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Introdução - Bruxismo

O bruxismo, uma condição comum observada em adultos, está se tornando mais prevalente em 
adolescentes e crianças.1 Este curso fornecerá informações para a equipe de cuidados de saúde 
dental sobre causas comuns, avaliação, diagnóstico e tratamento desta condição. O tratamento 
precoce pode ajudar a prevenir dores agudas e, em casos graves, dores crônicas, envolvimento 
periodontal e possível perda dentária.2 A orientação do paciente sobre bruxismo e a importância 
de manter um ambiente bucal saudável também serão abordadas.

Bruxismo: O Ranger do Problema
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Visão Geral
Historicamente, o bruxismo tem sido 
considerado um hábito normal. A frequência 
de episódios e a intensidade das forças na 
ortodontia e no periodonto podem fazer 
com que o hábito evolua para consequências 
patológicas extensas. Pode ser tão pequeno 
quanto um leve desgaste nos dentes, até 
grandes consequências de dor consistente na 
mandíbula e subsequente perda de dentes. 
O diagnóstico precoce levará à longevidade 
de uma cavidade oral de funcionamento 
adequado e saúde geral melhorada.

Objetivos de Aprendizagem
Após a conclusão deste curso, o profissional 
de odontologia deve ser capaz de:

• Avaliar a cavidade oral quanto a sinais de 
bruxismo e identificar efeitos nos tecidos 
duros e moles.

• Determinar e avaliar sinais e sintomas de 
bruxismo por meio de entrevista com o 
paciente e avaliação visual.

• Discutir as várias opções de tratamento 
disponíveis para o tratamento do 
bruxismo.

• Orientar os pacientes sobre hábitos de 
ranger os dentes e tratamento para ajudar 
a prevenir e/ou estabilizar a cavidade oral.

História do Bruxismo
As referências de ranger os dentes foram 
descritas historicamente em anotações 
negativas. A frase “ranger os dentes” refere-se 
ao ranger ou apertar os dentes com raiva ou a 
aceitar uma situação difícil ou desagradável e 
lidar com isso de uma determinada maneira.3 
O cerrar os dentes é geralmente usado em 
humanos e animais para mostrar raiva, 
hostilidade ou frustração. Nos humanos, já 
foi um instinto evolutivo apertar os dentes 
para que a exibição fosse usada como armas 
para ameaçar um rival ou predador. Em 
muitas culturas, o ranger de dentes tem sido 
associado a sofrimento, dor física, loucura e 
possessão. A história do bruxismo, nos termos 
de ranger e cerrar, é mencionada na Bíblia em 
vários versículos. Exemplos incluem: Salmo 
35:16 “Como zombadores profanos em um 
banquete, eles rangem os dentes contra mim.” 
Salmo 112:10 “O pecador vê e se enfurece, 
range os dentes e definha.”

Ao longo dos anos, a pesquisa identificou 
muitas razões pelas quais as pessoas rangem 
os dentes. No início do século XX, Moritz 
Karolyi, um dentista vienense, descreveu 
o bruxismo como “neuralgia traumática” e 
afirmou que “era a causa de uma condição 
periodontal chamada pirorreia (periodontite).” 
Em 1907, o termo francês “Bruxamine” foi 
introduzido por Marie e Pietkiewicz. Em 
1931, o Dr. Bertrand Frohman criou o termo 
bruxismo, que deriva da expressão grega 
“brychien odontas.”4 Sigmund Freud, estudioso 
e psiquiatra, também tinha uma teoria sobre o 
bruxismo na cavidade oral. Ele alegou que era 
um significado primordial no desenvolvimento 
e comportamento psicossexual do indivíduo. 
Entre 1966 e 2007, a pesquisa e o tratamento 
foram focados nos ajustes oclusais e nas 
placas orais. Durante a década de 1960, um 
periodontista, Sigurd Peder, DDS, PhD,5, 
promoveu a teoria de que fatores oclusais 
eram responsáveis pelo bruxismo. Enquanto a 
terapia centrada na remoção da interferência 
oclusal permaneceu insatisfatória, as 
abordagens comportamentais na pesquisa 
também declinaram durante 1966-1986.

Os hábitos oclusais podem ser uma fonte de 
gratificação ou uma saída para agressão ou 
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frustração. Por exemplo, as crianças chupam 
o polegar para satisfação ou, por outro lado, 
mordem objetos ou pessoas quando estão 
com raiva ou frustradas. O adulto é guiado pela 
moral, costumes, tradições e outros padrões 
comportamentais, onde não podem satisfazer 
suas necessidades emocionais tão facilmente 
quanto as crianças. Por meio da estrutura oral, 
o adulto tenderá a morder as unhas, lábios e 
bochechas, além de apertar, ranger, prender e 
bater os dentes para liberar agressões.6

A pesquisa mais recente identifica a existência 
de muitos fatores envolvidos no bruxismo, 
como: estilo de vida, fatores de estresse, 
medicamentos, distúrbios mentais e físicos e 
má oclusão.4

Definição de Bruxismo
O bruxismo é o ranger, apertar ou cerrar 
involuntário dos dentes. Geralmente é uma 
atividade inconsciente, esteja o indivíduo 
acordado ou dormindo; frequentemente 
associada a fadiga, ansiedade, estresse 
emocional ou medo e frequentemente 
desencadeada por irregularidades oclusais. Isso 
geralmente resulta em padrões de desgaste 
anormais nos dentes, ruptura periodontal e 
problemas articulares ou neuromusculares.7

Os pacientes podem usar o aperto e o ranger 
de maneira intercambiável, como se tivessem 
o mesmo comportamento, pois suas ações 
podem causar resultados semelhantes. Embora 
muitas pessoas ranjam de maneira audível 
e apertam silenciosamente, elas são ações 
diferentes. O apertar é definido como juntar os 
dentes firmemente e tensionar os músculos da 
mandíbula.2 O aperto causa menos desgaste 
evidente aos dentes, mas ainda resulta em 
dor muscular substancial, dor e danos à 
articulação temporomandibular (ATM) e ao 
periodonto. Os termos ranger e bruxismo são 
usados de maneira intercambiável e envolvem 
movimentos repetitivos da ATM com os 
dentes mantidos juntos e/ou de apertar ou 
fazer pressão na mandíbula.2 O ranger mostra 
visivelmente o desgaste e o achatamento 
dos dentes, juntamente com dor muscular 
substancial, dor e danos à ATM e periodonto.

Categorias 
O bruxismo é classificado em duas categorias:

• Primário (idiopático) é quando o distúrbio 
não é uma condição clínica relacionada ou

• Secundário (iatrogênico) é quando efeitos 
colaterais de medicamentos, distúrbios 
neurológicos ou do desenvolvimento estão 
causando o comportamento.8

O bruxismo primário é ainda dividido em dois 
tipos: bruxismo em vigília e bruxismo no sono. 
Apertar ou ranger os dentes é uma atividade 
comum que pode ocorrer tanto durante o dia 
quanto à noite.

O bruxismo em vigília acontece durante o 
dia com o aperto sendo mais proeminente 
nesse período. É definido como a 
consciência do aperto da mandíbula e 
parece ser semivoluntário. Geralmente está 
correlacionado com alta ansiedade e estresse. 
O bruxismo em vigília é relativamente comum, 
envolvendo 20% da população adulta e 18% 
das crianças. Acomete mais as mulheres do 
que os homens.1 Os sintomas de bruxismo 
em vigília geralmente pioram ao longo do dia. 
Apertar durante o dia aumenta os riscos de 
apertar ou ranger à noite.

O bruxismo do sono ocorre à noite, com o 
ranger sendo mais proeminente enquanto 
se dorme. É definido como um movimento 
relacionado com o sono e é involuntário. 
Ocorre em cerca de 8% a 10% da população, 
com uma falta de consciência de cerca de 80% 
dos que sofrem com o bruxismo; acomete 
homens e mulheres igualmente.1,8 Os sintomas 
do bruxismo do sono geralmente são piores 
pela manhã, principalmente ao acordar, e 
melhoram durante o dia.

Um estudo relatou que o despertar do 
sono induziu estimulação sensorial, que 
desencadeou episódios de bruxismo do sono. 
Os despertares do sono são uma mudança 
repentina na profundidade do estágio do sono 
e também podem ser acompanhadas por 
aumento da frequência cardíaca, alterações 
respiratórias e atividade muscular, como 
movimentos das pernas. Foi demonstrado que 
a maioria (86%) dos episódios de bruxismo do 
sono ocorre durante os períodos de despertar 
do sono, pois uma pessoa passa de um estágio 
mais profundo do sono para um estágio mais 
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provaram que crianças antissociais com 
problemas persistentes de comportamento 
à medida que ficam mais velhas apresentam 
uma série de características neurobiológicas, 
como o bruxismo.12

O TDAH é considerado um distúrbio do 
desenvolvimento, principalmente de natureza 
neurológica, e acomete 5% da população 
mundial. Comprovou-se uma correção entre 
externalizar problemas comportamentais 
como agressão e hiperatividade e ansiedade 
e bruxismo. Este distúrbio é prevalente 
em bruxismo e crianças. As crianças que 
tomam medicamentos para o TDAH também 
apresentam maior ocorrência de bruxismo.13

As crianças tendem a ter maior intensidade, 
frequência e duração de hábitos 
parafuncionais; chupar os dedos e chupeta 
e roer as unhas podem aumentar a 
probabilidade do ranger os dentes. Essas ações 
orais específicas causam um estímulo motor 
ao sistema nervoso central, que reage com a 
alteração na neurotransmissão da dopamina 
- com o resultado final sendo apertar e ranger 
os dentes.4

O ranger de dentes geralmente ocorre 
depois que as crianças desenvolvem sua 
primeira dentição e novamente depois que 
desenvolvem os dentes permanentes. O hábito 
geralmente para depois que os dentes adultos 
estão totalmente formados e erupcionados. 
As diferentes alturas e tamanhos dos dentes 
em uma dentição mista fazem com que o 
instinto natural queira fazer a mordida parecer 
equilibrada. O corpo reage querendo equilibrar 
os dentes mais altos com os mais baixos.

O manejo do bruxismo em crianças pode ser 
desafiador. Com os adultos, uma proteção 
noturna pode ser uma opção de tratamento; 
no entanto, enquanto as crianças ainda estão 
crescendo uma proteção noturna não seria a 
melhor recomendação. Outra recomendação 
é tentar técnicas de relaxamento antes 
de dormir para aliviar a ansiedade ou a 
inquietação. As crianças que dormem 
assistindo televisão ou ouvindo rádio são mais 
propensas a apresentar bruxismo à noite. Ler 
em voz alta para as crianças antes de dormir 

leve do sono.9

Um ciclo de sono típico é de 90 a 110 minutos 
com três a cinco ciclos por noite. O sono é 
determinado por duas categorias: não REM 
(sono silencioso) e REM (sono ativo). Existem 
quatro estágios do sono. Os estágios 1-2 são 
sono leve e os estágios 3-4 são sono profundo, 
com o REM ocorrendo no terceiro estágio. 
Uma microexcitação é uma mudança no sono 
que ocorre no sono mais profundo. Nesta 
fase, ocorrem 3 a 10 segundos de aumento da 
atividade cerebral, da frequência cardíaca e do 
tônus muscular. Os microdespertares ocorrem 
8-15 vezes por hora, deixando o bruxismo 
secundário a esses despertares. As pessoas 
que apresentam bruxismo mais destrutivo têm 
maior quantidade de episódios e tempo no 
estágio REM.10

Crianças e Bruxismo
O bruxismo é muito comum em crianças. É 
relatado que uma em cada cinco crianças 
até 11 anos de idade tem bruxismo do sono, 
embora o número real seja provavelmente 
mais alto, pois os pais frequentemente 
desconhecem. Crianças que apresentam 
bruxismo geralmente começam aos 4 a 8 anos 
de idade, os números aumentam entre 10 e 
14 anos de idade e então começam a declinar 
após os 14 anos. Muitos fatores associados 
a crianças que sofrem de ansiedade, 
personalidade, Transtorno de Déficit de 
Atenção/Hiperatividade (TDAH) e outros 
hábitos parafuncionais.4

