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O bruxismo é um hábito parafuncional que vem sendo assunto de intensa investigação, de modo que observa-se na literatura controvérsias 
a respeito da sua etiologia, tratamento, prevalência, bem como implicações clínicas. Essa parafunção representa um contato não-funcional, 
podendo manifestar-se sob a forma de ranger os dentes, denominado de excêntrico, ou apertamento, que por sua vez é denominado de 
cêntrico. A sua etiologia é decididamente multifatorial, estando fortemente correlacionada a fatores emocionais e a eventos de estresse 
experimentados pelos indivíduos. Alguns dos sinais e sintomas que podem ser apresentados pelos pacientes seriam caracterizados pela 
hipertrofia muscular, presença de desgaste nas bordas incisais, nos dentes anteriores, facetas dentais polidas, incremento da linha alba, na 
mucosa jugal, edentações no bordo lateral da língua, dolorimento da musculatura facial, entre outros. O tratamento para este fenômeno 
é ainda discutível, sendo, porém, de responsabilidade do Cirurgião-dentista proceder a identificação dos sinais e sintomas, proteger o 
sistema estomatognático por meio de placas interoclusais e conduzir os eventuais encaminhamentos do paciente, para comprovação das 
diversas etiologias, bem como para tratamento do fator causal.
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INTRODUÇÃO
O bruxismo é um fenômeno que vem se tornando cada vez mais freqüente dentro da clínica odontológica, 

e durante muito tempo foi considerado como uma manifestação oral normal, de implicações estritamente locais. 
No entanto, de acordo com a literatura a que tivemos acesso, esse hábito parafuncional apresenta uma origem 
absolutamente multifatorial, expressando-se por desordens funcionais de severas implicações clínicas. Sendo 
assim, qual seria o papel do Cirurgião-dentista diante da ocorrência de tal manifestação? Como poderiam ser 
conduzidos o diagnóstico e o tratamento de tal parafunção, visto que a literatura se mostra extremamente con-
troversa desde as primeiras descrições do bruxismo, como a realizada por MARIE & PIETWIEKWICZ, em 1907? 
Sendo assim, diante da diversidade de considerações e questionamentos a respeito do bruxismo, o presente 
estudo tem como objetivo revisar a literatura a respeito da sua etiologia, implicações clínicas, manifestação, 
bem como tratamento dos pacientes acometidos por esta parafunção.
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Discussão
Esse termo bruxismo, adotado pela Odontologia, deriva 

de “bruchein”, palavra grega que significa atrito, fricção ou 
aperto dos dentes, fora das funções normais. Estudos rea-
lizados por NADLER (1957), GLAROS (1981), PAVONE 
(1985), MOLH et al. (1991), SAPIRO (1992) e OKESON 
et al. (1994) demonstraram que o bruxismo seria uma 
das desordens funcionais dentárias mais prevalentes 
e complexas. Da mesma forma, COLQUITT (1987) e 
PAVONE (1985) classificaram o bruxismo como uma 
alteração severamente destrutiva, sendo que NADLER 
(1957) descreveu que sua origem seria tão antiga quanto 
a do próprio homem.

Os hábitos parafuncionais orais, segundo WIG-
DOROWICZ-MAKOWEROWA et al., em 1979, seriam 
divididos em três tipos: 1) contato entre dente e corpo 
estranho. Como exemplo desse hábito, podemos citar o 
ato de morder lápis, caneta, cachimbo; 2) contato entre 
dente e membrana mucosa. Como exemplo desse hábito, 
podemos descrever o ato de morder lábio, bochechas; 
3) contato entre dentes, fora das funções de mastigação 
ou deglutição, sendo definido pelo bruxismo cêntrico ou 
excêntrico. 

Sendo assim, o bruxismo constituiria um hábito para-
funcional oral, uma vez que ocorreriam contatos dentais 
fora das funções normais, podendo manifestar-se sob a 
forma de ranger ou de apertar os dentes (NADLER, 1957; 
REDING et al., 1964; MOLIN & LEVI, 1966; SATOH & 
HARADA, 1973; MIKAMI, 1977; XONGHA, 1977; FUN-
CH & GALE, 1980; ARNOLD, 1981; MEJIAS & MEHTA, 
1982; TRAVELL & SIMONS, 1983; PAVONE, 1985; 
RAMJFORD & ASH, 1987; WARE & RUGH, 1988; ARI-
TA et al., 1990; ATTANASIO, 1991; MOHL et al., 1991; 
ABRAHAM et al., 1992; OKESON, 1992; SAPIRO, 1992; 
YUSTIN et al., 1993; DAWSON, 1993; HOLMGREN et 
al., 1993; PETERS & GROSS, 1995; AMERICAN ACA-
DEMY OF OROFACIAL PAIN, 1996). Essa manifestação 
representaria um desafio para a Odontologia, de acordo 
com PAVONE (1985), MOHL et al. (1991) e DAWSON 
(1993), e a dificuldade para a sua resolução seria, segundo 
DAWSON (1993), proporcional à gravidade do desgaste 
produzido. Desta forma, sua manifestação acarretaria 
um desequilíbrio funcional, comprometendo os procedi-
mentos odontológicos em nível de prevenção, bem como 
proservação das intervenções realizadas. 

