vários dentes e diferentes procedimentos. As resinas
compostas representam uma boa alternativa de trabalho, apesar de apresentarem alta
friabilidade, dispensam preparo dentário, ao contrário das porcelanas que necessitam extenso
desgaste. A reabilitação com resina composta exige habilidade e paciência do profissional, já
que é feita de forma imediata e manualmente, geralmente em uma longa e única sessão.
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Figura 9: Desgaste extenso Antero-superior, com

Figura 10: Reabilitação com prótese fixa cerâmica

sobrerrupção dos tecidos de sustentação para competi

superior e onlays cerâmicos nos dentes inferiores,

sac a perda dental.

associada a cirurgia periodontal.

Quando associada a próteses removíveis tipo overlay, pode ser dividida em mais sessões. A
restituição das estruturas perdidas pela resina composta deve obedecer a critérios rígidos de
oclusão, sendo imprescindível à restituição das guias de desoclusao laterais e anterior para o
sucesso do tratamento, e a proteção com placas lisas e rígidas para a proteção e longevidade
do trabalho. De custo baixo e preservadoras da estrutura dental, quando possível, as resinas
devem ser a primeira escolha no tratamento dos pacientes bnixtimanos, pois ainda permitem
o desgaste, não sobrecarregando a estrutura dental, o que poderia acarretar problemas

periodontais ou dores articulares (SERAJDAR1AN, Pd.; CAVALCANTI, B. das N., 2004).
A escolha de porcelana deve ser criteriosa e o paciente deve estar consciente da
necessidade de proteção do trabalho por placa, pois a força gerada pode levar a fratura das

próteses bem como dos remanescentes dentais. Os metais utilizados devem ser
preferencialmente metais nobres ou ligas melhoradas que suportem bem o estresse gerado
pela carga aplicada pelo paciente bruxômano, já que este apresenta uma força mastigatória

geralmente superior. A fase de provisório é essencial para verificar o comportamento do
paciente em relação à nova situação clinica e para que ele desenvolva propiocepção na
tentativa de controlar o hábito, além de permitir ao profissional avaliar os pontos falhos.
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0 paciente brux8mano exige do profissional que na busca do sucesso do tratamento,

este desenvolva habilidade em fazer uma ampla anamnese, conhecimento psicológico e
emocional, conhecimento do comportamento muscular e oclusal, além de destreza manual e

acima de tudo, coerência. Por envolver areas multidisciplinares é de fundamental importância
que o profissional aprenda a ver o seu paciente como um todo, necessitando, não apenas, de
tratamento localizado em sua cavidade bucal.

CONCLUSÃO

O bruxismo é um hábito parafuncional que atinge a grande maioria das pessoas,

não distinguindo idade ou sexo. Acredita-se que todos passem por este tipo de atividade
em determinado período da vida, com conseqüências variadas, que dependem de diversos
fatores, principalmente a tolerância individual. Sua origem multifatorial dificulta

o

tratamento, seus efeitos lentos e gradativos e o fato de ocorrer em períodos de
inconsciência o torna, muitas vezes, de dificil diagnóstico, ou este é tardio, tendo como
conseqüência, dentre outras, dores articulares e desgastes dentais. 0 Cirurgião Dentista
apresenta grande responsabilidade em relação ao manejo do paciente bruxtimano. Embora
suas causas estejam provavelmente ligadas ao sistema nervoso central e a problemas
emocionais, este profissional é o mais habilitado em reconhecer a presença desta
parafimgdo e em controlar e tratar seus efeitos sobre o sistema estomatognático. Não há
tratamento especi fi co, devendo-se optar por tratamentos reversíveis, com materiais menos
resistentes, como a resina composta e placas miorrelaxantes.
Portanto, saber reconhecer, avaliar sua intensidade e limites de tratamentos
curativos para os pacientes portadores deste hábito, bem como trabalhar de forma integrada
a outras Areas como Medicina e Psicologia são determinantes na conduta clinica desta
parafunção, a qual durante muito tempo tentou-se eliminar, mas que atualmente busca-se a
estabilização da mesma, a fim de cessar seus efeitos e perpetuar os tratamentos clínicos.
bruxismo continua sendo um desafio para a Odontologia e como tal necessita de muito
estudo para ser elucidado e conseqüentemente tratado.
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