É um desafio determinar se as crianças têm 
ansiedade, embora um estado de ansiedade 
seja um fator proeminente no desenvolvimento 
do comportamento de bruxismo entre as 
crianças. Um estudo recente concluiu que 
crianças com bruxismo são mais propensas à 
ansiedade.11

Os estudos de traços de personalidade no 
bruxismo foram limitados, mas foi encontrada 
uma conclusão de que as crianças com 
bruxismo tendem a ser mais tensas do que as 
que não tem bruxismo.11 Crianças com traços 
persistentes de personalidade antissocial e 
agressiva são diagnosticadas com distúrbios 
comportamentais perturbadores. As evidências 
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bruxismo. Períodos estressantes, como provas, 
luto familiar, divórcio ou casamento, mudança, 
excesso de trabalho, excesso de preocupação 
ou qualquer outra situação que possa adicionar 
pressão extra podem intensificar o bruxismo.16,17

Hábitos do Estilo de Vida
Muitas opções de estilo de vida podem 
aumentar o ciclo do bruxismo, especialmente 
com o uso de substâncias psicoativas, como 
álcool, tabaco, drogas e cafeína.18

Álcool
A ingestão excessiva de álcool dobra a chance 
de um paciente desenvolver bruxismo do 
sono. O bruxismo tende a intensificar-se após 
o consumo de álcool. A ingestão ocasional 
de álcool, como um copo ou dois de vinho 
antes de ir para a cama para ajudar a dormir 
melhor soa bem - mas, na realidade, o álcool 
é conhecido por romper os padrões de sono. 
Se seu paciente dorme mal, isso desencadeia 
hiperativação dos músculos e o ranger de 
dentes. Também aumenta a quantidade de 
despertares durante o sono.18

Os mecanismos de ação do álcool no sistema 
nervoso central incluem alterações nos níveis 
de:

• glutamato (neurotransmissores que enviam 
sinais no cérebro e através dos nervos do 
corpo),

• dopamina (o centro de recompensa e 
prazer),

• serotonina (neurotransmissores que 
transmitem mensagens de uma área do 
cérebro para outra, afetando humor, sono, 
apetite, memória e aprendizagem, regulação 
da temperatura e comportamento social),

• regiões extrapiramidais (ajudam a regular e 
modular o movimento).

Quando essas alterações são afetadas, isso 
diminui o papel modulador que os neurônios 
do glutamato desempenham sobre o sistema 
dopaminérgico no sistema nervoso central. 
Essa ação gera alterações importantes no 
comportamento e na atividade motora, o que 
aumenta o bruxismo.4

e fazer as crianças dormirem sozinhas pode 
diminuir o bruxismo do sono.11

Causas Comuns de Bruxismo
Estresse, hábitos de vida, medicamentos, 
condições clínicas e oclusão são os principais 
fatores contribuintes para o ranger de dentes.

Estresse 
O estresse é definido como um fator físico, 
químico ou emocional que causa tensão 
corporal ou mental e pode ser um fator na 
causa da doença. O bruxismo pode estar 
relacionado com o estado de espírito de uma 
pessoa. Nossos corpos reagem ao estresse, 
quer seja ou não desejado.2 Em um contexto 
clínico ou biológico, o estresse é um fator físico, 
mental ou emocional que causa tensão corporal 
ou mental.14 O estresse pode ser causado 
por fontes ambientais externas, situações 
psicológicas ou sociais. Fontes internas, como 
doenças ou procedimentos médicos, também 
podem causar estresse. O estresse pode 
iniciar a resposta de “lutar ou fugir”, uma 
reação complexa dos sistemas neurológicos e 
endocrinológicos.8

O estresse é simplesmente uma reação a um 
estímulo que perturba nosso equilíbrio físico ou 
mental, criando emoções não resolvidas, como 
frustração, raiva, competitividade, agressividade, 
ansiedade, tensão, personalidade hiperativa 
ou conflito não resolvido. A supressão de 
sentimentos também pode causar estresse 
indevido. O fator psicológico está relacionado 
com depressão, ansiedade e estresse emocional, 
que desempenham um papel importante no 
início e na perpetuação do bruxismo, bem como 
em sua frequência e gravidade. Acredita-se 
também que indivíduos deprimidos, ansiosos e 
emocionalmente estressados apresentem uma 
maior predisposição para o desenvolvimento do 
bruxismo do sono como resposta à liberação do 
estresse emocional diário.15 Como o bruxismo 
pode ser considerado uma resposta emocional, 
as pessoas que tendem a reprimir seus 
sentimentos de frustração e raiva e que tendem 
a ter personalidades agressivas, competitivas 
e apressadas e acumulam tensão nervosa 
correm um risco maior de ranger os dentes. 
O Transtorno Obsessivo-Compulsivo Tipo A e 
personalidades hiperativas também levam ao 
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Uso de Tabaco
O tabaco é um estimulante e afeta o sistema 
dopaminérgico. O bruxismo em usuários de 
tabaco é duas vezes mais prevalente do que 
em não usuários, com episódios de bruxismo 
do sono cinco vezes mais frequentes por noite. 
Os sintomas relacionados com o bruxismo são 
três vezes maiores em usuários de tabaco do 
que em não usuários. Os usuários também 
percebem e relatam mais ranger de dentes do 
que os não usuários.4

Drogas Recreacionais
Os estimulantes nas drogas recreativas como 
ecstasy, cocaína, metanfetamina (met) e 
heroína aumentam o bruxismo. Essas drogas 
são estimulantes do sistema nervoso central. 
Seu mecanismo de ação é baseado nos 
transmissores neuronais no cérebro, sendo 
o sistema dopaminérgico o mais envolvido. 
Os transmissores neuronais são essenciais 
para funções no sistema nervoso central que 
envolvem aprendizagem, memória, ciclo do 
sono, movimento do corpo, regulação hormonal 
e muito mais.19 Eles também iniciam distúrbios 
motores que causam bruxismo. O ecstasy gera 
a maior preocupação em relação ao bruxismo 
grave de vigília e do sono. Pode durar de 6 
a 8 horas no sistema, com bruxismo como 
efeito colateral em 33% dos usuários. Com o 
uso regular, essas drogas podem promover o 
bruxismo, levando a um atrito intenso em um 
curto período de tempo.4

Cafeína

A ingestão de bebidas com cafeína, como 
refrigerante, bebidas de alta energia, chá e café 
(seis ou mais xícaras por dia) aumenta os riscos 
de bruxismo. A cafeína tem meia-vida de seis 
horas após ter sido consumida. A cafeína é um 
estimulante que pode promover a atividade 
muscular e causar períodos de vigília frequentes 
à noite.20,21,22

Condições Clínicas e Bruxismo
TDAH - Um dos distúrbios mais comuns da 
infância que pode continuar na adolescência e 
na idade adulta.23 Uma pessoa é incapaz de 
controlar o comportamento devido à dificuldade 
no processamento de estímulos neurais, 
acompanhada por um nível extremamente alto 
de atividade motora.17 No TDAH, o bruxismo 

é causado por extensos distúrbios do sono e 
medicamentos usados para tratar o distúrbio.24

Autismo - um distúrbio do desenvolvimento 
neurológico descrito por comprometimento da 
interação social, comunicação verbal e não verbal 
e comportamento restrito e repetitivo. O bruxismo 
pode ser causado pelos medicamentos 
antipsicóticos utilizados no seu tratamento, alto 
estresse e ansiedade experimentados com o 
autismo.25

Lesão Cerebral - Existem muitas condições que 
se enquadram nessa categoria. As mais comuns 
são: AVC, danos cerebrais, demência ou doença 
de Alzheimer e lesões cerebrais traumáticas, 
como concussões. O bruxismo é um distúrbio 
secundário dessas condições.4

Paralisia Cerebral - Considerada um distúrbio 
neurológico causado por uma lesão cerebral 
não progressiva ou malformação que ocorre 
durante o desenvolvimento do cérebro. Esta 
condição acomete principalmente o movimento 
do corpo e a coordenação muscular. O bruxismo 
é um distúrbio secundário devido a condições 
anormais na cavidade oral. Esses pacientes 
geralmente apresentam maior incidência de 
apinhamento, tamanhos e formas variáveis e 
dentes desalinhados, todos os quais podem 
promover bruxismo. Eles também sofrem 
convulsões frequentes e são mais propensos 
a traumas na cabeça e na boca, mordendo 
os lábios e bochechas e rangendo os dentes. 
Pacientes com paralisia cerebral podem ter 
problemas para engolir, mastigar e também 
podem ser mais suscetíveis a ânsias de vômito 
e engasgos.26

Depressão - uma doença mental que causa 
tristeza. Um paciente experimenta um clima 
de tristeza ou uma condição mais grave 
de depressão profunda com possíveis 
pensamentos suicidas. Os pacientes podem 
ter apenas um episódio dependente de uma 
situação específica da vida ou, para a maioria 
das pessoas, é uma condição recorrente. Os 
episódios podem durar de alguns meses a 
muitos anos. O estado de espírito, incluindo 
emoções inconscientes não resolvidas e 
medicamentos tomados para depressão, pode 
causar bruxismo. Indivíduos deprimidos que 
desejam esquecer seus problemas tendem a 
recorrer ao álcool e/ou drogas, que é outra 
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tratada com Levodopa, também conhecida 
como L-DOPA. O cérebro converte-o em 
dopamina, que ajuda no movimento do corpo. 
O bruxismo é um efeito colateral do uso 
prolongado do medicamento Levodopa.32

Distúrbios do sono - As condições incluem 
ronco, pausas na respiração durante o sono, 
apneia do sono, apneia obstrutiva do sono, 
conversas ou murmúrios do sono e despertares 
noturnos consistentes. Os comportamentos 
violentos e prejudiciais durante o sono 
podem incluir alucinações hipnagógicas e 
hipnopômpicas (eventos visuais, auditivos 
ou outros eventos sensoriais que ocorrem 
ocasionalmente com a transição de adormecer 
ou acordar).33 Esses distúrbios do sono, 
juntamente com os minidespertares discutidos 
anteriormente, impedem um sono consistente 
saudável e tendem a aumentar os riscos de 
bruxismo.

Alternadamente, dormir no lado esquerdo 
ou direito pode determinar o bruxismo do 
lado direito ou esquerdo. Dormir de um lado 
por um longo tempo pode induzir bruxismo 
unilateral. Dormir na posição de decúbito 
dorsal horizontal pode levar a bruxismo 
bilateral com um alto nível de dor e rigidez 
posterior no pescoço.34

Medicamentos 
O ranger de dentes também pode ocorrer 
como efeito colateral de um medicamento 
entre aqueles que estão sendo tratados para 
depressão, distúrbios do desenvolvimento, 
esquizofrenia e aqueles que fazem uso 
de drogas recreativas. Determinados 
medicamentos e drogas atuam sobre o cérebro 
estimulando-o. Os resultados sugerem que a 
estimulação cerebral contribui para o ranger 
de dentes. Dados científicos mostram que 
vários neurotransmissores estão envolvidos 
no efeito de várias drogas no bruxismo. Os 
sistemas dopaminérgicos no corpo estriado 
e no lobo frontal do cérebro são de especial 
importância, uma vez que a hiperatividade 
gera bruxismo, principalmente o movimento 
mandibular com o ranger de dentes.4

fonte de bruxismo.27

Síndrome de Down - Também conhecida 
como Trissomia do 21, é um distúrbio genético 
causado por toda ou parte de uma terceira cópia 
do cromossomo 21. Essa condição geralmente 
está associada a atrasos no crescimento físico, 
características faciais típicas e deficiência 
intelectual leve a moderada. Esses pacientes 
tendem a ter dentes menores que a média, 
com raízes mais curtas, ausência de dentes e 
uma oclusão de Classe III com apinhamento. 
Esse apinhamento impede a erupção de alguns 
dentes permanentes. O bruxismo é um efeito 
colateral comum desses problemas bucais.28