O bruxismo poderia ser classificado, de acordo com 
o tipo de prevalência de contração muscular, em cêntri-
co e excêntrico. No bruxismo cêntrico, ou apertamento 
dentário, que consistiria em manter os dentes cerrados 
de forma contínua por um determinado período, haveria 
uma destruição das estruturas de sustentação dos dentes, 
bem como favoreceria o surgimento de problemas nos 
músculos da mastigação e nas articulações temporo-

mandibulares. O tipo de contração muscular prevalente 
seria a isométrica. Na outra modalidade, o bruxismo 
excêntrico, ou seja, ranger dos dentes, prevaleceria a 
contração muscular isotônica e haveria o desgaste das 
bordas incisais dos dentes, em especial nos anteriores 
(Figuras 1, 2 e 3), uma vez que o princípio da proteção 
mútua incrementa ou favorece os contatos desses ele-
mentos dentais. Julgamos conveniente ressaltar que, de 
acordo com a literatura por nós consultada, o ranger dos 
dentes seria prevalente durante o sono, e o apertamento 
em vigília, entretanto, não significando que não possa 
ocorrer inversão e, ainda, que uma mesma pessoa não 
possa apresentar os dois tipos de bruxismo. Cabe a nós 
ainda salientar que apesar de o bruxismo excêntrico 
ser caracterizado fundamentalmente pelo desgaste das 
bordas incisais dos dentes anteriores, autores como GUE-
DES & BONFANTE (2001) descreveram que nem todo 
desgaste das bordas incisais dos dentes anteriores seria 
decorrente do bruxismo, podendo estar correlacionado 
a outros hábitos parafuncionais, tais como onicofagia, 
morder objetos, entre outros. 

O bruxismo noturno, ou seja, durante o sono, 
implicaria em contrações prolongadas dos músculos 
mastigatórios de forma inconsciente. ATTANASIO, em 
1997, descreveu que os episódios de bruxismo durariam 
entre 8 a 9 segundos, havendo registros de até 5 minutos 
de duração, documentado na literatura. O tempo total 
médio dos eventos de bruxismo por noite seria de 42 
segundos, podendo ocorrer, entretanto, variação do 
comportamento bruxômano de uma noite para outra, 
em um mesmo indivíduo. A força do contato dental, 
associado ao bruxismo noturno, foi medida por NISHI-
GAWA et al., em 2001, sendo que a amplitude média dos 
eventos de bruxismo foi de 22,5Kgf, com duração média de 
7,1 segundos. Ainda sob este aspecto, a maior magnitude 
de força registrada neste estudo foi de 42,3Kgf. Os autores 
ressaltaram que a força de contato dental noturno poderia 
exceder a amplitude da força máxima de apertamento 
voluntário durante o dia. 

KAMPE et al. (1997) citaram que 80% a 90% da 
população apresentariam atividades parafuncionais, 
porém a prevalência do bruxismo na população em 
geral seria difícil de ser estabelecida, pois muitos in-
divíduos poderiam estar rangendo ou apertando os 
dentes sem que estivessem cientes dessa manifestação 
(REDING et al., 1964; MOLIN & LEVI, 1966; MIKAMI, 
1977; ARNOLD, 1981; GLAROS, 1981; ARITA et al., 
1990; ATTANASIO, 1991; MOHL et al., 1991; OKESON, 
1992; SAPIRO, 1992; DAWSON, 1993; HOLMGREN 
& SHEILHOLESLAM, 1994; AMERICAN ACADEMY 
OF OROFACIAL PAIN, 1996). Ainda sob este aspecto, 
GUEDES & BONFANTE (2001) complementaram que a 
dificuldade de determinação da prevalência do bruxismo 
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seria intensificada pela variação tanto da freqüência quanto 
da intensidade dos episódios em um mesmo indivíduo. 
Desta forma, faz-se necessário uma atenção especial do 
Cirurgião-dentista no sentido de diagnosticar e alertar o 
paciente quanto à existência e prevenção das conseqüências 
deste hábito parafuncional. Em crianças, a incidência do 
bruxismo variaria entre 5% a 81%, estando comparável a 
15% a 88% reportados em adultos (AHMAD, 1986). De 
acordo com ATTANASIO (1997), a sua ocorrência seria em 
90% da população em geral, e o autor ainda sugeriu que 
o bruxismo também poderia estar presente em indivíduos 
portadores de próteses totais durante o sono. FERREIRA 
& TOLEDO (1997) ressaltaram ainda que existiria uma 
relação significante de dependência entre a observação do 
hábito de bruxismo e o tempo de aleitamento materno. Já 
em 1999, BROWN & HUNG descreveram que o bruxismo 
cêntrico e/ou excêntrico estaria afetando aproximadamente 
8 a 21% da população. Sendo assim, concordamos com 
ATTANASIO (1997) e GUEDES & BONFANTE (2001) 
quando relataram que, devido às diferentes metodologias 
e amostras, bem como falta de critérios de diagnóstico 
previamente estabelecidos, a prevalência dos sintomas 
relacionados ao bruxismo variaria fortemente, dificultando 
a precisão da sua determinação.