Fibromialgia - A fibromialgia é um distúrbio 
caracterizado por dores musculoesqueléticas 
generalizadas acompanhadas por fadiga, 
alterações do sono, da memória e do humor. 
Muitas pessoas que sofrem de Fibromialgia 
também apresentam distúrbios do sono, o que 
aumenta a possibilidade de bruxismo noturno. 
Setenta e cinco por cento dos pacientes com 
fibromialgia têm Distúrbio da Articulação 
Temporomandibular (DTM), causando dor na 
face, pescoço, ombros e costas. A gravidade 
deste distúrbio aumenta com o bruxismo. 
Como a fibromialgia pode aumentar o estresse, 
distúrbios do sono e dor, ranger e apertar 
os dentes podem ser um efeito colateral 
dessa condição. Usar um protetor noturno ou 
placa oclusal ortótica geralmente diminui o 
desconforto de sua condição.29

Transtorno obsessivo-compulsivo - 
Transtorno de ansiedade no qual as pessoas têm 
pensamentos, sentimentos, ideias, sensações 
(obsessões) ou comportamentos indesejados e 
repetidos que os fazem sentir-se levados a fazer 
alguma coisa (compulsão). O bruxismo pode 
ser causado pela ansiedade envolvida e pelos 
efeitos colaterais dos medicamentos inibidores 
da recaptação da serotonina usados para tratar 
esse distúrbio.30,31

Mal de Parkinson - um distúrbio crônico e 
progressivo do sistema nervoso central, que 
envolve o mau funcionamento e a morte de 
células nervosas vitais - causando um distúrbio 
de movimento. Essa condição é frequentemente 
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Medicamentos Comuns com Efeitos 
Colaterais do Bruxismo
As seguintes classificações de medicamentos 
podem ter bruxismo como efeito colateral:

Inibidores seletivos da recaptação de 
serotonina (ISRS) - prescritos para depressão, 
transtorno obsessivo-compulsivo, ansiedade, 
transtorno do pânico, transtorno de estresse pós-
traumático, transtorno afetivo sazonal e episódios 
depressivos de transtorno bipolar, fobia social, 
distúrbio disfórico pré-menstrual e menopausa.2,35

Em alguns casos relatados em que se pensa 
que o bruxismo é iniciado pelos ISRS, diminuir 
a dose pode resolver o problema. Outras 
fontes declaram que os relatos em que os ISRS 
causam bruxismo são raros e só ocorrem com 
o uso em longo prazo.

Inibidores de Monoamina Oxidase Tipo B 
(MAO-B) – Prescritos para mal de Parkinson e 
transtorno depressivo maior.2,35

Sulf-sacarato de dextroanfetamina 
- prescrito para concentração, foco e 
inquietação.35

Oclusão 
A maloclusão, ou má mordida, é mais comum 
entre pessoas que têm bruxismo do que na 
população em geral. Dentes desalinhados 
podem servir como causa do bruxismo, não 
como consequência. Quando o bruxismo 
envolve mais pressão de um lado do que 
do outro, torna-se a causa da má oclusão.36 
À medida que os dentes se desgastam e a 
distância entre as mandíbulas diminui, pode 
haver desenvolvimento de sobrefechamento. 
O sobrefechamento faz com que os dentes 
superiores anteriores fechem na frente dos 
dentes anteriores inferiores, causando o 
colapso da dimensão vertical.38

Se a oclusão for a causa do bruxismo, a 
ortodontia é o tratamento de escolha. A má 
oclusão é a principal causa de bruxismo em 
crianças e adolescentes. O estágio da dentição 
mista é o momento principal de ocorrência 
do bruxismo. Em uma dentição mista, os 
dentes permanentes são maiores que os 
dentes decíduos e podem ter erupcionado 
desalinhados. Essa erupção ou erupção parcial 
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pode causar apinhamento e deslocamento dos 
dentes, tornando natural que a mente deseje 
que os dentes estejam em oclusão cêntrica.36

Sinais Clínicos de Bruxismo
Desgaste e Dimensão Vertical
O desgaste é a perda normal da substância 
dentária resultante do atrito por forças 
fisiológicas.7 O desgaste dentário é causado 
pelo contato dente a dente, resultando 
na perda de tecido dentário, geralmente 
começando nas superfícies incisal ou oclusal. O 
dano clínico da coroa dos dentes pode diminuir 
significativamente a estrutura do esmalte, 
expondo a estrutura subjacente denominada 
dentina (Figura 1). A dentina é mais mole 
e mais escura, aumentando os riscos de 
sensibilidade, deterioração e mudança de cor. 
A etiologia do desgaste dentário é multifatorial, 
sendo o bruxismo a causa mais comum.

Devido ao desgaste, os dentes parecerão 
achatados devido ao desgaste das superfícies 
oclusais do esmalte, causando redução 
suficiente para alterar a dimensão vertical 
(Figura 2). As alterações podem ser notadas 
não apenas pela redução da altura da coroa, 
mas também pelas relações de contato 
interproximais. O que antes era um contato 
apertado pode em seguida se abrir devido ao 
ranger dos dentes além do ponto de contato.5 
Nessa situação, ele em seguida aproxima a 
mandíbula e a maxila quando em oclusão, 
aproximando o nariz e o queixo um do 
outro. Esse efeito também pode retratar uma 
aparência mais velha. A mandíbula parecerá 
afundada e as rugas mais profundas da pele 
ao redor da boca farão com que os lábios 
aparentemente desapareçam.37

Padrões de Desgaste
As facetas de desgaste são danos ao dente, 
reconhecidos como padrões de desgaste 
altamente polidos, lisos e achatados no 
esmalte. Isso acontece em locais incomuns 
de ocorrência lógica de desgaste devido a 
mastigação regular. Os cantos distais dos 
incisivos centrais e laterais superiores são 
áreas muito comuns onde se observa dano 
decorrente do bruxismo. As facetas comuns do 
desgaste canino arredondam-se em direção à 
superfície labial da ponta da cúspide, enquanto 

Figura 1. Desgaste expondo dentina no dente 25.

Figura 2. Progressão de dimensão vertical em 
decorrência de anos de bruxismo.

Figura 3. Superfície facial exibindo desgaste 
do esmalte achatado, liso, polido no dente 23.
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suscetíveis em locais distantes do ponto 
de carregamento. A ruptura depende da 
magnitude, duração, frequência e localização 
das forças localizadas na área cervical do 
dente.4,7 Isso acontece quando o dente flexiona 
bastante durante o processo de ranger e a 
superfície da raiz começa a se quebrar e formar 
uma aparência escavada ou entalhada. É a falha 
mecânica da estrutura do dente.10

Lascamento, Quebra, Rachaduras e Fraturas
Colocar uma quantidade constante de força no 
esmalte enfraquece a área e pode contribuir 
para pequenas fraturas, que levam a lascas e 
quebras.7 À medida que os dentes se desgastam, 
as bordas dos dentes anteriores e as cúspides 
ou cantos dos dentes posteriores começam 
a apresentar microfraturas ou fissuras, o 
que geralmente não pode ser observado nas 
imagens radiográficas (Figuras 5 e 6). Às vezes, 
os pacientes pensam que essas fraturas são 
lesões de cárie porque podem ficar manchadas 
ou mudar de cor e podem ser sensíveis ao 
calor e/ou frio. À medida que essas fraturas se 
aprofundam à pressão constante, elas acabam 
lascando, quebrando um canto ou danificando 
a polpa, exigindo tratamento endodôntico 
(canal radicular). Em casos extremos, o dente 

o desgaste normal da mastigação mistura-se 
com a superfície lingual.5

Os caninos tendem a mostrar os primeiros 
sinais visuais de bruxismo, porque a anatomia 
de um canino é mais longa e mais pontiaguda 
do que outros tipos de dentes. Facetas de 
desgaste ou caninos planos são sinais visuais 
evidentes de desgaste (Figura 3). À medida que 
os caninos ficam mais curtos e alinhados com 
a linha oclusal dos pré-molares, a força é então 
compartilhada com o restante dos molares 
(Figura 4). Os sinais de desgaste nos molares 
começam com as cúspides achatadas e podem 
até passar para a dentina.38

Os primeiros molares podem apresentar 
desgaste significativo, pois são um dos 
primeiros dentes permanentes a entrar 
em erupção na cavidade oral. Ter a maior 
longevidade na boca os deixa expostos à 
atividade máxima ao longo da vida. Eles 
resistem ao bruxismo por meio da dentição 
mista e antes de a ortodontia ser iniciada para 
ajustar a maloclusão. Geralmente, se houver 
sinais de desgaste na mandíbula, haverá sinais 
de desgaste complementares no maxilar. As 
facetas do desgaste também podem aparecer 
unilateralmente (para um lado mais dominante 
de bruxismo) ou bilateralmente (igual em toda 
a boca).5

Abfrações
A abfração é um mecanismo que explica 
a perda de esmalte e dentina causada por 
flexão e fadiga tecidual definitiva dos dentes 

Figure 5. Jagged, chipped and thinning 
enamel on the incisal edge.

Figure 4. Lingual and occlusal surfaces exhibiting 
polished wear on tooth #5.
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estresse axial é uma força excessiva aplicada 
verticalmente nos dentes e no periodonto.7 O 
estresse ósseo é a resposta da estrutura óssea 
à força aplicada. A aplicação de estímulos 
de pressão excessiva ao osso pode causar a 
formação de trabéculas mais espessas e mais 
numerosas. Se os componentes do tecido não 
puderem compensar o estresse excessivo, 
ocorrerá reabsorção óssea. Destruição óssea 
localizada ou bolsa periodontal isolada podem 
ocorrer com o bruxismo.37

Mobilidade
Se a mobilidade for causada por bruxismo, 
geralmente não haverá sinais de formação de 
bolsa periodontal. O ligamento periodontal 
pode responder a forças oclusais aumentadas 
reabsorvendo parte do osso alveolar, 
resultando em mobilidade.4 Com o bruxismo, 
os dentes são fortemente balançados para 
frente e para trás no alvéolo, o que pode 
causar mobilidade temporária, que evolui 
para riscos de mobilidade permanente.5 A 
mobilidade dentária com bruxismo do sono 
é maior pela manhã e é significativa quando 
encontrada em dentes com pouca ou nenhuma 
evidência de doença periodontal. Esses dentes 
podem exibir um som de percussão maçante 
e o paciente pode relatar dor ao morder no 
dente ou nos dentes.5

Exostose Bucal e Tórus
Crescimentos ósseos que se formam onde 
há uma quantidade excessiva de estresse e 
tensão colocados nas estruturas subjacentes 
dos dentes são chamados tórus ou exostose. 
Com excesso de força e tensão nos dentes 
e mandíbulas, a defesa do corpo é produzir 
material ósseo extra para apoiar os dentes. 
Este osso cresce e torna-se visível sob o tecido 
mole. Eles são comumente observados em 
pacientes que apertam ou rangem os dentes. 
Exostose da maxila e/ou mandíbula pode ser 
resultado de bruxismo. A exostose tende a 
se repetir se o bruxismo continuar após a 
remoção.5,43

Força e Desgaste
O músculo masseter é considerado um dos 
músculos mais fortes do corpo e pode produzir 
força substancial.43 No estado relaxado 
natural, os dentes maxilar e mandibular são 

pode precisar ser extraído. A fratura começa 
na superfície externa do dente e em seguida 
aprofunda até que a fratura atinja a polpa, o 
que leva à síndrome do dente rachado - uma 
etiologia do bruxismo.21,38

Retração Periodontal e Perda Óssea
Pacientes periodontais podem ser o grupo 
de pacientes mais desafiador para controlar 
as repercussões do ranger de dentes. 
O bruxismo pode ser um fator grave e 
agravante na doença periodontal, pois pode 
interferir no tempo normal de recuperação 
do periodonto. A regeneração do tecido está 
ocorrendo constantemente, e a adição de 
bruxismo perturba a circulação, interferindo 
na adaptabilidade funcional e na regeneração 
dos tecidos periodontais. O bruxismo e a 
doença periodontal em todos os estágios 
contribuem com estresse e tensão adicionais 
nos tecidos doentes. Isso aumenta os 
riscos de ruptura do tecido e reduz a taxa 
de regeneração. Distúrbios causados no 
periodonto por alteração da circulação podem 
causar interferência na nutrição dos tecidos 
periodontais.39,40

Quando os pacientes rangem os dentes, eles 
adicionam estresse axial e estresse ósseo. O 

Figure 6. #9 – small chips
#10 – flat, smooth incisal
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improdutivas. Dores comuns podem evoluir de 
leve a grave, dependendo da agressividade e 
repetitividade do bruxismo.

Qualquer uma dessas dores pode ser aguda 
(vem e vai) ou crônica (vem mas nunca 
vai). A sensibilidade dos dentes pode ser 
muito específica ou generalizada. A dor na 
mandíbula pode ser causada pelos músculos 
ou articulações e pode dar uma sensação de 
desgaste, cansaço, rigidez ou latejamento. 
As cefaleias podem ocorrer de manhã ou à 
noite, constantes ou oscilantes e podem variar 
desde uma dor maçante leve a uma enxaqueca 
intensa. As bochechas podem ter a sensação 
de cansaço, desgaste ou doloridasao mastigar. 
A ATM pode ter inflamação, ficar travada ou ter 
uma abertura limitada da boca. A dor na orelha 
pode parecer uma dor maçante ou uma dor 
aguda intensa que chega até dentro da orelha. 
A dor no pescoço e no ombro pode parecer 
maçante, rígida, dolorida ou intensa.47

Ao ranger com os dentes anteriores, pode 
não haver dor além desses dentes específicos. 
Porém, ao ranger os dentes posteriores, os 
músculos masseter e temporal estão mais 
envolvidos, o que pode criar mais dores faciais 
e na cabeça.4 A mialgia pode piorar durante 
a função, juntamente com sensibilidade à 
palpação.16

Sensibilidade dos Dentes
A sensibilidade pode ser localizada, 
generalizada, constante ou esporádica. Um 
dos primeiros sintomas do bruxismo é a 
sensibilidade dos dentes ao quente e frio. Isso 
é causado pela flexão que ocorre quando se 
range os dentes de um lado para o outro. Os 
dentes não foram projetados para flexionar, 
portanto deterioram-se nas áreas de flexão 
acima da gengiva.4 Esta área pode tornar-
se muito sensível, com desenvolvimento de 
abfrações nas raízes e retração da gengiva. 
Muitas vezes, os pacientes não sabem qual 
dente exato está causando a sensibilidade, ou 
mesmo se é maxilar ou mandibular. Quando 
não há sinais óbvios de bruxismo, o tratamento 
geralmente é o creme dental dessensibilizante, 
que resolve temporariamente o problema.

O bruxismo relacionado com a sensibilidade 
pode ser difícil de diagnosticar. O afinamento 

separados por cerca de 2-3 mm de espaço. 
Os dentes geralmente entram em contato 
um com o outro ao mastigar e engolir, 
usando uma força de menos de 10 kg de 
pressão, com alimentos para amortecer o 
contato direto com a mastigação. Quando 
o bruxismo está envolvido, há um aumento 
anormal na magnitude, frequência e duração, 
elevando os quilos de pressão para aumentar 
a força de mordida máxima de 90 a 136 
quilos de pressão.5,16,40,45 A força do ranger em 
comparação com a mastigação regular é três 
a dez vezes mais potente - o suficiente para 
quebrar uma noz.10,46 O contato funcional dos 
dentes durante um período de 24 horas é 
de aproximadamente 20 minutos. As forças 
excessivas geradas pelo bruxismo estendem-se 
por mais de 20 minutos.16 O desgaste normal 
dos dentes em pessoas que não têm bruxismo 
é considerado como sendo de ~ 29 μm 
(micrômetro) em molares e ~ 15 μm em pré-
molares por ano. A perda de esmalte dental 
de ~ 10-40 μm ocorre pelo atrito da mordida 
ou mastigação normais, enquanto as forças 
geradas para mastigação estão entre 20-120 
Newtons (N). Durante o bruxismo, a carga 
pode ser de até 1000 N, mudando o desgaste 
fisiológico normal para desgaste intenso, 
levando a falhas de fadiga e fraturas.4

Sons Oclusais Audíveis
Muitas vezes, o bruxismo é diagnosticado 
por um parceiro de cama ou por alguém 
que observa o paciente durante um cochilo 
perturbado devido ao ruído produzido pelo 
ranger. A audibilidade é determinada pelo 
atrito de dente com dente, a área na qual o 
ranger ocorre e a força do ranger.5 Os sons 
podem ser descritos como de algo crocante, 
mastigando cascalho, pedras ou bolinhas de 
gude.

Sintomas 
Dor Aguda ou Crônica
Felizmente, ou infelizmente, as dores do 
bruxismo são uma resposta funcional e 
saudável. É a maneira que o corpo tem de 
enviar uma mensagem de que algo não 
está sincronizado e que um ajuste precisa 
ocorrer. Qualquer lesão no corpo faz com 
que outros músculos, ligamentos ou tendões 
sobrecompensem a lesão. Com o tempo, essas 
compensações também se tornam fracas e 
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(DTM) costumam ouvir ruídos de clique, 
estalo ou ralar na ATM.4,47,48 O ruído de clique 
comumente ouvido e palpado durante a 
abertura ou fechamento é resultado do 
deslizamento desse disco para fora do lugar, 
sua aderência ou mau funcionamento. Embora 
alguns sons de clique e estalo na ATM possam 
ser normais e insignificantes, quando o som 
parece de ralar ou arranhar, a articulação e o 
disco podem estar quebrando (degenerando). 
Isso requer uma avaliação mais complexa. 
Podem ocorrer sons de clique em uma ou em 
ambas as articulações quando a articulação 
óssea e o movimento do disco não são 
coordenados. O clique pode ocorrer ao abrir 
ou fechar e também com movimentos laterais. 
A mandíbula pode se deslocar para o lado e 
pode ficar presa ou travar durante qualquer 
um de seus movimentos.49 Embora o disco 
possa se reorientar rapidamente e a função 
normal da mandíbula possa ser restaurada, às 
vezes esse problema pode piorar. O desgaste 
do disco pode continuar e resultar em um 
deslocamento mais grave. Ocasionalmente, 
esse pode ser um evento doloroso que resulta 
em uma contração reflexa dos músculos 
da mastigação, que trava a ATM em uma 
posição luxada aberta. Isso é chamado de 
open lock.49 Quando essas situações surgem, 
o encaminhamento a um especialista em DTM 
será mais benéfico para o paciente.

Músculos, Dor no Pescoço e Cefaleias
Como o músculo masseter é considerado 
um dos músculos mais fortes do corpo, 
quando o músculo é desgastado e fatigado 
pelo bruxismo, pode causar dor localizada e 
referida.44,50 O masseter sozinho pode estar 
inflamado e fatigado, causando dor localizada. 
Os pontos-gatilho da inserção do masseter na 
camada superficial superior podem ter pontos 
de dor referidos para a mandíbula, dentes e 
área gengival. A camada superficial da massa 
também pode ter padrões de dor referida para 
a mandíbula, dentes e área gengival. O ponto 
de gatilho da inserção da camada superficial 
inferior refere a dor à mandíbula e acima das 
sobrancelhas. O ponto de gatilho da camada 
profunda posterior superior abaixo da ATM 
refere-se a dor na área da orelha.50,51,52

Mesmo se não ocorrer dor muscular, pode 
ocorrer hipertrofia muscular.16 O bruxismo 

do esmalte pode causar sensibilidade na 
dentina subjacente. O dente pode se adaptar às 
novas condições. A perda adicional de esmalte 
e a reaclimatação podem levar aos sintomas de 
sensibilidade que “vão e vêm”.

Dor na Mandíbula
Um sintoma comum é a dor dentro e ao 
redor da ATM. Essa dor geralmente é sentida 
ao abrir e fechar a mandíbula; no entanto, 
também pode ocorrer enquanto a mandíbula 
estiver na posição de repouso. Pode ocorrer 
desconforto por hiperatividade, espasmos 
ou músculos sobrecarregados. Como em 
qualquer outro músculo, quando contraído 
por um longo período de tempo, as fibras 
musculares começam a apresentar fadiga 
ou inflamação que produzem a dor. Danos 
evidentes nos tecidos, lesões ou traumas 
e estresse de sobrecarga dos músculos da 
mandíbula e da ATM durante o bruxismo 
podem ativar os nociceptores (receptores da 
dor estimulados por vários tipos de lesões e 
dores nos tecidos).4,47 Essas condições podem 
causar inflamação nas áreas estressadas e, por 
coincidência, causar dor também. Esse tipo de 
dor é caracterizado como uma dor maçante 
profunda e bastante prolongada, geralmente 
semelhante ao desconforto associado a uma 
cefaleia persistente. Uma dor aguda e breve ou 
uma sensação de dormência na área orofacial é 
outro sintoma. O bruxismo pode causar rigidez 
nos músculos da ATM e masseter.

Desconforto na ATM
As alterações que ocorrem na ATM surgem mais 
de processos patológicos do que de adaptação 
fisiológica, o que pode fazer com que toda a 
dentição sofra uma adaptação contínua ao 
desgaste funcional. Ajustes na região orofacial 
são constantemente apoiados pelo desgaste 
causado pelo bruxismo.48 A sobrecarga 
repetitiva da ATM pelo bruxismo pode ser um 
fator na osteoartrite. A dor do bruxismo na 
região da ATM inclui o coxim retrodiscal, as 
membranas sinoviais da cápsula articular e 
os ligamentos colaterais do complexo disco-
côndilo.48 O bruxismo pode causar hematomas 
noturnos na ATM com um disco deslocado e 
às vezes pode funcionar como um fator de 
sustentação no ciclo de dor e tensão muscular.48

Pacientes com Disfunção Temporomandibular 
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Diagnóstico 
O diagnóstico começa inicialmente com as 
preocupações do paciente durante uma 
consulta odontológica. A principal queixa 
comum geralmente é algum nível de dor, 
persistente ou inconsistente, que varia de leve 
sensibilidade até dor intensa. Os pacientes 
geralmente declaram hipersensibilidade 
generalizada ou localizada ou dor nos dentes 
e/ou mandíbula. O paciente também pode 
tomar consciência de seus hábitos de aperto 
dos dentes durante períodos de estresse ou 
depressão. Às vezes, eles sabem exatamente 
qual dente. Outras vezes, eles saberão qual 
área é, mas não conseguem identificar o dente 
exato.

Depois de determinar que o problema não é 
uma lesão de  cárie, o diagnóstico de desgaste 
de facetas pode ser a confirmação do ranger 
dos dentes. Os sintomas relacionados com 
a mandíbula ou face são: dor, sensibilidade, 
cansaço, dolorimento, estalo da mandíbula ao 
abrir e fechar, aperto ou rigidez geralmente 
causada pela pressão e uso excessivo dos 
músculos masseteres ou ATM. Cefaleias são 

envolve uso excessivo dos músculos, o que 
pode levar ao aumento dos músculos faciais. 
Nas pessoas com bruxismo de longo prazo, 
esse aumento pode causar um aspecto de 
mandíbula quadrada.53

O bruxismo pode levar a cefaleias crônicas, 
embora a correlação não esteja totalmente 
clara. Uma perspectiva poderia ser as dores 
decorrentes da circulação perturbada nos 
músculos. Outra sugestão é o aperto de toda a 
mandíbula e o rosto durante o bruxismo pode 
causar cefaleias.5,51 As pessoas com bruxismo 
têm três vezes mais chances de ter cefaleias 
do que os que não tem bruxismo.18 O uso e 
aperto dos músculos masseteres e o aperto 
da dentição conectam-se aos músculos do 
pescoço, causando dor no pescoço.52

Dor na Orelha
A dor na orelha pode ser um efeito colateral 
do bruxismo. Pode ser referida ou real. Como 
o bruxismo pode causar problemas na ATM, 
e a ATM está localizada muito perto do canal 
auditivo, pode-se sentir dor nessa área.54

Sinais e Sintomas de Bruxismo

• Microrrachaduras e restaurações quebradas, que 
em seguida causam lesões nos nervos.

• Desgaste do esmalte até a dentina, removendo 
as bordas arredondadas dos dentes e produzindo 
bordas afiadas, causando sensibilidade ao calor e 
ao frio.

• Abfrações ou desgaste excessivo dos dentes 
anteriores, resultando em preocupações estéticas e 
desafios de restauração.

• Facetas de desgaste intenso nos dentes posteriores 
causando redução na dimensão vertical, 
sobrefechamento da mandíbula, contatos abertos e 
impactação de alimentos.