O bruxismo poderia ser observado em todas as faixas 
etárias, segundo NADLER (1957), porém parece que ten-
deria a diminuir com a progressão da idade. Isto é mais 
evidente após os 50 anos. Entretanto, é provável que todas 
as pessoas passem um período de suas vidas rangendo ou 
apertando os dentes (KAMPE et al., 1997).

A etiologia do bruxismo seria decididamente 
multifatorial, de acordo com WARE & RUGH (1988), 
ATTANASIO (1991), MOHL et al. (1991), ABRAHAM 
et al. (1992), OKESON (1992), DAWSON (1993), 
AMERICAN ACADEMY OF OROFACIAL PAIN (1996), 
tendo sido descrita ao longo dos anos por várias teorias. 
Porém, observamos que várias especulações, tais como 
o “bruxismo desejado”, pois favoreceria o crescimento 
e desenvolvimento do complexo craniofacial, ou que o 
desgaste seletivo poderia tratar o bruxismo, e ainda que 
os tratamentos ortodônticos estariam indicados para a 
eliminação do bruxismo, não encontraram nenhum res-
paldo na literatura. Os estudos realizados por NADLER 
(1957), ATTANASIO (1991), OKESON (1992), PETERS 
& GROSS (1995) apontaram o ESTRESSE como o 
principal causador do problema, assim como problemas 
emocionais, agressão reprimida, ansiedade, raiva, medo 
e diversos tipos de frustrações, depressão, distúrbios do 
sono, falta de higiene do sono, uso de psicofármacos 
ou estado de dor (crônica em especial). Um estudo 
conduzido por MARKS (1980) também mostrou grande 
prevalência do evento de bruxismo em crianças com 
processos alérgicos nas vias aéreas superiores. Por outro 

lado, transtornos neurológicos, tais como transtornos do 
déficit de atenção, disfunções bioelétricas (Figuras 4 e 5) 
e síndromes que afetam o sistema nervoso central, como 
Síndrome de Down, estariam significativamente asso-
ciadas às manifestações de bruxismo. No ano de 1966, 
ROSENBAUM et al. enfatizaram que o bruxismo seria 
um achado freqüente em jovens portadores de paralisia 
cerebral, apresentando uma incidência de 44%. Já em 
1974, LINDQVIST & HEIJBEL descreveram que o des-
gaste dental estaria mais relacionado a um baixo nível de 
desenvolvimento mental do que ao grau de severidade da 
paralisia cerebral, e que uma diminuição da sensação de 
dor, propriocepção e interpretação de informações pelo 
sistema nervoso em pacientes com lesão cerebral seriam 
causas prováveis do bruxismo. Por outro lado, SHAW et 
al. (1998) relataram a importância do estabelecimento de 
um diagnóstico diferencial entre bruxismo e outras pato-
logias de desgaste dental, visto que pacientes portadores 
de paralisia cerebral, que seriam comumente associados 
a ocorrências de hábitos parafuncionais, estariam mais 
fortemente relacionados a fenômenos de erosão dental 
pelo refluxo gastroesofageano. Em 1999, WATTS et al. 
relataram uma alta prevalência do bruxismo em pacientes 
com distonia crânio-cervical. 