• Retração gengival, devido à pressão sobre a 
gengiva.

• Inflamação da gengiva.

• Mobilidade dos dentes em decorrência do balançar 
para frente e para trás nos dentes.

• Cefaleia e mandíbulas doloridas devido ao uso 
excessivo dos músculos.

• Recuo da língua (língua recortada) por empurrar 
constantemente a língua contra os dentes quando 
no modo bruxismo.

• Linha alba causada pela pressão exercida pelas 
bochechas nas superfícies bucais dos dentes 
posteriores durante bruxismo.

• Dores na orelha ou zumbido no ouvido.

• Hipertrofia bilateral ou unilateral e grande tônus 
muscular dos músculos mastigatórios, dependendo 
se há um lado mais dominante de ranger.

• Exostose bucal, excesso de osso como resultado da 
defesa do corpo para apoiar os dentes.
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de danos ou alterações orais. A duração, 
frequência e intensidade do bruxismo 
contribuem significativamente para o efeito 
resultante.4,16,53

Aspectos Radiográficos
O esmalte aparece plano ou fino nas superfícies 
incisal e oclusal. (Figuras 7-8) Pode ser 
localizado, mas geralmente é generalizado. 
Pequenas lascas nas bordas incisais podem 
aparecer radiograficamente, juntamente 
com dentes ou restaurações quebrados. 
Radiograficamente, apresentaria alargamento 
do ligamento periodontal e reabsorção óssea 
devido a trauma imposto pelo ranger. Necrose 
pulpar pode ser visível.

Hábitos

O bruxismo é considerado o distúrbio funcional 
mais destrutivo da dentição. Determinados 
hábitos podem aumentar as chances de 
desenvolver e exacerbar o bruxismo.15

São eles:
• Ruído verbal de ranger durante o sono
• Falar enquanto dorme
• Inquietação à noite
• Ronco que pode alternar os despertares do 

sono, aumentando a chance de ranger os 
dentes

• Morder ou mastigar as bochechas, lábios, 
unhas, lápis ou outros objetos. Além disso, 
chupar balas, mascar chiclete ou qualquer 
atividade que mantenha a boca ocupada ou 
em alerta regularmente, treina a boca para 
permanecer ativa mesmo quando dorme. 
Esses hábitos tornam os pacientes mais 
suscetíveis a ranger os dentes, pois esses 
hábitos têm uma ocorrência cíclica típica 
semelhante ao bruxismo.5

• A goma de mascar mantém os músculos 
da bochecha firmes e tensos quando, 
idealmente, os músculos deveriam estar 
relaxados.

• Uso de Tabaco
• Uso de drogas
• Uso de álcool
• Consumo de cafeína

outro sintoma comum, especialmente quando 
é sentida após o despertar. Essas cefaleias 
podem ser maçantes ou intensas, às vezes 
levando a enxaquecas.17

Ao longo dos anos, o número acumulado de 
bruxismo pode produzir uma ampla gama 

Figura 7. Esmalte fino, cúspides achatadas e 
reabsorção óssea.

Figura 8. Esmalte fino e cúspides 
mandibulares planas com alargamento do 
ligamento periodontal no dente 13.
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falham em decorrência do ranger. Os implantes 
não são feitos para suportar a força do estresse 
decorrente da sobrecarga do bruxismo.

Em alguns casos, o bruxismo não tratado com 
um implante pode aumentar a taxa de falha ou 
pode ser uma contraindicação para colocação. 
O sucesso de um implante dentário depende 
do processo de osseointegração. Essa ligação 
possibilita que o implante permaneça seguro 
dentro do osso, como um dente natural. O 
bruxismo pode interferir na osseointegração 
movendo o implante para frente e para trás e 
não possibilitando que a conexão osso-implante 
cicatrize completamente e aumente a falha do 
implante dentário.

O bruxismo também pode causar complicações 
tardias no implante, devido à força excessiva 
no implante. As forças são consideradas por 
magnitude, duração, direção, tipo e ampliação. 
A consistência de qualquer uma dessas forças 
pode criar perda da crista óssea, fraturas dos 
componentes do implante, como restauração e 
o próprio implante.58

O uso de um implante mais amplo diminui a 
tensão sobre o implante e dissipa o estresse 
no osso. Quanto maior o diâmetro de um 
implante, mais forte ele é, pois fornece mais 
área de superfície. Designs com áreas de 
superfície maiores, como uma liga de titânio 
com um design hexagonal externo, podem ser 
vantajosos. Os dentes naturais têm a membrana 
periodontal onde o implante não tem. Essa 
membrana ajuda os dentes a suportar melhor 
o estresse, embora ainda significativamente 
menos do que um dente natural.

Se um implante é colocado e o bruxismo é um 
hábito, o uso de um protetor noturno pode 
aliviar a área do implante, possibilitando aos 
dentes naturais sofrer o impacto, prolongando 
assim a vida útil do implante.59

Modalidades de Tratamento
Os objetivos do tratamento são reduzir a 
dor, evitar danos irreversíveis permanentes 
nos dentes e nas estruturas circundantes e 
reduzir o ranger o máximo possível. Começar 
com remédios caseiros de autocuidado seria 
a abordagem conservadora inicial para o 
tratamento.4,53

Restaurações 
A restauração de dentes envolvidos em 
bruxismo é um desafio. Geralmente, são 
necessárias restaurações para reparar lascas, 
quebras, desgaste, fraturas no dente ou na 
raiz e abfrações. A gravidade do desgaste dos 
dentes depende da restauração e do material 
escolhido para obter melhores resultados. Em 
geral, o objetivo principal das restaurações 
anteriores é restaurar o esmalte perdido, 
aumentando o volume dos dentes que 
foram encurtados e achatados pelo ranger. 
Nos dentes posteriores, as coroas sofrem 
comumente com lascas, quebras e fraturas.

Coroas
Gold
O ouro é o material mais forte disponível e o 
material de escolha para pacientes que sofrem 
de bruxismo. É menos provável que se quebre 
e pode suportar melhor a força do bruxismo 
do que qualquer outro material. O ouro 
desgastas de maneira semelhante ao esmalte 
e não causa desgaste excessivo nos dentes 
opostos. O ouro é uma excelente opção para 
os dentes posteriores.

Metalocerâmica
Este material é usado em áreas onde a estética 
é uma preocupação. É conhecida por ser 
durável, embora a superfície cerâmica possa 
ser abrasiva para os dentes opostos.

Zircônia
A zircônia também possui características 
substanciais de resistência.

A zircônia sólida ou “zircônia monolítica” tem 
a maior força nessa classificação do material 
para bruxismo. Tem uma translucência natural 
e é recomendada para os dentes posteriores. 
Também causa desgaste mínimo nos dentes 
opostos.

A zircônia em camadas é mais adequada para 
os dentes anteriores, pois é mais translúcida 
e opalescente. Tem boa resistência com ótima 
estética.

Implantes
Dentes naturais são a melhor opção na boca; 
no entanto, muitas vezes os dentes naturais 



17

Oral-B® at dentalcare.com.br - O recurso confiável para profissionais de odontologia

de 1 mm para a camada interna e uma 
camada externa de copoliéster mais durável 
e rígida de 3 mm.53 Para os que rangem de 
maneira menos agressiva e episódica, pode ser 
recomendado um protetor noturno mais mole.

Os protetores noturnos personalizados são 
geralmente a melhor opção para o paciente. 
O fato de serem personalizados faz com 
que sejam os mais confortáveis e, portanto, 
com proteções personalizadas melhora-se a 
adesão do paciente. O processo para construir 
este aparelho é um procedimento de duas 
consultas. Na primeira consulta, são feitos 
moldes dos arcos maxilar e mandibular. 
Os moldes podem ser enviados para um 
laboratório dentário ou o aparelho pode 
ser fabricado no consultório. Em geral, os 
protetores bucais são montados no maxilar. 
Às vezes, um protetor noturno mandibular 
será feito se o paciente tiver problemas com 
engasgos ou conforto. A segunda consulta é 
para entrega e para confirmar se o protetor 
noturno se encaixa, se o paciente se sente bem 
com ele e para instruí-lo sobre os cuidados do 
protetor noturno.

Protetores Noturnos Genéricos
Como os protetores noturnos personalizados 
podem ser caros e os palnos odontológicos 
às vezes não cobrem o custo, outra opção 
seria comprar um protetor noturno genérico 
de venda sem prescrição. Existem protetores 

Cuidados Domiciliares
• Aplique gelo ou calor nos músculos 

doloridos da mandíbula
• Evite comer alimentos duros
• Evite chicletes
• Beba bastante água
• Faça exercícios de alongamento para a face
• Massageie os músculos do pescoço, ombros 

e face
• Relaxe os músculos da face e da mandíbula

Protetores Noturnos – Personalizados ou 
Genéricos
Os protetores noturnos são uma das opções 
de tratamento mais populares para o bruxismo 
do sono (Figura 9). O objetivo de um aparelho 
de terapia noturna é redistribuir forças 
oclusais, relaxar os músculos mastigatórios, 
estabilizar a ATM, proteger a dentição e o 
trabalho odontológico, diminuir os sintomas e, 
esperançosamente, reduzir o bruxismo.16,55 Os 
protetores noturnos podem durar em média 
alguns meses a anos, dependendo da força e 
frequência do ranger. Há uma variedade de 
protetores noturnos; é importante escolher 
e aconselhar o paciente sobre o protetor 
noturno correto.

Os protetores noturnos devem ser usados para 
proteger restaurações e recomendados para 
pacientes que rangem e têm várias coroas, 
pontes ou implantes devido à falha mais rápida 
das restaurações. Pacientes periodontais que 
apresentem sintomas de bruxismo, ou se 
o paciente reconhece que range os dentes, 
devem ser instruídos sobre a necessidade de 
uso de um protetor noturno para proteção. 
O paciente deve manter o periodonto, pois 
possui menos ligação com ossos e tecidos, e a 
perda adicional é mais prejudicial aos planos 
de tratamento periodontal. Os protetores 
noturnos também mantêm espaço entre os 
dentes para que os músculos da mandíbula 
não possam contrair completamente e 
permaneçam relaxados.

Protetores Noturnos Personalizados
Para aqueles que rangem os dentes de 
maneira consistente e agressiva, um protetor 
noturno mais rígido deve ser recomendado. 
Um tipo rígido/macio é de poliuretano macio 

Figura 9. Protetor noturno.
Cortesia de Glidewell Laboratories.
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inibitório, principalmente o GABA. Os efeitos na 
coluna estão relacionados principalmente com 
o efeito de relaxamento muscular, enquanto a 
ação no sistema límbico e nas áreas corticais 
afetam comportamentos e emoções.4

O mecanismo de ação da buspirona é 
baseado em seu antagonismo aos receptores 
serotoninérgicos, interagindo principalmente 
com o receptor 5-HT1A, nos níveis pré-
sináptico e pós-sináptico. Seu tratamento no 
bruxismo é devido à sua ação ansiolítica e sua 
interação com os sistemas serotoninérgico e 
dopaminérgico.4

Os antiepiléticos (anticonvulsivantes) são 
prescritos para epilepsia e tratamento clínico 
da dor orofacial, como neuralgia idiopática 
do trigêmeo e pós-herpética.4 Os efeitos 
benéficos em doenças neuromotoras, como a 
epilepsia, levaram os médicos a testá-los para o 
tratamento do bruxismo.

A gapapentina foi estudada e usada para 
bruxismo grave causado por fármacos ISRS e 
apresentou melhora significativa.4

O clonazepam possui provas baseadas em 
evidências no tratamento do bruxismo do 
sono em curto prazo. Seus riscos incluem 
dependência e depressão respiratória leve.29,33

A tiagabina é usada para espasmos 
musculares, dor neuropática, ansiedade e 
transtorno de estresse pós-traumático. Inibe 
a recaptação do neurotransmissor GABA nos 
terminais sinápticos. Além de suas ações 
anticonvulsivantes, aumenta os estágios 3 e 4 
do sono, diminuindo o bruxismo do sono. É o 
único medicamento antiepilético que ajuda a 
aumentar os estágios do sono.4,29,56

Antagonistas e agonistas adrenérgicos são 
betabloqueadores prescritos para hipertensão, 
cardiopatias isquêmicas e algumas arritmias.54 

Esses medicamentos demonstraram um efeito 
benéfico no bruxismo - especificamente os 
medicamentos propranolol e clonidina. A 
hipótese é que esses fármacos antagonistas 
adrenérgicos são úteis no tratamento clínico 
do bruxismo por meio do aumento do ritmo 
cardíaco durante episódios de bruxismo do 
sono. Isso sugere uma possível relação entre a 

noturnos “de estoque” que vêm em 
tamanhos pequenos, médios e grandes. Esses 
protetores noturnos tendem a ser volumosos, 
desconfortáveis e rígidos. Seu desconforto 
pode diminuir a adesão do paciente.

Outra opção são os protetores noturnos “boil 
and bite” (aqueça e morda). Eles tendem a 
ser mais confortáveis do que os protetores 
noturnos do tipo “stock”, embora os danos 
causados pelas pressões da mordida reduzam 
a vida útil desse tipo de protetor. O protetor 
noturno é fervido até o plástico amolecer, 
resfriado o suficiente para não queimar os 
tecidos moles e depois colocado na boca. O 
paciente é instruído a pressionar contra os 
lábios para ajudar na formação geral. À medida 
que endurece, ele ajusta-se aos dentes para 
um melhor ajuste.

Alguns pacientes podem ter um período 
de curva de aprendizado com um aparelho 
bucal. Muitas vezes, os pacientes acordarão 
durante a noite ou pela manhã com o protetor 
noturno fora da boca. Recomenda-se que o 
paciente use o aparelho por curtos períodos 
de tempo ao longo do dia ou imediatamente 
antes de dormir. Isso ajudará o paciente a 
não estranhar o protetor noturno, facilitará 
o sono e aumentará a chance do protetor de 
permanecer na boca a noite toda.

Medicamentos 
Medicamentos diferentes são prescritos por 
um médico ou dentista para tratar o bruxismo, 
como benzodiazepínicos, anticonvulsivantes, 
betabloqueadores, agentes de dopamina e 
relaxantes musculares.

Ansiolíticos (relaxantes musculares) 
são prescritos para sedação e hipnóticos 
para tratar a ansiedade e a insônia. Esses 
medicamentos têm um efeito temporário 
na atividade muscular da mandíbula. A 
manutenção de sua eficácia terapêutica é 
engenhosa; no entanto, a tolerabilidade de 
longo prazo e o risco de dependência podem 
ser prejudiciais.4

Os benzodiazepínicos têm efeitos hipnóticos, 
antiansiedade, anticonvulsivantes e relaxantes 
musculares. Eles acometem o sistema nervoso 
central e concentram-se no neurotransmissor 
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Óleo de CBD
O óleo de CBD (Cannabidiol) é um tratamento 
relativamente novo usado para muitos 
sintomas. Sua eficácia ainda é um item de 
debate em muitas comunidades médicas. 
Também é ilegal em alguns estados, portanto, 
verifique as leis estaduais antes de usá-lo. 
Pode ser usado como uma alternativa natural 
para o tratamento da dor e inflamação. O óleo 
de CBD é derivado da planta da cannabis e 
separado do componente THC, tornando-o 
não psicoativo. Produz efeitos no corpo para 
atingir receptores específicos, proporcionando 
alívio natural da dor e propriedades anti-
inflamatórias. Isso deve ser usado como um 
tratamento tópico para aplicação nas áreas 
dolorosas, como os músculos da mandíbula, 
ATM e bochecha, para aliviar a tensão 
muscular e reduzir a inflamação. Não deve ser 
usado por via intraoral. Um efeito colateral 
pode ser uma interferência do metabolismo 
com medicamentos ou suplementos - 
especialmente aqueles com advertência em 
relação à toranja. Os medicamentos que 
afetam o óleo de CBD são anticoagulantes, 
antibióticos IV e medicamentos em que a 
dosagem exata é fundamental e precisa ser 
monitorada.69

Maconha Medicinal
A maconha pode ser um bom tratamento 
alternativo para aliviar o bruxismo, 
dependendo do indivíduo e das leis do seu 
estado. A maconha ajuda a aliviar a depressão, 
ansiedade e estresse. Também pode ajudar no 
relaxamento muscular e no alívio de distúrbios 
do sono. A maconha medicinal possibilita que 
os indivíduos adormeçam mais rapidamente 
e durmam mais. O composto químico da 
maconha medicinal é o canabinoide. Em doses 
baixas, isso pode reduzir a atividade motora, 
o que minimiza a ação de ranger e apertar 
dos músculos da mandíbula. Também reduz a 
inflamação e a dor. A maconha medicinal pode 
ter efeitos colaterais, dependendo do indivíduo 
e da cepa utilizada. Os efeitos colaterais podem 
incluir: aumento do apetite, paranoia, letargia, 
tempo de reação lento, tontura, boca seca, 
dificuldade para pensar, comprometimento do 
julgamento, alterações de humor e aumento 
da frequência cardíaca.70

ativação do sistema simpático e o bruxismo. 
Como a taquicardia ocorre nos episódios de 
bruxismo, os dados sugerem fortemente uma 
relação entre o sistema nervoso autônomo e 
os mecanismos do bruxismo.20

O propranolol mostrou alívio para o bruxismo. 
O efeito farmacológico da clonidina está 
gerando alterações na pressão arterial e na 
frequência cardíaca. Este medicamento diminui 
a atividade simpática durante o sono e diminui 
o tônus simpático durante os minutos que 
precedem o início do bruxismo do sono.

Os agentes de dopamina (agonistas 
de receptores dopaminérgicos) são 
prescritos para ativar os receptores de 
dopamina. A bromocriptina é um agonista 
D2 dopaminérgico que funciona nos níveis 
central e periférico. Pequenas doses provaram 
reduzir o bruxismo, mas no estudo muitos 
participantes abandonaram o fármaco por 
causa dos efeitos colaterais.4

Outro agonista dopaminérgico D1/D2 é a 
Pergolida (Prascend). Este medicamento 
foi usado para bruxismo grave e estudado 
em pacientes antes de receber implantes 
dentários. Os estudos mostraram uma melhora 
significativa nos episódios de bruxismo com 
duração de até um ano, mesmo com o uso 
interrompido.52 Este medicamento não está 
mais disponível no mercado nos EUA devido 
a uma ligação com aumento das taxas de 
doença cardíaca valvular. Ainda é usado em 
outros países para o tratamento da doença de 
Parkinson.57

Acupuntura
A acupuntura visa a realinhar os desequilíbrios 
estruturais, reduzir a tensão muscular, 
controlar a dor e acalmar o sistema nervoso. 
Ao desbloquear os circuitos de energia que 
percorrem a área da mandíbula, juntamente 
com uma tonificação geral da energia yin, 
geralmente surtem efeito. Quando a dor 
dentária é o problema, o tratamento com 
acupuntura abre os canais em direção à 
mandíbula superior ou inferior, e acalma e 
desintoxica os meridianos próximos à área 
acometida, proporcionando alívio da dor.64
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Botox enfraquece o músculo o suficiente para 
reduzir os efeitos de ranger e apertar, mas 
não o suficiente para impedir o uso adequado 
do músculo. Embora a intenção das injeções 
de Botox seja que o Botox entre no músculo e 
não no restante do corpo, demonstrou-se que 
uma porcentagem do Botox injetado acaba no 
sistema vascular e migra para outras partes do 
corpo. O tratamento com botox tipicamente 
envolve cinco ou seis injeções nos músculos 
masseteres.61 São necessários alguns minutos 
de cada lado, e o paciente geralmente começa 
a sentir os efeitos no dia seguinte. Cefaleias e 
lesões na ATM também podem ser aliviadas 
com essas injeções.60

Biofeedback
O biofeedback é um tratamento usado para 
tratar quem aperta os dentes durante o dia 
usando instrumentos eletrônicos para medir 
a atividade muscular e ensinar aos pacientes 
como reduzir a atividade muscular quando a 
força de mordida se torna muito grande.4

Modificação Comportamental
Concentrar-se na posição da boca pode 
ajudar com o bruxismo que ocorre enquanto 
acordado. Os dentes devem tocar-se apenas 
quando se come ou engole. A prática de 
manter os dentes separados treinará os 
músculos da boca e do cérebro. Mantenha os 
lábios fechados e os dentes afastados, com a 
língua apoiada no céu da boca imediatamente 
lingual aos dentes 8 e 9. Quando a mandíbula 
começar a apertar, abaixe a mandíbula e 
segure para relaxar os músculos.

Outra técnica de treinamento envolve segurar 
a língua entre os dentes para uma posição de 
repouso e, se o aperto começar, a técnica é 
pressionar a língua para ajudar a interromper 
o processo.

Ortodontia
A maloclusão inclui dentes apinhados, tortos 
e ausentes, alinhamento anormal dos dentes 
e/ou da mandíbula, dentes de formato 
anormal e uma mordida aberta. Todas essas 
condições podem promover o ranger de 
dentes. Os dentes precisam aproximar-se 
adequadamente para funcionarem de maneira 
saudável e, quando isso não ocorre, surgem 

Massagem
O ranger e apertar afeta o músculo masseter 
com mais frequência, pois é o músculo maior 
e mais forte da estrutura orofacial. Quando 
os pacientes rangem os dentes, geralmente 
é o músculo masseter que fica dolorido e 
inflamado. A massagem traz a circulação do 
sangue e dos nutrientes para os músculos 
para a cura, enquanto libera a inflamação 
da mandíbula, face, ATM, pescoço, ombros e 
região superior das costas.63

Outros benefícios da massagem são: diminuir 
a dor e a tensão muscular, aliviar a ansiedade, 
o estresse e a tensão, relaxar os músculos, 
aliviar cefaleias, facilitar a remoção de resíduos 
e subprodutos da inflamação, estimular o 
sistema imunológico e promover relaxamento 
e conforto.59

Quiropraxia
Os tratamentos quiropráticos podem ajudar 
a aliviar cefaleias, DTM, abertura restrita 
da mandíbula, dor na mandíbula, músculos 
masseteres tensos e dor na orelha que pode 
ser causada por bruxismo. O bruxismo é uma 
reação de espasmos do músculo temporal. 
Esse músculo cobre o lado da cabeça e é 
importante para a mastigação. Enquanto 
estiver na posição vertical, o corpo pode 
compensar melhor os espasmos. Quando 
deitado, o corpo tem mais dificuldade para 
compensar o espasmo e relaxar o músculo 
temporal tenso, que move a mandíbula 
para frente e para trás, rangendo assim os 
dentes. O desalinhamento dos ossos e da 
coluna também pode provocar bruxismo. 
Quiropráticos podem ajudar a aliviar os efeitos 
colaterais do bruxismo, ajudando a relaxar os 
músculos e alinhar a postura.61

Toxina botulínica (Botox)
A toxina botulínica (Botox) pode diminuir 
os efeitos do bruxismo. Em uma forma 
extremamente diluída, a toxina botulínica 
é injetada para enfraquecer (paralisar 
parcialmente) os músculos e tem sido 
amplamente utilizada em procedimentos 
estéticos para “relaxar” os músculos da face.60 
O bruxismo é considerado um distúrbio da 
contração inconsciente e repetitiva do músculo 
masseter. No tratamento do bruxismo, o 
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reduzir a ansiedade e ajudar o corpo a cair 
em um sono mais profundo.62 O uso de óleos 
essenciais, como óleo de lavanda e camomila, 
também pode promover um sono profundo e 
energizante.

Vitamina C
A vitamina C é essencial para a produção 
de dopamina, que ajuda a controlar os 
movimentos dos músculos lisos. Por esse 
motivo, pode ajudar a reduzir o bruxismo. A 
vitamina C também é usada pelas glândulas 
suprarrenais em resposta ao estresse.