Esse hábito parafuncional estaria relacionado a 
ocorrências de exostoses maxilares e mandibulares, se-
gundo RAMJFORD & ASH (1987), ARITA et al. (1990) 
e CLIFFORD et al. (1996), e, ainda sob esse aspecto, 
as mesmas tenderiam a recidivar após sua remoção 
cirúrgica, caso o hábito parafuncional permanecesse, 
de acordo com RAMJFORD & ASH (1987) e ARITA et 
al. (1990). Já MINAGI et al. (2000) enfatizaram que o 
contato não-funcional dos dentes acarretaria uma com-
pressão mecânica da articulação temporomandibular e 
uma leve mudança do relacionamento oclusal. Sendo 
assim, verificamos que os principais sinais e sintomas 
do bruxismo seriam: músculos da face hipertrofiados, 
ou ainda cansados ou doloridos, ao acordar; redução da 
capacidade de abertura da boca ao acordar; presença de 
facetas dentais, polidas e brilhantes nos dentes anteriores, 
bem como seu tamanho original reduzido, decorrente da 
atrição; dores de cabeça freqüentes, em especial na re-
gião temporal, decorrente da hiperatividade do músculo 
temporal, e dores na região do pavilhão auditivo. Gostarí-
amos de chamar a atenção, de maneira especial, para os 
sintomas de cefaléia. De acordo com OKESON (2000), 
existiriam diferentes etiologias para essa manifestação, 
sendo que uma delas poderia ser proveniente da hipe-
ratividade dos músculos temporais. Desta forma, sendo 
esse sintoma o prevalente no paciente, os demais fatores 
etiológicos deverão ser considerados e descartados por 
profissionais, de diversas especialidades, responsáveis 
por essa avaliação. 
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Durante a fase inicial do evento do bruxismo, seu 
diagnóstico seria mais crítico, sendo que, no caso do 
bruxismo excêntrico, seria mais decorrente da observa-
ção dos parentes, que poderiam relatar sobre o ruído 
audível e incômodo produzido pelo paciente durante 
o sono. Porém, em uma fase mais avançada, as facetas 
de desgaste já poderiam ser detectadas. Por outro lado, 
o bruxismo cêntrico ou apertamento seria ainda mais 
crítico, sendo que a avaliação por imagem se mostraria 
de grande valia, uma vez que, por meio de radiografias 
periapicais, seriam possíveis a observação do aumento 
do espaço pericementário e o espessamento da lâmina 
dura. Em nível de exame local, de acordo com NADLER 
(1957), LEUNG & ROBSON (1991) e NEVILLE et al. 
(1998), poderiam ser identificados o incremento da linha 
alba ao longo da mucosa jugal e a edentação nos bordos 
laterais da língua (Figuras 6 e 7). 

No que diz respeito ao tratamento, a utilização de 
placas estabilizadoras ou interoclusais seria para proteger 
os dentes e demais componentes do sistema mastigatório 
durante as atividades parafuncionais (MIKAMI, 1977; 
TRAVEL & SIMONS, 1983; RAMJFORD & ASH, 1987; 
MOHL et al., 1991; OKESON, 1992; DAWSON, 1993; 
HOLMGREN et al., 1993; AMERICAN ACADEMY OF 
OROFACIAL PAIN, 1996). As placas interoclusais pro-
moveriam uma significante redução da atividade noturna 
do masseter em pacientes bruxomanos (SOLBERG et al., 
1975). Em 2000, OKESON relatou que as placas de estabi-
lização estariam indicadas para pacientes com desconforto 
muscular e hiperatividade muscular, e que promoveriam 
diminuição do nível de atividade muscular noturna, pelo 
menos a curto prazo. Da mesma forma, NAVARRO et 
al., no ano de 2001, sustentaram a afirmação de que as 
placas rígidas promoveriam uma diminuição da atividade 
muscular. No entanto, observa-se na clínica odontológica 
que é normal que a placa sofra desgastes, pelo uso cons-
tante, mas o seu reparo seria mais simples e muito menos 
comprometedor do que o das estruturas dentárias quando 
desprotegidas e afetadas. É necessário ainda ressaltar que 
seria comum surgirem novas manifestações de bruxismo 
após o final de períodos longos de tratamento, com placa 

interoclusal, segundo os estudos realizados por ABRAHAM 
et al. (1992), FUNCH & GALE (1980), GLAROS (1981), 
TRAVELL & SIMONS (1983), PIERCE & GALE (1988), 
OKESON (1992), HOLMGREN et al. (1993), HOLM-
GREN & SHEIKHOLESLAM (1994).