Vitamina B
A vitamina B5 trata de problemas comuns 
que promovem o bruxismo. Ajuda a reduzir 
o estresse, a hiperatividade, a depressão e a 
ansiedade. A B5 também ajuda a estimular 
e regular as glândulas suprarrenais. Se 
as glândulas suprarrenais estiverem 
comprometidas, o sono fica inquieto e a fadiga 
diurna é insuportável. Esses sintomas podem 
causar um aumento nos hábitos de vida 
inadequados, como: aumento do tabagismo, 
uso de álcool e ingestão de cafeína e açúcar 
para atingir esse aumento de energia que 
falta.71

Orientação do Paciente
Diagnosticar a causa do bruxismo é importante 
para determinar as opções de tratamento. 
Mais de 80% das pessoas com bruxismo não 
têm consciência dele, negam ou têm vergonha 
de ter hábito de ranger os dentes.40 A utilização 
de materiais impressos para orientação do 
paciente, bem como fontes educacionais, 
câmeras intraorais, imagens radiográficas, sites 
e panfletos ajudarão a dar uma perspectiva 
visual aos pacientes. Além disso, orientar os 
pacientes personalizando e conscientizando-os 
sobre os danos já causados e quais poderiam 
ser as consequências futuras para eles caso 
não aceitem tratamento. Discutir os custos do 
tratamento restaurador, como restaurações, 
coroas e até possíveis implantes futuros versus 
o custo de um protetor noturno ou mudanças 
comportamentais, geralmente motivará o 
paciente a agir positivamente.

É sempre mais benéfico se o problema puder 
ser resolvido, em vez de apenas tratar os 

problemas como o ranger. Se os dentes 
superiores e inferiores não estão funcionando 
bem juntos, a missão do corpo é corrigir isto. 
O ranger de dentes pode ajustar os dentes 
para que se tenha a sensação de que são 
semelhantes e dar a impressão de que estão 
se ajustando bem. Se o motivo do bruxismo 
for a maloclusão, a ortodontia pode aliviar o 
problema, ajustando a mordida e endireitando 
os dentes para que os dentes superiores e 
inferiores funcionem bem juntos. A ortodontia 
também pode ajudar a aliviar problemas de 
ATM relacionados com o bruxismo. Após 
a conclusão do trabalho ortodôntico, é 
importante usar um protetor noturno e um 
retentor para ajudar a manter a posição dos 
dentes.62

Exercício
O exercício ajuda a aliviar o estresse, 
aumentando o sistema imunológico e 
circulatório, o que ajuda a ter uma noite 
tranquila de sono e aumenta a serotonina 
e a dopamina. Hobbies para relaxar, como 
meditação ou ioga, podem aliviar as tendências 
do bruxismo.

Remédios Naturais
A deficiência de certas vitaminas pode causar 
estresse emocional e dificuldades nutricionais 
que podem levar ao bruxismo.

Cálcio e Magnésio
Algumas pesquisas afirmam que o bruxismo 
pode ser causado por deficiências em 
magnésio e cálcio. O papel vital do magnésio 
está na função nervosa e muscular. Uma 
deficiência de magnésio causa espasmos 
musculares. Aumentar a ingestão de 
magnésio ajudará a aliviar a tensão muscular. 
A deficiência de cálcio causa câimbras 
musculares e movimentos involuntários dos 
músculos, incluindo os músculos faciais. O 
aumento dos níveis de cálcio ajudará nas 
câimbras musculares e sustentará a força 
óssea, o que pode impedir o bruxismo, 
apoiando o desenvolvimento neural.61

Existem algumas ervas calmantes 
recomendadas, como camomila, lúpulo, 
escutelária e valeriana. Todos eles têm 
propriedades relaxantes conhecidas por 
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dos padrões de crescimento e erupção em 
crianças detectará e anulará problemas 
futuros de bruxismo. Consultas regulares 
para intervenção e diagnóstico precoces são 
mais benéficas antes que ocorram muitos 
danos.

Conclusão 
O bruxismo pode ser multifatorial, sem um 
fator a ser identificado como o principal 
gatilho. Esse distúrbio pode ser difícil de 
diagnosticar em pacientes de todas as idades 
devido à variedade de sintomas e sobreposição 
com outras condições. Isso pode criar desafios 
na aplicação de um tratamento abrangente e 
eficaz.16 O diagnóstico do bruxismo requer um 
cuidadoso processo de avaliação que incorpora 
questionários, anamnese e exame radiográfico 
e visual. Os tratamentos podem incluir um 
curso de atendimento domiciliar, uso de 
protetor bucal e medicamentos prescritos. 
O diagnóstico e tratamento precoces de 
bruxismo e ranger de dentes são fundamentais 
para reduzir resultados extensamente nocivos 
e não reparáveis.

sintomas. Se o bruxismo for causado por 
estresse, devem ser implementadas técnicas de 
alívio do estresse, possivelmente envolvendo o 
médico do paciente. Os seguintes pontos são 
importantes para a orientação do paciente:

• Pacientes periodontais que apresentem 
sintomas de bruxismo, ou pacientes que 
reconhecem que rangem os dentes, devem 
ser instruídos sobre a necessidade de um 
protetor noturno.

• Se o bruxismo for causado por 
medicamentos, discuta maneiras de 
diminuir ou eliminar completamente o 
medicamento. Consulte o médico do 
paciente. Se o medicamento for temporário, 
informe ao paciente que o bruxismo é um 
efeito colateral para que ele possa estar 
ciente das alterações na cavidade oral.

• Se o paciente se envolver em uso de 
tabaco, bebida ou drogas recreacionais que 
causaram o bruxismo, as discussões sobre 
cessação devem ser consideradas.

• Se o bruxismo for causado por disfunção 
oclusal, seja uma maloclusão leve ou grave, 
falta de dentes ou mordida alta, um exame 
minucioso com um plano de tratamento 
seria mais benéfico para o paciente do que 
manter os sintomas.

• Alerte o paciente para que evite substâncias 
estimulantes à noite. Evite bebidas com 
cafeína como café, chá ou refrigerante após 
o jantar e evite o uso de álcool e tabaco 
durante a noite, pois podem piorar o 
bruxismo.

• Aconselhe o paciente a reduzir o estresse. 
Ouvir música, tomar um banho quente 
ou se exercitar pode ajudar o paciente a 
relaxar e reduzir o risco de desenvolver 
bruxismo.55

• Pergunte ao paciente sobre seus hábitos 
de sono, ou seja, eles conversam durante 
o sono, se movem, se contraem ou pulam 
(espasmos musculares) muito durante o 
sono? Eles têm a sensação de não estarem 
descansados após o sono, apresentam 
despertares noturnos? Estes podem ser 
sinais de não dormir bem, o que pode ser 
uma causa de bruxismo.55

• Agende exames dentários regulares. Os 
exames dentários são a melhor maneira de 
identificar o bruxismo. O monitoramento 
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Pré-Visualização do Teste do Curso 
Para receber crédito para Educação Continuada neste curso, você deve concluir o teste online. Dirija-
se a: www.dentalcare.com.br/pt-br/formacao-profissional/cursos-de-formacao-continua/ce485/teste

1. Sigmund Freud afirmou que o bruxismo _____________.
A. era a causa da piorreia
B. era causado por “neuralgia traumática”
C. foi descoberto pelos gregos
D. fazia parte do desenvolvimento psicossexual

2. O aperto dos dentes pode ser descrito como ___________.
A. apertar os dentes juntando-os firmemente e tensionando os músculos da mandíbula.
B. movimento repetitivo da mandíbula com os dentes mantidos juntos e apoiando ou 

empurrando a mandíbula
C. estalido constante dos dentes
D. alucinações hipnagógicas

3. O ranger dos dentes pode ser descrito como ___________.
A. alucinações hipnopômpicas
B. estalido constante dos dentes
C. apertar os dentes juntando-os firmemente e tensionando os músculos da mandíbula.
D. movimento repetitivo da mandíbula com os dentes mantidos juntos e apoiando ou 

empurrando a mandíbula

4. O bruxismo primário é dividido em que tipos?
A. Juvenil e Adulto
B. Do sono e de Vigília
C. Idiopático e iatrogênico
D. Aperto e Ranger

5. As porcentagens de adultos e crianças que participam de bruxismo de vigília são 
_____________.
A. 20% adultos e 18% crianças
B. 35% adultos e 20% crianças
C. 10% adultos e 8% crianças
D. 80% adultos e 10% crianças

6. Um hábito de estilo de vida que pode causar bruxismo é __________.
A. ter doença de Parkinson
B. sono inquieto
C. distúrbios alimentares
D. ingestão de álcool

7. Problemas clínicos como TDAH, paralisia cerebral e transtorno obsessivo-compulsivo 
podem aumentar os riscos de bruxismo para os pacientes. A medicação para autismo 
não é uma condição associada ao bruxismo.
A. Ambas as afirmações são verdadeiras.
B. A primeira afirmação é verdadeira. A segunda afirmação é falsa.
C. A primeira afirmação é falsa. A segunda afirmação é verdadeira.
D. Ambas as declarações são falsas.

https://www.dentalcare.com.br/pt-br/formacao-profissional/cursos-de-formacao-continua/ce485/teste
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8. Alterações na anatomia dos dentes com a redução das coroas e a abertura de um 
contato estreito por meio de ranger são _________.
A. facetas de desgaste
B. desgaste
C. abfrações
D. fratura

9. 9. Os sinais visuais de bruxismo são ____________.
A. facetas de desgaste
B. dores de ouvido
C. Dor na ATM
D. tabagismo 

10. _________ podem ser os mais desafiadores para controlar as repercussões do ranger de 
dentes.
A. Crianças com dentição mista
B. Fumantes
C. Pacientes periodontais
D. Usuários de drogas

11. A força máxima oclusal aplicada aos dentes durante um episódio de ranger pode ser de 
até __________.
A. 25 libras de pressão
B. 300 libras de pressão
C. 1.000 libras de pressão
D. 500 libras de pressão

12. Os pacientes sempre apresentam dor crônica assim que o bruxismo começa. A dor da 
mialgia nunca é resultado de bruxismo, mas de disfunção da ATM.
A. Ambas as afirmações são verdadeiras.
B. A primeira afirmação é verdadeira. A segunda afirmação é falsa.
C. A primeira afirmação é falsa. A segunda afirmação é verdadeira.
D. Ambas as afirmações são falsas.

13. Os pontos-gatilho da inserção do masseter na camada superficial superior podem ter 
padrões de dor referida para a mandíbula, dentes e área gengival. O bruxismo pode 
resultar em músculos faciais aumentados, produzindo uma aparência de mandíbula 
quadrada.
A. Ambas as afirmações são verdadeiras.
B. A primeira afirmação é verdadeira. A segunda afirmação é falsa.
C. A primeira afirmação é falsa. A segunda afirmação é verdadeira.
D. Ambas as afirmações são falsas.

14. Os sinais e sintomas de bruxismo são ____________.
A. roer unhas, mastigar cabelos e fumar
B. recuo da língua, linha alba e aftas
C. cefaleia, mobilidade e desgaste do esmalte
D. ronco, sonambulismo e sono inquieto

15. As imagens radiográficas ajudam a identificar o bruxismo, mostrando ___________.
A. alargamento do ligamento periodontal e reabsorção óssea
B. formação de bolsa periodontal e retração gengival
C. mobilidade e desgaste
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D. facetas de desgaste e lascas

16. Os remédios caseiros de autocuidado para bruxismo e dor por ranger os dentes incluem 
____________.
A. aplicação de gelo ou calor nos músculos doloridos da mandíbula
B. mastigação de chiclete para estimular os músculos da mandíbula
C. uma redução na ingestão de líquidos
D. aumento da ingestão de álcool para dormir melhor

17. O objetivo de um aparelho noturno é ____________.
A. redistribuir forças oclusais
B. curar a ATM
C. aumentar o fluxo sanguíneo para os músculos masseteres
D. dormir melhor

18. Medicamentos para hipertensão, como o propranolol, podem provocar bruxismo. 
Massagear os músculos faciais irá exacerbar a inflamação da face e mandíbula causada 
por bruxismo.
A. Ambas as afirmações são verdadeiras.
B. A primeira afirmação é verdadeira. A segunda afirmação é falsa.
C. A primeira afirmação é falsa. A segunda afirmação é verdadeira.
D. Ambas as declarações são falsas.

19. Hypertension medications such as propranolol can provoke bruxing. Massaging facial 
muscles will exacerbate inflammation of the face and jaw caused by bruxism.
A. Ambas as afirmações são verdadeiras.
B. A primeira afirmação é verdadeira. A segunda afirmação é falsa.
C. A primeira afirmação é falsa. A segunda afirmação é verdadeira.
D. Ambas as afirmações são falsas.