A conduta do Cirurgião-dentista deveria estar vol-
tada para a identificação dos sinais e/ou sintomas mais 
significativos e aos encaminhamentos mais evidentes, 
com a finalidade de identificar a causa, e nunca, pura 
e simplesmente, tratar o sintoma. Concordamos com 
a literatura no que diz respeito à realização de uma 
completa história médica e dental antes de instituir 
qualquer medida terapêutica (FUNCH & GALE, 1980; 
ATTANASIO, 1997). De acordo com MIKAMI (1977), o 
paciente bruxômano necessitaria de cuidados especiais 
que promovessem: 1) redução da tensão psicológica; 2) 
tratamento dos sinais e sintomas, como o desgaste da 
estrutura dentária e algias musculares; 3) modificação do 
padrão neuromuscular habitual. Assim, dentre as várias 
alternativas de tratamento, podemos incluir relatos na lite-
ratura sobre a confecção de placas interoclusais, a farma-
coterapia e terapia psicológica de suporte (ATTANASIO, 
1997). Ainda sob esse aspecto, a indicação da realização 
do ajuste oclusal (MIKAMI, 1977) é confrontada por SE-
LIGMAN & PULLINGER (1991) e ATTANASIO (1997), 
quando ponderaram, preferencialmente, o emprego de 
uma abordagem terapêutica reversível. ATTANASIO 
(1997) ainda complementou que a confecção da placa 
interoclusal promoveria a estabilização da articulação 
temporomandibular, proteção à dentição, redistribuição 
das forças oclusais, relaxamento dos músculos mastiga-
tórios e redução da sintomatologia.

Portanto, já que a cura permanente do bruxismo 
é desconhecida até o presente momento, o Cirurgião-
dentista deveria selecionar uma terapia conservadora 
e reversível como primeira opção de tratamento, de 
acordo com MIKAMI (1977), TRAVEL & SIMONS 
(1983), MOHL et al. (1991), OKESON (1992), AME-
RICAN ACADEMY OF OROFACIAL PAIN (1996), 
OKESON (2000). A precisão, em seu planejamento, 
seria fundamental (CLARK et al., 1981; PAVONE, 1985; 

FIGURAS 1, 2 e 3: Aspecto da extensão do desgaste dental, induzido pelo contato não funcional de dentes, no bruxismo excêntrico.
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FIGURAS 6 e 7: Alterações em tecido mole provocadas pelo 
bruxismo cêntrico, tais como: edentações no bordo lateral da 
língua e incremento da linha alba na mucosa jugal.
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7

FIGURAS 4 e 5: Paciente portador de disfunção bioelétrica, 
apresentando extenso desgaste da estrutura dental provocado pelo 
bruxismo excêntrico.
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Bruxism is a parafunctional activity and it has been intensively investigated, causing controversities about its etiology, prevalence, treatment 
and clinical implications. It represents a nonfuncional contact of teeth, manifested by grinding (eccentric contact) or clenching (centric 
contact). Its etiology is multifactorial, mainly defined as an anxiety response to environmental stress and emotional stress, experienced 
by the subject. Some of the signs and symptoms are hipertonicity of musculature, incisal wear of the anterior teeth, traumatization of 
cheeks and indentation of the lateral borders of the tongue, tenderness to palpation of masticatory muscles and others. By other hands, 
the treatment is still controversial, but it is the dentist’s responsibility to recognize and detect the signs and symptoms and protect the 
stomatognathic system by interocclusal appliances, as well as orientate the patient to require treatment of the causal factor and establish 
the etiology of the bruxism.

UNITERMS: Bruxism; Etiology; Therapy; Prevention & Control.

ARITA et al., 1990; MOHL, 1991). Pelo descrito aqui, 
cremos que talvez essa manifestação seja o grande elo 
de ligação entre as mais diferentes especialidades, dentro 
das mais diversas áreas da saúde humana.

Conclusão
O bruxismo cêntrico e/ou excêntrico pode ser 

apresentado pela maioria dos indivíduos, em algum 
momento de suas vidas, com intensidade e duração 
variáveis. Está fortemente associado a alterações 
emocionais e situações de stress, estando, entretanto, 
também relacionado a diversos outros fatores causais. 

Sendo assim, devido a esta etiologia multifatorial, uma 
grande variedade de abordagens terapêuticas tem 
sido proposta. Fica claro que é de responsabilidade 
do profissional da área de Odontologia diagnosticar e 
detectar a ocorrência do bruxismo, bem como realizar 
os encaminhamentos aos profissionais responsáveis 
por outras áreas da saúde, de forma a reconhecer que 
nem sempre estaremos aptos a interromper a atividade 
parafuncional. Uma abordagem reversível e conserva-
dora deverá ser a primeira opção de tratamento, com 
o objetivo de proteger o sistema es tomatognático das 
conseqüências desta parafunção. 
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