20. Botox ajuda no tratamento do bruxismo por ____________.
A. aumentar o fluxo sanguíneo para os músculos
B. liberar a energia ying
C. enfraquecer ou paralisar os músculos faciais
D. aliviar o estresse



26

Oral-B® at dentalcare.com.br - O recurso confiável para profissionais de odontologia

Referências
1. ainCoreTherapy of NewYork. Awake Bruxism versus Sleeping Bruxism.
2. The Academy of Oral Medicine (AAOM). Tooth Clenching or Grinding. Accessed February 10, 

2020.
3. Dyett L. Teeth Grinding (Bruxism): What’s Behind the Grind? Consumer Guide to Dentistry. 

Accessed February 10, 2020.
4. Paesani DA, Andersen M. Bruxism : theory and practice. Quintessence Publishing. 2010.
5. Ramfjord SP, Ash MM, Jr. Occlusion. 2nd ed. W.B. Saunders Company. Philadelphia, PA. 

1971:115-24,127.
6. Thaller JL, Rosen G, Saltzman S. Study of the relationship of frustration and anxiety to bruxism. J 

Periodontol. 1967;38(3):193–197. doi:10.1902/jop.1967.38.3.193.
7. Mosby’s Dental Dictionary, 3rd ed. St. Louis, MO. Mosby. 2014:1,60,92.
8. Ilovar S, Zolger D, Castrillon E, Car J, Huckvale K. Biofeedback for treatment of awake and sleep 

bruxism in adults: systematic review protocol. Syst Rev. 2014;3:42. Published 2014 May 2. 
doi:10.1186/2046-4053-3-42.

9. Lavigne GJ, Huynh N, Kato T, et al. Genesis of sleep bruxism: motor and autonomic-cardiac 
interactions. Arch Oral Biol. 2007;52(4):381–384. doi:10.1016/j.archoralbio.2006.11.017.

10. Rouse JS. The Bruxism Triad: Sleep bruxism, sleep disturbance, and sleep-related GERD. Inside 
Dentistry Continuing Education. 2010 May:32-44. Accessed February 10, 2020.

11. Restrepo CC, Vásquez LM, Alvarez M, Valencia I. Personality traits and temporomandibular 
disorders in a group of children with bruxing behaviour. J Oral Rehabil. 2008;35(8):585–593. 
doi:10.1111/j.1365-2842.2007.01838.x.

12. van Goozen SH, Fairchild G, Snoek H, Harold GT. The evidence for a neurobiological model 
of childhood antisocial behavior. Psychol Bull. 2007;133(1):149–182. doi:10.1037/0033-
2909.133.1.149.

13. Vernallis FF. Teeth-grinding: some relationships to anxiety, hostility, and hyperactivity. 
J Clin Psychol. 1955;11(4):389–391. doi:10.1002/1097-4679(195510)11:4<389::aid-
jclp2270110413>3.0.co;2-f.

14. MedicalMarijuana. Cannabinoids Alleviate Symptoms of Bruxism. Accessed February 10, 2020.
15. Carvalho AL, Cury AA, Garcia RC. Prevalence of bruxism and emotional stress and the association 

between them in Brazilian police officers. Braz Oral Res. 2008;22(1):31–35. doi:10.1590/s1806-
83242008000100006.

16. Hamdan BA. Bruxism, An Overview and Management. SlideShare. 2013 Jun 29. Accessed 
February 10, 2020.

17. MedicineNet.com Teeth Grinding (Bruxism) Index. Accessed February 10, 2020.
18. The Bruxism Association. Symptoms of Bruxism. Accessed February 10, 2020.
19. Reis HJ, Guatimosim C, Paquet M, et al. Neuro-transmitters in the central nervous system & 

their implication in learning and memory processes. Curr Med Chem. 2009;16(7):796–840. 
doi:10.2174/092986709787549271.

20. Bader GG, Kampe T, Tagdae T, Karlsson S, Blomqvist M. Descriptive physiological data on a sleep 
bruxism population. Sleep. 1997;20(11):982–990. doi:10.1093/sleep/20.11.982.

21. Lynch CD, McConnell RJ. The cracked tooth syndrome. J Can Dent Assoc. 2002;68(8):470–475.
22. National Sleep Foundation. 3 Tips for Coping with Bruxism or Teeth Grinding. Accessed February 

10, 2020.
23. National Institute of Mental Health (NIMH). Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Revised Sep 

2019. Accessed February 10, 2020.
24. Cohen-Zion M, Ancoli-Israel S. Sleep in children with attention-deficit hyperactivity disorder 

(ADHD): a review of naturalistic and stimulant intervention studies. Sleep Med Rev. 
2004;8(5):379–402. doi:10.1016/j.smrv.2004.06.002.

25. autismspeaks.org. Accessed February 10, 2020.
26. MyChild at CerebralPalsy.org. Accessed February 10, 2020.
27. National Alliance on Mental Illness (NAMI). Depression. Accessed February 10, 2020.



27

Oral-B® at dentalcare.com.br - O recurso confiável para profissionais de odontologia

28. National Down Syndrome Society (NDSS). Dental Issues & Down Syndrome. Accessed February 
10, 2020.

29. Fibromyalgia Symptoms: Bruxism. Accessed February 10, 2020.
30. Friedland B, Manschreck TC. Compulsive bruxism: How to protect your patients’ teeth. Current 

Psychiatry. 2009 March;8(3):24-32. Accessed February 10, 2020.
31. Psychology Today. Obsessive Compulsive Disorder. Accessed February 10, 2020.
32. Noble JM. Dental Health in Parkinson’s Disease. Parkinson’s Foundation.
33. Ohayon MM, Li KK, Guilleminault C. Risk factors for sleep bruxism in the general population. 

Chest. 2001;119(1):53–61. doi:10.1378/chest.119.1.53.
34. Lavigne G, Palla S. Transient morning headache: recognizing the role of sleep bruxism and 

sleep-disordered breathing. J Am Dent Assoc. 2010;141(3):297–299. doi:10.14219/jada.
archive.2010.0163.

35. Griffith HW, Moore SW. Complete guide to prescription & nonprescription drugs, 2015 ed. New 
York, NY. 548-9,708-9.

36. Davies SJ, Gray RJ, Linden GJ, James JA. Occlusal considerations in periodontics. Br Dent J. 
2001;191(11):597–604. doi:10.1038/sj.bdj.4801245.

37. Schuurs A. Pathology of the Hard Dental Tissues. New York, NY. John Wiley & Sons. 2012:200-
204.

38. Wall RT. The Clues behind bruxism. RDH magazine. 2004 Sep 1. Accessed February 10, 2020.
39. Lavigne GJ, Khoury S, Abe S, Yamaguchi T, Raphael K. Bruxism physiology and pathology: 

an overview for clinicians. J Oral Rehabil. 2008;35(7):476–494. doi:10.1111/j.1365-
2842.2008.01881.x.

40. Stuart A. Greene SA. Bruxism Night Grinding. QualityDentistry. Accessed February 10, 2020.
41. Gottlieb B. Histologic considerations of the supporting tissues of the teeth. J Am Dent Assoc. 

1943 Dec 30;(23):1872-83. Accessed February 10, 2020.
42. Orban B, Wentz F, Everett F, et al. Periodontics a concept–theory and practice. C.V. Mosby 

Company St. Louis, MO. 1958. 476-82.
43. Collins Dentistry and Aesthetics. Exostosis – What It Is and How to Fix It. Accessed February 10, 

2020.
44. Pain Science.com. Ingraham P. Massage Therapy for Bruxism, Jaw Clenching, and TMJ 

Syndrome: Perfect Spot No. 7, the masseter muscle of the jaw. 2017 May 15. Accessed February 
10, 2020.

45. Ianzito C. Health & Science. What Does Determination Sound Like? Could it be the Noise of 
Grinding Teeth? The Washington Post. February 9, 2015. Accessed February 10, 2020.

46. Nissani M. A bibliographical survey of bruxism with special emphasis on non-traditional 
treatment modalities. J Oral Sci. 2001;43(2):73–83. doi:10.2334/josnusd.43.733.

47. Bender SD. Headache, Temporomandibular Disorders, and Bruxism: Uncovering Connections. 
Practical Neurology. Jan/Feb 2013:21-24. Accessed February 10, 2020.

48. The TMJ Clinic. Causes. Accessed February 10, 2020.
49. Scident Family Dental Clinic. Clenching and Grinding Bruxism. What is Bruxism? Accessed 

February 10, 2020.
50. DeLany J. TMJ: Self-Care for Your Masseter. MassageToday July 2010;10(7). Accessed February 

10, 2020.
51. Berlin R, Dessner L. Bruxism and chronic headache. Lancet. 1960;2(7145):289–291. doi:10.1016/

s0140-6736(60)91377-5.
52. The Migraine Trust. Jaw tension in migraine and other headache disorders. Accessed February 

10, 2020.
53. Symptoms, Signs, and Consequences of Bruxism. Accessed February 10, 2020.
54. Kim SH. A Case of Bruxism-Induced Otalgia. J Audiol Otol. 2016;20(2):123–126. doi:10.7874/

jao.2016.20.2.123
55. Mayo Clinic. Diseases and Conditions. Bruxism (teeth grinding). Accessed February 10, 2020.
56. Cawson RA, Porter S, Odell EW. Cawson’s essentials of oral pathology and oral medicine, 7th ed. 

London, UK. Churchill Livingstone. 2002:6,364,366,566.



28

Oral-B® at dentalcare.com.br - O recurso confiável para profissionais de odontologia

57. Massachusetts Dental Society (MDS). Breaking the Habit of the Daily Grind.
58. Dr. Misch. The Effect of Bruxism on Treatment Planning for Dental Implants. Dentistry Today. 

Created September 1, 2002. Accessed February 10, 2020.
59. Patil C. Reasons for Dental Implant Failure: Bruxism. Periodontal Associates LLC. 2017 Sept 5. 

Accessed February 10, 2020.
60. Borigini M. Getting to the Crux of Bruxism: Chomping at the Bit. Psychology Today. 2010 Jan 21. 

Accessed February 10, 2020.
61. Williams I. Teeth Grinding (Bruxism) and Chiropractic Care. Chiropractic News. 2016 Nov 12. 

Accessed February 10, 2020.
62. American Association of Orthodontics. Why You Should Get Orthodontic Treatment. Accessed 

February 10, 2020.
63. FDA. Pergolide (marketed as Permax) Information. Accessed February 10, 2020.
64. CT Acupuncture Center. Clenched? Acupuncture Relieves Bruxism. Posted May 23, 2013. 

Accessed February 10, 2020.
65. Gorski D. Does massage therapy decrease inflammation and stimulate mitochondrial growth? 

An intriguing study oversold. Science-Based Medicine. 2012 Feb 13. Accessed February 10, 
2020.

66. Burgess J, Meyers AD. Bruxism Management. Medscape. Updated Jan 27, 2017. Accessed 
February 10, 2020.

67. Persaud R, Garas G, Silva S, Stamatoglou C, Chatrath P, Patel K. An evidence-based review of 
botulinum toxin (Botox) applications in non-cosmetic head and neck conditions. JRSM Short 
Rep. 2013;4(2):10. doi:10.1177/2042533312472115.

68. Curatola GP. Are You a Grinder? The Dr. Oz Show. 2011 Mar 29. Accessed February 10, 2020.
69. Landau MD. What Is CBD? Every Question About the Buzzy Weed Derivative, Explained. 

Prevention. 2019 Jul 22. Accessed February 10, 2020.
70. Marijuana Doctors. Medical Marijuana For Bruxism. 2019 Jan 25. Accessed February 10, 2020.
71. Nagdeve M. 9 Surprising Benefits Of Vitamin B5 (Pantothenic Acid). Organic Facts. 2020 Jan 28. 

Accessed February 10, 2020.

Recursos Adicionais
Nenhum Recurso Adicional Disponível

Sobre a Autora

Lara James, RDH

Lara James formou-se na Portland Community College em 2004 com diploma 
AAS (Associate in Applied Sciences) em Higiene Dental. Ela trabalha desde 2004 
em consultório particular e odontologia corporativa.

Email: laradjames@gmail.com


